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صدور نخستین برگه
مالیات بر خانههای خالی
درهفتهنخستبهمن

قی
متاسکوتر

 13جمادیالثانی 1443

از ســوی دیگر علی مــل ـکزاده ،پژوهشگر حــوزه
مــالــیــات نیز در گــفـتوگــو بــا قــدس اظــهــار کــرد:

اف اسپید
مدل 1 Surf
 ۴,۲۳۰,۰۰۰تـومـان

 66.500.000سکه

 37.400.000نیمسکه

شیائومی
مدل M365
 ۱۱,۲۴۰,۰۰۰تومان

عقبگرد مالیاتی
بهنفع نجومیبگیران

در حال حاضر در کشــورهای پیشــرو نظام مالیاتی ،آخرین نرخ مالیات بر
درآمد اشخاص حقیقی یا همان مالیات حقوق ،حدود 40درصد است .حتی
در برخی کشورها در برهههایی که اقتصادهایشان دچار مشکل شده ،این نرخ
ش یافته است.
تا 90درصد هم افزای 

در الیحه بودجه سال ،1401میزان مالیات بر درآمد
که شامل حقوق ،مشاغل و مستغالت و دیگر
مالیاتهای متفرقه است ،حدود 84هزار میلیارد
تومان برآورد شده این در حالی است که در قانون
بودجه امسال میزان 54هزار میلیارد تومان درآمد
مالیاتی از ناحیه پایه مالیات بر درآمد پیشبینی

شد که ایــن رقــم رشــد 55درص ــدی در س ــال1401
داشته است .بخش مهمی از مالیات بر درآمد،
مالیات حقوق اســت که رقــم آن بــرای ســال1400
حــدود 32ه ــزار میلیارد تومان بــوده و بــرای سال
آینده نیز 48هزار میلیارد تومان پیشبینیشده
است که رشد 47درصدی خواهد داشت.

258.993

70.522

درهم امارات (سنا)

دینارعراق (سنا)

واحدهای مسکونی در بازار اجاره افزایش پیدا میکند،
اف ــزود :ایــن یک راهــکــار میانمدت و کوتاهمدت برای
سامانبخشی به بــازار اجــاره کالنشهر تهران است.
همچنین یکی دیگر از راهکارهای کنترل بازار اجاره در
تهران اجرای طرح اجارهداری حرفهای است که همچنان
این طرح را دنبال میکنیم.

شیائومی
مدل 1S Electric
 ۱۳,۶۷۰,۰۰۰تـومـان

سال آینده فیشهای حقوق باال کسوراتکمتری دارند

گزيده

 118.300.000دالر (سنا)

از راههای کنترل بازار اجاره دریافت مالیات بر خانههای
خالی اســت ،گفت :افزایش اجارهبها در بــازار مسکن
تهران یک واقعیت است که امیدواریم شروع عملیات
دریافت مالیات بر خانههای خالی در سامانبخشی بازار
اجاره تهران اثرگذار باشد .معاون وزیر راهوشهرسازی با
بیان اینکه با اجــرای مالیات بر خانههای خالی عرضه

مرضیه نورعلی  -ایرنا

◾

◾کاهش شدید تعداد پلکانها و نرخ مالیات برای
سال آینده

طال ۱۸عیار

 11.940.000ربعسکه

معاون وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه 28دی مرحله
نخست آمار خانههای خالی در تهران را به سازمان امور
مالیاتی تحویل میدهیم ،گفت :نخستین برگه مالیاتی
برای مالکان خانه خالی در تهران هفته اول بهمنماه
صادر میشود.
محمود محمودزاده در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه یکی

