توافقنامه سطح خدمت "حمایت مالی از تعاونی ها"
 .1مقدمه
به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد ( )25%و بر اساس ماده  9قانون اجرای سیاست های
اصل  44مصوب سال  1387دولت موظف به پیش بینی منـابع الزم برای اجراء این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت
عنوان « شکلگیری و توانمند سازی تعاونیها» گردید.
ردیف شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها به منظور اجرای تکالیف دولت برای حمایت از توسعه بخش تعاون در قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44ایجاد شده است .حمایت های مشخص شده برای اجرای این ماده قانون و اجرای تکالیف وزارت متبوع بر
اساس ماده  66قانون مبنای ارائه خدمت حمایت مالی از تعاونیها میباشد که از طریق سامانه جامع هوشمند تعاون به آدرس
 taavoni.mcls.gov.irقابل استفاده می باشد .این ردیف از سال  95ایجاد شده و به صورت ساالنه جهت اجرای فعالیتهای
مشخص شده اعتبارات به تشخیص سازمان برنامه و بودجه تخصیص مییابد.
 .2هدف


هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی ،کیفیت حمایت مالی از تعاونیها مورد توافق قرار گیرد.



این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خ صوص این خدمت ،روشهای نظارت و م سئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم
مشخص میکند.

 .3مسئولیت
به منــــظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد ( )25%و بر اساس ماده  9قانون اجرای سیاست
های اصل  44مصوب سال  1387دولت سند توسعه بخش تعاون شامل مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیستوپنج درصد و
مســلولیت هر یک از دســتهاههای اجرایی را تهیه و تصــویو نمود .بر اســاس این ماده ســند توســعه تعاون باید مبنای تدوین
بودجه های ســاالنه قرار گیرد .همینین بر اســاس این ماده دولت موظف به در نظر گرفتن امتیازات و مشــوذ های ایل برای
بخش تعاونی می باشد:
 .1اختصاص  20درصد از مشوذ های مالیاتی ارائه شده توسط دولت به تعاونی ها
 .2کمک بالعوض و پرداخت ت سهیالت قرضالح سنه برای تأمین تمام یا بخ شی از آورده شرکتهای تعاونی که اع ضاء آن در
زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند
 .3تخفیف حقبیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد ()20%
 .4ارائه مشاوره ،کمک به ارتقاء بهرهوری ،آموزش کارآفرینی ،مهارت ،کارآموزی ،بهصورت رایهان
 .5پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی
 .6کمک به انجام مطالعات ،تهیه طرح ،راهاندازی بانک اطالعاتی ،تملک و آمادهسازی اراضی
 .7کمک به ت شکیل شرکتهای تعاونی سهامیعام و تعاونیهای فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گ سترش اتحادیه تعاونی
تخصصی
 .8حمایت مالی برای توانمندسازی اتاقهای تعاون

 .9افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون
 .10پیش بینی منـابع الزم برای اجراء این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکلگیری و توانمند سازی
تعاونیها»
 .11بازنهری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی وپیشنهاد لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران
بر اساس ماده  11این قانون درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامیعام
مشمول بیست وپنج درصد()25%تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
بر ا ساس ماده  29این قانون وجوه حا صل از واگذاری های مو ضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخ ص صی و عملیاتی به
حســاب خاصــی نزد خزانهداری کل کشــور واریز گردیده و ســی درصــد ( )30%از درآمدهای حاصــل از واگذاری به تعاونیهای
فراگیر ملی بهمنظور فقرزدایی اختصاص یابد.
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی


در راستای افزایش سهم بخش تعاون دراقتصادملی ،ردیف  154000-2قانون بودجه سال  1399تحت عنوان "شکل گیری
و توانمندسازی تعاونی ها" با هدف کمک به اجرای وظایف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده 9قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در نظر گرفته شده است تعهدات متقابل خدمت گیرندگان و وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی در قالو دستورالعملهای اجرایی که توسط تمامی دفاتر تخصصی معاونت امور تعاون و بر اساس فعالیت های
پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی تدوین گردیده است ،مشخص گردیده است.



ارائه هر گونه حمایت مالی ملزم به انعقاد قرارداد "واگذاری انجام بخشی از فعالیتهای تصدی گری موضوع فعالیتهای
ردیف بودجه برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونیها( ")2-154000و همینین "تفاهم نامه ارائه کمکهای بالعوض در
قانون بودجه سنواتی باشد.

 حمایت مالی صرفاً جهت اجرای اهداف مندرج در قانون بودجه و برنامههای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در قبال انعقاد
قرارداد وتوافـق وارائـه مسـتندات ونتایج عملی قابل سنجش حاصل از اجرا توسط اداره کل قابل هزینه می باشد.



رعایت الزامات ایحسابی و قوانین ومقررات

دولتی حاکم بر اعتبارات مصوب توسط ادارت کل الزامی می باشد.

 در صورتیکه پس از درخواست این خدمت توسط خدمت گیرنده و تکمیل فرمها در سامانه متقاضی نتواند در موعد مقرر ،نتیجه خدمت
خود را دریافت نماید ،می تواند از طریق دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخهویی به شکایات (به آدرس )https://zrm.mcls.gov.ir
نسبت به ثبت شکایت جهت جبران خسارت اقدام نماید.

 .5هزینهها و پرداختها
در سال  1399مبلغ  58میلیارد تومان برای انجام حمایت ها و مشوذ ها در بودجه ساالنه منظور گردیده است.
 .6دوره عملکرد
دوره عملکرد براساس تفاهمنامه ها و قراردادهای منعقده می باشد و حداکثر یک سال زمان دارد.
 .7خاتمه توافقنامه
تعاونی استفاده کننده از حمایت مالی از طریق دفتر تخصصی زیر مجموعه معاونت امور تعاون و اداره کل استانی مرتبط موظف
هســتند در زمان مندرج در قراداد یا تفاهمنامه دوجانبه اقدام نمایند .این تعاونی ها حداکثرتا پایان اردیبهشــت ماه ســال بعد

ن سبت به تهیه گزارش عملکرد جذب اعتبار به همراه م ستندات اجرای فعالیتهای پیش بینی شده به وزارت تعاون کا رو رفاه
اجتماعی اقدام می کنند.

