2

اقتصاد

شنبه  25دی 1400
شماره 3098

طی ۹ماهه نخست امسال رقم خورد؛

اخبار

ماجرای غرامت کره جنوبی
به تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی

رشد ۴۲درصدی ارزش تجارت ایران با کشورهای همسایه

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ماجرای
غرامت کره جنوبی به تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی را تشریح
کرد.
آقای حمیدرضا غزنوی گفت :گروه انتخاب در سال ۱۳۸۹
برای آنکه بتواند هم از بخش های تحقیق و توسعه و دانش فنی
نشانهای تجاری بین المللی استفاده کند و هم به بازارهای
بین المللی دست یابد و از طریق این بازارها محصوالت تولیدی
ایران در بخش لوازم خانگی را عرضه کند در یک مزایده بین
المللی حضور یافت و شرکت دوو کره جنوبی را که سهام آن در
اختیار شرکت کمکو بود خریداری کرد.
وی افزود :در این مزایده شرکت های بزرگی مانند
الکترولوکس و مورگان استنلی آمریکا هم حضور داشتند اما
این گروه ایرانی با حضور این رقبا توانست برنده این مزایده
شود.
غزنوی با بیان اینکه پس از اعمال تحریم های آمریکا کره
جنوبی گروه انتخاب را از ادامه این قرارداد محروم کرد افزود:
مبلغ این قرارداد حدود  500میلیون دالر بود که گروه انتخاب
حدود  70میلیون دالر آن را به صورت پیش پرداخت واریز
کرد .با این شرایط قرارداد خرید کل شرکت دوو الکترونیک
از طرف کره جنوبی لغو ،اما در قراردادی جداگانه استفاده از
برند دوو برای گروه انتخاب حفظ شد و این قرارداد تاکنون
پابرجاست.
وی اضافه کرد :در ادامه گروه انتخاب تالش کرد تا مبلغ
پیش پرداخت را بازگرداند اما کره جنوبی این مبلغ را مصادره
کرد .به همین علت گروه انتخاب بارها از طریق رئیس جمهور،
مجلس ،وزارت امور خارجه و وزارت صمت وقت موضوع را
پیگیری کرد که این پیگیریها بی نتیجه ماند.
معاون ارتباطات و بینالملل این تولیدکننده لوازم خانگی
ایرانی گفت :در نهایت گروه ما تنها راه برای احقاق حقوق
خود را طرح شکایت از دولت کره جنوبی در دیوان بین المللی
داوری برگزید و پس از چندین بار حضور در دیوان بین المللی،
با وجود اینکه کره جنوبی حدود  20نفر وکیل آمریکایی را به
خدمت گرفته بود ،دیوان به نفع گروه انتخاب رای صادر کرد.
با این حال کره جنوبی برای ابطال رای دیوان اقدام و از طریق
دادگاه لندن انگلیس شکایت خود را پیگیری کرد اما این دادگاه
نیز به نفع گروه انتخاب رای داد .غزنوی افزود :حتی در رای
دادگاه انگلیس تاکید شد کره جنوبی دیگر حق اعتراض در
هیچ دادگاهی را ندارد و باید خسارت هم پرداخت کند .این
دادگاه انگلیسی نه تنها رای پیشین دیوان بین المللی را باطل
نکرد بلکه مجدد به رای دیوان صحه گذاشت و تاکید کرد
بازپرداخت پول و غرامت گروه انتخاب به هر میزان که از طرف
کره جنوبی تاخیر داشته باشد باید انجام شود.
وی گفت :کره جنوبی تا دیروز به بهانه اینکه آمریکایی
ها اجازه پرداخت این پول را نمی دهند از پرداخت امتناع می
کرد به همین علت گروه انتخاب در اقدامی دیگر برای رسیدن
به پول خود برای توقیف اموال کره جنوبی در سایر کشورها
از طریق دادگاه لندن و پاریس اقدام کرد که بر اساس این
گزارش آخرین دادگاه توقیف اموال دولت کره جنوبی هفته
آینده برگزار خواهد شد.
گفتنی است وزارت خارجه کره جنوبی امروز در بیانیهای
اعالم کرد که مجوز الزم برای پرداخت غرامت به پرونده سرمایه
گذار ایرانی را از آمریکا دریافت کرده است.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی
با بیان اینکه احتماال فرآیند آزمایشی پایانههای
فروشگاهی از اردیبهشت  ۱۴۰۱آغاز خواهد شد،
گفت :اخذ مالیات از خانههای لوکس نیز در چند روز
آینده عملیاتی می شود.
بحث مالیات به عنوان یکی از محورهای درآمدی
دولت از اهمیت ویژهای برخوردار است .بسیاری
از کارشناسان اقتصادی ،مالیات را به عنوان یک
درآمد پایدار مطرح میکنند که میتواند محور اصلی
درآمدهای دولت قرار بگیرد.
سهم مالیات از بودجه  1401به حدود  40درصد
رسیده و نسبت به درآمدهای مالیاتی سال 62 ،1400
درصد رشد داشته است اما همچنان به حدی نرسیده
که امکان جدایی از درآمدهای نفتی را فراهم کند.
یکی از محورهای اساسی که به عنوان راهکار رشد
صحیح درآمدهای مالیاتی مطرح میشود ،توسعه
سامانهها و کاهش نقش انسانی در فرآیندهای مالیاتی
است.
از جمله مهمترین سامانههایی که مربوط به حوزه
مالیات میشود ،میتوان به سامانه مودیان ،پایانههای
فروشگاهی و سامانه امالک و اسکان اشاره کرد .در
این مصاحبه و به منظور بررسی وضعیت سامانهها با
محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان
امور مالیاتی گفتگو شده است.
ماجرای مالیاتی که دولت به لحاظ فلسفه
تصویب آن به دنبال نگرفتن آن است
با توجه به متن قانون بودجه سال  1400سازمان
امور مالیاتی باید با توجه به اطالعاتی که از سوی
وزارت راه و شهرسازی به این سازمان میرسد نسبت
به دریافت مالیات از خانهها اقدام کند اما در اصالحیه
قانون زمانبندی متفاوتی برای دریافت مالیات از
خانههای خالی مورد نظر قانونگذاران بوده است .با
توجه به این موارد سازمان امور مالیاتی به چه نحوی و
در چه بازه زمانی نسبت به دریافت مالیات برخانههای
خلی اقدام کند؟
برزگری :در بحث قانون ،ما با مهلت قانونی و
مواردی مواجه هستیم که برای اجرای بهتر قانون
باید به آن توجه کنیم .طبق یکی از بندهای اصلی
اصالحیه قانون خانههای خالی مصوب  1399باید یک
سال مالیاتی ،که برابر همان سال شمسی است ،بگذرد
و بعد مشخص کنیم که خانه فرد در این بازه چه مدت
خالی بوده است.
در برخی از رسانهها گفته میشود که از طریق
بررسی مصرف پایین آب و برق مشخص شده که
خانهای خالی است .براساس تعریفی که قانونگذار از
خانه خالی تعیین کرده ،این موارد به عنوان خانه خالی
در نظر گرفته نمیشود.
در اصالحیه قانون مالیات بر خانههای خالی
قانونگذار بیان میدارد که هر کس (سرپرست خانوار)
میتواند یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی در
شهر دیگری داشته باشد .بنابراین هر کس میتواند در
یک شهر یک نشانی واحد مسکونی را به عنوان مسکن
اصلی و در شهر دیگر اقامتگاه دیگری را به عنوان
مسکن فرعی معرفی کند.

