
 گـزارش عـملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
 

1399در سـال   
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 مـوضوعات طـرح شـده در جـلسات

94 

99/02/23 

و بند  1388قانون بودجه سال ( 6)بند ( د)بررسی مشکالت تسهیالت گیرندگان ارزی موضوع جزء  -1
 1396قانون بودجه سال ( 4)تبصره ( ح)
بررسی مشکالت صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات اخیر بانک مرکزی درخصوص نحوه بازگشت  -2

 1398و رفع تعهد ارزی سال  1399ارز حاصل از صادرات در سال 

95 
99/03/20 

پیگیری مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صاادرات در ساال   
 1398و رفع تعهد ارزی سال  1399

بررسی وضعیت ساماندهی مرزهای صادراتی و مبادالت مرزی با ارائاه گازارت توسام گمار       -1
 جمهوری اسالمی

بررسی آخرین تحوالت بازار سرمایه با ارائه گزارت توسم سازمان بورس و اوراق بهادار و تسهیل  -2
 ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه

 ارائه پیشنهادات بخش خصوصی درخصوص نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان -3

96 
99/04/10 



 مـوضوعات طـرح شـده در جـلسات

99/05/13 

 گزارت راه اندازی پنجره واحد ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه ارائه  -1 97
 (سامانه رهسا)
 نحوه تأمین مالی طرح های نیمه تمام از منابع بازار سرمایهبررسی  -2
 پیشنهادات در رابطه با لزوم هوشمندسازی بهره گیری از منابع تثبیت بازارائه -3

 بررسی مشکالت تأمین و توزیع نهاده های دامی و تولید خورا  دام و طیور در کشور
98 

99/07/07 

99/07/28 

در خصوص بساته   99/03/20پیگیری اجرای مصوبات نود و پنجمین جلسه شورای گفت وگو مورخ  -1 99
 98و  97و رفع تعهدات ایفا نشده سال های  1399سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 

محدودیت های از جمله  99بررسی مشکالت بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال  -2
 واردات در مقابل صادرات

 تعیین نرخ پایه های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزت پایه های صادراتی بررسی مشکالت  -3



 مـوضوعات طـرح شـده در جـلسات

102 
99/11/13 

 ارائه گزارت از عملکرد شوراهای استانی -1
 1400هزار میلیارد تومان در سال  1400ریزی جهت سرمایه گذاری و تأمین مالی برنامه   -2
 تداخل و موازی کاری وظایف و اختیارات کارگروه های مرتبم با بهبود محیم کسب و کاربررسی  -3

بررسی نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکت های خصوصی شده و ابطاال قراردادهاای واگاذاری    
 سازمان خصوصی سازی

101 
99/10/08 

99/09/24 

با موضوع حمایات و رفاع مشاکل     99/02/23مورخ گفت وگو پیگیری نود و چهارمین نشست شورای  100
( 4)تبصاره  ( ح)و بناد   1388قانون بودجه سال ( 6)بند ( د)تسهیالت گیرندگان ارزی موضوع جزء 

  1396قانون بودجه سال 

بررسی و ارائه پیشنهادات مستخرج از جلسات آسیب شناسی برخی واگاذاری هاای چالشای ساازمان     
 خصوصی سازی

103 
99/12/25 



 حـوزه های مـصوبات اخـذ شـده در جـلسات

 بازار پول و سرمایه 
61%  

 بهبود محیط کسب و کار
8%  

 کشاورزی و صنایع غذایی
8%  

 تجارت خارجی
8%  

 خصوصی سازی
15%  



 مـهم ترین دستـاوردها

ایجاد امکان تبـدی   
شرکت های تجاری به 
یکدیگر با همکـاری  
اداره ثبت شرکت ها و 

 قوه قضاییه

طی ابالغیـه شـماره   
9000/123032/1000 

رئیس  99/7/03مورخ 
 محترم قوه قضاییه

حــــذا ارائــــه 
مفاصاحساب مالیـاتی  

ماده   1گواهی تبصره )
قانون مالیات های 186

به بانـ هـا   ( مستقیم
برای صدور یا تمدیـد  
 ضمانت نامه های بانکی

طی بخشـنامه شـماره   
ــورخ  99/30718 مـ
ــ  99/02/11 بانــ

ــوری   ــزی جمه مرک
 اسالمی ایران

اصالح آیین نامه مـاده  
قانون رفع موانـع   20

ــر    ــی ب ــد مبن تولی
ــدهی   ــت ب بازپرداخ
ــه  ــدهکاران ارزی ب ب
 صندوق ذخیره ارزی

