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  یها تیظرفدیگر  و   یعیطب  یهاجاذبهو رتبه پنجم در    یو باستان  یخیتار  یهاجاذبهخصوص  در    جهان  با دارا بودن رتبه دهمایران  

دنیا محسدو  می گردد. متاسدفانه تاکنون امکان اسدتفاده  زم از این  یکی از مهمترین مقاصدد گردشدگری    یفرهنگ  و  یفراوان مذهب

   توسعه  زم در این صنعت اتفاق نیفتاده است.پتانسیل ها ایجاد نشده و  

مزید بر    نیز  19کووید  گسدترش بیماری    دارد، متاسدفانه  نقطه مطلو تا  ایران  صدنعت گردشدکری   ی کهقابل توجهفاصدله    علیرغم

های سدفر داخلی، لغو پروازها و تعطیلی ، محدودیتمرزهای خارجیبسدته شددن  شدد و آسدیف فراوانی به این صدنعت وارد کرد.  علت  

اسددتان    یمعاون گردشددگربر اسدداگ گزارش  یر قرار داد.  این صددنعت را بیش از هر حوزه دیگر تحت تا   اماکن اقامتی و توریسددتی

به صدنعتگردشدگری اسدتان    تومان  اردیلیم ۸00هزار و  1۸میزان  دو سداج گذشدته    در،  در شدهریور ماه سداج جاری  یشدرق  جانیآذربا

با مشدکالت    حوزهحمایت قابل توجهی از سدوی دولت انجام نشدد و فعالین این  در این خصدوص  متاسدفانه  وارد شدده اسدت.  خسدارت  

 بسیاری مواجه شدند.

اولین  در حاج حاضدر که ویروگ کرونا تا حدودی مهار شدده اسدت بایسدتی اقداماتی برای این حوزه انجام داد تا جبران مافات گردد.  

 در حمایت از این صنعت انجام داد، رفع موانع پیش روی این حوزه می باشد.ی که می توان  اقدام

 

 ی:صنعت گردشگر انیکارفرما یا مهیب میجرا یه از بخشودگموضوع عدم استفاد. 1

با توجه به اینکه تعطیلی های دو سدداج گذشددته فعالین این صددنعت را با رالش پرداخت حقوق و بیمه مواجه سدداخته اسددت، لذا  

 بایستی برای دوران سخت سپری شده اقداماتی صورت گیرد.  

یان مشدرو  به حف     قانون بودجه سداج جاری، اسدتفاده از بخشدودگی جرایم تامین اجتماعی کارفرما5تبصدره ث  1بر اسداگ بند ث( 

مورخ    190/1400/1000شددده بود که طی بخشددنامه شددماره   9۸سددطا اشددتغاج کارکنان کارگاه بر اسدداگ فهرسددت بهمن  

 از سوی سازمان تامین اجتماعی ابالغ گردید.  16/01/1400

سددف و کارها مورد توجه  ک  ی اغلفقانون بودجه، شددیوع ویروگ کرونا، تعطیلی های یا تعدیل نیرو  تدوین این بند از  متاسددفانه در

  2۸/02/1400در تاریخ    قرار نگرفته بود. از این رو شدورای گفتگوی اسدتان این موضدوع را در دسدتور کار هفتادو دومین نشدسدت خود

مدیرکل وصدوج ح  بیمه سدازمان تامین اجتماعی و دبیر کمیسدیون اجتماعی مجله به صدورت  قرار داد. این نشدسدت که با حردور  

 
اصدناف که حداقل به مدت یکسداج از زمان تقسدیس نسدبت به حف  یا افزایش اشدتغاج نیروی کارفرمایان واحدهای تولیدی، صدنعتی، معدنی و خدماتی و   :1400قانون بودجه سداج    5تبصدره  (بند   -1

توانند از تاریخ  نمایند، میاند و فهرسددت ح  بیمه جاری کارکنان شدداغل را در طوج دوره تقسددیس ارسدداج و پرداخت میاقدام نموده   139۸انسددانی کارگاه خود بر مبنای فهرسددت بهمن ماه سدداج 

ها برخوردار شدوند. در های متعلقه و سدایر جریمههای قطعی شدده مطاب  قوانین از بخشدودگی جریمهشددن این قانون و حداکرر ظرف رهار ماه، نسدبت به درخواسدت تعیین تکلید بدهی  ا جراء زم

نسدبت به تعدیل بیمه شددگان کارگاه اقدام نموده باشدند، په از بازگشدت نیروی کار   139۸  ا جراء شددن این قانون بر مبنای فهرسدت بهمن ماه های مذکور تا تاریخ  زممواردی که کارفرمایان کارگاه 

 .شوندها به شرح فوق برخوردار می، از بخشودگی جریمه139۸تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حف  اشتغاج حداقل به مدت یک ساج از زمان تقسیس و بر مبنای فهرست بهمن ماه 
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  قانون  5بند ث(  تبصدره ثو حذف شدر  حف  سدطا اشدتغاج کارکنان کارگاه بر اسداگ فهرسدت بهمن ماه از    برگزار شددمجازی  

از سددوی سددازمان تامین    27/03/1400مورخ    2531/1400/1000ابالغ بخشددنامه شددماره    شددد. که نتیجه آنبودجه درخواسددت  

 اجتماعی شد.  

  قانون  5و کارهای به شددت آسدیف دیده از کرونا مشدموج بند ث(  تبصدره ث  این بخشدنامه، مشداغل و کسدف  2 ۸بر اسداگ بند ث

 نمی باشند.    139۸نیروی انسانی بر اساگ لیست بهمن ماه  بودجه و رعایت شر  حف  اشتغاج  

بیمه ای  با ابالغ این بخشدنامه مشدکل کسدف وکارهای به شددت آسدیف دیده مرتفع گردید. لیکن زمان اسدتفاده از بخشدودگی جرایم  

، تا آخر تیر ماه سداج جاری تعیین شدده بود و با عنایت به اینکه بخشدنامه شدماره  16/01/1400کارفرما بر اسداگ بخشدنامه مورخ  

ابالغ گردید، عمال اسدتفاده از این بخشدودگی برای کسدف و کارهای آسدیف دیده یک ماه    27/03/1400در    2531/1400/1000

 اشد.  باشد که فرصت بسیار کمی می ب می

مطرح نبود. این در  جرایم  های گذشدته موضدوع حف  اشدتغاج برای اسدتفاده از این بخشدودگی    سداجقوانین   زم به ذکر اسدت در  

ماده    3 ۸۸ث  بند حالیسدت که شدرایس موجود حمایت بیشدتر می طلبد، شدرو  برای بخشدودگی بیشدتر شدده اسدت. به عنوان مراج در

رنانچه کارفرمایان واحدهای  "رنین آمده بود:    15/05/92مورخ    4700/92/1000بخشنامه شماره    و  99قانون بودجه ساج  واحده  

صدنفی، صدنعتی و کشداورزی ظرف شدش ماه از شدروع مهلت اجرای قانون درخواسدت پرداخت بدهی های معوق قطعی شدده خود  

رایم تداخیر تدادیده ح  بیمده و بیمده بیکداری و  نمدایندد، کلیده جرایم ثج 1391بدابدت ح  بیمده و بیمده بیکداری مربو  بده پدایدان سددداج  

درصدددد مورد بخشدددودگی قرار    100در صدددورت پرداخت یکجا  جریمه تاخیر ارسددداج لیسدددت   مربو  به ح  بیمه های مذکور  

 "گرفت. می

ا  همچنین در قوانین و مقررات اسددتفاده از بخشددودگی های جرایم بیمه ای که منو  به حف  اشددتغاج می گردند، بحج اخرا  ب

بحج ترک کار تفکیک نشدده اسدت. به اینصدورت که، رنانچه فردی اقدام به ترک کار نماید به دلیل حذف از لیسدت بیمه به عنوان  

 اخرا  تلقی می شود و کارفرما از مزایای حف  اشتغاج برخوردار نمی گردد.

