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اطالعــات دریافتــی از وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی حاکــی از آن اســت که از زمــان اجرای طرح
پرداخــت وام بدون ضامن تا پایان  ۱۵اردیبهشــت
ســالجاری بیش از  ۷۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت
بدون ضامن پرداخت شده است .به گزارش ایسنا،
وزارت اقتصاد در راســتای تکلیف رئیس جمهوری
بــه بانکهــای دولتــی مبنی بــر تســهیل پرداخت
وامهای خــرد ،بانکهــای زیرمجموعه خــود را در
مرحلــه اول مکلــف به پرداخــت وامهــای خرد به
کارکنــان ،بازنشســتگان و مســتمریبگیران بخش
دولتی ،عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن
کرد.البتــه ،قــرار شــد تــا در ادامه اجــرای این طرح،
بتدریــج تمام مشــتریان بانکها شــامل این طرح
شــوند .شــرایط دریافت وامهای خرد بدون ضامن
اینگونه اســت که تــا  ۵۰میلیون تومــان تنها با نامه
کســر از حقــوق و برای دریافــت وام تــا  ۱۰۰میلیون
تومــان با یک نامه کســر از حقوق همــراه با چک یا
ســفته امکان پذیر اســت و مشــموالن ایــن وام باید
بــه بانکی که حقوق خــود را از آن دریافت میکنند،
مراجعــه کننــد .البتــه الزم بــه ذکر اســت کــه روند
پرداخــت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارســنجی
اســت و رتبه اعتبــاری افراد در تعیین ســفته ،چک
یا ضامن برای پرداخت وام تأثیرگذار است .در این
زمینــه ،اطالعات دریافتــی از وزارت امور اقتصادی
و دارایی حاکی از آن اســت کــه از زمان اجرای طرح
پرداخــت وام بدون ضامن تا پایان  ۱۵اردیبهشــت
ســالجاری بیش از  ۷۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت
بدون ضامن پرداخت شده است .همچنین ،بیش
از  ۲۵۵هزار نفر این تسهیالت را دریافت کردهاند.

ضوابطاجراییاحرازهویت
الکترونیکیدربانکهاابالغشد

ضوابط اجرایی «دســتورالعمل حــدود و چگونگی
ارائه غیرحضــوری خدمات پایه بــه اربابرجوع در
بانکهاومؤسساتاعتباریغیربانکی»ابالغشد.به
گزارش بانک مرکزی ،پیرو بخشنامه موضوع ابالغ
«دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری
خدمات پایه به اربابرجوع در بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی» مصوب شــورایعالی مقابله و
پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
و بــا عنایــت به اینکــه دســتورالعمل مذکــور صرفاً
دربردارنده چهارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه
ارائــه غیرحضــوری خدمــات پایه بــود ،لــذا ایجاب
میکرد جزئیات فنی و اجرایی آن بهنحویکه منجر
به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود،
تهیه و ابالغ شــود .بر این اســاس« ،ضوابط اجرایی
دســتورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری
خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات
اعتبــاری غیربانکی» متضمن الزامات فنی ناظر بر
احــراز هویــت الکترونیکــی ،نحوه اعمــال رویههای
شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری
خدمــات پایــه تهیه شــد و پــس از طــرح و تصویب
در جلســه مــورخ  ۱۴۰۱/ ۰۲/ ۱۱کمیســیون مقررات و
نظارت مؤسســات اعتباری بانک مرکزی به شــبکه
بانکی ابالغ شد.این دستورالعمل شامل ( )۴۲ماده
و ( )۷تبصره است.

اخبــــار

پرداخت ۷۰۰۰میلیاردوام
بدونضامن
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«ایران» از برنامه جدید ســازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی گزارش میدهد