طی تصویب نامه شـماره  
 ه 56962ت/164537
هیأت  98/12/26مورخ 

 محترم وزیران



 مـهم ترین دستـاوردها

برخورداری شرکت هـای پـذیرش   
از مشوق  99شده در بورس در سال 

 مالیاتی
مبنی بر عدم ورود سازمان مالیـاتی بـه   
حساب های سنوات گذشته ایشان فراتـر از  
ی سال، با تصویب و ابالغ مصوبه شورای 
گفت وگـو در شـورای عـالی همـاهنگی     

 اقتصادی سران قوا

ــماره   ــنامه ش ــی بخش ط
ــورخ  200/99/37 مـــ
شورای عـالی   99/04/11

 هماهنگی اقتصادی

 انتقال بدون واردات و متقاضی ارز از استفاده امکان
 ارز تأمین اعالمیه صدور امکان واردات، برای ارز
 توسم ماهه 3 تعهد با اعتباری اساسی کاالهای برای
 و اساسی کاالهای ترخیص امکان مرکزی، بانک

 با تولیدی واحدهای نیاز مورد ضروری کاالهای
 کد به الزام بدون صمت، وزارت اعالم و تشخیص
 درصدی ترخیص نهایتا و مرکزی بانک رهگیری
 درصد 90 سقف تا تولید نهاده های و اساسی کاالهای

 هستند بانکی ارز تأمین یا تخصیص صف در که

مـورخ   90829طی ابالغیه شماره 
معاون محترم اقتصادی  99/08/12
 رئیس جمهور



 مـهم ترین دستـاوردها

ــان   ــراری امک برق
ــمانتنامه  ــدور ض ص
ریالی توسط بان ها 
جهت تضمین تعهدات 
 ارزی صادرکنندگان

ــماره   ــه ش ــی نام ط
مـــورخ  99/100313
ــ  99/04/09 بانــ

ــوری   ــزی جمه مرک
 اسالمی ایران

 د

رفع مشکالت تعقیـب  
ــارگزارن  ــایی ک قض
گمرکــــــــی و 
ترخیص کاران به دلی  
ــاتی  بـــدهی مالیـ

 صاحبان کاال

طی بخشـنامه شـماره   
ص مورخ /9818/212
ســازمان  99/06/15
 امور مالیاتی

اصالح بخشـنامه هـای   
ــد ارزی  رفـــع تعهـ
صادرکنندگان توسـط  
بان مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

ــ  ــه بان طــی ابالغی
ــوری   ــزی جمه مرک

 اسالمی ایران



 مـصوبات در حـال پیگیـری

 بررسی مشکالت تأمین و توزیع نهاده های دامی و تولید خورا  دام و طیور در کشور -1

 مصوبه

گیالن پور، آقای با مسئولیت کمیته ای گردید مقرر 
معاون توسعه صنایع تبـدیلی و کسـب و کارهـای    
کشاورزی وزارت جهاد کشـاورزی و بـا حضـور    
نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سـتاد  
تنظیم بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بان 
مرکزی، نمایندگان سه اتاق، نمایندگان تشک  های 
اقتصادی مرتبط از جمله انجمن صـنایع خـورا    
دام، طیور و آبزیان ایران، اتحادیه واردکننـدگان  

دام و طیور و انجمن ملی طیور ایران، و نهاده های 
تشکی  گردد تـا  گفت وگو نماینده دبیرخانه شورای 

