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سامسونگ
مدل D175
 ۱۷,۸۷۱,۶۰۰تـومـان

زهـــرا طــوســی رئــیــس
ســازمــان ام ــور مالیاتی كشور
بــه تــازگــی اعــام کــرده اســت از
میان هزار فرد شناسایی شده
ح ــدود ۶۰درص ـ ــد دارای فــرار
مالیاتی بودهاند .این آمار بدان
معناست که با وجــود برخی قوانین بــازدارنــده
بــســیــاری از مــؤدیــان و پــردرآمــدهــا همچنان با
سندسازی و ارائه آمار غلط از پرداخت مالیات
کــسـبوکــار خــود امتناع میکنند .همین امر
موجب شد تا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی
و تضییع حقوق بیتالمال ،با جرمانگاری این
پدیده اقتصادی و بهتبع آن تشکیل دادگاههای
ویــژه مالیاتی راه تکرار خطا را بر ایــن دســت از
مؤدیان ببندد.

52.050.000

طال ۱۸عیار

 12.014.000ربعسکه

سخنگوی گمرک گفت :تجارت ایران و روسیه در  ۹ماه
سال  ،۱۴۰۰از  3/5میلیون تن و ارزش یک میلیارد و
 ۶۵۶میلیون دالر گذشت و نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ۱۲درصــد در وزن و ۴۱درصــد در ارزش افزایش
داشته اســت .به گــزارش ایرنا ،سیدروحاله لطیفی در
آستانه سفر رئیسجمهوری کشورمان به روسیه ،در

رشد  ۴۱درصدی
تجارت ایران و روسیه
در  ۹ماهه ۱۴۰۰

قیمت
ظرفشویی

 14جمادیالثانی 1443

 17ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9724

دوو
مدل 2560-DWK
 ۲۰,۹۰۰,۰۰۰تومان

 37.450.000نیمسکه

 66.700.000سکه

تشریح رواب ــط تجاری تهران با مسکو اظهار کــرد :از
تجارت 3میلیون و  ۵۵۸هــزار و  ۴۹۱تنی کشورمان با
روسیه به ارزش یک میلیارد و  ۶۵۶میلیون و  ۹۹۷هزار
و  ۳۲۲دالر تا پایان آذرمــاه ۸۳۸ ،هزار و  ۶۰۲تن کاال به
ارزش  ۴۳۲میلیون و  ۸۷۷هزار و  ۳۹۲دالر سهم صادرات
از ایران به روسیه و  ۲میلیون و  ۷۲۹هزار و  ۸۸۹تن کاال

پاکشوما
مدل 15303-MDF
 ۱۵,۴۰۹,۰۰۰تـومـان

کندی
مدل 1513 CDM
 ۱۵,۱۰۹,۰۰۰تـومـان

قدس راهکار دولت برای جلوگیری از یک قانونگریزی را بررسی میکند

دادگاه ویژه برای فرار مالیاتی

به ارزش یک میلیارد و  ۲۲۴میلیون و ۱۱۹هزار و  ۹۳۰دالر
نیز سهم واردات از روسیه بوده است .روسیه یکی از
همسایگان مهم کشورمان است که توسعه روابط تجاری
و اقتصادی و سیاسی برای  ۲کشور اهمیت به سزایی
دارد ،از همین رو در سالهای اخیر با افزایش روابط
سیاسی ،شاهد افزایش تجارت نیز بین طرفین بودیم.

آاگ
مدل 838 FFB
 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰تـومـان

به هر ترتیب اگر مالیاتستانی از گروهی که فرار
مالیاتی دارند طوالنی شده و موضوع تدریجی و
فرسایشی بشود ،این دادگاهها هم خیلی نتایج
مطلوبی نخواهند داشت.
وی میافزاید :باید ببینیم کارکرد این دادگاهها
از لــحــاظ زم ــان رســیــدگــی بــه پــرونــدههــا ،میزان
سیستمی بودن ،عدالتمحور بودن و ...چگونه
اســت ،ایـنهــا همه موضوعاتی اســت کــه بــرای
مشاهده نحوه تحقق یافتنشان باید تا دهه فجر
 1400که وعده تشکیل این دادگاههای مالیاتی را
دادند منتظر باشیم.