، کلیده جرایم  مشدددموج قدانون تدامین اجتمداعی هدای  کدارفرمدایدان کدارگداهقدانون دریدافدت جرایم از  4 5 زم بده ذکر اسدددت برابر مداده ث

  مهیکه ظرف مهلت مقرر نسدبت به ارسداج صدورت مزد و حقوق ب  یاجتماع  نیمشدموج قانون تام  یکارگاهها  انیز کارفرماوصدولی ا

اسدت جهت تعمیم بیمه های  د  و دولت مکل  گرددکل واریز میداریبه حسدا  خزانه  ندینمایمربو  اقدام نم مهیو ح  ب  شددگان

بعرا مشاهده می گردد جرایم رندین    با عنایت به اینکه  اجتماعی همه ساله در قانون بودجه منظور و در اختیار سازمان قرار دهد.

ای  ، لذا انتظار می رود، دولت در تدوین بخشدنامه هخزانه داری کل واریز می شدود  به  برابر ح  بیمه می باشدد و با توجه به اینکه

 حمایتی انعطاف بیشتری داشته و از کسف و کارها حمایت بیشتری نماید تا امکان ادامه فعایت برایشان مهیا گرد.

 

 :صنعت گردشگری مالیات بر ارزش افزودهمشکالت موضوع . 2

 
برای مشاغل و کسف و کارهای به شدت آسیف دیده ازکرونا مطاب  فهرست اعالم مشده از سوی کارگروه مقابله باپیامدهای اقتصادی   تامین اجتماعی: 1000/ 1400/ 2531مه شماره بخشنا ۸بند  -2

  139۸ایت شر  فقس سطا اشتغاج نیروی انسانی بر اساگ لیست بهمن ماه  کل کشور، موکوج به رع  1400/ 03/ ۸  هفتادویکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ  2کرونا موضوع مصوبه شماره ث

 نخواهد بود.
  1391به منظور تسهیل وصوج مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان ساج   :1392قانون بودجه ساج از ماده واحده   ۸۸ بند -3

ت به تسدویه و یا تعیین تکلید اصدل  طعی شدده ح  بیمه و بیمه بیکاری  به سدازمان تامین اجتماعی می باشدند، در صدورتیکه ظرف شدش ماه از تاریخ  زم ا جرا شددن این قانون نسدبدارای بدهی ق

 بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه های ح  بیمه آنان بخشوده می شود.
واریز شدده را در  گردد. دولت مکلد اسدت همه سداله معادج مبلج جرایمکل واریز میداریکلیه جرایم وصدولی موضدوع این قانون به حسدا  خزانه  :...  دریافت جرایم از کارفرمایانقانون   قانون 5ماده   -4

 .اجتماعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهدهایقانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه
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در نظر گرفته    عرضده کا ها واراهه خدمات وهمچنین واردات آنها  قانون مالیات های مسدتقیم، معافیت هایی برای  12مطاب  ماده ث

این    این قانون اشاره شده است.  5 12شدده اسدت. یکی از مواردی که شامل مالیات می باشد، خدمات حمل و نقل است که در بند ث

مل و نقل در نظر گرفته شددده، شددامل خدمات دیگر گردشددگری از جمله رسددتوران ها و تورها  معافیت که صددرفا برای خدمات ح

 دد.گر نمی

ی اسدتان این موضدوع را از طری  کمیسدیون  حیو تفر  یراه  نیب  یرسدتوران هابه دلیل خالهی که در این مورد وجود داشدت، انجمن  

خوشدبختانه    دیگر خدمات گردشدگری را نیز در خواسدت نمودند.و کمیسدیون اقتصدادی مجله پیگیری کردند و معافیت    90اصدل  

   13ث  بخش معافیت ها اصدالح شدد و غیر از بند  می گردد،که از دی ماه اجرا    1400مالیات بر ارزش افزوده مصدو  سداج  در قانون  

سدتاره و پایین تر    3ی  خدمات اقامتی هتل ها، معافیت  یشدهردرون و برون  یو مسدافر  یحمل و نقل عموم  که به خدمات   9ماده ث

نیز در    مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میرا( فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذیربس  و سایرو مهمانپذیرها  

یا    مراکز اقامتی دارای مجوز در این بند، باعج تفسدیرهایی در معافیت  سدایرلیکن کلمه   پیش بینی شدده اسدت.  9  ماده ث15بند ث

ها شدده اسدت. ابهام موجود در بند یاد شدده    نظیر رسدتورانعدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از حوزه های خدماتی  

 .م در تهیه غذا را نیز پرداخت می کنندمالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه  زرستوران ها داخل شهر و بین راهی  باعج شده،  

قبال  بدا عندایدت بده اینکده مدالیدات بر ارزش افزوده، مدالیدات بر مصدددرف می بداشدددد و مدالیدات تمدام مواد اولیده مورد نیداز برای تهیده غدذا  

 اشد.  نمی ب  منطقی، لذا اخذ مالیات برارزش افزوده از خدمات رستوران ها بر اساگ تراکنش های بانکی  می گرددپرداخت  

معافیت خدمات حمل و نقل هوایی حذف شدده    1400مصدو  سداج  قانون مالیات بر ارزش افزوده     9  ماده ث13بند ثمتاسدفانه در  

 است و این موضوع نیز در حوزه گردشگری تا یر بسزایی خواهد داشت.