ضمن بررسی گزارش تهیه شده دبیرخانه شـورای  
گفت وگو در خصـوص مشـکالت تـامین و توزیـع     

دامی و خـورا  دام، حـداک ر فـرا    نهاده های 
هفته  نسبت بـه بررسـی مـوارد و ارائـه      2مدت 

راهکارهای مورد توافق دولت و بخش خصوصی به 
 .اقدام نمایدگفت وگو شورای 

 ارسال مصوبات شورا برای اعضا: 99/7/7
 ابالغ تصمیمات دولت در تسهی  ورود و تعیین تکلیف کاالهای وارده به گمرکات کشور: 99/7/10
 برگزاری نشست تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی: 99/7/19
امین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اتخاذ تصمیم بـا رویکـرد حـ      177تشکی  : 99/8/6

 چالش تأمین نهاده ها و خورا  دام مبنی بر ثبت سفارش برمبنای درآمد و براساس اولویت کاالیی
تشکی  جلسه در وزارت صمت پیرو مصوبه ستاد اقتصادی دولت به ریاست وزیر صمت و بـا  : 99/8/11

 حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه و اتخاذ تصمیم برای تعیین تکلیف کاالهای موجود در گمرکات
 امین کارگروه ستاد تنظیم بازار 111ابالغ تصمیمات : 99/8/12
ابالغ بخشنامه مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصـوص تـرخیص کاالهـای    : 99/8/18

 رسوبی از بنادر و گمرکات کشور به کلیه گمرکات کشور 
 ارسال نامه پیگیری دبیرخانه شورا به وزارت جهاد کشاورزی: 99/8/21
اتخاذ تصمیم توسط ستاد تنظیم بازار برای ترخیص درصدی تمامی کاالهـای اساسـی در   : 99/8/26

 صف تخصیص و تامین ارز بانکی و عدم نیاز به صدور نامه از سوی بان های عام   
ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا برنامه زمانبندی اجرای طـرح   :99/09/05
درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی خورا  دام و طیور را تا ابتدای سال آینده تهیه و  40اختصاص 
 . ارائه دهد
معاون فنی و امور گمرکی گمر  دستورالعم  جدیدی را بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در :99/9/11

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کاهش رسوب کاال و تعیین تکلیف کاالهـای موجـود در بنـادر و    
 .گمرکات کشور به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد

مصوبه مهم درخصـوص تسـهی  و تسـریع در     5ستاد تنظیم و ابالغ  119برگزاری جلسه : 99/10/14
 تشریفات گمرکی کاالهای اساسی و تولیدی

 

 اقدامات



 مـصوبات در حـال پیگیـری

قانون بهبود مستمر محیم کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته  7اجرای حکم ماده بررسی  -2
 ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی و راه اندازی سامانه مربوطه

 مصوبه
 بصورت کشور، استخدامی و اداری سازمان :گردید مقرر
  (کمیته) کارگروه جلسات تشکی  به اقدام فشرده، و مستمر
  نمایندگان مراجعه و بازدید اجرایی نامه آیین 5 ماده

  ماده حکم موضوع تولیدی واحدهای به اجرایی دستگاه های
 و اطالعات و نماید کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون 7

 موضوع سامانه سریعتر هرچه اندازی راه جهت را الزم احکام
 و معدن صنعت، وزارت اختیار در مزبور، نامه آیین 2 ماده

 نهایی گزارش سازمان، این همچنین .دهد قرار تجارت
 جلسه در را آن اجرایی نامه آیین و 7 ماده شدن اجرایی
 .نماید ارائه گفت وگو شورای اسفندماه

  و شورا اعضای به مصوبه ارسال :98/10/23
 استخدامی و اداری امور سازمان

  و اداری امور سازمان از پیگیری :98/11/15
   استخدامی

 پاسخ دریافت عدم و

 مصوبه

 اقدامات



 معاون حقوقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

80% 

40% 

 درصد حضور اعضای قوه قضاییه

(بخش دولتی)وضـعیت حـضور اعـضا   

وزیر امور  

اقتصادی و 

 دارایی

وزیر کشور 

 (معاون)