دستورالعملتسهیالتفرزندآوری
بهشبکهبانکیابالغشد

بانــک مرکــزی در بخشــنامهای «دســتورالعمل
تســهیالت فرزنــدآوری» را بــرای اجــرا بــه شــبکه
بانکــی ابالغ کــرد .بر این اســاس بانکهــا مکلفند
حداکثر ظرف مدت یــک هفته از تاریخ وصول این
بخشــنامه ،موضوع را به واحدهــای اجرایی ذیربط
در سراسر کشور ابالغ کنند .به گزارش بانک مرکزی،
در بخشــنامه  31فروردین مــاه  1401صراحتاً تأکید
شده است« ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مکلف اســت از محــل صــد درصــد ( )٪۱۰۰مانده
سپردههای قرضالحســنه و  50درصد سپردههای
قرضالحســنه جــاری شــبکه بانکــی ،تســهیالت
موضــوع جــزء ( )۲بنــد (الــف) تبصــره ( )16قانون
بودجه ســال  1401کل کشــور را با اولویت نخست از
طریق بانکهای عامل تأمین کند .بانکها مکلفند
مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان ،با اخذ ســفته از
متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت
اقدام کنند .مســئولیت ُحسن اجرای حکم این بند
بــه عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و تمامی
مدیــران و کارکنان ذیربط میباشــد .عــدم اجرا یا
تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده
و قابل پیگیــری در مراجع ذیصالح اســت .بر این
اســاس برای فرزندانی کــه از ســال  ۱۴۰۰به بعد به
دنیا آمدهاند تســهیالت قرضالحسنه فرزندآوری،
به ازای فرزند اول  200میلیون ریال و به ازای فرزند
دوم  400میلیــون ریــال و بــه ازای فرزند ســوم 600
میلیون ریــال و به ازای فرزند چهــارم  800میلیون
ریال و به ازای فرزند پنج به بعد  1000میلیون ریال؛
در مــورد تولــد فرزندان دوقلو و بیشتــر به ازای هر
فرزند یک وام تعلق میگیــرد و ترتیب تولد لحاظ
میگــردد .بانــک مرکزی موظف اســت با همکاری
ســازمان ثبــت احوال کشــور ســامانهای بــه منظور
ثبتنام و مدیریت فرایندهای پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه فرزندآوری ایجاد کند ».در پایان این
بخشنامه موکداًیادآور شده است ترتیبی اتخاذ شود
تــا حداکثر ظرف مدت یــک هفتــه از تاریخ وصول
ایــن نامه ،موضوع به واحدهــای اجرایی ذیربط در
سراســر کشور ابالغ و یک نســخه از ابالغیه مربوطه
به این بانک ارسال شود.متقاضیان میتوانند برای
ثبتنام به ســامانه تســهیالت یادشــده بــه آدرس
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رئیس ســازمان امور مالیاتی در گفتوگو با «ایران» گفت :سامانه پایانههای فروشگاهی از تیرماه آغاز بهکار میکند
گــروه اقتصــادی /قانــون اســتفاده از
صندوقهــای فــروش بــه ســال 1382
برمیگــردد که وظیفه اســتقرار آن بر عهده
اتاق اصناف گذاشته شد ،اما بهدلیل ناکامی
این پــروژه به وزارت بازرگانی وقت ســپرده
شــد کــه آن هــم عملیاتــی نشــد .درنهایت
براســاس اصالحیــه قانــون مالیاتهــای
مســتقیم مصوب سال  1394ســازمان امور
مالیاتی موظف شد تا سامانه صندوقهای
مکانیــزه فــروش را پیادهســازی کنــد که در
قالب یک الیحه به مجلس شورای اسالمی
تقدیــم شــد و درنهایــت قانــون پایانههای
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان بــا عنــوان
الیحــه نحوه اســتفاده ،نگهــداری و نظارت
بر پایانه فروشگاهی  21مهر ماه سال 1398
در مجلــس به تصویب رســید و در  13آبان
همــان ســال بــه وزارت اقتصــاد ابالغ شــد.
بــا توجــه به فرصــت  15ماهه بــرای فراهم
کــردن بســترهای زیرســاختی اجــرای ایــن
قانون باید از ابتدای خرداد ماه سال گذشته
و در دولــت قبــل اجرایــی میشــد کــه ایــن
اتفاق نیفتاد.
این قانون که درواقع تکمیلکننده قانون
مالیات بر ارزش افزوده برای مالیاتستانی
محســوب میشــود ،تأثیر زیــادی در اعمال
عدالــت مالیاتــی و همچنیــن افزایــش
درآمدهــای مالیاتی خواهد شــد .براســاس
آمار رسمی در اسفند ماه سال  1399تعداد
دســتگاههای کارتخــوان فعــال در کشــور 9
میلیون و  600هزار و  451دستگاه اعالم شده
که سهم  76درصدی از پرداختهای کارتی
دارد که با توجه به نرخ رشــد این دستگاهها
هم اکنون باید به بیش از  10میلیون دستگاه
رســیده باشــد .این درحالی اســت که درکنار
فروشــگاههای معتبــر بســیاری از فعــاالن
دورهگــرد و ...نیــز از دســتگاههای کارتخوان
استیجاری استفاده میکنند.
ëëاجرای قانون در دستور کار دولت سیزدهم
حــال با آغــاز فعالیــت دولت ســیزدهم
دربخش مالیاتهــا و درکنار تمام اقداماتی
که دراین حوزه صورت گرفته ،اجرای قانون
پایانههــای فروشــگاهی بهعنــوان یکــی از
اولویتها در دستور کار قرار گرفته است.
درهمیــن خصــوص رئیــس ســازمان
توگــو بــا «ایــران»
امورمالیاتــی در گف 
درپاســخ به این پرسش که چه زمانی قانون
پایانههــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان
اجرایی میشود ،گفت :هماکنون این قانون
مراحــل نهایی خــود را میگذرانــد و درحال
آزمایش سامانه مؤدیان هستیم.
داود منظور افزود :هم اکنون بخشهای
اصلی و مهم آزمایش ســامانه انجام شــده
اســت ،بــه طــوری کــه صورتحســابهای

