
خرید اعتباری از هایپراستار و 
فروشگاه های )ایران مال( 

بان��ک آینده با هدف ارزش آفرین��ی و تنوع هر چه 
بیش تر س��بد محصوالت بان��ک؛ طرح جدید خرید 
اعتباری خود را با عن��وان »آینده داران«، به عموم 

مشتریان حقیقی و حقوقی عرضه کرد.
هم��ه ی مش��تریان بانک آین��ده ک��ه دارای انواع 
س��پرده های س��رمایه گذاری از جمله؛ سپرده های 
قرض الحس��نه )ج��اری و پس انداز(، س��پرده های 
واحده��ای  و  آینده س��از  ش��تاب،  بلندم��دت 
س��رمایه گذاری صندوق گس��ترش فردای ایرانیان 
باشند، می توانند از 25 مهرماه امسال، با ثبت نام در 
سامانه پیشخوان مجازی  یا مراجعه به شعب بانک 
آینده، بر اساس موجودی حساب انتخابی، اعتباری 
بین 10 )ده( میلیون ریال تا سقف 100 )یک صد( 
میلیون ریال، دریافت ک��رده و با مراجعه حضوری 
به هایپراستار و فروش��گاه های طرف قرارداد مرکز 
خرید بازار بزرگ ای��ران )ایران مال(؛ از مزایای این 
طرح بهره مند ش��وند.مدت استفاده از طرح مذکور، 
از 25 مهر تا 22 آذر ماه سال جاری است.در صورت 
تمایل مشتری به بازپرداخت به صورت یکجا از تاریخ 
1399/09/22 تا 1399/09/30، امکان بازپرداخت 
تمامی بدهی؛ برای مش��تریان فراهم ش��ده است. 
بدیهی اس��ت در صورت عدم تعیین تکلیف توسط 
مش��تری، پس از اتم��ام مهل��ت بازپرداخت یکجا، 
به صورت سیس��تمی بازپرداخت بده��ی به صورت 

اقساط از تاریخ 1399/10/01، آغاز می شود.

انتخاب مدیر عامل بانک رفاه کارگران 
به عنوان یکی از مدیران برتر سال

در پنجمی��ن اجالس سراس��ری نش��ان عالی مدیر 
س��ال، اس��ماعیل هلل گانی مدیر عام��ل بانک رفاه 
کارگران به عنوان یکی از مدیران برتر س��ال کشور 
انتخاب ش��د.به گزارش روابط عموم��ی بانک رفاه 
کارگ��ران، در این اجالس سراس��ری ک��ه با حضور 
فرشید فرخ نژاد رئیس هیات مدیره این بانک، وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، معاونان وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و برخی مدیران مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام و مدیران عام��ل برخی بانک ها و ش��رکت 
های خصوصی برگزار ش��د، سخنرانان، موضوعاتی 
همچون نقش مدیران در اقتصاد کش��ور، راهبری و 
مدیریت سازمان های اقتصادی، شایسته ساالری و 
جانش��ین پروری در س��ازمان ها و نهادهای اداری، 
تحقی��ق و آینده پژوهی، روش های نوین مدیریتی 
در ح��وزه اقتصاد مقاومت��ی، ارائه الگوی حمایت از 
تولید داخلی در سال جهش تولید و بررسی فرصت 
ها و چالش های توس��عه مدیریت در چش��م انداز 

آینده صنعت را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 ارتقاء سطح پیچیدگی اقتصاد، 
موضوعی مهم در سیاست گذاری های 

اقتصادی است
 بررسی ها نشان می دهد، اقتصادهایی که به لحاظ 
تولی��د و صادرات از پیچیدگی بیش��تری برخوردار 
هس��تند، از نظر ش��اخص »نابراب��ری زندگی« در 
وضعیت بهتری قرار می گیرن��د و عدالت اقتصادی 
در آن ها بیشتر برقرار اس��ت. از این رو پرداختن به 
ارتقاء سطح پیچیدگی، یکی از موضوع های مهم در 

بحث سیاست گذاری  های اقتصادی است.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، دکتر 
مجید قاس��می مدیرعامل این بانک در نخس��تین 
کنفرانس مل��ی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی 
ک��ه در دانش��گاه الزه��را )س( به ص��ورت مجازی 
برگزار ش��د، با بیان این مطلب، بر اهمیت موضوع 
پیچیدگی اقتصادی و توس��عه ی مل��ی و نوپا بودن 
این موضوع در سطح جهان تأکید کرد.وی سخنان 
خود را با بیان چند پرس��ش  اساس��ی در خصوص 
توانمندی های کشور، میزان مدیریت توسعه درون  
زایی اقتص��اد ملی ، درصد قرارگی��ری محصوالت 
کش��ور در ش��مار ده درصد محص��والت برتر فنی 
جهان، تعداد کش��ورهایی که به محصوالت ما نیاز 

اساسی دارند.