وزیر صنعت، 

معدن و  

 تجارت

وزیر جهاد 

کشاورزی 

 (معاون)

رئیس بانک 

 مرکزی

وزیر کار، 

تعاون و رفاه  

اجتماعی 

 (معاون)

وزیر نفت 

 (معاون)

وزیر نیرو 

 (معاون)

رئیس سازمان 

برنامه و بودجه 

 (معاون)

100% 

60% 

30% 
20% 20% 

10% 0% 0% 0% 

 درصد حضور اعضای قوه مجریه

رئیس کمیسیون 

 اقتصادی

رئیس کمیسیون 

 صنایع و معادن

رئیس کمیسیون 

برنامه، بودجه و 

 محاسبات

رئیس کمیسیون 

کشاورزی، آب و  

 منابع طبیعی

60% 

40% 
30% 

20% 

 درصد حضور اعضای قوه مقننه



 آمار برگزاری جلسات کارگروه تخصصی

 امور مالیاتی

 بازار پول و سرمایه

 تجارت خارجی

 کار و تأمین اجتماعی

 زنجیره تأمین

بهبود محیط کسب  
 و کار

 خصوصی سازی

کشاورزی، صنایع  
 غذایی و دامپروری

انرژی، صنایع پاالیشی 
 و پتروشیمی

 جلسه کارگروه تخصصی 20برگزاری 
 



 مـوضوعات طـرح شـده در جـلسات کارگروه تخصصی

2/2 
 در دولتی و خصوصی مختلف مراجع پیشنهادات بررسی
  اقتصادی تبعات با مقابله راستای در مالیاتی امور حوزه
 کرونا ویروس شیوع

2/23 

 ریالی ضمانتنامه ارائه امکان عدم از ناشی مشکالت بررسی
 تولیدکنندگان به ارزی تعهدات پرداخت تضمین عنوان به

 فوالدی صنایع

3/18 
 و سخت مشاغ  آیین نامه اصالحی پیش نویس تدوین

 زیان آور

 خودرو خروج و اسقاط بر نافر مقررات اجرای عدم بررسی
 به و کشور نق  و حم  چرخه از فرسوده موتورسیکلت های و

 اسقاط مراکز تعطیلی و ورشکستگی آن تبع
4/2 

 4/18 طیور و دام نهاده های توزیع و تأمین مشکالت بررسی

4/21 
 حکم اجرای در ایران اتاق انرژی کمیسیون پیشنهاد بررسی
 رقابت پذیر تولید موانع رفع قانون 12 ماده

 تسعیر از ناشی ارز نرخ تفاوت سود مالیاتی معافیت بررسی
 صادرات از حاص  ارز

5/13 

4/21 
 در خصوصی بخش توسط برق توزیع نحوه بررسی

  شرکت های فعالیت تمدید عدم علت و صنعتی شهر  های
 شهر  ها این در توزیع

 واردات آماری ثبت گواهی صدور زمان بودن طوالنی بررسی -1
 کاال
 شماره بخشنامه به واردکنندگان اعتراض مراتب بررسی -2

 مرکزی بان 99/4/3 مورخ 99/92923

6/19 

6/23 
  واحدهای مصرفی گاز تعرفه محاسبه پیشنهاد بررسی

 صنایع مصرفی گاز تعرفه معادل قطعه سازی و ریخته گری



11/07 
 ابطال موضوع با گفت وگو شورای مصوبه پیگیری

 سازی خصوصی سازمان واگذاری قراردادهای

 مـوضوعات طـرح شـده در جـلسات کارگروه تخصصی

6/31 
11/28 

 جرایم مطالبه و رسیدگی زمان مرور مهلت بررسی -1
 1380 مصوب م.م.ق مکرر 169 ماده موضوع

  بند اجرای عدم از ناشی پیمانکاران مشکالت بررسی -2
 98 سال بودجه قانون 8 تبصره (ز)

 ابطال موضوع با گفت وگو شورای مصوبه پیگیری
 بررسی -سازی خصوصی سازمان واگذاری قراردادهای