◾

◾تــشــکــیــل پ ــرون ــده مــالــیــاتــی بـ ــرای صــاحــبــان
دستگاههای کارتخوان

◾

◾دادگ ــاه ویــژه مالیاتی نقطه عطفی در تاریخ
مالیاتی کشور

سیاووش غیبیپور ،کارشناس حوزه مالیاتی در
گفتوگو با خبرنگار ما میگوید :مجوز دادگــاه
مالیاتی در ماده  274قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب  31تیرماه  94و همچنین در مــاده 169
دیده شده است .وی راهانــدازی این دادگاهها را
نقطه عطفی در تاریخ مالیاتی کشور میداند که
میتواند در تقابل با موضوع فرار مالیاتی نقش
بازدارنده و مؤثری ایفا کند.
این تحلیلگر اقتصادی راهاندازی این دادگاهها را
بهترین راهکار مقابله با افراد دارای فرار مالیاتی
مـیدانــد که تا پیشاز ایــن در تــور مالیاتی قرار
نگرفتهاند .وی با اشاره به یک نوع فرار مالیاتی
که در آن افــراد مبادرت به فروش فاکتور صوری
میکنند میافزاید :در فضای کسبوکار مالیاتی،
ساد هترین دادگــاهــی که تشکیل میشود و در
تــبــصــرههــای م ــاده  169نیز بــه آن اش ــارهشــده،
تخلفی است که در آن عدهای از فاکتور خودشان
برای دیگران یا از فاکتور دیگران برای خودشان در
حد کالن سوءاستفاده میکنند .در حال حاضر
استفاده از صورتحساب صوری بهعنوان یکی از
موارد مذکور در ماده  ،۲۷۴به عنوان یک جرم و
فرار مالیاتی مطرحشده و ب ُعد کیفری آن در این
دادگاهها بررسی خواهد شد.
وی بــا بــیــان اینکه مــد تهــای مــدیــد در فضای
کسبوکار جرایمی از قبیل فروش کد اقتصادی و
استفاده از کارت بازرگانی دیگران شایع شده بود

 118.300.000دالر (سنا)

257.990

گزيده

فــرار مالیاتی دو عرصــه دارد که یکی فرارهــای عامدانــه و دور زدن قانون
توسط مؤدیان است ،نوع دیگر فرار مالیاتی از خأل قانونی نشأت میگیرد مثل
کارتخوانهای بدون هویت مالیاتی.

میافزاید :با وجود پیگیریهای قانونی ،امکان
اقامه دعوی علیه این افراد وجود نداشت .حاال با
ظرفیتهای قانونی جدید ذیل ماده  ۲۷۴ضمن
بازدارندگی ایجاد شده ،میتوان با این افراد نیز
طبق قانون مقابله کرد.
نوع دیگر فرار مالیاتی مربوط به کسانی میشود
که کتمان درآمد دارند .این افراد با وجود اینکه
اغلب تراکنش بانکی باالیی داشته و ارز ،سکه
و ماشین نیز خرید و فروش میکنند از پر کردن
اظهارنامه مالیاتی طفره مـیرونــد و طبق روال
عــادی دولــت نمیتوانست به حقوق خــودش از
درآمد این افراد دست پیدا کند که با فعال شدن
دادگاههای مالیاتی به نظر میرسد این دادگاهها

بتوانند نقش بازدارندگی خوبی در ایــن زمینه
ایفا کنند.

◾

◾ضـ ـ ــرورت پــیــشــگــیــری از فــرســایــشــی شــدن
دادگاههای مالیاتی

وی میگوید :به خاطر اینکه ایــن دادگــاههــا هنوز
بهدرستی شکل نگرفته و نتایج کــارکــردش قابل
مشاهده نیست ،شاید قضاوت کردن آن زود باشد،
خطراتی هــم در کمین اســت کــه باید بــرای آنهــا
چارهاندیشی کرد از جمله اینکه کارهای دادرسی
معموال ًزمانبروطوالنیمدتهستندوممکناست
ایــن دادگــاههــا با بروکراسی اداری و مالیاتی روند
رسیدگی به پروندهها را پیچیدهتر بکنند.

درهم امارات (سنا)

