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چهل و چهارمین صورتجلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن

44
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8:00

10:00

جلسات حوزه استاندار

رئیس جلسه :جناب آقای عبدالمحمد زاهدی

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

 تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام عباس شیرویی:"در سختی های انقالب صبر کنید و شکیبا باشید".
پیش از دستور:

 -1ضرورت عدم ایجاد محدودیت سیستم بانکی استان برای انجام حواله های ارزی بنگاه های اقتصادی
 -2درخواست پیگیری تعیین حد ممنوعیت فعالیت واحدهای صنعتی در شعاع  120کیلومتری تهران
 -3درخواست ابالغ مجدد بخشنامه شماره  97/45821مورخ  1397/02/18بانک مرکزی

دستورات جلسه :
 -1ارائه گزارش نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی استان قزوین در خصـوص تحقق هدف حمایت از کاالی ایرانی
در کشور و راهکارهای رفع موانع موجود
 -2پیگیری مشکالت مالیاتی آژانس های خدمات مسافرتی و گردشگری
-3ارائه گزارش آمار و اخبار اقتصادی استان
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مصوبات استانی جلسه چهل و چهارم مورخ : 1397/04/23
ردیف
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مصوبات

مسئول

بانکهای استان نباید شرط تعیین تکلیف بدهی های ریالی بنگاههای اقتصادی استان را
برای انجام حواله های ارزی آنها تعیین کنند.
مقرر گردید موارد پیشنهادی بیان شده در خصوص بخشنامه تسویه حساب ارزی بانک
مرکزی که توسط نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه به ویژه آقایان معابی و
رئیس شورای
عالی بانکها
آهنی ها مطرح شد توسط آقای مدنی نماینده شورای عالی بانکها جمع بندی و طی نامه
ای به بانک مرکزی اعالم شود.
تا حصول نتیجه از کارگروه زیربنایی دولت  ،شهرک کاسپین و آراسنج خارج از شعاع 120
کلیه دستگاههای
کیلومتری تهران محسوب می شود و سرمایه گذارانی که هرگونه مجوز سرمایه گذاری را
اجرائی ذیربط
اخذ کرده اند مشمول معافیت های قانونی خواهند بود.
جلسه کارشناسی در خصوص پیگیری تعیین حد ممنوعیت فعالیت واحدهای صنعتی در
اداره کل امور
شعاع  120کیلومتری تهران با محوریت اداره کل امور مالیاتی  ،استانداری ،نمایندگان مالیاتی -دبیرخانه
شورا
بخش خصوصی و دبیرخانه شورا تشکیل گردد.
کلیه بانکهای
اجرای سریعتر بخشنامه شماره  97/45821مورخ  1397/02/18بانک مرکزی در
استان
خصوص اجرای بند "و" تبصره  16قانون بودجه سال  1397در بانکهای استان انجام
شود.
رئیس شورای
رویه محاسباتی پیشنهادی آقای معابی نماینده خانه صنعت  ،معدن و تجارت در
عالی بانکهای
خصوص اجرای مصوبه پنجم شورا در اولین جلسه شورای عالی بانکها به تفسیر مطرح
استان
شود.
سازمان امور
استعالم سازمان امور مالیاتی از مراجع ذیصالح صاحب اطالعات و مرجع به عنوان یکی
مالیاتی
از راههای اصلی تشخیص میزان فعالیت و درآمد آژانس های خدمات مسافرتی و
گردشگری انجام پذیرد.
در اجرای بند سه ماده  244ق  .م .م آژانس های خدمات مسافرتی و گردشگری می
کلیه بانکهای
استان

توانند در صورت طرح پرونده در هیأت های حل اختالف بصورت همزمان با اعتراض
درخواست حضور نماینده صنف خودشان را در جلسه بررسی داشته باشند .

سازمان امور
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اداره کل امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ی دفاتر آژانس های خدمات
مسافرتی و گردشگری عالوه بر مراجع ذیربط صدور بلیط و دستگاه های دولتی  ،از
انجمن صنفی این دفاترنیز بعنوان مرجع مطلع مورد وثوق مخصوصاً در مورد برگزاری
تورها استعالم نماید .

دستگاههای ذیربط دولتی و شرکتهای خدماتی به ویژه سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری  ،سازمان حج و زیارت موظف هستند حداکثر ظرف یک هفته کاری پاسخ
10
استعالم اداره کل امور مالیاتی را در خصوص چگونگی فعالیت آژانسهای خدمات
مسافرتی و گردشگری استان آماده و ارسال نمایند.
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مالیاتی
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سازمان میراث
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زیارت
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