قانون    . علیرغم صدراحتداردوجود    تفریحی نیز  هایخدمات توردیگری نظیر  در حوزه های  مشدکل دریافت مالیات بر ارزش افزوده  

معداف از پرداخت مالیدات بر ارزش    یشدددهردرون و برون  یو مسدددافر  یحمدل و نقدل عموم    قانون، کلیده خدمات9  ماده ث13بندد ث

لذا زمانیکه یک شدرکت اقدام به اراهه    اسدت،  افزوده هسدتند. با عنایت به اینکه سداز وکار مناسدبی در این خصدوص تدوین نشدده

خدمات تورهای تفریحی می کندد، تمدامی موارد منددر  در پکیو تور شدددامل مالیدات بر ارزش افزوده می گردد. البتده ناگفتده نمداند،  

 های خدماتی گردد. فعالیتاغلف مشکالت از عدم وجود دفاتر نشات می گیرد، لیکن نبایست این موضوع باعج اجحاف در ح   

 

 درخواست حذف عوارض تابلوهای تبلیغاتی صنوف گردشگری:بررسی . 3

  صدنوف می باشدد.تابلوهای تبلیغاتی  از  عوارض  دیگر موضدوعی که برای فعالین صدنعت گردشدگری مشدکل ایجاد کرده اسدت، اخذ  

تصویف    13۸7شهرداری در ساج  بدون اراهه هیچگونه خدمات از سوی    ی داخل شهراین عوارض که با هدف ساماندهی تابلوهااخذ  

شدوراهای    توسدسضدرایف  تعیین اعالمی اداره کل اقتصداد و دارایی و    منطقه ایارزش گذاری  تعرفه هایش هر سداله با   که  گردید

 اسالمی شهر تغییر می کند.  

ن تابلوها اعماج شدد.  برای ای  97تا   ۸7درصددی از سداج    20،افزایش  بر اسداگ اعا م نماینده سدازمان سدیما، منظر شدهرداری تبریز

در شدهر تبریز انجام شدد که باعج    1397سدپه بر اسداگ طرح تفصدیلی که از سدوی شدهر مشدهد تدوین شدده بود، تغییراتی در سداج  

برابری تعرفه عوارض در تبریز گردید که در نهایت شددهرداری تبریز بجهت کاهش تعرفه اقدام به تعدیل ارزش    500ایجاد افزایش  

 شواهد حاکی از آن است که افزایش نامتعارف تعرفه های این عوارض برای شهرداری تبریز نیز پوشیده نیست.  معامالتی نمود.  

 
 ؛ییایو در ییهوا ،یلیر ،یاجاده  یدرون و برون شهر یو مسافر یخدمات حمل و نقل عموم  :13۸7  قانون مالیات های مستقیم مصو  ساج 12  ماده ث12ند ثب -5
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به   99شدیوع ویروگ کرونا در دو سداج اخیر آسدیف جدی به صدنعت گردشدگری وارد نمود و اکرر صدنوف این صدنعت در سداج  لیکن  

سدوی دولت می باشدند، متاسدفانه همان قوانین و مقررات برای این  تعطیلی کشداند. در شدرایطی که این صدنوف نیازمند حمایت از  

صدنعت در حاج اجرا می باشدد. تخفیفاتی که برای این صدنعت در نظر گرفته شدده متاسدفانه پاسدخگوی شددت آسدیبی وارده بر این  

ه کمیسدیون ماده  صدنعت نمی باشدد و صدنوف گردشدگریقادر به پرداخت عوارض تعیین شدده نمی باشدند. پرونده های ارجاعی ب

رسدتوران های بین راهی نیز هسدتند به دلیل عدم  گویای مشدکل موجود در این خصدوص می باشدد. این تعرفه ها که شدامل    6 77ث

 دید در جاده ها شامل ضرایف بیشتری می باشند.

در خصدوص تعرفه های عوارض    در این راسدتا آرای متعدد دیوان عدالت اداری صدادر شدده اسدت که مصدوبات شدوراهای شدهرها

بر اسدداگ پیگیری های بعمل آمده از سددوی انجمن حرفه ای واحدهای    یل مختلد نقض کرده اسددت.را به د   تابلوهای اصددنااف

رفاهی، تفریحی و پذیرایی گردشدگری اسدتان این موضدوع به شدورای شدهر تبری ارجاع شدده اسدت که بر اسداگ اعالم عردو محترم  

لیکن درخواست    "پرداخت عوارض شدده اند.معاف   1401های تبلیغاتی هتل ها و محل های اقامتی برای سداج  تابلو  "شدورای شدهر،  

از پرداخدت عوارض تدابلوهدای  پروانده    یکده دارا  یو گردشدددگر  یفرهنگ را(یتحدت پوشدددش م  ی واحددهدااین انجمن معدافیدت کلیده  

 تبلیغاتی بود.

شدورای شدهر تبریز صدرفا برای هتل ها و اماکن اقامتی به تصدویف رسدیده بود، مقرر  در این راسدتا با توجه به اینکه مصدوبه ای توسدس  

شدد نامه ای به اعردای محترم شدورای شدهر ارسداج گردد تا قبل از تشدکیل جلسده آتی شدورای گفتگوی دولت و بخش خصدوصدی،  

 مصوبه یاد شده به فرمانداری ارساج نگردد.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 مشکالت:رهوگ ایرادات و  

 موضوع: بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان

اسدتفاده از بخشدودگی جرایم کسدف و کارهای بشددت    جهت  139۸علیرغم حذف شدر  حف  اشدتغاج بر اسداگ بهمن سداج  .  1

تامین اجتماعی، تمدید زمان اسدتفاده از این بخشدودگی که تا    27/03/1400  مورخ  2531/1400/1000آسدیف دیده در بخشدنامه  

الت اغلف  اعالم شددده بود، مورد توجه قرار نگرفته، لذا به دلیل فرصددت بسددیار کم برای اسددتفاده از این تسددهی  1400آخر تیر ماه  

 کسف و کار های مشموج نتوانسته اند از این بخشودگی استفاده کنند.

در قوانین بودجه سدنواتی  در سداج های گذشدته که بحران ویروگ کرونا وجود نداشدت، شدر  و شدرو  اسدتفاده از بخشدودگی .  2

 بسیار آسان تر از شرو  مقرر در قوانین مقررات امروزه بود.

ی کارفرمایان در برخی موارد به رندین برابر ح  بیمه پرداختی می رسدد که این موضدوع باعج تحمیل  . جرایم ح  بیمه پرداخت3

 فشارهای مادی مراعد برای فعالین اقتصادی می گردد.

بحج اخرا  نیروی انسدانی و ترک کار تفکیک نشدده اسدت. از این رو رنانچه  . در قوانین و مقررات مربو  به بخشدودگی جرایم  4

 ام به ترک کار نماید، کارفرمای مربوطه به دلیل کاهش لیست بیمه از معافیت های بیمه ای برخوردار نمی گردد.فردی اقد

 موضوع مالیات بر ارزش افزوده:  

حذف شددده اسددت. این    1400  قانون مالیات بر ارزش افزوده سدداج  9  ماده ث13متاسددفانه خدمات حمل و نقل هوایی از بند ث.  5

 صنعت به دلیل شیوع ویروگ کرونا بیش از پیش نیازمند حمایت جدی می باشد.درحالیست که این  

 
شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکف از نمایندگان  رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات اراهه شده توسس   قانون شهرداری ها:  77ماده  -6

اداره  ا جرا بوسدیلههاهیکه طب  تصدمیم این کمیسدیون تشدخیو شدود طب  مقررات اسدناد  زم  ارجاع میشدود و تصدمیم کمیسدیون مزبور قطعی اسدت بدهیوزارت کشدور و دادگسدتری و انجمن شدهر

نقاطیکه سدازمان قرداهی نباشدد رهیه دادگسدتری ت مکلد اسدت بر طب  تصدمیم کمیسدیون مزبور به صددور اجراهیه و وصدوج طلف شدهرداری مبادرت نماید در بت قابل وصدوج میباشدد اجرای  ب

 .دانجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمشهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیا  انجمن شهر انتخا  نماینده 
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  قدانون یداد شدددده، تمدامی مراکز  9  مداده ث15حوزه هدای معداف از پرداخدت مدالیدات بر ارزش افزوده در بندد ثبده دلیدل عددم بیدان . 6

واحدهای رفاهی، تفریحی و پذیرایی دارای مجوز شدده  اقامتی شدامل این معافیت نمی گردند و این موضدوع باعج اجحاف در ح   

 است.

