
صصی مالیاتی بازار سرماهی شیوه انمه   كارگروه تخ

مقدمه

به استناد تصمیمات اتخاذ شده و توافق حاصله فی مابین کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در بیست وهشتمین نشست 

صبحانه کاری بازار سرمایه، جهت بهره مندي از نقطه نظرات و مشارکت نهادهای فعال در بازار سرمایه به ویژه اعضاي کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و 

به منظور استفاده از توان کارشناسي و تخصصی صاحب نظران و خبرگان فعال در حوزه امور مالیاتی، این شیوه نامه تهیه و به شرح زیر ابالغ مي گردد.

ماده 1- عنوان کارگروه

عنوان این کارگروه »کارگروه تخصصي مالیاتی بازار سرمایه« می باشد که از مصادیق کارگروه های تعریف شده در بند 10 ماده 7 اساسنامه کانون 

نهادهای سرمایه گذاری ایران محسوب می شود.

ماده 2- هدف از تشکیل کارگروه

هدف از تشکیل این کارگروه بررسی مشکالت و ابهامات پدید آمده در حوزه امور مالیاتی و ارائه پیشنهادها و راهکارهای الزم به مراجع قانونی 

مربوطه با هدف ارتقای کارایی، تعمیق و بهبود جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران است.

مباحث مطروحه در کارگروه مالیاتی شامل موارد زیر خواهد بود:

2-1 - بررسی تعدد رویه در اجرای احکام و دستورالعمل  های موجود

2-2 - بررسی و ارائه راهکار و پیشنهاد در مورد تعریف ها و برداشت های متعدد از یک حکم قانون یا دستورالعمل و آیین نامه

2-3 - بررسی ابعاد مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی جدید و اظهارنظر درباره آن ها

2-4 - سایر مسائل مالیاتی مبتال به نهادهای فعال در بازار سرمایه ایران

ماده 3- وظايف کارگروه

3-1- برنامه ریزي به منظور تبیین مشکالت و چالش های مالیاتی پیش روی توسعه فعالیت نهادهای مالی در حوزه های مربوط به فعالیت کارگروه

3-2- بررسي و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مرتبط با حوزه فعالیت کارگروه در مسائل مالیاتی

3-3- بررسي و ارائه راهکارهاي الزم به مراجع ذیربط )به ویژه سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار( جهت اتخاذ تصمیم نهایي 

ماده 4- اعضاي کارگروه

تعداد اعضای کارگروه 8 نفر خواهد بود که ترکیب اعضا به شرح زیر است:

4-1- دو نفر نماینده کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 

4-2- دو نفر نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 

4-3- دو نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور 

4-4- دو نفر نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
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تبصره: در صورت نیاز به رأی گیری در جلسات کارگروه، دو نفر نمایندگان کانون، یک نفر از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، یک نفر از 

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر از نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار دارای حق رأی خواهند بود.

ماده 5- احکام اعضاي کارگروه به پیشنهاد سازمان های مربوطه و توسط دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با ذکر سمت، براي مدت 2 

سال صادر خواهد شد.

تبصره: کارگروه در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس تعیین می کند.

ماده 6- جلسات عادي کارگروه هر ماه حداقل یک بار بر اساس برنامه تنظیم شده و دعوتنامه ارسالي با حضور حداقل سه نفر از اعضای اصلی تشکیل 

یافته و مصوبات با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه به تصویب خواهد رسید. 

تبصره 1: دبیر کارگروه با حکم دبیرکل کانون برای مدت 2 سال منصوب مي شود.

تبصره 2: دستور جلسه هر جلسه دو روز کاری قبل از تشکیل، در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

تبصره 3: تنظیم برنامه زمان بندی جلسات، دعوت اعضا به جلسه، تهیه دستور جلسه، تدوین صورت جلسات و پیگیري اجراي مصوبات بر عهده 

دبیرخانه کارگروه خواهد بود.

تبصره 4: کلیه صورتجلسات کارگروه ظرف مدت حداکثر سه روز کاری پس از تصویب در کارگروه، به همه نهادهای ذینفع و همچنین کلیه اعضای 

کانون جهت اعالم نظر اعالم خواهد شد و حداکثر پس از سه روز کاری، جمع بندی نظرات اصالحی و اصالحات مربوطه انجام و به سازمان های متبوع 

اعالم یا ابالغ خواهد شد.

تبصره 5: کلیه مکاتبات اداري و پشتیباني کارگروه از طریق دبیرخانه و به امضای دبیر انجام مي گیرد، مگر در مواردي که ضرورت تأیید امضاي 

آن با ریاست کارگروه باشد.

تبصره 6: دبیرخانه کارگروه در محل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تشکیل خواهد شد و محل برگزاری جلسات نیز کانون می باشد، مگر در 

مواردی که به تشخیص کلیه اعضا محل جلسه تغییر کند.

ماده 7- کارگروه مي تواند براي پیشبرد امور مربوط به خود و تشکیل کارگروه هاي فرعي یا بسته به موضوع جلسه از اعضای هیأت علمی دانشگاه 

و مؤسسات آموزش عالی، متخصصان و کارشناسان اجرایي دعوت به عمل آورد.

ماده 8- در صورتي که هر یک از اعضاء بنا به دالیلي بیش از سه جلسه متوالي و یا پنج جلسه متناوب بدون اطالع قبلي در جلسات حضور نیابد، 

مراتب کتباً از طرف کانون به سازمان و یا دستگاه اجرایي ذیربط اعالم می شود تا نسبت به انتخاب و معرفي فرد جایگزین اقدام گردد.

ماده 9- تصمیمات کارگروه در قالب راهکارها و پیشنهادها از هرجهت منطبق بر قوانین و مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

ماده 10- این آیین نامه در 10 ماده، 11 بند و 8 تبصره در ..... جلسه هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، مورخ .../.../1396 به تصویب 

رسیده است که حسب نیاز و پیشنهاد دبیر کارگروه قابل بازنگری خواهد بود.