اسمارت باالنس ویل
مدل WHEEL8
 ۵,۱۸۳,۳۱۰تـومـان

مینا افرازه کاهش نرخ مالیات
پلکانی حقوق در درآمدهای باال،
یکی از مسائل و انتقادهایی
اسـ ــت ک ــه نــســبــت ب ــه الیــحــه
ب ــودج ــه 1401در ح ــوزه مالیاتی
مطرح است .دولت تالش دارد
با افزایش ناچیز یا عدمتغییر در میزان دریافتی
صاحبان حقوق نجومی ،از یکسو هزینههای خود
را کاهش داده و بودجه را تأمین سازد و از سوی دیگر
بتواند فاصله حقوقی افراد جامعه و تبعات ناشی
از آن را کمتر کند ،اما این در حالی است که بررسی
بخش مالیاتی الیحه بودجه 1401نشان میدهد
نرخها و تعداد پلکان مالیات بر حقوق نجومی،
نسبت به امسال کاهش 30درص ــدی پیدا کرده
اســت .این مسئله عمال ًموجب شده تا تخفیف
قابلتوجه مالیاتی را برای حقو ق باال در سال آینده
شاهدباشیم،بدینترتیبدرچنینشرایطینهتنها
درآمدزایی دولت محقق نمیشود بلکه دستیابی به
اهداف باز توزیعی مالیاتستانی و کاهش فاصله
طبقاتی نیز ناکام میماند .در همین زمینه محمد
امینیرعیا ،تحلیلگر اقتصادی در توییتی درباره این
مسئله نوشت« :مثال ًادعا میکند حقوق نجومی را
کمتر افزایش دادیم ،اما همزمان مالیاتش را طوری
کم میکند که این اقدام خنثی شود! یعنی اگر کسی
امسال ۳۵میلیون حقوق میگیرد باید ۷میلیون
مالیات بــدهــد ،امــا بــراســاس الیحه بــودجــه۱۴۰۱
مالیاتاینفردباهمینحقوقدرسالبعد۵میلیون
میشود!».

 16ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9723

آیم نات ربات
مدل Auto Balance
 ۶,۱۳۴,۸۰۰تومان

ملکزاده ادامــه داد :بااینحال ،مسئله مهم در
مالیات حقوق سال 1401این است که نرخ پلکانی
مالیات حقوق کاهش پیدا کرده ،بهطوری که این
میزان نسبت به سالهای گذشته که رقم پلکانی
مالیات بیشتر و نرخها باالتر بود ،کاهش شدیدی
داشته است .بدین ترتیب ،نرخ مالیاتی و تعداد
پلکانهای حقوقی که برای سال آینده پیشبینی
شده ،به اینصورت است که درآمدهای ماهیانه
کمتر از 5میلیون تومان معاف از مالیات هستند.
همچنین حقوق بین  5تا 10میلیون تومان مشمول
مالیات 10درصدی ،حقوق  10تا 20میلیون تومان
نرخ مالیات 15درصدی و حقو ق باالتر از 20میلیون
تومان نیز نرخ مالیات 20درصد خواهد بود.
مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی
اف ــزود :ایــن آمــار و ارقــام در حالی اســت که سال
گذشته هم پلکانها بیشتر بود و هم حقو ق باالی
32میلیون تومان مشمول مالیات 35درصــدی
میشدند .بــرای مثال ،فــرض کنیم شخصی در
ســــال35 ،1400میلیون تــومــان حــقــوق میگیرد
بنابراین باید حــدود 7میلیون و 150ه ــزار تومان
مالیات بپردازد ،اما اگر در نظر بگیریم حقوق وی
افزایشی نداشته باشد ،با توجه به نرخهایی که
در الیحه بــودجــه 1401آمــده اســت ،این فرد باید
فقط 5میلیون تومان مالیات پرداخت کند و عمال ً
2میلیون و 150هزار تومان کاهش پرداخت مالیاتی
خواهد داشت .قاعدتا ًاین اتفاق نشان میدهد
گــرچــه در بــخــش افــزایــش حــقــوق ،دستمزدها
افزایش آنچنانی نداشته امــا در مقابل مالیات
کاهشیافته است.

