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اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
در حالی اجــرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
آغــاز شــده که شاهد افزایش قیمت در برخی کاالها
بعد از صدور بخشنامههای اجرایی این قانون از سوی
ســازمــان امــور مالیاتی هستیم .بــه گ ــزارش تسنیم،
محمد مسیحی معاون درآمــدهــای مالیاتی سازمان
امور مالیاتی اعالم کرد :بر اساس جزو  13بند ب ماده

م
مشاور کمحیمدحسینی

سیون برن
امه و بودجه

◾

◾بررسی بودجه سال آینده
را با نقاط قــوت ایــن الیحه شروع
میکنیم .شما در نخستین بودجه
نش ــده تــوســط دولـ ــت چه
ت ــدویــ 
تغییراتمثبتکیفیمیبینید؟

انتظار میرفت باتوجه به شرایط
موجود و فضای پیش روی اقتصاد کشور ،الیحه
بهگونهای تنظیم شود که منابع پیشبینی شده در
بودجه از درآمدهای پایدار باشد .برهمین اساس
کیفیت بودجهریزی باهدف دستیابیبه درآمدهای
پایدار نسبتبه سالهای گذشته ،افزایش یافته
اســت ،بهنظر میرسد الیحه بودجه سال آینده از
شفافیتبیشتروبهترینسبتبهگذشتهبرخوردار
است .همچنین تالش شده تمام متغیرهای کالن
اقتصادی در فضای اعداد و ارقام و جهتگیریهای
یهــای بلندپروازانه
فگــذار 
بودجه دیــده شــود ،هــد 
از جمله رش ــد اق ـت ـصــادی 8درص ـ ــدی مبتنی بر
طرحهای استانی و ملی انجام شده است .اساس
همه ایــن طرحها سند آمایش سرزمین اســت که
دو هدف تمرکززدایی و پیشرفت متوازن را مدنظر
دارد و عــاوه بر منابع طرحهای عمرانی 175هــزار
میلیارد تومان هم در قالب صندوقهای پیشرفت
و عدالت به این منظور دیــده شده اســت .نگاه این
اســت که جلو افــزایــش پایه پولی و تــورم در فضای
رشد 8درصــدی اقتصاد گرفته شود و منابعی برای
سرمایهگذاری و ایجاد محیط امن برای سرمایهگذاران
در نظر گرفته شده که رشد اشتغال و سطح معیشت
مــردم را در پی خواهد داشــت .صرف نظر از اینکه
درآمدهای مالیاتی تاچهحد وصول خواهد شد ،در
حوزه درآمدی میلبهاین درآمدها بیشتر شده و تراز
هزینههای جاری نسبتبه گذشته کسری کمتری
دارد .باوجود اینکه دولت الیحه را برای 50دستگاه
اصلی دیده اما قدرت پاسخگویی در این دستگاهها

 9قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ،خدمات حمل و
نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بینالمللی
جــادهای ،ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش
افــزوده معاف اســت .اما خدمات حمل و نقل هوایی
اعم از بار و مسافر به نرخ  9درصــد مشمول مالیات
بر ارزش افزوده است.

فرزانه غالمی نخستین الیحه بودجه
سنواتی کشور در دولت رئیسی روی میز
بهارستانیها قرار گرفته تا پس از چانهزنی
و چکشکاریهای نمایندگان ،قانون بودجه
سال 1401به ابالغ و اجرا درآید .از نگاه

ابراهیم محمد ولی ،رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران
نیز اعالم کرد از  13دی قانون مالیات بر ارزش افزوده
اجرایی و طال از سیستم آن حذف میشود ،اما تا این
تاریخ روند معامالت به روش قبل محاسبه میشود.
از تــاریــخ مــذکــور در فــاکــتــور خــریــد طــا تنها اجــرت
مشمول مــالــیــات بــر ارزش افـ ــزوده خــواهــد شــد و به

کمی در الیحه تقدیمی به مجلس ،بودجه
عمومی سال آینده دولت با رشدی 7درصدی
نسبت به منابع بودجه عمومی سال جاری به
یکهزارو372هزار میلیارد تومان رسیده که
گفته میشود این رشد کمترین رشد در هشت

سال اخیر بوده است .سهم درآمدهای عمومی
از کل بودجه هم به ۷۹۸هزار میلیارد تومان
رسیده ،در حالی که سهم درآمدهای نفتی
حدود ۳۸۲هزار میلیارد تومان پیشبینی شده
است .در خصوص چند و چون کیفی الیحه

قدس در گفتوگو با  مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی میکند

بودجه1401
1401
مثبت و منفی بودجه

و زیرمجموعههایشان باال رفته است و ...در مجموع
توقع نداریم تمام مشکالت بودجه ریزی کشور در
سال اول دولت حل شود و روندها تغییر عمدهای
داشته باشد و فضا دگرگون شود .همین که حرکت
و هدفگذاری بهسمت بهبود بــوده ،قابل قدردانی
است.