آزمایشــی از برخــی از مشــاغل دریافــت
میکنیــم .معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و
دارایی درباره زمان دقیق اجرایی شدن این
قانــون توضیــح داد :در تیــر ماه ســالجاری
ســامانه را رونمایی میکنیم .به گفته وی ،با
رونمایی از این ســامانه فراخوان از مشــاغل
مشمول برای عضویت در سامانه نیز اعالم
خواهد شد.
ëëاشخاص مشمول قانون پایانه فروشگاهی
و سامانه مؤدیان
در سامانه مؤدیان به هر مؤدی ،کارپوشه
ویــژهای اختصاص یافته و تبــادل اطالعات
میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن
کارپوشه انجام میشود .مؤدیان میتوانند با
اســتفاده از هرگونه ســخت افزار یا نرم افزار
اعــم از رایانه شــخصی ،پایانه فروشــگاهی،
ســامانههای ابــری یا هــر وســیله دیگری که
حافظــه مالیاتی به آن متصل شــده باشــد،
بــه ســامانه مؤدیــان متصــل شــوند .مرجع
نهایی ثبت ،صدور و استعالم صورتحساب
الکترونیکی ،سامانه مؤدیان است.
براســاس ایــن قانــون کلیــه صاحبــان
مشــاغل اعــم از صنفــی و غیــر صنفــی،
اشــخاص حقوقــی مشــمول پایانــه
فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند .بدین
ترتیب عرضه کنندگان کاالها و خدمات به
موجب این قانون و ســایر قوانین از مالیات
و عوارض معاف هستند .همچنین فعاالن
اقتصادی مســتقر در مناطــق آزاد تجاری-
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم
معامــات ســاالنه آنهــا از مبلغــی کــه بــه
پیشــنهاد ســازمان بــه تأیید هیــأت وزیران
میرسد ،بیشتر باشــد ،مکلف به عضویت
و ثبــت معامــات در ســامانه مؤدیــان
هستند این حکم شامل کلیه مناطق کشور