 خا  و آب مهندسی شرکت واگذاری وضعیت آخرین

12/05 

12/17 

10/23 
   ماشین آالت توزیع سیستم و قیمت گذاری نحوه بررسی
 کشاورزی ادوات

 با برند واسط حد خارجی کاالهای ورود ممنوعیت بررسی 3/18
 ایرانی سازنده شرکت

 مالیاتی مودیان بانکی تراکنش های به رسیدگی بررسی
 95 سال از قب  سال های به مربوط

 ابطال موضوع با گفت وگو شورای مصوبه پیگیری
 -سازی خصوصی سازمان واگذاری قراردادهای
 مغان صنعت و کشت شرکت واگذاری فرآیند آسیب شناسی

 ابطال موضوع با گفت وگو شورای مصوبه پیگیری
 بررسی -سازی خصوصی سازمان واگذاری قراردادهای
 مهندسی بین المللی شرکت واگذاری فرآیند چالش های

 (ایریت) ایران

12/10 



 گـزارش عـملکرد کـمیته حـمایت از کـسب و کـار
 

1399در سـال   



 آمـار بـرگزاری جـلسات

 جلسات کمیته
حمایت از    
کسب و کار    

 تعداد جلسات اصلی

5 

 تعداد مصوبات

15 

 تعداد دستورجلسات

15 
 تعداد جلسات کارشناسی

10 



 مـوضوعات طـرح شـده در جلسـات

76 
99/03/12 

 در خصوصی بخش فعاالن مشکالت بررسی
 (ستاد) دولت الکترونیکی تدار  سامانه

79 
99/12/04 

 ارز نرخ تفاوت سود مالیاتی معافیت بررسی -1
 صادرات از حاص  ارز تسعیر از ناشی
 مطالبه و رسیدگی زمان مرور مهلت بررسی -2

 1380 مصوب م.م.ق مکرر 169 ماده موضوع جرایم
 94 لغایت 90 سال های عملکرد با ارتباط در

80 
99/12/11 

 از کشور غیردارویی سالمت کاالهای عرضه امکان
 روی بر ورزشی و غذایی مکم  های جمله

 (Market Place) آنالین فروش پلتفرم های
 قانون واحده ماده اجرای مشکالت بررسی
 1373 مصوب خارجی نقلیه وسای  تردد
 ناوگان با کاال حم  عوارض اخذ بر مبنی

 غیرایرانی

 انعقاد در کارفرمایان مشکالت بررسی
 حداق  رعایت با کارگران با جدید قرارداد

 و کار عالی شورای مصوبه در شده تعیین مزد
 دستمزد افزایش بدون

77 
99/05/14 

78 
99/06/31 



 حـوزه های مصـوبات اخـذ شـده

 بهبود محیط کسب و کار
30%  

 امور مالیاتی
40%  

 کسب و کارهای دانش بنیان
10%  

 کار و تأمین اجتماعی
10%  

 حم  و نق 
10%  



 مهـم ترین دستـاوردها

پذیرت هزینه های تنزیل 

اوراق بهادار اسالمی به 

عنوان هزینه قابل قبول 

مالیاتی از ابتدای سال 

1397 

طی تصویب نامه شمار ه 

ه  مورخ 57982ت/148576

 هیئت محترم وزیران 99/12/17

طی تصویب نامه شمار ه 

   99/01/09ه  مورخ 55625ت/989

 هیئت محترم وزیران

خروج شهر  صنعتی اشتهارد 
کیلومتری تهران  120از شعاع 

با ابالغ تصویب ناماه هیئات   
وزیران به منظور برخورداری 
واحاادهای ایاان شااهر  از 

قااانون  132معافیاات ماااده 
مالیات های مساتقیم و ساایر   

 تسهیالت دولتی



 مصـوبات در حـال پیگیـری

 آنالین فروش پلتفرم های روی بر ورزشی و غذایی مکم  های جمله از کشور غیردارویی سالمت کاالهای عرضه امکان-1