اخبار گزارش
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معاون صنایع وزارت صمت خبر داد  
برنامه های وزارت صمت برای 

ساماندهی بازار خودرو
مع��اون صنای��ع وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت برنامه های وزارتخانه متبوعش برای 

ساماندهی بازار خودرو را تشریح کرد.
مهدی صادقی نیارکی درباره گرانی خودرو در 
بازار، گفت: نخس��تین وظیفه  این وزارتخانه، 
توجه ب��ه تولی��د و عرضه خ��ودرو از طریق 
ساماندهی وضع موجود خودروسازان است و 

با پیگیری موضوعات درصدد تداوم تولید در 
این شرکت ها اس��ت. وی با بیان اینکه تولید 
به ریال نیاز داشته و در حوزه قطعات وارداتی 
نیازمند ارز است، افزود: پس از پیگیری تداوم 
تولید در خودروسازی ها، وزارت صمت نحوه 
عرض��ه خودرو به ب��ازار را پیگی��ری می کند 
که ب��رای تحقق ای��ن مهم برنام��ه ای تحت 
عن��وان »عدال��ت در توزی��ع و واقعی کردن 
تقاضا« تدوین ش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: 
مقرر است تا پایان س��ال 153 هزار دستگاه 
خودرو با تحویل سه ماهه، )ماهانه حدود 25 
هزار دس��تگاه( در برنامه ف��روش فوق العاده 
خودروس��ازان ب��ه بازار عرضه ش��ود. صادقی 
نیارکی ب��ا بیان اینکه فاصله حاش��یه بازار و 
قیمت های مصوب توسط شورای رقابت ناشی 
از نقدینگ��ی و س��وداگری اس��ت  گفت: این 
موضوع در طرحی که در کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس تحت عنوان طرح ساماندهی 
و تحول بازار خودرو در دس��ت بررسی دارد، 

پیگیری می شود.  خانه ملت

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد 
سیاست گذاری های سخت ارزی 

و کاهش صادرات 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به 
عوامل مختلف تاثیرگذار بر صادرات کش��ور 
گفت: سیاس��ت های س��خت ارزی و تجاری 
سیاستگذاران باعث کاهش صادرات در سال 

جاری شده است.
 حسین س��الح ورزی در پاسخ به این سوال 
که چرا علیرغم افزایش قیمت ارز که عاملی 

برای افزای��ش صادرات می باش��د، در نیمه 
نخس��ت س��ال جاری ش��اهد افت صادرات 
بودیم، گفت: اگرچه نرخ ارز و افزایش قیمت 
آن عامل تقویت کننده صادرات است و باید 
افزای��ش قیمت ارز باعث افزایش صادرات در 
س��ال جاری می ش��د اما عوامل دیگری نیز  
دخیل و سهیم در وضعیت صادرات هستند. 
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران  با اشاره 
به اینکه ش��یوع وی��روس کرونا و محدودیت 
های ناشی از آن بر کاهش صادرات در نیمه 
نخست امس��ال اثرگذار بوده است، افزود: اما 
مهمت��ر از آن اثر گذاری مجموعه سیاس��ت 
های تجاری و ارزی کش��ور اس��ت که نقش 
مس��تقیم و موث��ری بر افزای��ش و یا کاهش 
صادرات دارد. وی بیان داشت: تنگ تر شدن 
حلقه تحریم ها و اثرات آن بر اقتصاد کش��ور 
طی دو س��ال اخیر، سیاستگذاران را  مجبور 
به اتخاذ تصمیمات، س��ختی کرده است که 
این تصمیمات باعث کاهش صادرات در نیمه 

اول سال شد.  فارس

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تشریح کرد
اگر پیامک دریافت وام اجاره را 

دریافت نکردیم چه کنیم؟
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن امروز )30 مهر( 
را آخری��ن مهل��ت ثبت ن��ام متقاضیان برای 
دریافت وام ودیعه مس��کن اعالم کرد و گفت: 
متقاضیانی که هنوز پیامکی دریافت نکرده اند 
باید به سامانه طرح اقدام ملی مراجعه کنند. 
پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ضروری 