رییسکل گمرک ایران گفت :روابط
تجاری ایران با  ۱۵کشور همسایه در  ۹ماه
نخست امسال  ۱۸درصد ازنظر وزنی و ۴۲
درصد ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه
سال گذشته افزایش داشته به نحوی که در
این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵
میلیون تن کاال به ارزش  ۳۶میلیارد و ۸۰۰
میلیون دالر عبور کرد.
علیرضا مقدسی در حاشیه بازدید وزیر
اقتصاد از گمرک شهید رجایی هرمزگان در
خصوص تجارت با کشورهای همسایه اظهار
داشت :یکی از سیاست های کلیدی دولت
سیزدهم افزایش و توسعه روابط سیاسی و
اقتصادی با کشورهای همسایه است و گمرک
ایران نیز در راستای این سیاست برنامه های
متنوعی در توسعه صادرات ،تسهیل واردات
کاالهای مورد نیاز و تقویت و روان سازی
ترانزیت از مسیر کشورمان را در دستور کار
دارد.
وی افزود :در همین راستا از مجموع
تجارت ۱۲۲میلیون و ۴۵۵هزار تنی کاال به
ارزش ۷۲میلیارد و ۸۷میلیون دالری کشور
در ۹ماه سال جاری ۷۵میلیون و ۱۷هزار تن
کاال به ارزش ۳۶میلیارد و ۸۱۰میلیون دالر
با کشورهای همسایه ایران بوده که ۶۱درصد
وزن و  ۵۱درصد ارزش کل تجارت کشور با
۱۵کشور همسایه بوده است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد :صادرات
کشورمان به همسایگان بیش از  ۵۷میلیون

