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با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات گسترده اقتصادی آن در کشور، دبیرخانه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای وظیفه قانونی خود اقدام به 
 تهیه و     انتشار گزارش های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی نموده است.
کشور در یک  گزارش ها حاوی اقدامات انجام شده دستگاه های اجرایی  این 
حوزه تخصصی، بعالوه پیشنهادهای ارائه شده توسط مراجع مختلف برای 

گذار از بحران فعلی در اقتصاد کشور می باشد.
بدین ترتیب تقاضا می شود تمامی صاحبنظران، فعاالن اقتصادی، مجموعه های 
مرتبط در دولت یا بخش خصوصی و  دیگر ذینفعان و عالقمندان، نظرات و 
پیشنهادهای خود را در ارتباط با این گزارش به دبیرخانه شورای گفتگو مستقر 

در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتقل نمایند.
ع وقت  نتیجه بازخوردهای دریافتی و پیشنهادهای خوانندگان محترم در اسر
در صحن جلسات شورای گفتگو با حضور وزرای مختلف، نمایندگان مجلس، 
سپس  و  می شود  ح  مطر شورا  قانونی  اعضای  دیگر  و  قضائیه  قوه  معاونین 

مصوبات آن با تایید هیئت وزیران اجرا خواهند شد.

www.ppdc.ir      info@ppdc.ir



اصناف
اصناف یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور و از کلیدی ترین حوزه های مورد 
کار به ویژه در بحران های اقتصادی می باشد. با توجه به  کسب و  توجه در محیط 
تاثیرات گسترده شیوع کرونا بر فعالیت های اقتصادی، جریان های درآمدی و هزینه ای 

اصناف مختلف بسیار متاثر شده است. 
به همین منظور اقداماتی در خصوص حمایت از کسب و کارها از سوی دولت صورت 
گسترده تری برای حمایت از  پذیرفته است، لیکن انتظار می رود اقدامات جدی تر و 

اصناف در شرایط فعلی صورت پذیرد. 
گزارش شماره پنج  اقتصاد کرونا در بخش اصناف به هفت حوزه که در راستای مقابله 

کرونا اختصاص دارد پرداخته است. با تبعات اقتصادی شیوع 

  5  مورد پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه مالیات

 8  مورد پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه تامین اجتماعی
 4  مورد پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه تامین مالی

 2  مورد پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه فروش آنالین
 4  مورد پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه شهرداری ها

 2  مورد پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه تسهیالت دولتی
 3  مورد پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه قضایی
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بخش اصناف
حـوزه مالیات

پیشنهاد

گزارش شماره پنج

به دولت

تعویق زمان تحویل اظهار نامه های مالیاتی سال مالی 1398  اصناف تا پایان شهریور   1399

بخشودگی 50%مالیات برای مودیان باالی 10 میلیون تومان پرداختی در سال 1397 )برای 
محاسبه سال 1398 اصناف (

صدور بخشنامه های شفاف توسط سازمان امور مالیاتی در خصوص حمایت از اصناف آسیب 
پذیر و نحوه برخورد با مودیان برای بررسی پرونده های مالیاتی سال 1398

تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکار اشخاص حقوقی صنفی عالوه بر اشخاص حقیقی 
بدون نیاز به أخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده186ق.م.م 

تعمیم و بکار گیری ظرفیت قانونی ماده 165 ق.م.م مبنی برپذیرش شرایط غیر مترقبه و 
فورس ماژور   در  وضعیت شیوع ویروس کرونا توسط دولت 

1

2

3

5

4

5  پیشنهاد بخش اصناف در حوزه مالیات
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی
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امهال دیون حق بیمه برخی واحدهای صنفی به اجبار تعطیل شده به مدت حداقل  سه ماه

امهال و بخشودگی جرایم بدهی سررسید شده کارفرمایان صنفی به تامین اجتماعی از تاریخ 
1398/12/1تا پایان شهریور  1399

معافیت کارفرمایان صنفی از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی )23% کارفرما( تا خرداد 
1399 برای افرادی که از قبل در لیست بیمه بوده اند

تعلیق کلیه اجراییات بدهی های کارفرمایان صنفی به تامین اجتماعی تا پایان شهریور 
1399 برای صنوفی که باالجبار تعطیل شده اند

تخفیف حداقل 5درصدی حق بیمه سهم کارفرما )23%(برای تمامی کسب و کارهای 
صنفی از اسفند 1398 تا اطالع ثانوی و پایان شرایط  فوق العاده ناشی از شیوع کرونا  

بیمه  لیست های  پذیرش  و  کارفرمایان  تمامی  بیمه  حق  سهم  امهال  امکان  برقراری 
فصل بهار 1399 صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان به صورت قسطی از مهر ماه 

1399بدون أخذ جریمه دیرکرد
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8  پیشنهاد بخش اصناف در حوزه تامین اجتماعی
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی

برقراری امکان ورود مشاغل اصناف خویش فرما به بیمه بیکاری

معافیت حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر برای اصنافی که به طبق ضوابط دولتی به اجبار 
تعطیل شده اند ، دربازه زمانی  اسفند 1398، فروردین و  اردیبهشت 1399 متناظر با نرخ 

حداقل دستمزد

1

2

بخش اصناف
حـوزه تامین اجتماعی

پیشنهاد

گزارش شماره پنج

به دولت
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بخش اصناف
حـوزه تامین مالی