است تمامی مس��تاجران فاقد مسکن دارای 
اجاره نامه رس��می با در اختیار داش��تن کد 
رهگی��ری ق��رارداد محل اج��اره خود جهت 
ثبت نام در طرح تس��هیالت ودیعه مسکن تا 
تاریخ 30 مهرماه به س��امانه طرح اقدام ملی 
مسکن به نشانی tem.mrud.ir مراجعه و 
نس��بت به ثبت نام اقدام کنند. اصالنی ادامه 
داد: متقاضیان��ی ک��ه داوطل��ب دریافت وام 
ودیعه مسکن شده و ثبت نام را انجام داده اند 
و هن��وز پیامک��ی دریافت نکرده ان��د باید به 
س��امانه طرح اقدام مل��ی مراجعه کرده و در 
بخش مش��اهده درخواس��ت با ثبت کدملی، 
وضعیت خود را اس��تعالم کنن��د. وی گفت: 
چنانچ��ه امکان ورود برای آنها فراهم نش��د، 
با انتخاب فراموش��ی رمز عبور و دریافت کد 
برای متقاضیان این امکان فراهم خواهد شد. 
وی تصری��ح کرد: الزامی برای ثبت ش��ماره 
همراه به نام سرپرست خانوار نیست و شماره 
همراه تنها برای اطالع رس��انی به متقاضیان 

مطالبه می شود.  ایرنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

حرکت دوگانه بانک مرکزی دربازار ارز

چرا عرضه  اسکناس خریدار ندارد؟
بان��ک مرکزی در حالی از عرضه  روزانه اس��کناس در بازار 
متش��کل برای کنترل قیم��ت ارز خبر می ده��د که عمال 
ضواب��ط س��ختگیرانه ای را هم ب��رای معام��الت این ارزها 

گذاشته و صرافی ها عمال امکان خرید ندارند.
این روزها بانک مرک��زی برای ایجاد آرامش در بازار ارز به 
عرضه اس��کناس در بازار متش��کل ارزی روی آورده است؛ 
بازاری که وجود آن با اما و اگرهای بسیاری مواجه است و 
هنوز نتوانسته به بازیگر مهم و اثرگذاری در بازار اسکناس 
ارز تبدیل شود و اهداف اولیه تأسیس خود را محقق کند.

 اما و اگرهای موفقیت بازار متشکل ارزی
وعده وعیدهای مکرر بانک مرکزی برای راه اندازی رس��می 
بازار متش��کل ارزی و عمق بخشی به آن هنوز به طور کامل 
جام��ه عمل نپوش��یده و از ۷00 صرافی، تنها 200 صرافی 
آن ه��م با ش��رایط و ضوابط خاص، وارد بازار ش��ده اند؛ اما 
همین 200 صرافی هم، هنوز نتوانس��ته اند هدایت بازار را 
به دست بگیرند. در این میان، بانک مرکزی ظرف روزهای 
گذشته و در چند نوبت، عرضه اسکناس را در بازار متشکل 
انجام داده و اعالم ک��رده که این عرضه ها خریداری ندارد. 
در آخرین مورد هم روز یکشنبه )2۷ مهرماه( اعالم کرد که 
از ۷۴ میلیون دالر اس��کناس عرضه شده، تنها 1.۷ میلیون 
دالر از س��وی صرافی های عضو بازار متش��کل ارزی خرید 

صورت گرفته است.

 حرکت دوگانه بانک مرکزی در بازار ارز
آنگونه که در اطالعیه این بانک اعالم شده، امکان خرید هر 
صرافی به میزان 500 هزار دالر در بازار مذکور وجود دارد؛ 
اما اس��تقبالی از این عرضه صورت نگرفته که به زعم بانک 
مرکزی این امر، حاکی از فقدان تقاضای مؤثر در بازار برای 
ارز به صورت اس��کناس اس��ت. اما این گفته بانک مرکزی 
روی دیگ��ری ه��م دارد که در گفتگو ب��ا صرافی های عضو 
بازار متشکل ارزی نمود پیدا می کند و آن، محدودیت هایی 
است که بانک مرکزی در این خریدها به پیش روی صرافان 
قرار داده اس��ت که عماًل آنه��ا را از حضور و معامله در این 
بازار منع می کند. به گفته صرافی ها، همین ریل گذاری های 
اشتباه بانک مرکزی است که تقاضای فزاینده ای را به سمت 
بازار غیررسمی و خارج از صرافی ها سوق داده و کار را برای 