◾

◾در الی ـحــه بــودجــه س ــال آی ـنــده شــاهــد افــزایــش
یهــای ج ــاری دول ــت هستیم
46درصـ ــدی درآمــدهــا 
بهطوری که این رقم به 665هــزار میلیارد رسیده و در
همین حال درآمدهای مالیاتی نسبتبه سال جاری
رشــدی 62درص ــدی بهخود دیــده و ب ه رقــم 527ه ــزار
میلیارد تومان افزایش یافته است .آسیبهای ناشی از
این محاسبات را چه میدانید؟

بله ...در برخی حوزهها از جمله درآمدهای مالیاتی
شاهد اعداد و ارقام قابل توجهی هستیم و باید دید
آیا شرایط اقتصادی کشور میتواند این محاسبات

را محقق کند یا نه .افزایش 62درصــدی درآمدهای
مالیاتی درحالیاست که حــدود 200هــزار میلیارد
تومان از این رقم بهمالیات بر ارزش افــزوده مربوط
است و باتوجه بهاینکه مالیاتستانی ارزش افزوده
در طول زنجیره ارزش کاال در حوزه مصرف صورت
میگیرد و هنوز ایــن زنجیره کامل نیست ،فشار
مضاعفی بر مصرفکنندگان و حــوزه مصرف وارد
میکند ،بهویژه آنکه در سال 1401یک واحد درصد
هم بهرقم 9درصدی مالیات بر ارزش افزوده اضافه
شده است .طبعا ًاین امر شرایط اقتصادی را برای
مردم سختتر میکند؛ چون قدرت خرید جامعه
بهشدت کاهش یافته و شرایط معیشتی در کشور
نامناسب است.

◾

نظر مـیرســد ایــن روش بــه نفع مــردم و فروشندگان
ب ــازار طــاســت .برخی م ــوارد دیگر نظیر محصوالت
ک ــش ــاورزی ف ـ ــراوری نــشــده مشتمل بــر محصوالت
خــام زراعـــی و بــاغــی ،ب ــذور ،لبنیات ،تخم ماکیان،
آرد و ن ــان ه ــم مــشــمــول مــالــیــات ب ــر ارزش افـ ــزوده
خواهند شد.

◾حذف ارز ترجیحی را باید شوک بزرگ بودجه ای
برای مردم و تولیدکنندگان دانست .صرف نظر از آثار
مخرب تخصیص ارز4هزارو 200تومانی در این سالها،

خبر
روز

بودجه سال آینده با محمد حسینی عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
پیشین گفتوگو کردیم .او هم اکنون مشاور
این کمیسیون در مجلس و کارشناس دیوان
محاسبات است.

شما بازپرداخت ریالی را توصیه میکنید؟
بــدون شک با آزادس ــازی نرخ ارز در حــوزه کاالهای
اساسی مجبوریم بازپرداخت و توزیع ریالی این
مابه التفاوت دو نــرخ ترجیحی و آزاد را بین مردم
داشته باشیم .دولــت بنا دارد بین  90تا  120هزار
تومان و متناسب با دهــک ،ایــن رقــم را بین مردم
توزیع کند .البته این امر هم تورم زاست و نیاز داریم
تصمیم گیریها در این خصوص دقیق و موشکافانه
باشد و در این زمینه نباید شتابزده عمل کرد .در هر
حال حذف ارز ترجیحی تصمیمی است که منجر به
افزایش قیمتها خواهد شد اما دولت باید در جهت
جبران و مدیریت توزیع و نوسانهای قیمتی ،برنامه
دقیقی داشته باشد درغیر اینصورت باز هم در سال
آینده شاهد مشکالت عدیده در زمینه معیشت
مردم خواهیم بود .شواهد نشان میدهد افزایش
دو برابری یارانه از دی ماه مقدمه این اقدام حمایتی
دولت در قبال حذف ارز 4هزارو 200تومانی در سال
آینده اســت ،اما بررسیهای کارشناسی دقیق در
مجلس و دولت باید سرنوشت این تصمیم مهم و
حساس را مشخص کند تا شاهد کمترین تبعات
برای اقشار ضعیف باشیم.