و  ۳۳۵هزار تن کاال به ارزش  ۱۸میلیارد و
 ۷۶۶میلیون دالر بوده که نسبت به مدت
مشابه  ۹درصد در وزن و  ۲۴درصد در ارزش
بیشتر شده و ۶۲درصد وزن و  ۵۳درصد
ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص
داده است.
مقدسی در خصوص صادرات ۹ماهه
به کشورهای همسایه گفت :عراق با خرید
 ۶.۸میلیارد دالر ،ترکیه با چهار میلیارد و
۱۳۱میلیون دالر ،امارات با سه میلیارد
و  ۴۳۳میلیون دالر ،افغانستان با یک
میلیارد و ۴۱۲میلیون دالر و پاکستان با
 ۹۱۱میلیون دالر پنج کشور اول صادرات
ایران به کشورهای همسایه هستند و پس

منشاء اصلی مشکالت گمرک
ناهماهنگی میان ۲۵دستگاه دولتی است

سید احسان خاندوزی در بازدید از گمرک شهید رجایی ،منشاء اصلی مشکالت
گمرک ،را ناهماهنگی میان  ۲۵دستگاه دولتی دانست.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از گمرک شهید رجایی
و در پاسخ به پرسشی درباره عدم تخصیص منابع از سوی بانکها به بازرگانها و مشکالت
گمرک شهید رجایی ،گفت :گمرک به تنهایی بار نیمی از تجارت کشور را به دوش میکشد،
اما دچار ضعفها و مشکالت فراوانی است که همین موجب شده تولید کنندگان و تجار
دچار خسارت فراوانی شوند.
وزیر اقتصاد تشریح کرد :بخشی از مشکالت گمرک بر میگردد به نهادهای دولتی که
در حوزه واردات کاالهای اساسی ،زمان بندی به موقعی انجام نمیدهند که نسبت به آن
باید دقت بیشتری داشته باشند تا شاهد چنین اتفاقاتی دیگر نباشیم.
وی تصریح کرد :گمرک با  ۲۵دستگاه و سازمان دیگر کار میکند و ضعف در نهادهای
دیگر همکار با گمرک ،باعث اختالل در فرآیند کار گمرک شده و باعث شده که فرآیند
ترخیص طوالنی و هزینه بر شود.
خاندوزی با اشاره به اینکه حل مشکالت هماهنگی نهادهای مرتبط به نفع گمرک
کشور خواهد بود ،گفت :در نتیجه هماهنگی ،دستگاههای مرتبط با گمرک آن زمان و
هزینه کمتر برای تجار و تولید کننده و در نهایت قیمت تمام شده کمتر برای مصرف
کننده را شاهد خواهیم بود.
در پایان وزیر اقتصاد اضافه کرد :این مشکالت به طور جدی در جلسه با مسئوالن
ذیربط و رئیس جمهور به بحث گذاشته خواهد شد.

از آن به ترتیب روسیه ،عمان ،آذربایجان،
ترکمنستان ،ارمنستان ،قزاقستان ،کویت،
قطر بحرین و عربستان قرار دارند.
رییس کل گمرک در خصوص واردات
از کشورهای همسایه گفت :از مجموع
واردات  ۳۰میلیون تنی به کشور به ارزش
 ۳۷میلیارد دالر۱۷ ،میلیون و  ۶۸۲هزار
تن کاال به ارزش بیش از  ۱۸میلیارد دالر
از کشورهای همسایه ایران بوده که عمدتا
کاالی اساسی ،مواد اولیه تولید و یا ماشین
آالت تولید بودند.
مقدسی افزود :واردات از کشورهای
همسایه در ۹ماهه امسال ۶۲درصد در وزن و
۶۸درصد در ارزش افزایش یافته و این میزان

کاالی وارده از کشورهای همسایه ۵۹درصد
وزن و ۴۹درصد کل واردات به کشور را به
خود اختصاص دادند.
رییس کل گمرک در ادامه گفت:
امارات با فروش  ۱۱میلیارد و  ۴۹۷میلیون
دالر ،ترکیه با سه میلیارد و  ۷۰۰میلیون
دالر ،روسیه با یک میلیارد و  ۲۲۴میلیون
دالر ،عراق با  ۸۸۰میلیون دالر و عمان با
 ۴۰۹میلیون دالر پنج کشور نخست تامین
کاالهای کشور در بین همسایگان بودند و
پاکستان ،قزاقستان ،آذربایجان ،ترکمنستان،
ارمنستان ،افغانستان ،کویت ،قطر و بحرین به
ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت :عضویت
و همکاری ایران با سازمان های اقتصادی
اکو ،همکاری های اسالمی ،اتحادیه اقتصادی
گمرکی اوراسیا ،پیمان شانگهای و قرار گرفتن
ایران در نقطه عطف کریدورهای جنوب به
شمال و شرق به غرب و توجه ویژه به تراتزیت
کاالهای عبوری خارجی از کشورمان در دولت
سیزدهم می تواند ضمن تعمیق روابط سیاسی
و تجاری با کشورهای همسایه ،باعث افزایش
تجارت با کشورهای همسایه و همسایگان آنها
و رشد عبور کاالهای خارجی و درآمدهای
ناشی از آن نیز برای کشورمان شود در همین
راستا در  ۹ماهه امسال ۹میلیون و ۱۵۸هزار
تن کاالی خارجی از کشورمان عبور کرد که
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶درصد رشد
داشته است.