دولت در کنترل بازار ارز سخت کرده است.
چشم انداز منفی نرخ دالر عامل عدم استقبال صرافی ها

احمد مجتهد، رئیس اس��بق پژوهش��کده پولی و بانکی در 
می گوید: عدم اس��تقبال از عرضه ارز در بازار متشکل ارزی، 
چش��م انداز آینده نرخ دالر در بازار از س��وی مردم و صرافان 
اس��ت؛ چراکه زمانی مردم به سمت خرید ارز پیش می روند 

که فکر می کنند قیمت دالر باال می رود و چشم انداز آن برای 
آنها سودآور است؛ اما به نظر می رسد چند روز است تب خرید 
دالر از س��وی مردم در بازار فروکش کرده و مردم اعتقادی 
به اینکه قیم��ت دالر بیش از این افزای��ش می یابد، ندارند؛ 
بنابراین دالر نمی خرند. وی می افزاید: حتی آنها در مقطعی 
فکر می کنند که ممکن اس��ت نرخ پایی��ن بیاید و بنابراین 
اقدام به فروش دالرهای خود می کنند؛ بنابراین بحث عرضه 
و تقاضا مطرح اس��ت و وقتی بانک مرکزی اعالم می کند که 
ارز عرضه شده در بازار متشکل ارزی خریداری ندارد، یعنی 

اینکه سرمایه گذاری در این بازار سودآور نیست.
مجته��د می گوی��د: در مقطعی ب��ا توجه ب��ه وضعیت بازار 
س��رمایه، بخشی از پول های خارج شده از بورس روانه بازار 
ارز ش��د؛ چراکه این بازار جای رش��د داشت و برای برخی 
س��ودآور بود؛ اما اکنون این بازار سود خود را به خریداران 
پس داده و بنابراین چش��م انداز س��ود ب��اال اکنون برایش 
متصور نیس��ت. وی معتقد است که در ش��رایط فعلی و با 
توجه به مس��ائل سیاسی پیش رو، تقاضا برای دالر کاهش 
یافت��ه و تقاض��ای اضافی و غیرواقعی وج��ود ندارد؛ چراکه 
مردم تصورشان بر این است که نرخ دالر در روزهای آینده 

روند کاهشی را سپری خواهد کرد.

 چرا عرضه اسکناس از سوی بانک مرکزی در بازار 
خریدار ندارد؟

گزارش ه��ای میدان��ی از صرافی ها و صحبت با آن دس��ته 
از صرافان��ی که عض��و بازار متش��کل ارزی ب��وده و طرف 

حس��اب معامالت بانک مرکزی در عرضه اسکناس ارز قرار 
می گیرند، علت عدم اس��تقبال از عرضه اس��کناس از سوی 
بانک مرکزی را نمایان می کند و این درس��ت نقطه مقابل 
تحلیل سیاستگذار ارزی در عدم استقبال از خرید اسکناس 
ارز اس��ت؛ بان��ک مرکزی می گوید که تقاض��ای مؤثری در 
بازار برای اس��کناس ارز وجود ن��دارد و صرافان می گویند، 
تقاضاه��ای مؤثر اکنون به س��مت دالالن و س��وداگران در 
بازار ارز س��وق پی��دا کرده و صرافان با ش��رایطی که بانک 
مرکزی پیش روی آنها نهاده اس��ت، حلقه را برای فعالیت 

تنگ تر می بینند.
یکی از فع��االن بازار ارز می گوی��د: ارزی که بانک مرکزی 
در قالب عرضه روزانه اس��کناس در بازار متشکل ارزی ارائه 
می کن��د، با محدودیت هایی مواجه اس��ت؛ به نحوی که بر 
اس��اس بخش��نامه ها، هر فرد تنها 2 هزار ی��ورو به صورت 
ساالنه حق خرید از شبکه صرافی های رسمی کشور را دارد؛ 
بنابراین عماًل محدودیت هایی پیش روی خریداران ارز قرار 
گرفته است؛ اما نکته اصلی آن است که اسکناس ارزی که 
از س��وی صرافی ها در بازار متشکل ارزی و در قالب عرضه 
روزانه اس��کناس از س��وی بانک مرکزی خریداری می شود 
حداکثر باید ظرف س��ه روز به فروش برسد. وی می افزاید: 
ب��ا توجه به اختالف نرخ کمی که می��ان صرافی های عضو 
بازار متش��کل ارزی با بازار آزاد وج��ود دارد، مردم ترجیح 
می دهند که از شبکه غیررسمی ارز خریداری کنند تا عالوه 
ب��ر خرید مازاد 2 هزار یورو، گرفتار پرونده های مالیاتی هم 
نش��وند؛ بنابراین صراف ها هم به دلیل اینکه توانایی فروش 

ارز خریداری ش��ده از بازار متش��کل ارزی را ظرف سه روز 
ندارند، از خرید ارز منصرف می شوند.

