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 1.337.620اونسطال

چهارشنبه  17آذر 1400

1.782

57.070.000

مثقالطال

لنوو
مدل A – 1 IdeaPad
 ۶,۹۲۹,۰۰۰تومان

مینا افرازه رقم فــرار مالیاتی
ســوداگــران در عرصه اقتصادی
ب ـس ـیــار ب ــاال س ــت و در چنین
شرایطی ،ضرورت ایجاد پایههای
مالیاتی جــدیــد و افــزایــش نرخ
مالیات دیگر مــؤدیــان مالیاتی
ب ه عنوان یکی از را ههــای تأمین بودجه  1401مطرح
است؛ اما از سوی دیگر ،مسئوالن و صاحبنظران
اقتصادی بهموازات توجه به مسئله تأمین بودجه
سال آینده ،تالش دارنــد افزایش میزان مالیاتها
موجب بروز وقفه یا مانعی بر سر تــداوم فعالیت و
رونق واحدهای تولیدی نشود .در همین راستا ،وزارت
اقتصاد پیشنهاد اجرای۵درصد معافیت مالیاتی را
در راستای حمایت از واحدهای تولیدی ارائه کرد که
هیئت دولت نیز در جلسه فوقالعاده روز یکشنبه
 14آذرماه آن را به تصویب رساند.

طال ۱۸عیار

 13.176.000ربعسکه

روز سهشنبه نشست فعاالن تشکلهای دانشجویی
دانشگاههایتهرانبااحسانخاندوزی(وزیراموراقتصادیو
دارایی)برگزارشد.بهگزارشایسنا،نمایندههایتشکلهای
دانشجوییدرایننشستبهموضوعاتمختلفاقتصادی
چون قیمتگذاری دستوری ،ثبات دستوری ،بودجهریزی
و ...پرداختند.وزیر اقتصاد در این نشست گفت :درباره

وعده وزیر اقتصاد
برای متقاضیان مسکن

قیمتل 
پتاپ

 3جمادیاالول 1443

 8دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9691

ایسوس
VivoBook X543MA
 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

 39.360.000نیمسکه

 69.500.000سکه

ساختیکمیلیونمسکنمکاتباتیبابانکمرکزیووزارت
راه و شهرسازی داشتیم تا تأمین مالی ساخت این تعداد
مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن مهر تکرار
نشود.دراینزمینهبایدازظرفیتهایخارجینیزاستفاده
شود کهاخبارخوبی مبنیبر فراه مشدن زمینههای حضور
ظرفیتهای خارجی بــرای ساخت یک میلیون مسکن

لنوو
ZE-NB-3 IdeaPad
 27,700,000تومان

هوآوی
BohrB MateBook D15
 ۱۸,۶۴۳,۰۰۰تومان

تخفیف مالیاتی تولیدکنندگان برای سال آینده تمدید شد
اما این حمایت کافی نیست

رونق تولید با مالیات بر رقبا

◾

◾سهم  60درصدی فعالیتهای صنعتی و تولیدی
از درآمدهای مالیاتی

در همین باره ،مدیر گروه مالیات اندیشکده ماهد
در گفتوگو با خبرنگار قدس ،اظهار کرد :مالیات
تولید در دو دسته اشخاص حقوقی و حقیقی قرار
میگیردیعنیممکناستافرادحقیقینیزهمانند
شرکتهای حقوقی ،دارای کارگاه تولیدی و فعالیت
در ایــن عرصه باشند .مالیات بخش حقوقی در
ماده  105قانون مالیات مستقیم قید شده که نرخ
آن در حالت عادی 25درصد است .مالیات مربوط
به اشخاص حقیقی نیز در ماده  131قانون مالیات
مستقیم آمده که بهصورت پلکانی در نظر گرفته
شــده اســت .در گــروه مالیات اشـخــاص حقیقی،
درآمــدهــای تا  50میلیون تومان معاف هستند و
مالیات برای درآمدهای باالتر از  50میلیون تومان
محاسبه میشود.

 131.970.000دالر (سنا)

274.928

خواهید شنید .وزیر اقتصاد همچنین گفت :علت اصلی
مشکل تورم عالوه بر ضعف نظارت بر خلق پول بانکها،
کسری بودجهای است که دولتها به آن دامن زدهاند .برای
بودجهسالآیندهبایدهزینههایجاریدولتبرایمهارتورم
کنترل شود و در عین حال باید سیاستهایی را که محرک
تولیداستدرپیشبگیریم.

ام اس آی
A10RBS 15 MODERN
 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰تـومـان

حــذف شــود امــا در جلسه هیئت دولــت مقرر شد
این واحدها مشمول معافیت 5درصــدی باشند.
استدالل سازمان برنامه و بودجه برای حذف معافیت
مالیاتی واحــدهــای تولیدی ایــن بــود کــه کشور در
شرایطی است که نیاز به دریافت مالیات دارد و نباید
تخفیف مالیاتی اعمال شود.دژمان تصریح کرد :بر
پایه پژوهشی که در این زمینه داشتهایم60 ،درصد
درآمدمالیاتیاشخاصحقوقیکشوررافعالیتهای
صنعتی و تولیدی تشکیل میدهد که اگــر دولت
میزان مالیات دریافتی از ایــن واحــدهــا را کاهش
بدهد ،در نهایت حدود  16تا  17هزار میلیارد تومان
عدمالنفع و کاهش درآمد خواهیم داشت .در واقع،
گرچهباکاهشمالیاتواحدهایتولیدیمیزاندرآمد
کشور کاهش مییابد ،اما معافیت مالیاتی میتواند
اقــدام مؤثری در راستای تــداوم فعالیت واحدهای
تولیدی باشد و همچنین میتوان کسری را با اجرای
قانون مالیات بر خانههای خالی و مالیات خودروها و
خانههای لوکس جبران کرد.

