
                     
                             

حج��م اقتص��اد زیرزمینی در ایران طی فاصله س��ال های ۱۳۶۰ 
ت��ا ۱۳۹۶ مع��ادل ۴۰ هزار میلی��ارد تومان برآورد ش��ده که به 
طور متوس��ط، مع��ادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور 
اس��ت. فرار مالیاتی یکی از چالش های بس��یار مه��م به ویژه در 
کش��ورهای در حال توس��عه اس��ت. در واقع این اقدام، به عنوان 
جزئی از فعالیت های زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصاد ش��ناخته 
شده و فعالیت هایی را ش��امل می شود که مالیات آن ها پرداخت 
نشده است. بر اس��اس گزارشی که معاونت اقتصادی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی تهیه کرده، از عمده دالیل ایجاد فرار مالیاتی 
باید به نرخ مالیات، همکاری ضعیف نهادها و مؤسس��ات وابسته، 
پیچیدگ��ی قوانین و مقررات، فقدان سیس��تم اطالعاتی کارآمد، 
گستردگی معافیت های مالیاتی، تورم باال، اخالق مالیاتی، سطح 

درآمد افراد، بیکاری و تعرفه کاال و خدمات اشاره کرد.

فرار مالیاتی در ایران؛ ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی 
آنگونه که آمارها نش��ان می دهد، فرار مالیات��ی در ایران یکی از 
محورهایی اس��ت که در اصالحات مالیاتی دنبال شده و می شود؛ 
اگرچ��ه با این ح��ال، هنوز رقم دقیقی برای ف��رار مالیاتی وجود 
ندارد که به نظر می رس��د دلیل آن، استفاده از روش های متنوع 

محاسباتی است.
در ای��ن بین، گزارش معاون��ت اقتصادی وزارت اقتص��اد بر پایه 

اس��تفاده از روش تابع تقاضای پول تهیه ش��ده اس��ت که با این 
محاس��بات، حجم اقتص��اد زیرزمینی در ایران ط��ی دوره زمان، 
۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، به طور متوسط معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص 
داخلی برآورد گردیده اس��ت؛ به نحوی که حجم فرار مالیاتی در 
سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۴۰۵ هزار میلیارد ریال برآورد می شود 
که معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در س��ال مذکور 
اس��ت.این حجم از فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در حالی اس��ت 
که اگر این درآمد پنهان ش��ده، وصول ش��ود، به راحتی می تواند 
جایگزین منابعی ش��ود که همواره مورد تهدید دشمن بوده و از 

آن به عنوان اهرمی برای فشار به ایران استفاده کرده است.

وضعیت فرار مالیاتی در دنیا
فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده غیرقابل مشاهده، تاکنون مورد 
توجه بسیاری از پژوهشگران قرار است. در جدول زیر میزان فرار 
مالیاتی در بین کش��ورهای منتخب بر اس��اس گزارش��ات شبکه 
جهان��ی عدالت مالیاتی )TJN( و مطالعه مدینا و اش��نایدر ارائه 
ش��ده اس��ت که البته نتایج هر دو گزارش بس��یار نزدیک به هم 
هس��تند. در بین کش��ورهای مورد بررسی، کش��ورهای آمریکا، 
اتری��ش، ژاپ��ن و نیوزیلند به ترتی��ب از کمترین ف��رار مالیاتی 
برخوردار هس��تند. همچنین رقم این ش��اخص در کشورهای در 
حال توس��عه منتخب بیش از ۲ برابر آن در کش��ورهای توس��عه 

یافته برآورد شده است.
بر اساس این گزارش؛ با توجه به علل ایجاد پدیده فرار مالیاتی در 
ایران و در راستای کاهش فرار مالیاتی، اجرای ۷ راهکار می تواند 

تا حدودی راهگشای مسیر مبارزه با فرار مالیاتی باشد.
ب��ه عنوان راهکار اول باید به همکاری کلیه ارکان نظام حاکمیت 
جهت ارتقا ی اش��راف اطالعاتی س��ازمان امور مالیاتی کشور از 
طریق ارس��ال اطالعات مورد نیاز س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 

توس��ط کلیه ارکان، دس��تگاه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و 
در راس��تای تکمیل پایگاه اطالع��ات هویتی، عملکردی و دارایی 
-موض��وع ماده ۱۶۹ مک��رر قانون مالیات های مس��تقیم مصوب 

۱۳۹۴و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، اشاره کرد.
راهکار دوم شامل برقراری پایه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص 
حقیقی در راس��تای کارآمدس��ازی گردآوری اطالعات مالیاتی و 

درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی است.
کاهش نرخ مالیات بر ش��رکت ها همزم��ان با حذف معافیت های 
غیرضرور و کارآمدس��ازی سایر معافیت ها و همچنین جایگزینی 
روش ه��ای متداول اعطای مش��وق های مالیات��ی همچون اعتبار 
مالیاتی و اعتبار سرمایه گذاری به جای تعطیلی مالیاتی، به عنوان 
راهکار س��وم باید مورد توجه قرار گیرد. راهکار چهارم که چندی 
اس��ت مورد توجه متولیان قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی نیز 
ب��رای آن الیحه جامعی را تهیه کرده، اج��رای مالیات بر عایدی 