به گفته این فعال بازار ارز، در واقع محدودیت میزان فروش 
ارز به مشتریان و تعداد روزی که صرافی ها برای فروش ارز 
خریداری ش��ده دارند، کار را برای آنها س��خت می کند؛ به 
خصوص اینکه اگر صرافی این ارز را از بازار متش��کل ارزی 
دریافت کرده و ظرف س��ه روز به فروش نرس��انند، از بانک 
مرکزی اخطار دریاف��ت می کنند که این دریافت اخطار به 
منزله تخلف بوده و ممکن اس��ت به ابطال جواز کسب آنها 

نیز منتهی شود.
یکی دیگر از صرافان عضو بازار متشکل ارزی نیز می گوید: 
ع��دم معامل��ه اس��کناس های خری��داری ش��ده از س��وی 
صرافی های عضو بازار متشکل ارزی با صرافی های غیرعضو 
نیز یکی دیگر از مسائلی است که منجر به عدم استقبال از 
اسکناس های عرضه شده در بازار متشکل ارزی شده است؛ 
به این معنا که هم اکنون از ۷00 صراف مجاز کش��ور، تنها 
200 صراف عضو بازار متش��کل هستند و مابقی یا مراحل 
را طی نکرده اند یا به طور کلی عضو نشده اند؛ در حالی که 
در گذشته صرافی هایی که ارز از بازار متشکل می خریدند، 
اجازه فروش به صرافی های غیرعضو را داش��تند؛ اما اکنون 
این مسیر بسته ش��ده و بنابراین صرافی ها نسبت به خرید 
اس��کناس اقبال نش��ان نمی دهند؛ اما این به معنای وجود 

نداشتن تقاضا در بازار نیست.
او معتقد است که برخی محدودیت های بانک مرکزی برای 
فعالی��ت صرافی ها نظم بازار را به ه��م ریخته و تبعات آن 
خود را در افزایش نرخ نش��ان داده اس��ت؛ در حالی که اگر 
این سیاس��ت ها موفق بودند، نباید اکنون قیمت ها در بازار 
ارز به این ش��کل پیش رود؛ چراک��ه به گفته بانک مرکزی 
ارز و اس��کناس ارز وج��ود دارد و مش��کلی از بابت تأمین 
نیازهای واقعی مردم نیست؛ اما اکنون همین سیاست های 
اشتباه، منجر به تقویت بازار غیررسمی ارز شده است؛ پس 
نباید دالیل را در جای دیگری جس��تجو کرد و به معامالت 
شبانه و نرخگذاری در کانال ها سوق داد؛ بلکه بخش اصلی 

ناکارآمد بودن سیاست های ارزی بانک مرکزی است.
ب��ه گفته این فعال بازار ارز، این محدودیت ها از ۴ ماه قبل 
اعمال ش��ده و اتفاقاً از همان زمان نیز، نرخ در بازار ارز رو 
به افزایش گذاشته و اکنون شاهد دالر 32 هزار تومانی در 
صرافی های بانکی هس��تیم که بالطبع، در بازار آزاد قیمت 
باالتر هم هست؛ اما به دلیل اینکه اکنون وضعیت بازار بدتر 
شده اس��ت، نتایج این سیاس��ت های غلط در حال نمودار 
ش��دن هستند؛ پس هر تصمیم اشتباهی تبعات خود را هم 
در ب��ازار دارد؛ چراک��ه بازار موجود زنده اس��ت و کاماًل به 