از تمامی تراکنش های  علیرغم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تمامی مواد اولیه مورد اسدتفاده در رسدتوران ها، مجددا مالیات  .  7

بانکی از واحدهای پذیراهی درخواسددت می گردد. این در حالیسددت که واحدهای پذیرایی صددرفا خدمات اراهه می دهند و مالیات  

    ملزومات قبال اخذ شده است.  

های تفریحی  اراهه شدده توسدس مراکز خدمات دهی، رنانچه خدمات تور  . به دلیل عدم وجود سداز کار  زم برای تفکیک خدمات۸

   9  ماده ث13اراهه می شدود، از تمامی پکیو اراهه شدده مالیات بر ارزش افزوده درخواسدت می گردد. این درحالیسدت که برابر بند ث

یی از پرداخت مالیات  ایو در یلیر  ،یاجاده  یشهردرون و برون  یو مسافر  یحمل و نقل عموم  قانون مالیات های مستقیم، خدمات

 معاف می باشند.بر ارزش افزوده  

 صنوف گردشگری:  ث تابلوهای تبلیغاتی   عوارض زیباسازیمشکالت اخذ  

گذاری   ارزشبر اسدداگ  اصددناف،    تبلیغاتی  برای تابلوهایخدمات  هیچگونه  سددازمان سددیما و منظر شددهرداری تبریز بدون اراهه  .  9

مطالبه  از تابلوهای اصدناف  عوارض زیباسدازی  ،  شدورای شدهر  یف تعیین شدده توسدسامنطقه ای اداره کل اقتصداد و دارایی و ضدر

 نماید.   می

. تحمیل بار مالی مرداعد به صدنوف گردشدگری در شدرایطی که این صدنعت به دلیل شدیوع ویروگ کرونا آسدیف جدی متحمل  10

 می گردد.     77می باشد، باعج ارجاع اکرریت این پرونده ها به کمیسیون ماده ث  جدی  شده است و نیازمند حمایت

بندی جلسه  جمع

 کارشناسی کارگروه 

 و   1400/ 10/ 01مورخ 

04 /11 /1400 

اسدتان، گمرک اسدتان،    یاسدتان، فرودگاه ها  یاتیاز اداره امور مال  یندگانیبا حردور نمااسدتان    یگفتگو  یجلسده کارگروه شدورااولین  

  یاجتماع   نیاسدتان، اداره کل تام  عیو صدنا  یگردشدگر  یفرهنگ  را(یاسدتان، اداره کل م  یجلفا، اداره کل راه و شدهرسداز  یمرز  انهیپا

گردشددگری اتاق با    ونیسدد یکم  یگردشددگر تهیکم ،یحیو تفر یراه  نیب  یها سددازمان منطقه آزاد ارگ، انجمن رسددتوران  اسددتان،

 به شرح ذیل تشکیل شد:  ناستا  یجهت توسعه گردشگر  یو اراهه راهکارهاه  یحوزه گردشگر  یرالش ها  یبررسموضوع  

: متاسددفامه حوزه گردشددگری از  رهیه انجمن حرفه ای واحدهای رفاهی، تفریحی و پذیرایی گردشددگری اسددتانمحمد عالقه بند،  

زمان شدیوع ویروگ کرونا با مشدکالت بسدیاری مواجه گردید. لیکن از سدوی دولت حمایت  زم برای این حوزه صورت نگرفت. حتی  

در این شدرایس مصوباتی اتخاذ گردید که مشکالت این حوزه را دورندان کرد. یکی از این موارد، برداشت جرایم بیمه ای از حسا   

های رسدتورانی از سدوی سدازمان تامین اجتماعی بود. این مبلج که در زمان شدیوع کرونا برای پرداخت به کارگران در حسدا   واحد

رسدتوران داران جع شدده بود، په از مسددود شددن حسدا ، از حسدابشدان برداشدت گردید. متاسدفانه این اقدام در آن بازه زمانی برای  

 شتند، مشکالت بسیاری ایجاد نمود.   فعالین این حوزه که انتظار حمایت دا

درصدد قادر به    10که در سداج گذشدته کمتر از    یمنظور کرده اند تا حد  یادیز  شدرو جراهم    یبخشدودگ  یبرا  ریدر دو سداج اخ

مشدموج    ،در دوران کرونا کارگر خود را اخرا  کرده باشدد  یکه اگر کارفرماه  نسدتیا  سیبودند، از جمله شدرا  یاسدتفاده از بخشدودگ

اعماج می گردد. این در حالیسددت که برخی از کارگران  و کاهش تعداد   مهیب  سددتیل  یبا بررسدد   . این اقدامباشددد ینم  یخشددودگب

خودشدان ترک کار کرده اند. لذا یان موضدوع در سدیسدتم سدازمان تامین اجتماعی قابل تفکیک نیسدت و همین موضدوع باعج می  

   نماید.  شود کارفرما نتواند از بخشودگی جرایم استفاده

  قانون  50واحد اجراهیات بر اسداگ ماده ث  محمود الهام دوسدت، رهیه اداره و مسدلوج ح  بیمه اداره کل تامین اجتماعی اسدتان:

تامین اجتماعی به این امر اقدام می کند. قبل از برداشددت از حسددا  کارفرما، در رندین مرحله اعالمیه و مهلت داده می شددود و  
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شناساهی حسا  کارفرما از حسا  کارفرما برداشت    ی از سوی کارفرما، په ازپرداخت بده  فیترتیا عدم  درصورت عدم اعتراض و  

مرحله بخشدنامه ای در ارتبا  با امهاج ح  بیمه صدادر شدده اسدت، که در این بازه زمانی،   4-5می شدود. اما در دو سداج اخیر طی  

  20درصد بیکاری را از کارفرما دریافت می کند و به   3ه شدده بعالوه  درصدد سدهم بیم  7درصدد از   10سدازمان تامین اجتماعی صدرفا  

درصدد سدهم کارفرما مهلت می دهد. در بحج امهاج لیسدت کارگاه های فعالی که به عنوان آسدیف دیده در شدرایس کروناهی شدناخته  

را  بت کنند که په از آن، سیستم  ، در سامانه کد کارگاهی خود  ستیقبل از ارساج ل  شده اند مشخو می شده و کارفرمایان باید