سرمایه )مسکن( است.
همچنی��ن ش��فاف و کارآمدس��ازی هزینه های دول��ت از طریق 
بهینه س��ازی حجم دولت، اجرای کام��ل بودجه ریزی عملیاتی و 
همچنین ایجاد ش��فافیت در نحوه هزینه کرد مخارج دولتی برای 

عموم به عنوان راهکار پنجم مورد تاکید قرار گرفته است.
راه��کار بعدی افزای��ش رضایت مندی مودی��ان از طریق ارتقا ی 
خدم��ات مالیاتی ب��ه مودیان و ارتقای عدال��ت مالیاتی از طریق 
بهبود تش��خیص و رس��یدگی مالیاتی و همچنین اصالح فرآیند 

دادرسی مالیاتی، عنوان شده است.
شفاف سازی و کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق 
تنقی��ح قوانین و مقررات مالیاتی، مقررات زدایی، اطالع رس��انی و 
آموزش مؤدیان در ایجاد شفافیت و کاهش پیچیدگی قوانین نیز 

به عنوان راهکار هفتم مورد تاکید قرار گرفته است.
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تلنگر مسیر سبز
اشتغال به  تولید ۲۰ درصد واحدهای صنفی 

رئی��س اتاق اصناف ایران با اش��اره به لزوم تقویت ارتباط صنای��ع بزرگ و اصناف 
تولیدکنن��ده و آموزش کاف��ی و تامین مالی این واحده��ا، از رونمایی برنامه رونق 
تولی��د اصناف خبر داد و گفت که کمتر از ۲۰ درصد واحدهای صنفی در کارهای 
تولیدی اشتغال دارند. سعید ممبیی اظهار کرد: علی رغم اینکه شکل گیری فعالیت 

تولیدی در اصناف ارزان تر از صنایع بزرگ اس��ت، به دلیل مش��کالتی که در زمینه 
برقراری ارتباط بین صنوف تولیدی و صنایع باالدس��تی وجود دارد، کمتر از ۲۰ درصد 

واحدهای صنفی در کارهای تولیدی اشتغال دارند. رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره 
به ضرورت بازنگری در مس��ائل مربوط به بخش اصناف، اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر 
سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که نسبت به جمعیت کشور با هیچ منطقی 
س��ازگار نیس��ت و بیانگر حضور تعداد زیادی صنف در شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی 

است. ایسنا

خط کش

آسایشگاه  خیریه کهریزک آماده 
دریافت کمک های شما نیکوکاران

ته�ران: 88495056
ک�رج:026-6309183

تدابیر ویژه برای جلوگیری از قاچاق گندم
حجت��ی گفت:احتم��ال می رفت با توجه به افزایش نرخ ارز ش��اهد قاچاق گندم 
باش��یم بنابراین س��ازوکاری اندیش��یده ش��د تا حمل ونقل گندم مستندسازی 
وشناس��نامه دار ش��ودو این اقدام قاچاق رابه ش��دت کاهش داده است. محمود 
حجت��ی   در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم گفت: نرخ گندم امس��ال هزار و 

۷۰۰ تومان تعیین شد و تاکنون سه ونیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری 
شده و این روند همچنان ادامه دارد. وی درباره احتمال قاچاق معکوس گندم با توجه 

به افزایش نرخ ارز و گرانتر بودن قیمت گندم در کش��ورهای همس��ایه نس��بت به قیمت 
خرید تضمینی در داخل کشور افزود: از آنجا که احتمال می رفت با توجه به افزایش نرخ 
ارز امسال شاهد قاچاق معکوس باشیم بنابراین سازوکاری اندیشیده شد تا هر نوع حمل 
و نقل گندم در کش��ور مس��تند سازی و شناسنامه دار شود و این اقدام بحث قاچاق را به 

شدت کاهش داده است. صدا و سیما

مسئول اقتصادی کشور هنوز مشخص نیست
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه ظرفیت تولید کشور به اندازه تمام کاالهای ساخته 
ش��ده کاملی که از خارج وارد می شوند، است، گفت: مسئول اقتصادی کشور هنوز 
مش��خص نبوده و کس��ی هم در این زمینه پاسخگو نیست. عبدالرضا مصری  نایب 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام، اصل اساسی بر 

روی اس��تفاده از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی اس��ت؛ این در حالی است که نسخه 
نوشته شده و پزشک بیماری را تشخیص داده، اما کسی این نسخه را عملیاتی نمی کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با طرح این سوال که مسئول اقتصاد کشور کیست؟ افزود: 
هنوز نمی دانم که مس��ئول اقتصاد کشور کیس��ت و جوابی برای این سوال پیدا نکرده ام. در 
حالیکه بس��یاری از بخش ها، مسئول مشخص دارند اما مسئول اقتصاد کشور که جهت ها را 

مشخص کرده و مسئولیت نیز بپذیرد، هنوز مشخص نیست. تسنیم 

ارزش اف�زوده

هزار و ۳۰۰ فقره وام قرض الحسنه بانک 
صادرات به سیل زدگان 

معاون شعب و بازاریابی بانک صادرات ایران از 
پرداخت هزار و ۳۰۰ فقره وام قرض الحسنه به 

