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هدایت الهی ،توفیق از س��وی پروردگار ،کم��ک در کارها ،فتوح در میدانهای
گوناگون  -به وسیله گناهانی که ما انجام میدهیم ،راهش بسته میشود .گناه،
میان ما و رحمت و تفضّ الت الهی ،حجاب میشود .رهبر انقالب

گزارش
سیاست روز عوامل فرار مالیاتی درکشور را بررسی می کند؛

پوزخند میلیاردرها به نگاه درآمدی دولت
سارا علیاری
sara.aliyari@gmail.com

«نیمی از میلیاردهای کش��ور مالیات نمی دهند»
این جمله را رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
اعالم کرده و گفته است ؛«حدود  ۳۰۰هزار نفر در
کش��ور وجود دارند که درآمدهای میلیاردی دارند
و بررس��ی لیس��ت بانکی تراکنشهای مالی حدود
این افراد نش��ان می دهد که نیمی از آنان مودی
مالیاتی نبودن��د و نیم دیگر هم کمتر از آنچه الزم
اس��ت مالیات میپردازند .البته این گفته پارسا در
شرایطی اس��ت که وی تا پیش از این مدعی شده
بود که «بر اس��اس برآوردها حدود  30تا  35هزار
میلیارد توم��ان فرار مالیاتی داریم که رقم بس��یار
بزرگی اس��ت و تنها راه مقابله با آن فراهم ش��دن
زیرس��اخت ه��ای الکترونیکی و انتق��ال اطالعات
اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به س��ازمان
امور مالیاتی است».
این گفته های رئیس امور مالیاتی کش��ور درحالی
مطرح شده که در اواسط مهر ماه سالجاری دژپسند
وزیر امور اقتصاد و دارایی کش��ور درباره میزان فرار
مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران مدعی شد که «
برآوردها عددی بین  ۳۰تا  ۴۰هزار میلیارد تومان
را نش��ان میدهد .دلیل گس��ترده بودن دامنه این
عدد تفاسیر مختلفی است که از فرار مالیاتی وجود
دارد ،زی��را احتم��ال دارد یک مالیات معوق ش��ده
باشد یا بنا به دالیل دیگری دریافت نشود که اینها

سهم گروه مشاغل از مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران ،حدود 36
درصد اس���ت و با این وجود س���هم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات
باید حدود  36درصد باشد اما طبق قانون بودجه  98؛تنها  6درصد از
کل مالیات (9هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ میشود.

جدایی از فرار مالیاتی محاسبه خواهند شد».
در کن��ار صحبت های این افرادی که منتس��ب به
دولت هس��تند اما نگاه بهارس��تانی ها نگاه جالبی
اس��ت به این ترتیب که طی روز ه��ای اخیر یکی
از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از این مهم
پرده برداشت که « بیش از  60هزار میلیارد تومان
در اقتصاد ایران فرار مالیاتی وجود دارد» و گفت«:
متاس��فانه تبعیض مالیاتی در کش��ور ب��ه گونهای
اس��ت ک��ه دهکهای پایی��ن که درآم��د چندانی
ندارند تمام مالیاتش��ان را میدهند ولی از کس��انی
که درآمد میلیاردی دارند مالیات اخذ نمیش��ود و
فرار مالیاتی میکنند ».به باور وی «در حال حاضر
س��ازوکار اعطای یارانه و اخذ مالیات در کش��ور به
نفع طبقات برخوردار اس��ت و ای��ن موضوع باعث
ایجاد فاصله طبقاتی در کش��ور شده است .به این
ترتیب که به جای اینکه مالیات و درآمد براس��اس
سرانه تقسیم ش��ود ،براس��اس میزان برخورداری
تقس��یم شده و این بدان معناست که هر فردی هر
چقدر امکانات و توانمندی بیش��تری دارد به همان
میزان از بیت المال سهم بیشتری می برد».