◾

◾کاهش نرخ مالیاتی حقوقهای باال
موجب گسترش شکاف طبقاتی است

وی تصریح کــرد :با ایــن اقــدام قطعا ًآن اهدافی

179

خبر
خوب

کیکاراید
مدل Fury
 ۴,۶۸۰,۰۰۰تـومـان

که برای کاهش کسری بودجه و تحقق منابع آن
مدنظر است ،دچار چالش خواهد شد .درواقع با
کاهش مالیاتی که دولت انجام داده ،عمال ًافزایش
حداقلی حقوق خنثی میشود .طبیعتا ًکاهش نرخ
مالیاتی حقوقهای باال موجب گسترش شکاف
طبقاتی میشود .بدین ترتیب افــرادی که حقوق
پایین میگیرند ،میزان مالیات پرداختی تفاوت
چندانی به حالشان ندارد ،اما کسانی که حقو ق باال
میگیرند کاهش جدی در میزان مالیات خواهند
داشــت .همچنین این موضوع موجب میشود
امکان تحقق درآمدهای مالیاتی کمتر شده و کشور
با کسری بودجه مواجه شود .در چنین شرایطی
وقتی دولــت دچــار کسری بودجه شود بیتردید
تــورم نیز روی میدهد که فشار و تبعات منفی
همین موضوع به اقشار کمدرآمد و ضعیف بیشتر
است تا صاحبان درآمدهای باالتر؛ بنابراین دولت
یا نمایندگان برای اصالح نرخ مالیات حقوق باید
چارهای بیندیشند.
م ــلـ ـکزاده معتقد اسـ ــت :در ح ــال حــاضــر در
کــشــورهــای پیشرو نــظــام مالیاتی ،آخــریــن نرخ
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا همان مالیات
حقوق ،حــدود 40درص ــد اســت .حتی در برخی
کشورها در برهههایی که اقتصادهایشان دچار
مشکل شــده ،ایــن نــرخ تا 90درص ــد هم افزایش
یافته اســت .بــرای مثال ،اقتصاد آمریکا در یک
دوره 20ســالــه از ســالهــای  1944تــا  ،1963نرخ
پلکانی مالیات بر درآمد 91درصدی را تجربه کرده
است .بدین ترتیب کسی که درآمد خیلی باالیی
در این سقف درآمــدی داشته ،تقریبا ًتمام مازاد
آن را به عنوان مالیات به دولــت پرداخته است؛
بنابراین قطعا ًباید سیاستها و اقــدامهــایــی را
نسبت به افرادی که از این شرایط سود میبرند،
در نظر گرفت.

خبرهای خوبی
از همکاریهای
انرژی ایران و
روسیه در راه
است
جواد اوجی وزیر
نفت از مذاکرات
ایران و روسیه در
بخشهای مختلف
اقتصادی خبر داد
و گفت :در بخش
انرژی مذاکراتی با
طرف روس داریم
که هر زمان این
مذاکرات به نتیجه
رسید اطالعرسانی
خواهیم کرد و
من فکر میکنم
خبرهای خوبی از
همکاریهای انرژی
ایران و روسیه در راه
است.
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اقتصاد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 1400/16
ش�رکت عمران ش�هر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
لذا از کلیه ش�رکتهای واجد ش�رایط دعوت می گردد جهت دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir :مراجعه نمایند.

ضمنا کلیه مراحل مناقصه از دریافت اس�ناد و تکمیل و ارائه پیش�نهادات و بازگشائی پاکتها از طریق سامانه یاد شده
انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند.

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار (ریال)

صالحیت و پایه پیمانکاران

شماره فراخوان
سامانه ستاد

انجام خدمات حجمی قسمتی از فعالیتها و خدمات مورد نیاز شرکت شامل
 :میز خدمت  ،خدمات نظافتی  ،پشتیبانی و پذیرائی جهت شرکت عمران
شهر جدید گلبهار

24/821/809/460

1/241/000/000

دارای گواهی صالحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی کد  4و حداقل پایه 7
(خدمات عمومی ) و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی

2000001276000016

 -آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1400/10/30

 -آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد :پایان وقت اداری مورخ 1400/11/10

-تاریخ بازگشائی پاکتهای اسناد و پیشنهاد قیمت (ج)  :ساعت  10:00مورخ 1400/11/11

1410250

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران شماره 1400/17

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات
مش�اوره به ش�ماره /193542ت42986/ک مورخ  1388/10/1و اصالحیه های مربوط�ه  ،پروژه های ذیل را در
شهر جدید گلبهار و براساس مشخصات و شرایط کلی ذیل به مشاورین واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس�ناد ارزیابی به درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت به آدرس :
www.setadiran.irمراجعه نمایند.

ضمنا کلیه مراحل انتخاب مش�اور از دریافت اس�ناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیشنهادات و بازگشائی پاکتها از طریق
سامانه یاد شده انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء
الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصات محقق نمایند.

ردیف

موضوع فراخوان

رشته و پایه مشاور

شماره فراخوان سامانه ستاد

1

انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه های زیربنائی و روبنائی (مدیر طرح)

حداقل داراي پایه  2گروه معماری و شهرسازی در تخصصهای شهرسازی و ساختمانهای مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و نظامی و
پایه  2گروه راه و ترابری در تخصص راهسازی به صورت توأم از سازمان برنامه و بودجه كشور و یا گروه مشارکت باشند.

2000001276000018

حداقل دارای پایه  1گروه راه و ترابری با تخصص راه آهن و پایه  1گروه معماری و شهرسازی تخصص ساختمانهای
مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و نظامی به صورت توأم از سازمان برنامه و بودجه كشور

2000001276000019

2

انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه قطار برقی گلبهار –
مشهد مقدس (مدیر طرح)

1410252

 -آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی پایان وقت اداری مورخ 1400/10/29

 -آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد :پایان وقت اداری مورخ 1400/11/13

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