از جملــه مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی عملیات ثبت فروش و صدورصورتحساب
و مناطــق ویــژه اقتصــادی میشــود .طبق الکترونیکــی ،توســط پایانــه فروشــگاهی
تکالیفــی که ایــن قانون برعهده اشــخاص انجــام میشــود .درصورتــی کــه خریــدار،
مشمول گذاشته است ،ثبتنام و عضویت مصرفکننــده نهایــی نبــوده و خــود عضــو
در ســامانه مؤدیــان ،صــدور صورتحســاب ســامانه مؤدیــان باشــد ،صورتحســاب
الکترونیکــی ،اعــام شــماره حســاب و الکترونیکــی صادرشــده توســط فروشــنده،
شناســه یکتای دســتگاه کارتخوان بانکی یا بهصــورت خــودکار بــه کارپوشــه وی در
درگاههای پرداخت الکترونیکی و اســتفاده ســامانه مؤدیان منتقل میشــود و بهعنوان
از پایانه فروشــگاهی برای خردهفروشــیها اعتبار مالیاتی برای او منظور میشود.
در پایانه در دوره سه ماهه ،بدهی مالیات
و واحدهــای صنفی مورد تأکیــد قرارگرفته
اســت .عالو ه بر این مشموالن باید هرگونه بــر ارزش افزوده مؤدی که عبارت اســت از
نقــص فنی یا تغییر مالکیــت واحد صنفی مابــه التفــاوت مالیــات فــروش و مالیــات
خریــد (اعتبــار مالیاتــی) وی در طول دوره،
خود را به سازمان مالیاتی اعالم کنند.
ëëصحت سنجی اطالعات ثبت شده
طبــق مقــررات توســط ســامانه محاســبه
برپایــه ایــن قانــون ،اصــل برصحــت میشــود .در صورتــی کــه مالیــات فــروش
اطالعــات ثبــت شــده مــؤدی در ســامانه مــؤدی بیشــتر از مالیــات خریــد (اعتبــار
مؤدیان اســت ،مگرخــاف آن اثبات شــود .مالیاتــی) وی باشــد ،مــؤدی موظف اســت
برایــن اســاس مأمــوران مالیاتــی ،جــزدر مابهالتفاوت را به ترتیبی که ســازمان مقرر
مــواردی کــه مــؤدی از ثبتنــام در ســامانه میکنــد ،بــه حســاب ســازمان واریــز کنــد.
امتنــاع کــرده یــا اثبــات شــود کــه در ثبــت متقابالً در صورتی که مالیات فروش مؤدی
اطالعــات خــود در ســامانه مؤدیــان تخلف کمتــر از مالیــات خریــد (اعتبــار مالیاتــی)
کرده اســت ،حق مراجعه به محل فعالیت وی باشــد ،ســازمان موظف است با رعایت
مؤدی و مطالبه دفاتر ،اسناد و مدارک وی و ترتیبات قانونــی مربوطه مابهالتفاوت را به
رسیدگی به آنها را ندارند.
مؤدی مسترد کند.
همچنین در صورتی که مؤدی ،برخی از
مأخــذ محاســبه مالیــات و عــوارض
فعالیتها یا معامــات خود را کتمان کند ،فــروش کاالها و خدمات ،در مــورد مؤدیان
یا از صدور صورتحســابهای خود از طریق عضــو ســامانه مؤدیــان ،ارزش فــروش
ســامانه مؤدیــان خودداری کــرده یا در ثبت مندرج در صورتحســاب الکترونیکی اســت
قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا که توســط آنان درســامانه مزبور ثبت شده
بیش اظهاری شده باشد .
اســت .مطابــق این قانــون ،اصل بــر نقدی
ëëنحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
بــودن معامــات اســت؛ مگــر اینکه نســیه
صورتحســاب الکترونیکــی ،توســط بــودن معامالت ودریافــت و پرداختهای
فروشــنده از طریق ســامانه مؤدیــان صادر مرتبط با آن در ســامانه مؤدیان ثبت شــده
اﺳﺘﻘﺮاض
ﻧﻤﻮدارھﺎی
ﮔﺰارشرسیده باشد.
تأیید طرفین
میشــود .در مــورد مؤدیانــی کــه مســتقیماً و به
بــا مصرفکننــده نهایــی ارتبــاط دارنــد،
در مــواردی کــه معاملــه یــا قــرارداد در

