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قوانین

معافیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی از
پرداخت مالیات بر درآمد
وکالی ملت طرح استفساریه ماده  ۱۳۳قانون
مالیاتهای مستقیم که بر اساس آن شرکتهای تعاونی
تولید روستایی که فعالیت آنها مشمول ماده  ۸۱قانون
است را از پرداخت مالیات بر درآمد کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران
(ایانا) ،نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح
استفساریهای که به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در
صحن امده است شرکتهای تعاونی تولید روستایی که
فعالیت آنها مشمول ماده  ۸1قانون مالیاتهای مستقیم
است را با  1۸1رأی موافق 1۸ ،رأی مخالف و  1۷رأی
ممتنع از  ۲51نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ،از
پرداخت مالیات بر درآمد معاف کردند.
طبق این استفساریه قانون مالیاتهای مستقیم و اصالحات
بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر
مبنای قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی
در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب ۲۴
اسفندماه  1۳۴9تأسیس میشود ،تسری دارد.
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هیات وزیران تصویب کرد:

اختصاص  ۲هزار و ۵70میلیارد ریال
تسهیالت بانکی به آسیب دیدگان ناشی
از بارش برف سنگین و سرمازدگی
هیات وزیران با اختصاص مبلغ دوهزار و پانصد و هفتاد
میلیارد ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان
ناشی از بارش سنگین برف و سرمازدگی در استانهای
مازندران ،گیالن ،گلستان واردبیل موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه
 1۳9۳/0۴/15به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت
راهبردی رئیس جمهور وبه استناد اصل  1۳۸قانون اساسی
موافقت کرد مبلغ دوهزار و پانصد و هفتاد میلیارد ریال
تسهیالت بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی از طریق بانک
عامل به شرح جدول زیر با معرفی دستگاههای اجرایی ذی
ربط در استانهای مازندران گیالن گلستان واردبیل با هماهنگی
استانداری (در قالب کارگروه موضوع بند د تبصره  11قانون
بودجه سال  )1۳9۳به آسیب دیدگان ناشی از بارش برف
سنگین و سرمازدگی پرداخت شود.
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی هم موظف شدنسبت به
استمهال تسهیالت سر رسید شده در بخش های کشاورزی و
تولیدی به مدت سه سال به تشخیص کارگروه بند د تبصره
 11قانون بودجه سال  ، 1۳9۳بر حسب نوع فعالیت های
تولیدی با رویکرد بهره مندی حداکثری خسارت دیدگان اقدام
کند .بارمالی این موضوع هم پس از اعالم بانک یاد شده در
الیحه بودجه سال های بعد پیش بینی خواهد شد.
همچنین تعیین حداکثر سقف تسهیالت پرداختی  ،موضوع بند
 1و تعیین حداکثر سقف تسهیالت دریافتی قابل استمهال تا
مدت سه سال  ،موضوع بند  ۲بر حسب نوع فعالیت های
تولیدی ،صنعت وخدمات با رویکرد بهره مندی حداکثری
خسارت دیدگان از برف سنگین و سرمازدگی بر عهده
استانداری ها است.
ردیف

نام استان

۱
۲
۳
۴
۵

مازندران
گیالن
اردبیل
گلستان
جمع کل

بخش کشاورزی و
تولیدی
۱۲۳0000
۳00000
۴۴0000
۲00000
۲۱70000

بخش صنعت و
خدمات
۳00000
۱00000
۴00000

بر اساس مصوبه دولت در استفاده از تسهیالت اعطایی هم رعایت
موارد زیر الزامی است:
الف-داشتن پوشش بیمه ای مناسب به عنوان پیش شرط استفاده از
تسهیالت در بخشهای یاد دشه
ب-اصالح وتغییر الگوی کشت از طریق ترویج کاشت محصوالت و پایه
های مقاوم به سرما ویخ زدگی در مواردی که منجر به بازسازی یا
نوسازی باغات می شود.
ج-رعایت اصول ونظارت دقیق فنی در بازسازی ،بهسازی ،ایمن سازی
ومقاوم سازی واحد های تولیدی ،صنعت وخدمات در برابر حوادث
غیر مترقبه.
همچنین بر اساس مصوبه هیئت دولت اشخاصی که از این تسهیالت
بانکی استفاده می کنند نمی توانند از مزایای استمهال سه ساله
تسهیالت دریافتی و بالعکس مقرر در این مصوبه بهره مند شوند.
معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور هم پرداخت
یارانه سود وکارمزد (پنج درصد از نرخهای مصوب شورای پول
واعتبار به بخش های کشاورزی ،تولیدی ،صنعت و خدمات) و مانده
مطالبات معوق شامل اصل وسود تسهیالت اعطایی به خسارت دیدگان
ناشی از بارش برف و سرمازدگی در استانهای یاد شده را تضمین
وتعهد می کند که هزینه یادشده پس از اعالم بانک مرکزی در الیحه
بودجه سال بعد پیش بینی و منظور و به شبکه بانکی پرداخت می
شود.این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان
نیست.
همچنین طبق مصوبه دولت بانک مرکزی واستانداری های مازندران
،گیالن،گلستان و اردبیل موظف شدند گزارش عملکرد منابع یاد شده را
در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی
رئیس جمهور ارسال کنند.
این مصوبه در تاریخ  1۳9۳/۴/1۸از سوی معاون اول رئیس جمهور
ابالغ شده است .