افزایش ۹۰درصدی
صادرات ایران به سوریه

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از افزایش  ۹۰درصدی صادرات کاال از
ایران به سوریه طی  ۹ماه امسال خبر داده است.
کیوان کاشفی با بیان اینکه در  ۹ماهه امسال  ۱۶۰میلیون دالر کاال از ایران به سوریه
صادر شده ،افزود :این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته  ۸۴میلیون دالر
صادرات به سوریه داشتیم .به گفته کاشفی ،بیشترین کاالهای صادر شده مربوط به صنایع
مهندسی از جمله قطعات و اجزای توربینهای بخار ،مواد غذایی و صنایع دارویی بوده است.
وی با بیان اینکه ایران در  ۹ماهه امسال در مجموع  ۳۵میلیارد دالر به کشورهای
مختلف جهان صادرات داشتیم اضافه کرد :در این دوره ،سوریه در جایگاه  ۲۱کشورهای
هدف صادرات ایران قرار داشته است .کاشفی میزان واردات انجام شده از سوریه به ایران
در  ۹ماهه امسال را  ۲۲.۹میلیون دالر بیان کرد و افزود :در این بخش نیز در مقایسه با
واردات حدود  ۱۵میلیون دالری سال گذشته ۵۳ ،درصد افزایش داشتهایم .وی اضافه کرد:
در این مدت فسفات بیشترین کاالی وارداتی ایران از سوریه بوده است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه گفت :با توجه به واردات  ۳۶.۹میلیارد
دالری ایران در  ۹ماهه امسال ،سوریه در میان کشورهای مبدا واردات ،در ردیف  ۴۹قرار
داشته است .کاشفی با اشاره به ظرفیتهای تجارت میان دو کشور گفت :اکنون با برقراری
امنیت در سوریه و آغاز بازسازی این کشور ،امکان افزایش صادرات ایران به سوریه وجود
دارد.
وی راهاندازی مرکز تجارت ایرانیان در دمشق از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران را عاملی برای تسهیل تجارت میان دو کشور دانست.

مالکان خانه های لوکس منتظر صورتحساب مالیاتی باشند

در نتیجه دیگر اهمیت ندارد که فرد در آن
زندگی میکند یا خیر .مهم این است که بیش از یک
خانه در شهر محل سکونت نداشته باشد .اگر فردی به
عنوان سرپرست خانوار در یک شهر دو واحد داشته
باشد ،مشمول مالیات خواهد شد ،حتی اگر از هر دوی
آنها استفاده کند.
به نظر میرسد این تعریف به درستی به جامعه
انتقال نیافته و به همین دلیل است که میزان خود
اظهاریها پایین بوده است .ما میدانیم که بیش از
 80درصد از مالکان یک واحد مسکونی دارند اما
به این دلیل که توضیحات کافی را دریافت نکردند
خوداظهاری را انجام ندادند.
در بحث مالیات برخانههای خالی کاربردهای
بسیار دیگری بجز مالیاتستانی وجود دارد که تا به
حال به آن توجه نکردیم .اگر به دنبال پررنگ کردن
این موارد بودیم دیگر چنین مشکالتی را نداشتیم .یکی
از امکاناتی که پس از ایجاد این سامانه فراهم میشود
این است که حاکمیت بداند افراد کجا زندگی میکنند
تا در صورتی که بخواهد امکانات یا مشوقهایی را در
نظر بگیرد ،برمبنای اطالعات تصمیمگیری کند.
قانونگذار در بند  11تبصره هشت ماده 169
مکرر وزارت راه و شهرسازی را مکلف میکند که
براساس آییننامهای که تدوین میکند ،ارائه برخی
خدمات مانند خدمات بانکی ،بیمهای و آموزش و
پرورش را به اعالم نشانی از طریق این سامانه موکول
کند .اگر ما این بند را اجرا کنیم بسیاری از مشکالت
این حوزه حل خواهد شد تا اینکه به صورت مداوم از
مالیات برخانههای خالی صحبت کنیم.
مالیات برخانههای خالی براساس فلسفه آن برای
نگرفتن نوشته شده است و انضباطی است .در واقع
قانونگذار میگوید شما انضباط را رعایت کنید و من
این قانون مالیاتی را به عنوان یک اهرم برای تضمین
اجرای همین انضباط در نظر میگیرم .ما باید به
سمتی حرکت کنیم که مردم مجاب شوند تا براساس
تعریف قانونی خانه خالی نداشته باشند و مالیاتی نیز از
آنها در یافت نشود .از جمله مهمترین عواملی که باعث
میشود این قانون به درستی اجرایی شود ،آییننامه
بند  11تبصره هشت ماده  169مکرر است.
اگر فرض کنیم که براساس تعریف ارائه شده،
خانهای خالی بماند ،تا  120روز در سال از حیث
مالیاتی هیچ مشکلی ندارد اما اگر بیش از این مدت
خانهای خالی ماند ،به ازای هر ماه بیش از  120روز
( 120روز ابتدایی معاف است و مشمول مالیات
نیست) مشمول مالیات خواهد شد .در نتیجه اگر
خانهای یک سال شمسی خالی باشد حداکثر هشت
ماه مشمول مالیات خواهد شد .قانون بیان میکند
سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان تیر ماه سال
بعد ،به مشموالن مالیات برخانههای خالی این مسئله
را اعالم کند .بنابراین برای مالیاتستانی از خانههای
خالی سال  ،1400سازمان امور مالیاتی باید تا پایان
تیر ماه سال  1401اقدام کند.
خانههای خالی 1399
مشمول اصالحیه قانون نیستند
با توجه به اینکه قانون مالیات برخانههای