70.250

وی بــا بیان اینکه کسانی کــه کــارتخــوان خود
را اجــاره داده یا به دلیل قرابت فامیلی آن را در
اختیار دیگران قرار دادهانــد ،باید بدانند که در
دام مالیاتستانی قرار دارند میافزاید :در پورتال
ســازمــان مــالــیــاتــی ،بخش جــدیــدی بــا موضوع
دستگاه پوز ایجاد شده که افراد باید اطالعاتشان
را در آنجا ثبت کنند ،چــون پــس از دیمــاه با
تغییری که ایجاد میشود ،برای تمام کسانی که
دستگاه کارتخوان به نامشان ثبتشده پرونده
مالیاتی تشکیل خواهد شد و این تراکنشها در
پرونده مالیاتی آنها ثبت میشود.
وی با اشــاره به اینکه  2تا 3میلیون کارتخوان
بدون هویت مالیاتی در کشور در حال تراکنش
بانکی هستند میگوید :نصب چند دستگا ه
ک ــارتخ ــوان در مــحــل کــس ـبوکــار کــه متصل
ب ـه حــســاب م ــؤدی مــالــیــاتــی نیستند مــصــداق
واقعی فرار مالیاتی است و بسیاری از واحدهای
تــجــاری بــه همین شــیــوه قــانــون را دور زده و از
پرداخت مالیات و ارزشافــزوده کاالها امتناع
میکنند.
غیبیپور با تأکید بر اینکه در سال  1401ما شاهد
یک انقالب در گسترش پایههای مالیاتی و یک
تحول عظیم در نر خهای مالیاتی خواهیم بود
یـ ــادآور م ـیشــود :در قــانــون بــودجــه چند نکته
کلیدی هست کــه البته بــایــد ارزیــابــی بشود؛
ی ــک م ـ ــورد اج ـ ــرای  145ق ــان ــون مــالــیــاتهــای
مستقیم اس ــت کــه در بــنــد ه تــبــصــره  6قــانــون
بودجه  1401آمــده اســت :سپردههای اشخاص
حــقــوقــی مــشــمــول مــالــیــات مـ ـیش ــود ب ــه ایــن
نحو کــه یکچهارم ســودشــان را باید بهعنوان

دینارعراق (سنا)

176

خبر
خوب

سام
مدل 180-DW
 ۱۲,۸۷۰,۰۰۰تـومـان

مالیات پرداخت کنند .از آنجایی که 40درصد
سپردههای بانکی متعلق به شرکتها و اشخاص
حقوقی اســت ایــنیــک درآم ــد مالیاتی خوب
بــرای دولــت ایجاد میکند ولــی خطری که دارد
این است که ممکن است بخشی از این پولها
از بانکها خــارج و راهــی بــازارهــای ارز ،سکه و
مسکن شود.
وی میافزاید :با ابــاغ اصالحیه قانون مالیات
بر ارزش افــزوده که از سیزدهم این ماه در حال
اجــراســت ،بلیت هواپیما و بخشی از کاالهای
وارداتــی مثل برنج و قند مشمول ارزش افــزوده
شده است که به این ترتیب از یک سو مالیات
بر مصرف افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر
فشارهایی از بخش تولید برداشته میشود اینها
همه اقدامهای خوبی هستند که از سال آینده
میتوان پیامدهای آن را رصد و ارزیابی کرد.
وی یادآوری میکند سازمان امور مالیاتی در تالش
برای کاهش مالیات بر شرکتهای تولیدی است.
این کارشناس مالیاتی میگوید :فرار مالیاتی دو
عرصه دارد که یکی فرارهای عامدانه و دور زدن
قانون توسط مؤدیان است ،نوع دیگر فرار مالیاتی
از خأل قانونی نشأت میگیرد مثل کارتخوانهای
بدون هویت مالیاتی که چون قانونی برای آن نوشته
نشده ،زمینهساز فرار مالیاتی گستردهای شده بود.
وی توضیح میدهد :دو اقدام باید انجام بشود؛
در برخی موارد باید راههــای فرار بسته شود و از
آنطرف کیفیت رسیدگی به مــاده  97افزایش
پیدا کند .اگر این دو بخش راه بیفتد ،به لحاظ
مصداقی فرار مالیاتی کمتر میشود.
وی مـیافــزایــد :بــا بحثهای کــان ،کلیگویی و
آرمــانــی بهجایی نمیرسیم .باید از جزئیات و
ساختار یــک شغل بــا همکاری همان اصناف
شــروع بشود و به عدد و رقم برسیم ،با این کار
مبارزه با فرار مالیاتی رقم خواهد خورد.
وی مـیگــویــد :خوشبختانه امــســال نسبت به
ســالهــای گذشته افــزایــش مالیاتی نــزدیــک به
50درصد داشتیم .از همین افزایش 50درصدی
آن بخشی که قــرار بــود تا پایان مــاه آذر وصول
بشود به لحاظ آماری حدود  8درصد هم بیشتر
بوده است .چون این سه ماه پایانی نیز عملیات
تسویه و وصول مطالبات ،واریــز مالیات حقوق
و مالیات پــاداش آخــر ســال هم هست ،به نظر
میرسد امسال هم از  100درصد تحقق بیشتر
شود.

وضع بازار ارز
سال آینده
بهتر از امسال
خواهد بود

علی صالح آبادی،
رئیس کل بانک
مرکزی درباره
چشمانداز ثبات نرخ
ارز در بازار گفت :با
فرض تداوم شرایط
فعلی و با مفروضاتی
که در بودجه پیش
بینی شده است سال
آینده وضع از امسال
بهتر خواهد بود.
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اقتصاد