تحرکات واکنش نشان می دهد. مهر

براس��اس مصوبه کمیس��یون اقتصادی دولت درباره الیحه 
اصالح قانون مالیات های مس��تقیم که در جلس��ات هیئت 
دول��ت در ح��ال بررس��ی و تصویب نهایی ق��رار دارد، نرخ 
مالی��ات بر عایدی امالک در س��ال اول و کمت��ر از آن، به 
50 درصد افزایش یافت. جزئیات پیش نویس الیحه اصالح 
قان��ون مالیات های مس��تقیم که بهمن ماه 98 از س��وی 
وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارس��ال شد و پس از بررسی 
و تصویب در کمیس��یون اقتصادی دول��ت، اکنون در حال 
رس��یدگی و تصویب نهایی در جلس��ات هیئت دولت قرار 
دارد نش��ان می دهد که نرخ مالیات بر عایدی س��رمایه بر 
اس��اس مدت تملک و تعریف این مالیات، تغییرات فراوان 
و مهمی داش��ته است. براساس پیش نویس وزارت اقتصاد، 
عای��دی عبارت بود از مابه التفاوت )مازاد( ارزش روز زمان 
واگذاری امالک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان 

تملک یا قیمت تمام شده آن.
اما کمیس��یون اقتص��ادی دولت این تعری��ف را تغییر داد 
و موضوع ت��ورم را به آن اضافه کرد. براس��اس مصوبه این 

کمیس��یون، عایدی عبارتس��ت از  عایدی ب��ه معنای مابه 
التف��اوت )م��ازاد( ارزش روز زمان واگ��ذاری امالک و حق 
واگذاری محل نس��بت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام 
ش��ده آن پس از کسر ارزش ناش��ی از افزایش تورم معادل 

نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

تغییرات چشمگیر نرخ مالیات بر عایدی امالک
براس��اس جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره 
الیح��ه اص��الح قانون مالیات های مس��تقیم ک��ه در حال 
بررسی در هیات دولت است، نرخ های مالیات بر عایدی بر 

اساس مدت تملک به شرح زیر است: 
-  یک سال و کمتر از آن 50 درصد

- به ازای سپری شدن هر سال تا ۴ سال معادل 10 واحد 
درصد نرخ مذکور کم می شود
- 5 سال و بیشتر 10 درصد

این در حالی اس��ت که در پیش نویس ارائه ش��ده توس��ط 
وزارت اقتصاد، نرخ های مالیات بر عایدی بر اس��اس مدت 

تملک به شرح زیر بود:

یک سال و کمتر 25 درصد
بیش از یک س��ال تا شش سال به ازاء هر سال معادل 2.5 

واحد درصد نرخ مذکور کاهش می یابد
هفت سال و بیشتر 10 درصد.

موارد مستثنی شده از پرداخت مالیات 
بر عایدی امالک

براس��اس این گزارش، مطابق مصوبه کمیس��یون اقتصادی 
دولت، هر ن��وع نقل و انتقال قطعی امالک و حق واگذاری 
مح��ل واقع در ایران در تاری��خ انتقال از طرف مالکان عین 
یا صاحبان حق به اس��تثنای موارد ذیل مشمول مالیات بر 

عایدی امالک و حق واگذاری محل می باشد:
ال��ف( نقل و انتق��ال قطعی امالک و ح��ق واگذاری محل 

مشمول ماده ۷۷ این قانون
ب( اولین نقل و انتقال قطعی یک واحد مسکونی توسط هر 
ش��خص حقیقی و یا فرزندان کمتر از 18 سال تحت تکفل 
وی طی هر س��ه س��ال. در اجرای این بند واگذاری س��هم 

مشاعی یک انتقال محسوب میشود.
ج( نقل و انتقال قطعی امالک و حق واگذاری محل به واسطه 

ارث یا وصیت در زمان انتقال به نام وراث یا موصی له
د( نق��ل و انتق��ال قطعی امالک و حق واگ��ذاری محل به 

صورت بالعوض
ه( نقل و انتقال قطعی امالک و حق واگذاری محل مشمول 

مواد ۶8 و ۷0 این قانون 
تبص��ره: در مورد نقل و انتقال امالک و حق واگذاری محل 
که قبل از الزم االجرا ش��دن این قانون تملک ش��ده باشد 
ارزش زمان تملک یا قیمت تمام ش��ده آن بر مبنای ارزش 
روز زمان الزم االجرا شدن این قانون مطابق دستورالعملی 
خواهد بود که به پیشنهاد س��ازمان امور مالیاتی کشور به 
تصویب وزی��ر امور اقتصادی خواهد رس��ید. این در حالی 
اس��ت که در پیش نویس ارائه شده توسط وزارت اقتصاد، 
نقل و انتقال قطعی امالک و حق واگذاری محل که قبل از 
تصویب این قانون تملک شده باشد هم از پرداخت مالیات 

بر عایدی امالک معاف شده بود.  فارس

   نرخ مالیات بر عایدی امالک در سال اول 

به ۵۰ درصد افزایش یافت