خالی در سال  1399به تصویب رسید ،آیا مالیاتی
از خانههای خالی شناسایی در این سال وصول خواهد
شد؟
برزگری :اصالحیه قانون مالیات برخانههای خالی
در پنجم آذر  1399به تصویب رسیده و در تاریخ
هفت دی ماه رسمیت یافته است .طبق قانون مدنی،
این قانون  15روز پس از رسمیت و در  22دی ماه
اجرایی میشود .از این تاریخ تا پایان سال  68روز است
و به  120روز نمیرسد .بنابراین سال  1399شامل
اصالحیه قانون نیست.
مالیات سال  1400براساس قانون تیر ماه سال
بعد باید توسط سازمان امورمالیاتی به مردم اعالم شود
و مردم نیز یک ماه وقت دارند تا مالیات مربوط به
خالی ماندن خانههای خود که بیش از  120روز خالی
مانده است را پرداخت کنند .اگر پرداخت صورت
نگیرد ،سازمان امور مالیاتی مکلف است در شهریور
سال  1401به سراغ این افراد رفته و مالیات را از آنها
مطالبه کند .این متن قانون است.
قانونگذار در جزء دو بند «ط» تبصره شش
قانون بودجه سال  1400که در اسفند  1399به
تصویب رسیده است ،سازمان امور مالیاتی را مکلف
میکند که اگر تا پایان دی ماه سال  ،1400کسی
خانه خالی داشت به او اعالم کند و مالیات بگیرد .بدین
معنا که سازمان امور مالیاتی در دی ماه این مسئله را
اعالم میکند و افراد وقت دارند تا پایان بهمن ماه
مالیات پرداخت کنند.
این مسئله عالوه بر خود قانون خانههای خالی
است و یک تخصیص خاص در قانون بودجه سال
 1400است .مالیاتی که قرار است براساس جزء دو بند
«ط» تبصره شش قانون بودجه گرفته شود مربوط به
سال  1400است .با توجه به توضیحات ارائه شده و در
بدترین حالت اگر فردی از ابتدای سال  1400خانهاش
خالی باقی مانده باشد ،در اجرای قانون بودجه ،برای
شش ماه مشمول مالیات خواهد شد.
اگر وزارت راه و شهرسازی اطالعات را تا  31دی
ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کند ما حداکثر برای
شش ماه میتوانیم مطالبه مالیات برخانههای خالی را
داشته باشیم .در نتیجه وزارت راه باید اطالعات را به
سازمان امور مالیاتی اعالم کند تا این سازمان نسبت به
اعالم آن به مودیان تا پایان دی ماه اقدام کند.
با توجه به اصالحیه قانون خانههای خالی مصوب
سال  1399در صورتی که در دی ماه مالیات از
خانههای خالی اخذ نشود ،سازمان میتوان نسبت به
دریافت آن در تیر ماه  1401یا زمان نقل و انتقال آن
واحد اقدام کرد.
در حال حاضر سازمان امور مالیاتی سامانههای
خود را برای آغاز مالیاتستانی از خانههای خالی آماده
کرده است و به محض آنکه اطالعات از وزارت راه و
شهرسازی به دست سازمان امور مالیاتی برسد ،مطالبه
مالیاتها را آغاز خواهیم کرد.
نهایی شدن اطالعات  12هزار خانه خالی
به نظر میرسد مشکل اصی پیش روی عملیاتی
شدن قانون مالیات برخانههای خالی ،مربوط به
اطالعات خانههای خالی است که باید از وزارت راه و

