هشتمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفگوی دولت و بخش خصوصی راًس ساعت  01صبح روز شنبه مورخ

 59/01/01در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور:

جناب آقای مسعود کرمی معاونت محترم اداره واگذار -مدیریت امور اراضی استان
جناب آقای بهرام خانی معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
جناب آقای حسین حیدری ریاست محترم اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت
جناب آقای کوروش سهرابی نماینده محترم اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه
جناب آقای مهندسی سیفی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
جناب آقای رهبر هندسی مشاور محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ومعادن و کشاورزی کرمانشاه
جناب آقای اله بخش دارین مشاور محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ومعادن و کشاورزی کرمانشاه

سرکار خانم دکتر درخشیده مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی
سرکارخانم مهندس ژاله امیری کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی
در این جلسه مشکلات مالیات بر ارزش افزوده شرکت های خدماتی -کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .با
توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت های مذکور پیمانکاری می باشد ،این شرکت ها مشمولین مرحله مرحله پنجم
مالیات بر ارزش افزوده تلقی می شوند .بنابراین جریمه های مالیاتی تعلق گرفته به این شرکت ها عملا غیر قانونی
می باشد .طبق بحث و بررسی اعضای حاضر در جلسه مشمولیت این شرکت ها براساس موضوع شرکت مشخص
شده اند .در حالی که بایستی بر اساس بالفعل شدن موضوع مالیات بر ارزش افزوده بر ارزشهای مذکور تعلق می
گرفت.
مطابق اظهارات ریاست محترم سازمان مهندسی کشاورزی ،واژه مشاور در موضوع شرکت ،براساس اساسنامه تیپ
سازمان تهیه شده است و منظور از آن راهنمایی و مشاوره میباشد نه مشاوره مهندسی ،پس از تبادل نظر و بررسی
مقرر شد موضوع در جلسه بعدی شورا مطرح شده و برای تصمیمگیری و تصویب نهایی به شورای مرکز ارجاء داده
شود.
در خصوص واگذاری زمین های سامانه اراضی گرمسیری به کارشناسان سازمان مربوطه پس از بحث و بررسی
مشخص شد کمیته ای در خصوص تدوین مدل واگذاری در سازمان اراضی تشکیل شده است و در این مدل پیش
بینی شده است که بخشی از اراضی به سازمان واگذار شود و در واگذاری بخش دیگر اراضی به اشخاص حقیقی و
حقوقی در قراردادفی مابین نیز جهت الزام به کارگیری مهندسین معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی اضافه
گردد.