آمارهایمتناقض

آنچ��ه از ش��واهد ام��ر بر م��ی آید اخت�لاف نظر
مس��ئولین در مقدار فرار مالیاتی ریشه در شفاف
نبودن فعالیتهای اقتصادی در کش��ور دارد و در
واقع بر خالف کش��ورهای پیش��رفته دنیا در ایران
س��ازوکار مش��خصی برای رصد جریان پول و کاال
وج��ود ندارد و همین امر باعث میش��ود که نتوان
مقدار واقعی مالیات را مش��خص کرده و از مودیان
مالیاتی اخذ کرد.
در مقاب��ل ای��ن آمار و ارق��ام ها یی که از س��وی

نمایندگان مجلس و متولیان مالیاتی کشور و وزیر
اقتصاد مطرح می شود که محاسبات سرانگشتی از
اختالف های فاحش دراین زمینه خبر می دهد به
این ترتیب که این کارشناسان بر این ادعا هستند که
 70هزار میلیارد تومان است .این گروه از منتقدان
با اس��تناد به دس��ته بندی درآمدهای مالیاتی در
کش��ور اینگونه عنوان میکنند ک��ه « مالیاتهای

برخی خبرها از آمادگی حذف میلیونی یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد در دوره
آبان ماه حکایت دارد .با الزام دولت به حذف یارانه نقدی پردرآمدها از س��وی
دولت ،در ماه های ش��هریور و مهر مجموعا یک میلیون و یک صد هزار نفر از
افراد متمکن از جمع یارانه بگیران حذف شدهاند .گفتنی است ،بر اساس مصوبه
مجلس شورای اس�لامی در تبصره  14قانون بودجه در پایان سال جاری دولت
مکلف به حذف سه دهک باالیی درآمدی شده است.
بررسی ها نشان میدهد ،با حذف  24میلیون نفر از افراد متمکن در نهایت رقمی
نزدی��ک به  7هزار میلیارد توم��ان در پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی صورت
میگیرد .بر اس��اس قانون بودجه سالیانه رقمی بیش از  40هزار میلیارد تومان
صرف پرداخت یارانه نقدی حدود  75میلیون ایرانی میشود.
همانطور که اش��اره ش��د در  2دوره اخیر پرداخت یارانه نق��دی نزدیک به 1.1
میلیون نفر از جمع یارانه بگیران متوقف ش��ده و دولت برای حذف  23میلیون
نفر باقی مانده نزدیک به  5ماه فرصت دارد .در حال حاضر نیز کمتر از  20روز

به دوره پرداخت یارانه نقدی در آبان ماه مانده و هنوز اطالعات دقیقی از سوی
س��خنگوی ستاد تبصره  14قانون بودجه درباره نحوه حذف یارانه افراد پردرآمد
در این ماه ارائه نش��ده و پیگیرهای تس��نیم از س��تاد حذف یارانه نیز منجر به
نتیجه رس��می نشده است .نکته مهم اینکه بر اس��اس مصاحبههای مسئوالن،
حذف های صورت گرفته درماه های اخیر به صورت پایلوت انجام شده و دولت
بایس��تی به س��مت حذف انبوه یارانه نقدی ثروتمندان حرکت کند .در این بین
برخ��ی خبرها از آمادگی حذف میلیونی خانوارهای پردرآم��د در دوره آبان ما ِه
پرداخت یارانه نقدی حکایت دارد .گفتنی اس��ت ،اخیرا اختالف نظرهای جدی
میان س��ازمان هدفمندی یارانهها و س��تاد تبصره  14قانون بودجه در خصوص
حذف یارانه نقدی جمعیتی نزدیک به  10هزار نفر ایجاد شده بود که در نهایت
با بیانه سازمان هدفمندی مشخص شد قرار نیست یارانه نقدی خانوارهای غیر
متمولی که در ش��هریور ماه به علت ردحساب یارانه آنها قطع شده بود پرداخت
شود .تسنیم

خ��ب��ر
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی سازمان حمایت مطرح کرد؛

اسناد گرانفروشی شیر

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
از در دست بودن اسنادی از گرانفروشی شیر خام خبر داد و گفت :در حال حاضر
پروندهای در س��ازمان حمایت تشکیل شده و موضوع به صورت جدی در دستور
کار قرار دارد .س��یّد داوود موسوی درخصوص گرانفروشی برخی واحدهای تولید
شیر خام اظهار کرد :در حال حاضر قیمت مصوب شیر خام از قرار  2390تومان
تعیین شده است ولی اسناد به دست آمده نشان میدهد برخی واحدهای تولید
ش��یرخام ،شیرخام را با قیمتی باالتر از قیمت مصوب در اختیار واحدهای تولید
لبنیات قرار میدهند .معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و
اقتصادی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان با بیان اینکه برخی واحدهای تولید
شیرخام ،به واسطه ساختار سنتیشان ،فاکتور فروش نیز صادر نمیکنند ،گفت:

با توجه به بررس��یهای انجام شده و اس��ناد به دست آمده از تخلف گرانفروشی
توس��ط این واحدها ،در حال حاضر پروندهای در سازمان حمایت تشکیل شده و
موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار دارد .وی گفت :البته این گرانفروشیها
به بهانههای مختلفی انجام شده و شیر خام را بیش از نرخ مصوب به فروش می
رسانند که قطعاً مصداق گرانفروشی است.
موس��وی گفت :در ح��ال حاضر  14قلم محصول لبنی ،مش��مول قیمتگذاری
هستند که تنها در مورد یک کارخانه لبنیاتی ،گزارشاتی از گرانفروشی به دست
ما رسیده است ولی در بقیه موارد ،هیچ تخلفی نسبت به قیمت مصوب فروش در
تسنیم
مورد این  14قلم محصول لبنی مشاهده نشده است.

خ��ب��ر
عضو اتحادیه جایگاه داران سوخت مطرح کرد

واقعی سازی قیمت انرژی در راستای تقویت زیر ساختهای کشور
عضو اتحادیه جایگاه داران سوخت گفت :واقعی سازی قیمت حامل های انرژی
ضمن ارزش گذاری آن مردم را به س��مت مدیریت مصرف سوق میدهد و باید
منابع حاصل از آن در زیرساخت سرمایه گذاری شود.
قطع یارانه های نقدی دهک های باال نشان از تصمیم دولت برای حذف تدریجی
یاران��ه ها را دارد امری که در مرحله اول با حذف دهک های باال در حال انجام
است .بنا به گفته دولت حذف یارانه ها تنها مربوط به یارانه نقدی نخواهد بود و
در گام های بعدی واقعی سازی سوخت به صورت پلکانی در دستور کار خواهد
بود امری که منابع مالی فراوانی برای دولت به همراه خواهد داشت.
منابع حاصل از حذف یارانه ها و واقعی سازی حامل های انرژی می تواند دولت
را در زمینه افزایش زیرس��اخت های کش��ور ،کمک به واحدهای تولید و انجام

پروژه های عمرانی که به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده اند ،یاری رسانی
کند .ناصر رئیس��ی فرد با اشاره به کاهش س��همیه کارت سوخت جایگاه دارن
اظهار کرد :صفهای طوالنی در جایگاههای س��وخت به دلیل کاهش س��همیه
جایگاه دارن به  ۲۰لیتر اس��ت و خیلی از صاحبان خودرو برای پرکردن کامل
باک خود باید سه بار کارت سوخت را وارد دستگاه می کنند ،که این موضوع
باعث وقفه در سوخت رسانی و ایجاد صفهای طوالنی شده است.
عضو اتحادیه جایگاه داران س��وخت با اش��اره به س��امانه کارت سوخت تصریح
کرد :س��امانه هوشمند س��وخت مشکالت نرم افزاری و س��خت افزاری فراوانی
دارد و بسیاری از جایگاههای سوخت با  ۵۰درصد ظرفیت خود خدمات رسانی
میکنند .میزان
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احتمال حذف میلیونی یارانه نقدی پردرآمدها
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در پایان آبان رخ می دهد؛
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خ��ب��ر

درآمدی به س��ه دسته مالیات از شرکتها ،مالیات
از مش��اغل و اف��راد و مالیات از حقوق و دس��تمزد
تقس��یم میشود .از مقدار  238هزار میلیارد تومان
مالیات و عوارض در قانون بودجه  ،98حدود 153
ه��زار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات و مابقی
از طریق عوارض تامین میش��ود .از این  153هزار
میلی��ارد تومان نیز  12ه��زار میلی��ارد تومان آن