 درصد سهم کارفرماهی را اخذ نمی کند.    20به طور اتوماتیک  

کارفرمایان    و آموزش  یعدم اطالع رسان  یمشکل اصلدر خصوص موضوع امهاج    نسرین درخشانی، مسلوج دبیرخانه شورای گفتگو:

ی مربوطه برنامه آموزش را در اولویت خود قرار دهند و اطالع  و انجمن ها  یاتاق بازرگان  که بایسدتیباشدد   یم  و فعالین اقتصدادی

  قانون بودجه  5رسدانی به موقع صدورت گیرد تا از تسدهیالت اسدتفاده  زم بعمل آید. موضدوع بخشدودگی جرایم در بند ث(  تبصدره ث

شدده بود. این    9۸من ماه سداج  درصددی نیروی اشدتغاج به  100سداج جاری  مطرح شدده بود که بخشدودگی آن منو  به حف   

درصدد    50به    9۸موضدوع در اردیبهشدت ماه سداج جاری در صدحن شدورای اسدتان مطرح شدد و در نتیجه، حف  نیروی اشدتغاج بهمن  

  یبازنگر   این موضدوع نیازمندنشدده اسدت   ینیب  شیپکارگران  جراهم، موضدوع ترک کار  بخشدودگی  در بحج  کاهش یافت. متاسدفانه  

 ی می باشد.  اساس

بخش گردشدگری به طور کامل تعطیل    9۸در ماه های اسدفند و فروردین و اردیبهشدت    محمد ملکی، مسدلوج کمیته گردشدگری:

بود و تحت هیچ شدرایطی قادر به تهیه لیسدت بیمه و پرداخت آنها و درخواسدت های سدازمان تامین اجتماعی نبود، از اسدتان های  

هایت به این نتیجه رسددیدیم با توجه به اینکه تعداد کمی از واحدهای گردشددگری  دیگر نیز در این موارد درخواسددت شددده و در ن

موف  به اسدتفاده از این تسدهیالت شدده اند، لذا جراهم واحدهایی که به دلیل بی اطالعی و یا تاخیر اراهه لیسدت ایجاد شدده اسدت  

 شامل  بخشودگی گردد.  

زمان تامین اجتماعی بحج هزینه و درآمد مطرح می باشدد و نیاز به حف   برای سدا  مصدطفی بهنیا، مشداور دبیرخانه شدورای گفتگو:

تراز می باشدد و زمانی می تواند از مشداغل حمایت کند که از طرف دولت تردمین اعتبار شدود. بدهی کالن دولت به سدازمان تامین  

ت. ماهیت مشداغل آسدیف دیده از  اجتماعی و از طرفی کسدری بودجه باعج ایجاد مشدکالت برای سدازمان تامین اجتماعی شدده اسد 

کرونا در رابطه با شدرایس کروناهی متفاوت می باشدد، زمانی که حوزه گردشدگری تعطیل شدده حف  سدطا اشدتغاج مفهومی نخواهد  

 درصد سطا اشتغاج خود را حف  کند بایستی حمایت گردد.    50داشت لذا واحدی تولیدی که توانسته  

جراهم    یمرحله بخشدودگ  3در   ۸0در دهه    اسدتان:  یاجتماع  نیاداره کل تام  مهیسدلوج ح  باداره و م  هیمحمود الهام دوسدت، ره

  90شدد. از دهه    یشدد بخشدوده م  یپرداخت م مهیکه اصدل ح  ب  یما ابالغ شدد و با مصدوبه دولت، کل مبالج جراهم به شدرط  یبرا

  لیبه مصددوبات دولت دارد که به ره دل  یها متفاوت بود په بسددتگ یبا قبل  عموضددو  نیصددادر شددده در ا  یتمام بخشددنامه ها

مطرح بود. در    یطیسداج شدرا 4  یبخشدودگ  یو برا  مینداشدت  یسداج بخشدودگ کیفقس    ریسداج اخ  5کند. در    یاعالم م  یبخشدودگ

  یاجتماع   نیزمان تامنفع سا  به  نیباشد و ا  یپنجم م  کیآن در مقابل جراهم آن    یپرداخت  مهیکه ح  ب  میدار  یحاج حاضر کارگاه

 شود.  لیبه جراهم تبد  پرداخت بیمهباشد که    یمن

  یعنیشدود    یدولت اعالم م  یاز سدو  یبخشدودگ  د،یاشداره کرد  یبه موضدوع خوب  گفتگو:  یشدورا  رخانهیمسدلوج دب  ،یدرخشدان  نینسدر

تامین اجتماعی نیسدت بلکه دولت  . در واقع درخواسدت ما در خصدوص بخشدودگی سدازمان  شدود  یجراهم به حسدا  دولت پرداخت م

 است.



 

کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و    
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا نشست و یکمین هشتاد

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   7

 

: پیشدنهاد حذف مالیات بر ارزش  حرفه ای واحدهای رفاهی، تفریحی و پذیرایی گردشدگری اسدتانانجمن  رهیه  محمد عالقه بند،  

و کمیسدیون    90توسدس انجمن در کمیسدیون اصدل    95افزوده از صدنوف مروبس بهحوزه گردشدگری یکی از مواردی بود که سداج  

له مطرح شدد و برخی موارد نیز به تصدویف رسدید. لیکن برخی از موارد همچنان بی نتیجه مانده اسدت. حذف مالیات  اقتصدادی مج

برای کل صدنعت گردشدگری از جمله واحدهای پذیراهی و اقامتی درخواسدت شدده بود ولی در پاسخ فقس کلمه اقامتی و سایر مطرح  

معافیت برخوردار نگردند. با عنایت به اینکه حوزه گردشددگری خدمات اراهه  گردید و این موضددوع باعج شددد حوزه پذیرایی از این  

 دهد، متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده از کل مبلج فیش محاسبه می شود نهخدمات اراهه شده.   می

ارزش افزوده بیان شددده    قانون مالیات بر  1در ماده ث  محمدباقر عالهی، رهیه گروه مالیاتی حسددابرسددی اداره امور مالیاتی اسددتان:

اسدت اراهه هرگونه کا  و خدمات در راررو  جغرافیاهی ایران مشدموج ارزش افزوده می باشدد. مگر اینکه جزو موارد معافیت ماده  

  باشددد. در حوزه در حمل و نقل مسددافر، بلیس هواپیما فقس عوارض دارد و مالیات بر ارزش افزوده ندارد و در آ انه ها تنها  12ث

مالیات  مد مشموج  آکل در  ،به دلیل پکیو بودن و عدم اراهه دفاترتور    یدر مورد اجرا  زد فروش بلیس مشموج مالیات می باشد.کارم

توان    یموارد را از هم جدا کنند م هیو رزرو هتل و بق سیاراهه دهند و فروش بل  یدفاتر مشدخصد رنانچه  شدود.    یمبر ارزش افزوده  

کنند و بنده    یدرصدد کل مبلج درآمد را محاسدبه م 9همکاران    یسدت،ن  اریدر اخت  یاسدناد و مدارک کهیدر صدورت  یانجام داد ول  یکار