◾
گزيده

در دیگر کشورها و نظامهای پیشــرو در این حوزه ،مالیات تولید واحدهای
حقوقی حدود 10درصد است ،بدین معنا که آنها تنها 10درصد از بار مالیاتی
را بر دوش تولید انداختهاند و عمده بار آن بر اشخاص حقیقی با توجه به میزان
درآمدشان تحمیل میشود.

محمدامین دژمان ادامه داد :این در حالی است که
همواره این موضوع مطرح میشود که برای حمایت
از تولید ،باید میان شرکت حقوقی که کار تولیدی
انجام میدهد و شرکتی که در حوزه غیرمولد فعالیت
دارد ،تفاوت قائل شده و مالیات واحدهای تولیدی
را کاهش داد .به همین خاطر مجلس در نهایت
در بررسی الیحه بودجه 5 ،1400درصد بخشودگی

مالیاتی را برای فعالیتهای تولیدی در نظر گرفت.
این موضوع در حال حاضر برای امسال اجرا میشود
و واحدهای حقوقی دولتی در حال پرداخت مالیات
20درصدی هستند.
وی افــزود :بدین ترتیب برای بودجه امسال ،گرچه
ابتدا سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده بود
بخشودگی 5درص ــدی مالیات واحــدهــای تولیدی

درهم امارات (سنا)

74.862

دینارعراق (سنا)

◾مالیات واحدهای تولیدی در دیگر کشورها
10درصد است

از سوی دیگر علی ملکزاده ،پژوهشگر حوزه مالیات
نیز در همین بــاره به قدس گفت :آن چیزی که به
عنوان مالیات تولید در کشور شناخته میشود،
در واقع همان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا
شرکتهاست.البتهمالیاتبرمشاغلنیزوجوددارد
که بیشتر مربوط به دریافت مالیات از فعالیتهای
خدماتی اســت و مالیات پرداختی اینها حدود
10تا  20درصد در نظر گرفته میشود؛ اما آن چیزی
که حوزه تولید را تحت تأثیر قرار میدهد ،نرخ ماده
 105قانون مالیات مستقیم است که میزان مالیات
درآمدهای اشخاص حقوقی را  20تا  30درصد در
نظر میگیرد .میزان ایــن نــوع مالیات عمال ًسهم

188

خبر
خوب

اچ پی
H - 255 G7
 ۱۶,۷۹۹,۰۰۰تـومـان

ل توجهی در کل درآمدهای مالیاتی کشور است
قاب 
و حتی با مقایسه این ارقام با کشورهای پیشرو در
نظام مالیاتی میبینیم که تفاوت فاحشی میان
درآمــد مالیاتی فعالیتهای تولیدی ایــن کشورها
با ایــران وجــود دارد .مـلـکزاده بیان کــرد :در دیگر
کشورها و نظامهای پیشرو در این حوزه ،مالیات تولید
واحدهای حقوقی حدود 10درصد است ،بدین معنا
که آنها تنها 10درصد از بار مالیاتی را بر دوش تولید
انداختهاندوعمدهبارآنبراشخاصحقیقیباتوجه
به میزان درآمــدشــان تحمیل میشود .کاهش بار
مالیاتی بر واحدهای تولیدی ،خواسته درستی است
اما متأسفانه ما ساختار اشتباهی را در نظام مالیاتی
داشتیم که به این زودی نمیتوان آن را تغییر داد و
اصالح کرد .تغییرات باید ب ه صورت تدریجی صورت
بگیرد و مالحظاتی نیز در نظر گرفته شود ،زیرا همین
حاال کشور دچــار کسری بودجه بــوده و درآمدهای
مالیاتی آن اندک است ،منتهی باید بار بر تولید را
کاهش داده و در مقابل به ایجاد پایههای مالیاتی
جدید و افزایش میزان مالیات فعالیتهای غیرمولد
و رقیب تولید دست زد.

◾

◾تقویت نظام اطالعاتی
سازوکار تحقق عدالت مالیاتی

این پژوهشگر حوزه مالیات معتقد است :بایستی
درآمدهای مالیاتی از طریق بخشهای سوداگری
و با اجــرای مالیات بر عایدی سرمایه تأمین شود.
همچنین مالیات حوزه ثروت ،بخش مغفولی است
که چندان بدان توجهی نمیشود .ثروت درآمدی
است که در یک مکان ذخیره شده و در اقتصاد به
چرخش درنمیآید ،در حالیکه این موضوع به ضرر
اقتصاد است زیرا باید چنین منابع و درآمدهای مالی
در اقتصاد جریان یابد تا چرخ تولید را بچرخاند و
ش افزوده شود.
موجب اشتغال و ارز 

رشد
۱۷درصدی
تجارت با عراق
در هفت ماه
ابتدای امسال

یحیی آلاسحاق،
رئیس اتاق بازرگانی
مشترک ایران و
عراق با اشاره به
توافق برای تجارت
 ۲۰میلیارد دالری
بین دو کشور ،گفت:
در هفت ماه نخست
امسال شاهد رشد
 ۱۷درصدی واردات
و صادرات بودیم
و بر همین اساس
عراق پس از چین
در جایگاه دومین
مقصد صادراتی
کشور قرار گرفت.
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اقتصاد