پیشنهاد

گزارش شماره پنج

به دولت

پرداخت وام کم بهره به کارگران صنفی )فصلی دارای بیمه و فاقد بیمه (  از محل منابع کمک 
معیشتی دولت

پذیرش پروانه کسب معتبر اصناف بعنوان وثیقه توسط بانکها، جهت دریافت تسهیالت 
از محل منبع  75،000 میلیاردتومانی دولت ، بدون لحاظ کردن معیارهای دیگرنظیر بدهی 

وچک برگشتی

افزایش تضمین های دولتی در اعطای وام به کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت 
تأثیر   ویروس کرونا فعالیتشان مختل شده است 

تعمیم تسهیالت تامین مالی به کل اعضای زنجیره تامین در بین  13 گروه  اقتصادی منتخب 
دولت )با توجه به گردش چک های توزیع کنندگان بین تولیدکنندگان مواد اولیه در  هر   

زنجیره تامین (
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4  پیشنهاد بخش اصناف در حوزه تامین مالی
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی
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تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه های 
ذیربط و تمدید یا تجدید برخی مجوزهای کسب وکار برای یک دوره معین، مشروط به عدم 

تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی 
2

2  پیشنهاد بخش اصناف در حوزه فروش آنالین
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی

تمرکز حمایت ها و تسهیالت دولتی بر تحریک تقاضا در قالب اعطای اعتبارات خرید به مصرف 
کنندگان فروشگاه های اینترنتی بجای پرداخت مستقیم این اعتبارات و تسهیالت به 

واحدهای صنفی 
1

بخش اصناف
حـوزه فروش آنالین

پیشنهاد

گزارش شماره پنج

به دولت
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بخش اصناف
حـوزه شهرداری

پیشنهاد

گزارش شماره پنج

به دولت

معافیت اصناف از پرداخت هزینه های جانبی در حوزه های شهرداری وبخشداری ودهیاری ها 
برای اسفند1398 وفروردین 1399

بخشودگی 50 % عوارض پسماند سال 1398 توسط شهرداری ها برای صنوفی که باالجبار 
تعطیل شده اند )با توجه به کاهش درآمد اسفند ماه که یکی از  زمان های طالیی برای رونق 

کسب وکار صنفی است(

)برای  شهرداری ها  توسط  سال 1398  وپیشه  کسب  حق  عوارض  بخشودگی 50درصد 
صنوفی که باالجبار تعطیل شده اند(

بخشودگی 50 درصد عوارض تابلو های صنفی سال 1398 توسط شهرداری ها )برای صنوفی 
که باالجبار تعطیل شده اند(
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4

4  پیشنهاد بخش اصناف در حوزه شهرداری
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی
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2  پیشنهاد بخش اصناف در حوزه تسهیالت دولتی
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی

معافیت اصناف از پرداخت حق عضویت وشارژ درتشکل های دولتی وغیر دولتی از  اسفند 
1398 تا پایان فروردین 1399

پرداخت 60 %حقوق پرسنل واحد های صنفی باالجبار تعطیل شده برای ماه های اسفند 
1398 وفروردین 1399  از  محل منابع کمک معیشتی دولت

1

2 بخش اصناف
حـوزه تسهیالت دولتی

پیشنهاد

گزارش شماره پنج

به دولت
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بخش اصناف
حـوزه قضایی

پیشنهاد

گزارش شماره پنج

به دولت

جمله  از  قضایی  وشبه  قضایی،  مراجع  به  قضاییه  قوه  محترم  ریاست  دستور   صدور 
شوراهای حل اختالف جهت خودداری از صدور احکام برای واحد های تجاری که بعلت 
شیوع ویروس کرونا محل کسب آنان تعطیل شده است وتوان پرداخت اجاره بها را ندارند.

برخوردار شدن از حمایت های الزم کلیه واردکنندگانی که به دلیل شیوع بیماری کرونا 
نتوانسته اند به تعهداتشان عمل کنند ، پس از بررسی وتایید موضوع درکمیته ای مرکب 
از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران

مساعدت درموردافرادی که بعلت شیوع ویروس کرونا وتعطیلی محل کسب آنان قادر به 
تامین مالی پرداخت چک های خود نبوده اند از طریق انجام اقدامات ذیل:

اول :عدم الزام رفع اثر برای چک های برگشتی برای صاحبان آنها ا ز ابتدای اسفندماه1398تا 
زمان عادی شدن فعالیت اصناف

دوم : عدم اقدام به برداشت از سایر حسابها برای تامین وجه چک
سوم : بسته نشدن حساب این افراد بدلیل چک برگشتی

چهارم: محروم نشدن این افراد به دلیل وجود چک برگشتی از تسهیالت وخدمات بانکی
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3  پیشنهاد بخش اصناف در حوزه قضایی
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی
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 اتاق اصناف ایران

 اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن وکشاورزی ایران، کمیسیون پول و سرمایه

 اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن وکشاورزی تهران

 اتاق اصناف شمیرانات 

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

 شورای گفتگوی استان خراسان رضوی 

 شورای گفتگوی استان خراسان جنوبی

 شورای گفتگوی استان بجنورد

 نامه رییس اتاق اصناف ایران به رییس جمهور

 نامه رییس اتاق اصناف ایران به ریاست قوه قضاییه

 مشاوران و کارشناسان دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

بخش اصناف

لیست  11 مرجع 

گزارش شماره پنج

پیشنهاد دهنده 