 .باشد  یکه اشتباه م  رمیپذ  یم  زین

در حاج حاضدر از کل درآمد دفاتر مالیات اخذ می شدود. خدماتی که تور اراهه می دهند    محمد ملکی، مسدلوج کمیته گردشدگری:

سدفر می باشدد و ارزش افزوده تک تک آنها پرداخت می شدود. درصدد کمیسدیون دریافتی مابین شدرکت  هتل، ویزا، بلیس هواپیما، تران

هواپیماهی و مسدافران اخذ می شدود که این درصدد نیز مبلج مشدخصدی می باشدد و تنها باید از این مبلج ارزش افزوده کسدر شدود ولی  

 کند.متاسفانه اداره امورمالیاتی از تمام تراکنش های مالی اخذ می  

مالیات علی الراگ حذف شدده اسدت و تاکید    9۸از سداج    اسدتان:  یاتیاداره امور مال  یحسدابرسد   یاتیگروه مال  هیرهبهروز عالیزاده،  

  صدرفا برای  132درصدد طب  بند ث   ماده ث  50قانونگذار اینسدت که براسداگ مسدتندات و ابرازیه مودی باشدد. در مورد تخفید 

همه درآمد  درآمدهای ابرازی می باشدد و مشدموج درآمدهاهی کتمانی نمی باشدد. قانون گذار می خواهد به سدمتی سدوق دهد تا  

 خود را به درستی ابراز کنند.  

ترمیناج کارگو در سدند راهبردی توسدعه اسدتان نیز بیان    علیرضدا جمشدیدی، معاون مدیر کل فرودگاه های اسدتان آذربایجان شدرقی:

شدده اسدت و مجری آن خدمات گمرکی منطقه اقتصدادی سدهالن می باشدد. بنده به مدت دو سداج اسدت پیگیر مردوع می باشدم.  

کن به جهت عدم درآمدزاهی، نمایندگی گمرک سددهالن در فرودگاه نمی توانند سددرمایه گذاری برای این طرح در نظر بگیرد تا  لی

 .میندار  یمشکلترمیناج کارگو ایجاد شود. ما از نظر پتانسیل در فرودگاه از نظر خدمات هوانوردی، فرودگاهی و کارگو  

کارگو در فرودگاه وجود دارد و اسدناد آن موجود می باشدد،    93از سداج    تاد نظارت :رضدا فرشدیدفر، معاون ناظر گمرکات اسدتان ثسد 

برابری کندد. تمدامی رویده هدای گمرکی جداری می   زیتبرموجود در   یکدارگوتنهدا فرودگداه امدام می تواندد از نظر رویده هدای گمرکی بدا 

اده اند سدپه در بخش واردات در حد ماشدین آ ت و  در ابتدا برای کارگو در بخش صدادرات مجوز د 93باشدد. اسدتاندار وقت سداج  

که تحریم ها آغاز شددد، شددرکت های خارجی تنمایل به واردات کا  به    97قطعات واحدهای تولیدی مجوز اخذ کردیم. از سدداج  

ای  ایران ندارند و از زمان کارگو نیز متوقد شددده اسددت. در این مورد زیرسدداخت های  زم انجام شددده اسددت. لیکن شددرکت ه

 هواپیمایی در این خصوص سرمایه گذاری نمی کنند.  
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:  رهیه انجمن حرفه ای واحدهای رفاهی، تفریحی و پذیرایی گردشدددگری اسدددتان خطا  به دبیرخانه اسدددتان محمد عالقه بند،  

سددتان و  درخواسددت تردد خودروهای ارگ پالک برای زیبا سددازی ا  وجود نداردتردد    تیهمانطور که در محدوده آزاد اروند محدو

 امنیت مسافران در سراسر استان هستیم.  

در قانون مناط  آزاد بیان شدده که تا اولین فرودگاه هر منطقه، خودروی    غالمحسدین کریمی، عردو هیات مدیره منطقه آزاد ارگ:

. لیکن در مناطقی  منطقه آزاد آن منطقه اجازه تردد دارد. در کیش و قشم جزیره ای می باشد و امکان خرو  از جزیره وجود ندارد

که به سدرزمین اصدلی وصدل هسدتند مرل خوزسدتان و اروند و ماکو و انزلی و ارگ، مسدافت در نظر گرفته شدده تا اولین فرودگاه  

کیلومتری تقریبا فرودگاه تبریز بود    135باشددد. در منطقه آزاد ارگ به دلیل عدم وجود فرودگاه، نزدیکترین فرودگاه تا شددعاع   می

مواجه  مطرح شدد که با نقل و انتقاج دولت   201۸تصدویف شدد. موضدوع تردد خودروهای ارگ د راسدتان در سداج    91که در سداج  

 گردید و موافقتی صورت نگرفت.  

با حرددور نمایندگانی از کمیسددیون    04/11/1400  مورخدر   یدولت و بخش خصددوصدد   یگفتگو  یجلسدده کارگروه شددورادومین  

گردشدگری و سدرمایه گذاری شدورای شدهر تبریز، انجمن مجتمع های رفاهی و تفریحی، اداره سدیما منظر شدهرداری تبریز، کمیته 

و    یصدنوف وابسدته به گردشدگر  یسداز بایدرخواسدت حذف عوارض زبررسدی  با موضدوع    گردشدگری اتاق، حقوقی اتاق بازرگانی

 در محل اتاق بازرگانی تبریز به شرح ذیل برگزار شد:  زیشهر تبر  نینش  هیمناط  حاش  یاندهسام

  ویروگ  شدیوع  با توجه به اینکه صدنوف گردشدگری به مدت دوسداج به دلیل  نسدرین درخشدانی، مسدلوج دبیرخانه شدورای گفتگو:

انجمن رسددتوران داران و  .  اراهه شددده اسددت  این صددنوفحمایت از  درخواسددت تخفیفات وی ه برای    بشدددت آسددیف دیده اند،کرونا  

جهت بررسدی  که    گردشدگری را مطرح نمودند صدنوف های تبلیغاتیتابلوعوارض  درخواسدت حذف    موضدوعی  گردشدگر ونیسد یکم

 امکان حذف این عوارض جلسه برگزار شده است.

این راسدتا اخیرا مصدوبه ای به تصدویف  در   سدیدکاظم زعفرانچیلر، رهیه کمیسدیون سدرمایه گذاری گردشدگری شدورای شدهر تبریز:

تابلوهای سردر، در ملک خود با رعایت قوانین سیمامنظر    نصف  عالوه بر  1401هتل ها و محل های اقامتی در ساج    شورا رسید که

 معاف گردند.پرداخت عوارض تابلوی تبلیغاتی  از  و رعایت اصوج ایمنی  

شدده اسدت،    جادیا  یصدنعت گردشدگر  یکه برا  یاز مشدکالت  یکی تفریحی:محمد عالقه بند، مسدلوج انجمن مجتمع های رفاهی و  

و    یفرهنگ  را(یتحت پوشدش م  یواحدها  یعوارض از تمام  نیخصدوص حذف ا  نیباشدد. در ا  یم  یغاتیتبل  یاخذ عوارض از تابلوها

  نیها ب  اندرصدد رسدتور  90حاصدل نشدده اسدت.    یا جهیلذا تا کنون نت  د،یباشدند، درخواسدت گرد  یپروانه م  یکه دارا  یگردشدگر

صدند    نیا  نیبا  بوده و فعال  اریبسد   یتابلو  یشدده برا نییشدود. عوارض تع  ینم  دهیدر جاده ها د  یمتر  4  یهسدتند و تابلو  یراه

معردل    نیارفع    یبرا  یراهکار  یسدتیشدوند که با  ی  سدوق داده م77ماده ث  ونیسد یباشدند. لذا اکررا به کم  یقادر به پرداخت آن نم

 اراهه شود.

