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ردیف

شرح مذاکرات و تصمیمات

اقدام کننده

1

در ابتدای جلسه دبیرکل انجمن ضمن خوشامدگویی به حاضرین بر وظایف انجمن مبنی بر تمرکز بر
روشن گری نهادها ،سازمان ها و تعیین چالش های مالیاتی صنعت لیزینگ و همچنین تدوین رویه های
حسابداری یکنواخت که باعث رفع چالشهای فوق می گردد و تدوین فرآیندها و دستورالعمل های
یکپارچه به صورت کتابچه و در اختیار قرار دادن آن به شرکت های لیزینگ توضیحاتی ارائه و هریک
از اعضای کارگروه نقطه نظرات خود را بیان نمودند که در بندهای بعدی این صورتجلسه به آن اشاره
خواهد شد.

2

کارگروه بر چگونگی استفاده شرکت های لیزینگ از  IRFSبحث و مقرر شد موضوع در کارگروه مالی و
حسابداری مورد بحث و تصمیم گیری قرار گیرد و نتایج آن به کارگروه مالیاتی نیز ارائه گردد.

3

دبیر کل راجع به تعیین جایگاه لیزینگ طبق تعاریف مندرج در قانون برنامه های سوم و پنجم توسعه و دبیر کارگروه
گزارش تلفیق برنامه ششم توسعه از اعضاء خواست تا به منظور جلوگیری از ایجاد موانع قانونی ،نقطه
نظرات خود را در ارتباط با جایگاه لیزینگ در قانون برنامه ششم توسعه در پاسخ برنامه انجمن ارائه
نمایند.

4

5

6

کارگروه در خصوص نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با هزینه های مطالبات مشکوک الوصول
شرکتهای لیزینگ بحث و گفتگو کردند و مقرر گردید در پی گیری نامه معاونت نظارتی بانک مرکزی
به سازمان امور مالیاتی انجمن از طریق سازمان امور مالیاتی مکاتبات و پیگیری های الزم را بعمل آورد.

دبیر کل
انجمن

دبیرکل موضوع تصمیم هیأت مدیره انجمن مبنی بر ارجاع شکایت به دیوان عدالت اداری نسبت به عدم
اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای بند  11از ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده را به
اطالع کارگروه رسانید.

مقرر شد کارگروه مالیاتی نسبت به استخراج و شناسایی آخرین وضعیت مالیاتی شرکت های عضو دبیرکارگروه
انجمن اقدام و نتایج آن به انجمن جهت استفاده در گزارشات و مکاتبات و دفاعیات مربوطه ارائه گردد.

تاریخ اقدام