سامانه امالک و اسکان به سازمان امور برسد .در حال
حاضر و با توجه به وضعیت دادههایی که بیش از این
از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی
ارائه شده بود ،امکان مالیاتستانی از چه تعداد واحد
مسکونی خالی در سال  1400وجود دارد؟
برزگری :در حال حاضر اطالعات  12هزار واحد
خالی نهایی شده است که از این تعداد حدود دو هزار
و  500واحد بیش از  120روز خالی ماندهاند و مابقی
کمتر از این زمان خالی بوده که براساس قانون فعال
مشمول مالیات نشدهاند.
خانههایی که هنوز مهلت  120روزه قانونی از
خالی ماندن آنها به اتمام نرسیده ،ممکن است تا پایان
سال مشمول مالیات شوند که در این صورت مالیات
آنها در تیر ماه سال آینده مطالبه خواهد شد.
براساس قاعده قانونی ،وزارت راه و شهرسازی
باید اطالعات سایر خانههای خالی را تا اردیبهشت
سال  1401به سازمان امور مالیاتی ارائه کند .شیوه
و زمان انتقال اطالعات از مواردی که باید در آییننامه
بند  11تبصره هشت که توسط وزارت راه و شهرسازی
تعیین شود.
ممکن است فردی در طی سال خانه خود را
به فروش برساند یا اجاره دهد که باید این اطالعات
را در سامانه اعالم کند .وزارت راه و شهرسازی نیز
باید مشخص کند که اطالعات را به صورت برخط به
سازمان امور مالیاتی اعالم میکند یا در فواصل زمانی
مشخصی اطالعات را به روزرسانی خواهد کرد .همه
این مسائل از جمله مواردی است که باید در آییننامه
مشخص شود.
عملیاتی شدن مالیات برخانههای لوکس در
چند روز آینده
در بحث مالیات برخانهها و خودروهای لوکس
مبالغی در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده بود
اما با توجه به تاخیر در تصویب آییننامههای اجرایی
دریافتی این پایههای مالیاتی بسیار پایین بوده است.
سازمان امور مالیاتی برای تسریع در روند مالیاتستانی
از خانهها و خودروهای لوکس چه اقداماتی را صورت
داده است؟
برزگری :طبق قانون بودجه هر دو مورد انجام
شده است .براساس اطالعاتی که از نیروی انتظامی
برای خودروهای لوکس به دست سازمان امور مالیاتی
رسیده ،تعیین مالیات کردیم .مالیات براساس آمار این
خودروها تقریبا  5600میلیارد تومان است.
در مورد خانههای لوکس نیز براساس اطالعاتی
که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد ،اقدامات
در جریان است و پیشبینی ما این است که در دو
تا سه روز آینده از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی

اخبار کوتاه

کاهش قیمت مصالح ساختمانی،
مسکن را ارزان می کند؟

قیمت برخی انواع مصالح ساختمانی در زمستان
کاهشی شده است؛ اما آیا این موضوع به کاهش قیمت
مسکن منجر میشود؟
فعاالن بازار آهن خبر میدهند که قیمت میلگرد تمام
شرکتها فعال ثابت و قیمتها در بازار نبشی و ناودانی ثابت
مانده است .این اتفاق در بازار تیرآهن کیلویی و شاخهای
هم تکرار شده است .در بازار سیمان اما گفتهمیشود که
قیمتها سقوط کرده است .عبدالرضا شیخان ،دبیر انجمن
صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به مهر گفته است که
قیمت یک تن سیمان پاکتی در بورس کاال  ۴۸۰هزار
تومان است که قیمت هر پاکت سیمان را در محدوده زیر
 ۲۵هزار تومان قرارداده است.
این موضوع در حالی رخ میدهد که بهای یک
پاکت سیمان در تابستان امسال تا  ۱۰۰هزار تومان
هم رسید و مرکز آمار ایران تورم برخی انواع مصالح
ساختمانی را در نیمه اول سال سه رقمی اعالم کرد اما
آیا آرامش نسبی بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش
قیمت مسکن میشود؟
فرشید پورحاجت ،دبیر کانون سراسری انبوهسازان به
اقتصاد آنالین توضیح میدهد :اول اینکه در بازار سیمان
 ۲۵هزار تومانی وجود ندارد و قیمت هر پاکت سیمان در
بورس کاال  ۲۵هزار تومان اعالم شده و در مقاطعی تا ۴۰
هزار تومان هم رسیده است اما اگر به این قیمت ،هزینه
حمل و نقل از کارخانه تا شهرها ،هزینه تخلیه و بارگیری
مجدد و سود خردهفروشی را اضافه کنید در نهایت سیمان
با قیمت خیلی باالتر به دست تولیدکننده میرسد.
او ادامه میدهد :قیمت هرکیلوگرم میلگرد در بازار
هم حدود  ۱۵هزار تومان است و تغییر چندانی نداشته
است اما اینکه آیا این اخبار منجر به کاهش قیمت مسکن
میشود؟ باید بگویم که تاثیر چندانی در قیمت تمام شده
مسکن نخواهد گذاشت.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تاکید میکند :در
حال حاضر مهمترین عامل قیمت تمام شده مسکن ،زمین
است که تورم آن صعودی است؛ در کنار آن نهادههای تولید
و مصالح ساختمانی ،دستمزد کارگر ،هزینه انشعابات آب
و برق و تاسیسات ،دستمزد خدمات فنی و مهندسی و
مجوزهای شهرداری و  ...هم وجود دارد که اغلب این موارد
افزایشی بوده و از بین تمام این موارد بازار مصالح ساختمانی
فقط یک گزینه است و در این یک گزینه سیمان و میلگرد
فقط دو قلم مصالح ساختمانی مورد استفاده تولیدکنندگان
هستند.
پورحاجت با اشاره به هزینه گزاف خدمات فنی و
مهندسی و خدمات شهرداری میگوید :بسیاری از خدمات
فنی و مهندسی صوری است و درآمد ناپایدار شهرداریها
هم باعث شده است که فشار تامین بودجه این نهاد بر دوش
بازار مسکن بیفتد.
او ادامه میدهد :مجموع این عوامل باعث شده است
که ساخت و ساز به طور قابل مالحظهای کاهش داشته
باشد و بسیاری از سازندگان مسکن از این بازار کوچ کنند
یا اینکه در رکود بازار دچار خواب سرمایه شدهاند و با
نقدینگی که در دست دارند ،قادر نباشند حتی زمین مورد
نیاز خود را برای ساخت و ساز بخرند.

ابالغ شود.
براساستجربیاتجهانیبرایاجرایقانون
پایانههایفروشگاهسهتاهفتسالزماننیازاست
با توجه به اینکه زمان تعیین شده در قانون برای
عملیاتی شدن سامانه پایانههای فروشگاهی به اتمام
رسیده است و کمیسیون اقتصادی مجلس گالیههایی
را پیرامون این مسئله مطرح کردند .در مقابل این
مسئله اما معاون درآمدی سازمان امور مالیاتی نسبت
به عدم تخصیص بودجه و زمان کم در نظر گرفته
شده در قانون اعتراض داشتند .آیا مشکالت پیش روی
اجرای این سامانه برطرف شده و زمانبندی اجرای آن
چگونه است؟
برزگری :وقتی قانون پایانههای فروشگاهی
اجرایی شود تمام اطالعات صورت حساب همه
فعاالن اقتصادی کشور در یک سامانه قرار میگیرد.
فضای این کار بسیار بزرگ است و شامل مشاغل
مختلف در سطوح مختلف خواهد شد .با توجه به
سطح دانش مالیاتی متفاوتی که در جامعه داریم،
همه فعاالن اقتصادی باید در سامانه صدور صورت
حساب کنند و مراودات تجاری خود را از این طریق
ثبت کنند.
براساس تجربهای که در دنیا وجود دارد ،اجرای
این قانون بین سه تا هفت سال زمان میبرد .اجرای
این قانون نیز به صورت یکباره صورت نمیگیرد بلکه
مرحلهای انجام خواهد شد .در سامانههای دیگری
مانند توسعه تجارت نیز این مشکالت وجود دارد و
عملیاتی کردن این اقدامات بسیار سخت است.
به نظر میرسد که برخی حجم این کار را در نظر
نمیگیرند و یا به دنبال ایجاد فشار برای تسریع روند
عملیاتی شدن آن هستند .اینکه ما زودتر به مرحله
اجرا برسیم خیلی خوب است اما باید در نظر بگیریم
که قرار است ،کل معامالت خرد و کالن کل کشور در
یک سامانه جمع شود.
حتی اگر کل کشور به صورت الکترونیکی صورت
حسابهای خود را ثبت میکردند انتقال آن به سامانه
سازمان امور مالیاتی بسیار زمانبر بود ،حال شما در
نظر بگیرید بسیاری از کسب و کارهای ما در روستاها
و حتی در شهرها همچنان دستی است.
به نظر بنده زمان  15ماه و  18ماه زمان بسیار
کمی برای اجرای قانونی با این ابعاد است .بسیاری
از موارد سازمان امور مالیاتی را متهم میکنند که
نمیخواهد کاری را انجام دهد اما فضا را در نظر
نمیگیرند.
تفاوت اجرای سامانه
با اجرای قانون در بحث پایانههای فروشگاهی
برزگری :وظیفه اجرای قانون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان به عهده سازمان امور
مالیاتی و کارگروه سامانه مودیان قرار داده شده است.
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که اجرای
سامانه با اجرای قانون متفاوت است .تصور اینکه
اجرای قانون همان اجرای سامانه است ،صحیح نیست.
اجرای قانون با اجرای سامانه متفاوت است.
سازمان امور مالیاتی باید براساس قواعد سامانهای را
طراحی کند و به صورت آزمایشی اجرایی کند .پس از