بحج عوارض، سازمان سیما و منظر عوارض خود را براساگ مصوبه شورای شهر اخذ    در  :ناصر امامی فرد، مشاور حقوقی اتاق تبریز

علت نقض    .می کنند ولی آراء متعدد دیوان عدالت اداری داریم که مصدوبات شدورای شدهر در رابطه با  عوارض را نقض کرده اسدت

بنابراین    .ار و فعالیت اماکن می باشدددنیز رندین علت مشددترک می باشددد از جمله اینکه تابلوها صددرفا جهت معرفی محل اسددتقر

از طرفی شددهرداری نیز بابت این تابلوها خدماتی اراهه نمی دهد که درخواسددت عوارض هم داشددته    .تبلیغاتی محسددو  نمی شددود

کمترین امتیاز آن نصدف تابلوی سدردر می باشدد ولی متاسدفانه در زمان نصدف   ند،باشدد. واحدی که عوارض کسدف پرداخت می کن

ما نیز مجبوریم به دیوان مراجعه کرده و    .  خوانده شددده به اجرا  بت فرسددتاده می شددود77در سددردر به کمیسددیون ماده ث  تابلو

سدازمان زیبا منظر در این مورد کم لطفی می کنند که با این شدرایس تمامی اصدناف معترض خواهند بود.    نماییم.درخواسدت ابطاج  
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متر مجاز هسدتند. اگر اداره   4شدرکت های دولتی، بانک ها و اصدناف برای تابلوی      هیات عمومی بیان شدده اسدت710در رای ث

 خواهد شد.مشکل اصناف در این مورد حل    .متر عوارض اخذ نکنند  4سیما منظر تا سقد  

  متری در 4درصدد رسدتوران ها بین راهی هسدتند و تابلوی    90  محمد عالقه بند، مسدلوج انجمن مجتمع های رفاهی و تفریحی:

قادر به پرداخت    به تابلوها بسیار زیاد می باشد، لذا اصنافشده به    تعیینعوارض تابلوی    با عنایت به اینکه  جاده ها دیده نمی شود.

 می شوند.  سوق داده  77اکررا به کمیسیون ماده ث  و بهمین دلیل  آن نمی باشند

در شورا مصو  شده است و هرساله    ۸7زیباسازی از ساج  : تعرفه مهدیه موسدوی، مسدلوج مشداغل اداره سیما منظر شهرداری تبریز

برای تعیین تعرفه، ابعاد تابلو و ارزش منطقه ای که از سدوی اداره داراهی برای شدهرداری اراهه می شدود و ضدریبی که از طرف شدورا  

التی اعالم شدده از سدوی  بلکه ارزش معام  .مصدو  می شدود، مدنظر می باشدد. صدرفا شدهرداری عامل افزایش عوارض تابلو نمی باشدد

تبریز نیز طب  طرح   97در سداج  و    درصددی اعماج شدد 20افزایش    97الی    ۸7از سداج    اسدت.این موضدوع  اصدلی اداره داراهی عامل  

مشدهد برای کلیه صدنوف تابلو طرح تفصدیلی، مطالعاتی اراهه داد که طب  آن تابلوی تمامی    .تفصدیلی و مصدوبه مشدهد رفتار کرد

خواهد بود و طرح تابلو از سدوی شدهرداری اراهه شدده و نصدف شدود. اگر غیر از تابلوی سدر در تابلوی دیگری از  اصدناف یک دسدت  

برابر تابلو معمولی عوارض پرداخت کند. بعد از تصدویف این    40باید    گردد،نصدف  جمله پشدت بام، رونما، تابلو روان، تلوزیون شدهری  

  40افت و اصدناف به مشدکل برخوردند و ارزش اعالم شدده از سدوی اداره داراهی نیز  برابر افزایش ی 500موضدوع رون تعرفه تبریز  

ی  شدهرداری به دلیل اینکه بتواند کاهشدی اعماج کند ارزش معامالتی تعدیل شدده مطرح کرد و در شدورا   ،برابر سداج گذشدته بود

، طوج دهنه به    95عد از آراء دیوان در سداج  ب  .متر معاف از عوارض بود  3تا   یشدناسداه  یتابلو  95کرد. قبل از سداج    تصدویف  شدهر

در دو سداج اخیر به علت کرونا آموزشدگاه ها، آرایشدگاه ها، کافی شدات، هتل، رسدتوران و    .معاف از عوارض شدد 130ارتفاع مجاز  

    شدورای1400و    99،  9۸درصدد تخفید بوده ث برای سداج    30  شدامل  77موسدسدات خدماتی طب  دسدتورالعمل کمیسدیون ماده ث

درصدد    15ماهه دوم    3درصدد نیز برای    25تخفید مصدو  کرده اسدت.    درصدد  30ماهه اوج    3شدهر نیز برای عوارض سداج جاری در  

میلیون بوده اسدت که با توجه به این درصددها مبالج    15-20درصدد سده ماهه رهارم. عوارض هتل ها در سداج    10ماهه سدوم    3

لوگیری از افزایش تعداد تابلو ها و سداماندهی آنها، شدهرداری مجبور به افزایش  بسدیار کمی برای عوارض منظور می شدود. برای ج

متر معاف از    130به طوج دهنه و به ارتفاع  اصددناف   هیکل  تصددویف گردید،تعرفه ها بود. طب  آراء دیوان که در شددورای شددهر نیز  

در پشددت بام های خود به عنوان  با ابعاد مشددخو  عوارض می باشددند. هتل ها نیز مجاز هسددتند حروف منصددو  یا تابلو رلنیوم  

. بیشدترین عوارض شدامل پشدت بام ها  شدده اسدت  مقررات ملی سداختمان بیان  20راهنما نصدف کنند که این موضدوع را در مبحج ث

که به دلیل ساماندهی این اقدام صورت گرفته است ولی برای سردر و رونما عوارضی زیادی  است می باشد  ه از خس آسمان با تر  ک

 لحاظ نشده است.