مربوط به مالیات گروه حقوق و دس��تمزدیها و 9
هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل
و مابقی نیز مربوط به مالیات شرکتها است».
به باور این افراد در میان این دسته بندی ؛مشاغلی
مانند پزش��کان ،وکال ،طالفروش��ان ،آهنفروشان،
رس��تورانها ،هتلها و  ....میش��ود و درآمد بسیار
باالیی نی��ز دارند مالیات بس��یار کمی را پرداخت
میکنند ب��ه گونه ای که مجموع مالیات پرداختی
آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته
حقوق و دس��تمزدیها ق��رار میگیرن��د نیز کمتر
است.
ای��ن گروه از منتقدان با اس��تنماد ب��ه آمار مرکز
آمار نیز می گویند؛«سهم گروه مشاغل از مجموع
گردش مال��ی در اقتصاد ایران ،ح��دود  36درصد
اس��ت و با این وجود سهم مالیاتی این گروه نیز از
کل مالی��ات باید حدود  36درصد باش��د اما طبق
قان��ون بودج��ه  98؛تنها  6درص��د از کل مالیات
(9ه��زار میلی��ارد توم��ان) از گروه مش��اغل اخذ
میشود .در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار
 6درصد را به  36درصد رسانده شود مقدار واقعی
فرار مالیاتی گروه مش��اغل مشخص میشود .این
مقدار حدود  70هزار میلیارد تومان است».
مقصرام فرار مالیاتی
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتص��ادی در ارزیابی
دالیل این مساله اما نکات جالبی را مطرح کرده و
می گویند؛« بررسی عوامل بروز فرار مالیاتی بسیار
گس��ترده است بهاین ترتیب که این عوامل از نبود
شفافیت در اقتصاد آغاز شده و در نهایت به مساله
ای تحت عنوان ضعف فرهنگ مالیاتی می رس��د .
این کارشناس��ان در کنار این دو عامل اما سازمان
امور مالیاتی را ب��ه عنوان یکی از عوامل اصلی در

ب��روز چنین رویه ای برش��مرده و می گویند؛«فرار
مالیاتی بیش از هرچیز به عملکرد سازمان مالیاتی
در وص��ول مالیات حقه دول��ت باز می گردد زیرا با
وجود الزام های قانونی برای راه اندازی طرح جامع
مالیات��ی در کش��ور ،هنوز این امر محقق نش��ده و
در حقیقت ش��اهد نوعی ک��م کاری در این زمینه
هستیم ».ابوذر ندیمی از جمله این منتقدان است
و براین اعتقاد اس��ت که اجرای ناقص طرح جامع
مالیاتی به طور ناقص در کش��ور ؛ بیش از هر چیز
ناشی از کم کاری سازمان مالیاتی است چراکه عده
ای تمایل ندارند تا ممیزساالری از بین برود »
البت��ه ای��ن کارشناس��ان درکنار عملک��رد ضعیف
س��ازمان امور مالیاتی در فرارهای مالیاتی معتقدند
ت��ا مادام��ی که س��ازوکار اخذ مالیات در کش��ور
اصالح نش��ود ،مش��کالت و چالش های این حوزه
ب��ه همی��ن روال خواهد بود و امی��دی به حل این
بحران وجود ندارد.
با این وجود اما روز گذش��ته نوبخت از این تصمیم
دول��ت خبر داد ک��ه« در بودجه س��ال 99؛ منابع
حاص��ل از فروش نف��ت وجود ندارد ،ن��گاه جامعه
جهانی به ایران بدین گونه اس��ت که اقتصاد ایران
غیرنفت��ی اس��ت و ب��دون نفت اداره میش��ود » و
کارشناس��ان در تحلیالین گفته این نکته را یادآور
ش��دندکه چنین نگاهی بدان معناس��ت که دولت
در نظ��ر دارد تا بتواند درآمده��ای مالیاتی خود را
حقیقی کرده و به واس��طه آن مشکالت این حوزه
را پوش��ش دهد ،اما با این وج��ود باید منتظر ماند
و دید این مهم در س��ال پیش رو محقق می ش��ود
و یا اینکه مش��کلی دیگر بر مش��کالت افزوده شده
و تحقق ای��ن اتفاق به وعده ای وعید ش��ده دیگر
تبدیل خواهد شد.