◾

◾با توجه به اینکه شما هم اکنون مشاور کمیسیون
برنامه،بودجهومحاسباتهستید،فضایکلیمجلس
را در قبال الیحه و چکش کــاریهــای احتمالی سند
دخل و خرج کشور در سال آینده چطور میبینید و فکر
میکنید کدام بخشها با ورود جدی مجلس تغییراتی
خواهد داشت؟

نگاه مجلس در وهله اول همراهی با دولــت است
اما بــرای کاهش نگرانیها در قبال معیشت مردم
قطعا ًبه مقوله حقوق و مزایا ورود و برخی احکام را
اصالح و در راستای تأمین و پیشنهاد منابع حرکت
خواهد کرد ،به ویژه آنکه تاکنون آالرمهایی از سمت

دریافتکنندگان حقوقهای باال (استادان دانشگاه
و اعضای هیئت علمی ،قضات و نیروهای فعال در
حوزههای عملیاتی نفت با شرایط سخت) که با رشد
منفی حقوق مواجه میشوند ،دریافت کرده احتماال ً
در این زمینه ورود خواهد کرد تا نظرشان را تأمین
کند.البتهبهنظرمیرسدبیشترهزینههاپیشاپیش
صرف شده و دولت در حوزه درآمدی ،بهمیزان قابل
توجهی ظرفیت ایجاد کــرده اســت .ممکن است
مجلس به این نتیجه برسد که میزان فروش اوراق
را که در سال آینده سقف آن 88هزار میلیارد تومان
است و نسبت به امسال کاهش داشته ،باال ببرد
یا برای اجرای طرحهای عمرانی از فضاهای دیگری
استفاده کند و بــرای مثال رقــم 113هـ ــزار میلیارد
تومان تهاتر با نفت را تغییر دهد .یا در بخش تملک
داراییهای سرمایه ای منابعی را که دیده ،در حوزههای
دیگر هزینه کند .احتمال دیگر این است که احکام
مربوط به برخی الزامات برای شرکتهای دولتی که
در سال 1400آمده در سال آینده هم با اما و اگرهای
دیگر تنفیذ کند .مقوله بعدی استقراضهایی است
که دولت در سالهای قبل از صندوق توسعه ملی
داشته و در سال آینده هم عدد قابل توجهی نزدیک
به136هزار میلیارد تومان دیده شده ،اما در هیچ جای
بودجه در خصوص بازپرداخت بدهیهای قبلی که
نزدیکبه35میلیارددالرتخمینزدهمیشود،حرفی
زده نشده است .منابع این صندوق با اهداف بسیار
خوبی برای نسلهای آینده دیده شده اما عمال ًدولت
از آن مصرف میکند و باوجود مجوزهایی که رهبری
برای برداشت به صورت وام داده ،بازپرداختی صورت
نمی گیرد .مقوله ای که قطعا ًمجلس به راحتی از
کنارش نمی گذرد ،حذف ارز دارو است و در راستای
اصــاح برخی مــوارد مولد ســازی ،مجلس در حوزه
سالمت به این سمت مـیرود که اگر قرار است ارز
دارو حذف شود ،مردم بیش از این به سختی نیفتند.

نظام یارانهها
ریالی میشود

یکعضوکمیسیون
تلفیقبودجه
 ۱۴۰۱گفت:
نظام یارانهها در
بودجه۱۴۰۱ریالی
خواهد شد تا هم
از قاچاق گرفته
شود هم بسترهای
مختلف برای رانت
و فساد مسدود
شود .به گزارش
تسنیم،محمدرضا
میرتاجالدینی در
بخش دیگری از
سخنان خود افزود:
هیئت دولت رشد
اقتصادی را  8درصد
و سرمایه گذاری را
 4/5درصد در نظر
گرفته که حدود
3هزارو 600هزار
میلیارد تومان برای
سرمایهگذاری در
نظر گرفته شده است.
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