  یدر خصدوص توسدعه گردشدگر   ییبرنامه ها سدیدکاظم زعفرانچیلر، رهیه کمیسدیون سدرمایه گذاری گردشدگری شدورای شدهر تبریز:

  یلبوردها ی. بحج بمیشدهردار صدحبت کرد  یبا آقا  جانیآذربا  دانیفرودگاه تا م  ریمسد   یر مورد روشدناهشدده اسدت. د  نیدر شدهر تدو

  تی فرودگاه، آپد  یها یواحد تاکسدد   فرمیونی  جان،یآذربا  دانیو آسددفالت فرودگاه تا م یفرودگاه، خس کشدد   ریدر مسدد   زیتبر  یمعرف

ثدر مرداد ماه  در   زیهفته تبر زیروز تبر  یبهتر بجا ویبازتا  و نتا  یباشددد. برا یما م  یفرودگاه جزو برنامه ها  یها یکردن تاکسدد 

  تی سدر در، در ملک خود با رعا  یعالوه بر تابلوها  1401در سداج    یاقامت  ی. مصدو  شدد هتل ها و محل هامیمصدو  کرد  ونیسد یکم

نصددف کنند.در متن بند مربو  به تعرفه عوارض    یغاتیتبل  یداخت عوارض تابلوبدون پر یمنیا  جاصددو  تیو رعا  مامنظریسدد   نیقوان

از جمله    میبند را معاف کرد  نیموارد مطرح شدده در ا  یکروناه  سیبخاطر شدرا  زیدر  شدده بود ما ن  "و هتل  یاماکن اقامت"  ،یمحل

 خواهند شد.  یاتیخدا عمل  دیباشد که بهام  یکار شورا م  ستورموارد در د  نیا  ی. تماممیمعاف کرد  زیمکان ها ن  نیدر پشت بام ا
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جهت    ای  نامه  در اولین فرصدتمصدوبه کلی تصدویف شدده اسدت برای تغییر این مصدوبه می توان     مهدی قهرمانی، دبیر اتاق تبریز:

ورا مطرح  در صدحن اصدلی شد اصدالح مصدوبه شدورای شدهر تنظیم و ارسداج نماییم. رنانچه اقدامی در این خصدوص صدورت نگرفت  

 کنیم. 

این موضوع باید در سریع ترین زمان ممکن    سدیدکاظم زعفرانچیلر، رهیه کمیسدیون سدرمایه گذاری گردشدگری شدورای شدهر تبریز:

به صدورت توصدیه نامه و با امرداء اسدتاندار ارسداج  رنانچه  بهمن از فرمانداری ارسداج خواهد شدد.   15پیگیری شدود رون در تاریخ  

در مورد این    شود مفید واقع خواهد شد در غیراینصورت شدنی نخواهد بود ثتوصیه نامه استاندار بر مصوبه ارجحیت دارد  بنده نیز

موضدوع اعردا را توجیه خواهم کرد. در مورد حاشدیه نشدینی، قرارگاه اقدام تشدکیل شدده اسدت که از اوایل سداج آینده اقدام به  

 برداشت بلوک ها خواهند کرد و طرح جایگزینی دارند.

 پیشنهادات 

تمدید مهلت اسدتفاده از  نسدبت به ن اسدتان  به منظور حمایت از کسدف وکارهای به شددت آسدیف دیده از کرونا، مجمع نمایندگا.  1

  1400تا پایان سدداج    "تامین اجتماعی  27/03/1400مورخ    2531/1400/1000بخشددنامه  "موضددوع    بخشددودگی جرایم بیمه ای

 تا حصوج نتیجه پیگیری نمایند.  اقدامات  زم را بعمل آورده و

قانون بودجه سدنوات گذشدته بسدیار آسدانتر بود و با توجه به اینکه  با عنایت به اینکه اسدتفاده از بخشدودگی جرایم بیمه ای در  .  2

کارفرمایان تمام حوزه های در سداج های اخیر با مشدکالتی نظیر شدیوع بیماری و تحریم های ظالمانه مواجه بودند، لذا پیشدنهاد  

  ،ی اجتماع  نیت معوق سدازمان تاموصدوج مطالبا  لیبه منظور تسده"  1392  ماده واحده قانون بودجه سداج  ۸۸بند ثمفاد    :می گردد

  یکار یب  مهیو ب  مهیح  ب  شددهیقطع  یبده  یدارا  1391سداج    انیکه تا پا  یو کشداورز یصدنعت ،یصدنف  یواحدها  ونیمد  انیکارفرما

  ای  هیقانون نسددبت به تسددو  نیا جراء شدددن ا زم خیماه از تارظرف شددش کهیدرصددورت  باشددند،یم  یاجتماع  نیبه سددازمان تام

احیا    1401در قانون بودجه سداج    "..شدودیآنان بخشدوده م مهیح  ب  یهامهیجر  ند،یاقدام نما  شددهیقطع  یاصدل بده دیتکلنییتع

 گردد.

. با توجه به اینکه در دو سداج اخیر شدیوع ویروگ کرونا آسدیف جدی به صدنعت گردشدگری کشدور وارد کرده اسدت و این صدنعت  3

  قانون مالیات بر  9  ماده ث13نیز به بند ث  خدمات حمل و نقل هوایید حمدایت جدی می باشدددد، لذا پیشدددنهاد می گردد،  نیدازمند 

 ارزش افزوده اضافه گردد.

سددتاره و    3معافیت خدمات اقامتی هتل های  ":  شددرح ذیل اصددالح گردد  قانون مالیات بر ارزش افزوده به 9  ماده ث15. بند ث4

دارای مجوز از وزارت میرا( فرهنگی،    تمدامی واحددهدای رفداهی، تفریحی و پدذیراهیتر و مهمدانپدذیرهدا و مراکز اقدامتی و   پدایین

 "گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذیربس

درون    یو مسدافر  یحمل و نقل عموم  خدمات  1400  قانون مالیات بر ارزش افزوده مصدو   9  ماده ث13اینکه بند ث. با عنایت به  5

ماموران  پیشدنهاد می گردد،  ، لذا  معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معرفی کرده اسدتیی ایو در یلیر  ،ی اجاده   ی شدهرو برون

که    را  مندر  در این بند  خدمات  و بر اسداگ دفاتر و مدارک اراهه شدده توسدس مودیان،  طب  تکلید قانونیاداره امورمالیاتی اسدتان  

و مالیات بر ارزش افزوده درخواسدددت    نموده  از دیگر موارد تفکیک  ،اراهه می گرددپکیو های مسدددافرتی و تورهای تفریحی داخل  

   ننمایند.

جدی وارد  یف  سد کرریت صدنوف مربو  به صدنعت گردشدگری آا در دو سداج گذشدته شدیوع ویروگ کرونا به  با عنایت به اینکه.  6

که دارای پروانه می باشددند، از پرداخت  کلیه واحدهای تحت پوشددش سددازمان میرا( فرهنگی  کرده اسددت، پیشددنهاد می گردد،  

 معاف گردند.  محل صند خود  هرگونه عوارض تابلو تبلیغاتی
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 ؛1400قانون بودجه ساج  .  1

 ؛مشموج قانون تامین اجتماعی  های  قانون دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاه.  2
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 ؛15/05/92مورخ    4700/92/1000بخشنامه شماره  .  6
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