 عرضه امکان پذیرش ضمن کار و کسب از حمایت کمیته
 غذایی مکم  های جمله از کشور غیردارویی سالمت کاالهای

  اینترنتی فروش مجوز دارای داروخانه های وسیله به ورزشی و
 مقرر آنالین، فروش پلتفرم های روی بر دارو و غذا سازمان از

 نویس پیش هفته ی مدت فرا دارو و غذا سازمان :نمود
  سالمت فرآورده های اینترنتی فروش جدید ضوابط" اولیه

 کار و کسب از حمایت کمیته دبیرخانه به و تهیه را "غیردارویی
 تخصصی کارگروه در مذکور نویس پیش سپس .نماید ارسال
 سازمان از نمایندگانی حضور با کار و کسب از حمایت کمیته
  معاونت جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت دارو، و غذا

 قوه جرم وقوع از پیشگیری معاونت جمهور، ریس حقوقی
 معادن صنایع، بازرگانی، اتاق پزشکی، نظام سازمان قضاییه،

 در آن ونتیجه بررسی ایران اصناا اتاق و ایران کشاورزی و
 .گردد ارائه کار و کسب از حمایت کمیته آتی جلسه

 اقدامات مصوبه

 کمیته محترم اعضای برای جلسه مصوبات ارسال :99/12/12
 دارو و غذا سازمان به پیگیری نامه ارسال :99/12/20

 جهت جمهوری ریاست حقوقی معاونت به نامه ارسال :1400/03/10
 دارو و غذا سازمان توسم مصوبه اجرای پیگیری و رسانی اطالع

  مکمل های آنالین فروت دستورالعمل تدوین
  فروت پلتفرم های طریق از ورزشی و غذایی
 دارو و غذا سازمان توسم آنالین

 انتظارات



 مصـوبات در حـال پیگیـری

 اقدامات مصوبه

 انتظارات

 (ستاد)مشکالت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  -2

 تخصصی نشست برگزاری با الکترونی تجارت توسعه مرکز-1
 تعیین شاخص های و معیارها ایران، اتاق نمایندگان حضور با

 (ستاد) دولت الکترونیکی تدارکات سامانه خدمات تعرفه ارقام
 با تعرفه میزان همچنین .نماید ارائه مستدل صورت به را

 .گردد تعیین ایران اتاق نمایندگان مشارکت
 از خصوصی بخش فعاالن خاطر اطمینان و احراز جهت -2

 ستاد، سامانه در اطالعات امنیت و سالمت محرمانگی، حفظ
 مناقصات از نمونه چند فرایند الکترونی تجارت توسعه مرکز
 نمایندگان حضور با مشترکی نشست برگزاری با را شده برگزار
 .نماید تشریح و بررسی ایران بازرگانی اتاق
 دریافت بابت حاصله وجوه الکترونیکی تجارت توسعه مرکز -3

 تعیین قانون واحده ماده براساس را (ستاد) مرکز خدمات بهای
 ،1393 مصوب الکترونیکی تجارت توسعه مرکز خدمات تعرفه
 .نماید واریز کشور ک  خزانه داری به

 کمیته محترم اعضای به مصوبه ارسال :99/7/7
 

 الکترونیکی تجارت توسعه مرکز به پیگیری نامه ارسال :99/11/21

 در الکترونی تجارت توسعه مرکز توسط کمیته مصوبات اجرای
 وقت اسرع



 مصـوبات در حـال پیگیـری

 اقدامات مصوبه

 معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاص  از صادرات -3

 قانون 45 ماده (ب) بند عام اطالق به عنایت با
 موافقت و کشور توسعه برنامه های دائمی احکام
 :گردید مقرر مالیاتی امور سازمان
 با هفته 2 مدت فرا حداک ر مالیاتی امور سازمان
 ابالغ کشور ک  مالیاتی ادارات به بخشنامه ای صدور
 ارزی تهعد رفع که صادرکنندگانی کلیه که نماید
 بتوانند داده اند؛ انجام بعد به 1397 سال از را خود
 مکرر 146 ماده (1) تبصره مالیاتی تکلیف رعایت با