سیل زدگان خوزستان و دو شهر معموالن و پل 
دختر در استان لرستان، طی هفته جاری خبر داد و 

گفت: پرداخت ۳۰۰ فقره وام به دو شهر لرستان
 تا پایان روز شنبه اول تیرماه نهایی شده و با تسریع 

روند تکمیل پرونده سایر متقاضیان، پرداخت این 
وام در روزهای آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، علی 
حاجی پور با بیان اینکه از مجموع ٨۱۱ معرفی شده 
بنیاد مسکن در شهرستان های استان لرستان، ۳۰۰ 

نفر اقدام به تکمیل پرونده خود کرده  اند، افزود: از 
این تعداد، ۱۵۲ نفر تا روز پنجشنبه ۳۰ خرداد 

وام خود را دریافت و مابقی تا پایان روز شنبه اول 
تیرماه وام خود را دریافت خواهند کرد.

رونمایی از محصول جدید خرید آنالین 
اقساطی بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد با هدف رونق تولید، خرید و فروش 
کاال و همچنین پاسخگویی به نیازهای اساسی 

هم میهنان گرامی، در اقدامی نوآورانه و منحصر به 
فرد، از محصول جدید خود به نام »خرید آنالین 

اقساطی بانک پاسارگاد« رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، ایجاد بستر 

الزم برای تولیدکنندگان و فروشگاه های آنالین 
جهت عرضه اقساطی کاال برای جامعه بزرگ 

مشتریان بانک پاسارگاد و از طرف دیگر ایجاد شرایط 
مناسب برای خرید آسان و اقساطی برای مشتریان 

این بانک از اهداف اصلی این طرح است.

نمای نزدیک

یداران  ارسال اطالعات تراکنش بانکی خر
سکه به ادارات مالیاتی  

کلیه  کرد،  ابالغ  بخشنامه ای  در  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
اطالعات از جمله اطالعات مربوط به تراکنشهای بانکی خریداران 
حقوقی سکه های پیش فروش شده بانک مرکزی به ادارات کل 

مالیاتی ارسال شود.
ایجاد  برای  مالیاتی،  امور  کل  ادارات  به  خطاب  پارسا  امیدعلی 
وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از 

بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را صادر کرده است.
درآمدهای  برای  حقیقی  اشخاص  دستورالعمل  این  براساس 
درآمد  بر  مالیات  مشمول  مزبور  سکه های  واگذاری  از  حاصل 
بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه 
در  که  مودیانی  استثنای  )به  هستند.  مقرر  موعد  در  مالیاتی 

راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند(.
ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه 
دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده 
لکن مایل به استفاده از تسهیالت دستورالعمل موردنظر نباشد 
می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس 
مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. کلیه 
اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری 
شده مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند و مکلفند رویداد 
مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی 

خود منعکس و اعمال کنند.
کلیه اطالعات مربوط به خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری 
اطالعات و ارتباطات در سامانه های مربوطه بارگذاری شده تا آثار 
مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی 
مطابق  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  موصوف  حقوقی  اشخاص 

مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.

و و سایپا واگذار می شود  تا سال ۹۹ ایران خودر
             

                ایران خودرو و سایپا تا سال ۹۹ واگذار می شود
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: ایران خودرو و س��ایپا 
تا پایان سال ۹٨ و نهایتا در سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی 

واگذار می ش��ود. رضا رحمانی در جم��ع خبرنگاران گفت: عزم 
راس��خ برای واگذاری دو خودروس��ازی بزرگ کش��ور به بخش 

خصوصی واقعی داریم.
وی تاکید کرد: واگذاری اموال غیرتولیدی و شرکت های وابسته 
این دو ش��رکت خودروس��ازی آغاز ش��ده و تا پایان سال ۹٨ و 

نهایتاً در سال ۹۹ این واگذاری انجام می شود.

رحمانی همچنین در پاس��خ به خبرن��گار ایرنا درباره حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی تصریح کرد: نظ��ر وزارت صنعت همان چیزی 
اس��ت که س��خنگوی دولت در ای��ن باره اعالم ک��رده و حرف 

سخنگوی دولت نظر همه است. 
وی همچنین با اشاره به نقدینگی واحدهای تولیدی تاکید کرد: 
منابع موجود باید با اولویت در اختیار تولید قرار بگیرد. در حال 

حاض��ر برای تامین نقدینگی واحده��ای تولیدی تنها متکی به 
بانک ها هس��تیم اما باید از س��از و کارها و منابع جدیدی مانند 

بازار سرمایه و اوراق نیز استفاده کنیم.
این مقام مس��ئول معتقد است با تامین نقدینگی عالوه بر حفظ 
تولید موجود، فرصت خوبی برای توس��عه بسیاری از رشته های 

صنعتی نیز فراهم خواهد شد.

۴۰ هزار میلیارد تومان
 فرار مالیاتی در ایران

بررسی حجم اقتصاد زیرزمینی نشان داد؛

گروه معیشت 

ا                       ت�و   ل