جمع کل

توضیحات

۱۵۳0000
۴00000
۴۴0000
۲00000
۲۵70000

سودو کارمزد تسهیالت اعطایی به خسارت دیدگان  ،پنج درصد
کمتر از نرخ مصوب شورای پول واعتبار برای بخش های
کشاورزی ،تولیدی ،صنعت وخدمات می باشد.بازپرداخت
تسهیالت حداکثر پنج سال می باشد
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مصوبات هیات وزیران برای بهبود محیط كسب و كار
هیات وزیران در جلسه مشترک با استانداران سراسر کشور،
تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی را که به رفع
برخی از مشکالت صاحبان کسب و کار در امر تجارت توجه
دارند و میتوانند به بهبود محیط کسب و کار کمک کنند ،پس
از بحث و بررسی به تصویب رساند.
پایش مداوم و بهبود محیط کسب و کار در کشور به منظور
ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای جهانی کسب و کار از
جمله مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران بود که بر
اساس آن تمامی دستگاههای دولتی به منظور بهبود جایگاه
ایران در رتبهبندیهای جهانی کسب و کار موظف به ارتقا و
ارائه شاخصهای مرتبط شدند.
از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت ،بهبود فضای
کسب و کار و رویکرد گسترش تجارت فرامرزی بود که به
منظور کسب اطالعات الزم در جهت پایش مداوم و بهبود
مستمر فضای کسب و کار با رویکرد گسترش تجارت
فرامرزی تصویب شد.

بر اساس این مصوبه ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و گمرک
جمهوری اسالمی ایران به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی
موظف به اجرای اقدامات الزم شدند.

هیأت دولت تصویب کرد:

اختصاص  29میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار برای کنترل
خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس و مقابله با آفت مگس زیتون
رییس جمهور در جلسه هیأت دولت با اشاره به آماده شدن جامعه
برای آزمون الهی و شکوفایی معنوی در آستانه ماه مبارک رمضان،
از مردم به ویژه جوانان فهیم خواست با احترام به ارزش های اخالقی
و فرهنگ اجتماعی ،فرهنگ عفاف و تقوی را با عمل خود گسترش دهند
و فضای جامعه را برای بهار دعا و عبادت آماده کنند .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،دکتر روحانی اظهار امیدواری
کرد؛ به برکت دعا و عبادت زنان و مردان پارسا و پاکدامن در ماه
مبارک رمضان ،خداوند برکات و عنایات مادی و معنوی خود را بر این
کشور بگستراند.
دکتر روحانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به
اهمیت برنامه ششک توسعه گفت :قبل از ورود به فرآیند تدوین برنامه
ششم توسعه ،بایستی ارزیابی سنجیده ای از دالیل عدم توفیق کامل
برنامه های قبلی به عمل آید و با شناخت موانع جدی توسعه ،از تکرار
کاستی هایی که دستیابی به اهداف برنامه را با چالش مواجه کرده
است ،جلوگیری شود.
رییس جمهور فعال سازی بخش خصوصی ،توسعه کشاورزی،
توانمندی نیروی انسانی ،ایجاد اشتغال و بهبود شاخص های کالن
اقتصاد از جمله رشد ،سرمایه گذاری ،تورم ،اشتغال ،بازار سرمایه،
افزایش قابلیت بانک ها برای ایفای نقش مناسب در تأمین منابع ،ارتقای
بهره وری ،توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی ،توسعه بنادر،
تعادل در بودجه ریزی ،تسهیل ورود فناوری های نوین ،مدیریت آب و
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ثبات بازار ارز و انطباق رشته های تحصیلی بر نیازهای بازار کار را
از اولویت های تدوین برنامه ششم ذکر کردند و بر بهره گیری از
ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مسکن مورد نیاز جامعه تأکید
نمودند.
در این جلسه اعضای دولت به ادامه بررسی گزارش معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره نحوه تدوین برنامه
ششم توسعه فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و نقشه راه
آن پرداختند .در ادامه جلسه ،تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های
اجرایی پس از بحث و بررسی ،به تصویب هیأت وزیران رسید.
با تصویب هیأت دولت ،مبلغ چهل میلیارد ریال اعتبار بابت اجرای
عملیات انتقال آب با لوله تا مزارع در استان بوشهر اختصاص یافت.
همچنین مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال اعتبار به منظور مقابله با آفات
مگس زیتون و ملخ مراکشی در اختیار سازمان حفاظت نباتات قرار
گرفت.
دولت همچنین با اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال برای
انجام اقدامات ضربتی حذف و خارج سازی درختان آلوده و کنترل
کانون های بحران خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس و مبارزه با
آفات و سایر اقدامات الزم در جهت احیاء و بهسازی جنگل های یاد
شده در اختیار سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور موافقت
کرد.
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