رفع نواقص افراد را به صورت مرحلهای به سامانه اضافه
کند و سپس بگوید که قانون را اجرا کردیم .در قانون
پایانههای فروشگاهی الزامات و جرایم سختگیرانهای
نوشته شده برای پیادهسازی آنها باید گام به گام جلو
بریم.
اولین گام آن نیز این است که کارگروه
راهبری و سازمان امور مالیاتی طی اقدامات خود
سامانهای را در موضوعات کالنتر نهایی و سپس
به تدریج مودیان را وارد آن کنند .وقتی سامانه
تا  70تا  80درصد پیشرفت برسد و  30تا 40
درصد مودیان نیز وارد آن شوند ،میتوانیم به سراغ
بحثهای اجرای قانون برویم .تالش ما این است که
در راستای برنامه عملیاتی در سازمان امور مالیاتی
به این سمت حرکت کنیم.
در حال حاضر اطالعات مورد نظر در اختیار
شرکت پیمانکار قرار داده شده و آنها نیز به سرعت
کار خود را پیش میبرند .خود این سامانه از چند زیر
سامانه دیگر تشکیل میشود .تالش ما بر این است که
در برنامه عملیاتی اول بتوانیم سامانههای اصلی را باال
بیاوریم و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
هستههای اصلی این سامانه شامل کارپوشه،
جمعاوری ،ثبتنام و عضویت ،بحث مصرفکننده
نهایی ،ارتباطات با سامانههای درون سازمانی میشوند.
امیدوار هستیم در یک بازه زمانی محدودی به نتایج
خوبی در این حوزه برسیم .به منظور تحقق این کار
در سه بعد کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت و برای
تولید ،پیادهسازی سامانه و به دنبال آن اجرای قانون
برنامه عملیاتی داریم.
برزگری :شاید بتوانیم مراحل اولیه سامانه
و بحث هسته اصلی را از حیث ثبت نام و عضویت
در اوایل  1401در راستای فراخوان پایلوت داشته
باشیم که البته قطعا پیش از این مرحله آزمایشهای
اولیهای صورت خواهد گرفت و برای این کار از سایر
سامانههای کشور نیز کمک خواهیم گرفت .شاید
بتوانیم در اردیبهشت ماه سال آینده برای برخی
مودیان فراخوان صادر کنیم تا وارد بحث پایلوت
سامانه شویم.
ما میخواهیم مردم به مرور وارد سامانه شوند
و برای افرادی که خودشان وارد سامانه میشوند،
مشوقهایی را نیز در نظر خواهیم گرفت .پس آغاز
فراخوانها یک زمان یک تا دو ماهه برای انجام
ثبتنامها در نظر گرفته خواهد شد و پس از آن به
مرور زمان صورت حسابهای الکترونیک صادر خواهد
شد.
امیدوار هستیم پس از اجرای سامانه در مدت
کوتاهی بازخوردها را دریافت و ایرادات را برطرف
کنیم تا در نهایت به یک بلوغ بهتر برسیم.
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی نیازمند برخی
پیشنیازها از جمله اجرای بندهای  10و  11قانون
پایانههای فروشگاهی است .ماده  11قانون پایانههای
فروشگاهی در واقع بحث دستگاههای کارتخوان است
که طی مدت اخیر به شدت مورد پیگیری قرار گرفته
است .ما میخواهیم به جامعه بگوییم که به شدت
پیگیر قانون هستیم.