 معافیت از ،1394 مصوب مستقیم مالیات های قانون
 از حاص  ارز تسعیر از ناشی ارز نرخ تفاوت سود ک 

 .نمایند استفاده صادرات

 کمیته محترم اعضای به مصوبه ارسال :1399/12/12
 کشور مالیاتی امور سازمان به پیگیری نامه ارسال :1399/12/24
 مالیاتی امور سازمان به مصوبه پیگیری نامه ارسال :1400/02/11
 جهت جمهوری ریاست حقوقی معاونت به نامه ارسال :1400/03/09
 مالیاتی امور سازمان توسط مصوبه اجرای پیگیری و اطالع رسانی
  جمهوری ریاست حقوقی معاونت پیگیری نامه دریافت :1400/03/10

 مالیاتی امور سازمان به خطاب
 

 وقت اسرع در مالیاتی امور سازمان توسط بخشنامه صدور

 انتظارات



 وضعیـت حضـور اعضـا

 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معاون حقوقی رئیس جمهور

[VALUE] 

20% 

 درصد حضور قوه مجریه

 کمیسیون اقتصادی کمیسیون صنایع و معادن

75% 75% 

 درصد حضور قوه مقننه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

 جرم 

 معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی

80% 

20% 

 درصد حضور قوه قضاییه



 آمـار جـلسات کارگـروه تخصصـی

 کار و تأمین اجتماعی امور ثبتی امور مالیاتی

کشاورزی، صنایع  
کسب و کارهای دانش  غذایی و دامپروری

 بنیان

 جلسه کارگروه تخصصی 10برگزاری 
 



 موضوعـات طـرح شـده در جلسـات کارگـروه تخـصصی

 شورای سوی از اعالمی دستمزدهای براساس سنواتی بیمه حق کسر و محاسبه نحوه بررسی 99/02/30
 بیمه حق کسر مبنای دستمزد بخشنامه و کار عالی

 تجارتی شرکت های در وکالتی صورت به مدیره هیئت صورتجلسات پذیرش امکان عدم بررسی 99/03/19

 مدیران وثیقه سهام انتقال و نق  مالیات اخذ 99/04/01

99/04/11 
 شرکت ها موفف مدیره هیئت و مدیرعام  بیمه حق و لیست دریافت نحوه بررسی -1
 14/5 بخشنامه موضوع بیمه حق پرداخت در برق صنعت حوزه پیمانکاران مشکالت بررسی -2

 اجتماعی تأمین سازمان

99/04/16 

 به م.م.ق 132 ماده موضوع معنوی و تولیدی واحدهای مالیاتی صفر نرخ تعلق بررسی -1
 بازسازی و توسعه منظور

 حقیقی اشخاص به مستقیم های مالیات قانون 132 ماده تسری بررسی -2
 صنعتی های شهر  خدماتی های شرکت مالیاتی معافیت های اعمال بررسی -3



 موضوعـات طـرح شـده در جلسـات کارگـروه تخـصصی

99/06/17 
 حسابرسی موسسات برای اجتماعی تأمین حساب مفاصا صدور چگونگی بررسی -1
 قانون 38 ماده الحاقی تبصره اجرای عدم از ناشی کاران مقاطعه مشکالت بررسی -2

 اجتماعی تأمین

 شرایط لحاظ با کارگران با جدید قرارداد انعقاد در کارفرمایان مشکالت بررسی موضوع 99/07/13
   جدید

 افزوده ارزش بر مالیات پرداخت جهت سوخت جایگاه های فراخوان به اعتراض مراتب بررسی 99/09/24

99/10/13 
 روی بر ورزشی و غذایی مکم  های جمله از کشور غیردارویی سالمت کاالهای عرضه امکان

 آنالین فروش پلتفرم های

99/11/06 
 تغییر خصوص در زراعی مشاع اراضی در طرح ها مجریان و سرمایه گذاران مشک  بررسی
 مالکیت دانگ شش سند ارائه و کاربری



 بـا سپـاس از

 توجـه شمـا
 