گزارش «ایران» ازکاهش هزینه ها و افزایش درآمدها در 10ماه اخیر

استقراض از بانک مرکزی چگونه تعطیل شد ؟

گروه اقتصادی/زمانی که دولت ســیزدهم
ســکان قــوه مجریــه را در دســت گرفــت
اقتصــاد کشــور ،بویــژه اقتصــاد کالن
وضعیــت مناســبی نداشــت .وقتــی تیــم
اقتصــادی دولــت ســیزدهم در تابســتان
سال گذشته شکل گرفت و هدایت اقتصاد
را در دســت گرفــت ایران بــا باالترین تورم
تاریــخ  ۷۰ســال اخیــر خــود روبــهرو بــود.
طبــق آمــار بانــک مرکــزی ،نــرخ تــورم در
تیرمــاه  ۱۴۰۰در پایــان دولــت دوازدهم به
 ۵۷درصد رســید که باالتریــن نرخ تورم از
ســال  ۱۳۲۲به این سو محسوب میشود و
پس از انقالب اســامی در هیچ دولتی این
میزان تورم سابقه نداشته است.
ایــن تــورم بیســابقه ناشــی از کســری
بودجــه قابل توجه دولــت قبل و مهمتر از
آن جبران این کســری از راههای تورمزایی
ماننــد اســتقراض از بانــک مرکــزی ،چاپ
پول بیپشتوانه یا به اصطالح «پولی کردن
کسری بودجه» بود.
دولــت گذشــته ،بویــژه بعــد از خــروج
امریــکا از برجــام بهدلیل نداشــتن طرح و
برنامــهای جایگزیــن در ســه ســال متوالی
بــا سیاســتهای پولــی غلــط پایــه پولی و
نقدینگی را به شــدت افزایــش داد .میزان
نقدینگــی ایجــاد شــده در دولــت قبــل
برابــر 3هــزار و  ۳۴۰هــزار میلیــارد تومــان
بوده اســت که ایــن رقم  ۶,۹برابــر بیش از
نقدینگــی در دوره قبل از شــروع به کار آن
بود .اشــتباه دولت دوازدهــم این بود که با
امید بــه درآمدهــای نفتی حاصــل از حل
موضــوع برجــام و رفــع تحریمهــا از یــک
طــرف ،میــزان هزینههایــش را روز بــه روز
افزایــش داد و از طــرف دیگــر از افزایــش
درآمدهای پایدار و غیرنفتی غفلت کرد.
در نتیجه زمانی که تحریمها برگشت و
درآمدهای نفتی به پایینترین حد ممکن

رســید خزانــه دولت خالی و دســت دولت
نیز بسته شد.
از آنجــا کــه دولــت تــوان و اراده الزم
برای کاهش هزینههایش را نداشــت برای
تأمین منابع الزم و جبران کســری بودجه،
دســت به سوی بانک مرکزی دراز کرد و به
چاپ پول روی آورد.
دو مــورد از مصــارف دولــت در اینجــا
نقشــی کلیــدی داشــتند :یکــی حقــوق و
مزایای کارکنان بود و دیگری ارز ترجیحی.
دولت که هر ســاله به مقــدار قابلتوجهی
حقوق کارکنانش را افزایش داده بود برای
پرداخــت این حقوق هر مــاه مقدار زیادی
پــول چاپ میکــرد و بر پایه پولــی و میزان
نقدینگی میافزود.
در مــورد ارز ترجیحــی نیــز میلیاردهــا
دالر را بــه واردات کاالهــای اساســی
اختصاص داد ،بدون اینکه اثر مســتقیمی
بــر ســفره مــردم داشــته باشــد ،زیــرا تورم
افسارگسیخته ناشــی از استقراض از بانک
مرکــزی ،دامــن کاالهــای اساســی را نیــز
گرفتــه بــود و اثــر ارز ترجیحــی را پیوســته
خنثــی میکــرد .از ســوی دیگــر اختصاص
میلیاردهــا دالر ارز ترجیحــی موجودی ارز
کشــور را بــا چالش مواجــه کــرده و قیمت
دالر در بــازار آزاد تا  30هزار تومان هم باال
رفت .خود این موضوع نیز بر رشد شتابان
تــورم افزوده و قــدرت خرید مردم را بیش
از پیش کاهش میداد.
اینگونــه بــود که دولــت ســیزدهم یک
اقتصــاد کالن بیثبات و متالطم را تحویل
گرفــت .بــه همیــن خاطــر کار ســاماندهی
اقتصــاد کشــور را از همــان ســطح کالن و
سروســامان دادن بــه شــاخصهای کالن
اقتصادی شروع کرد.
آیــتاهلل رئیســی در نخســتین روزهای
کاری خــود بر این نکته تأکید کرد که هدف

اولیــه دولــت بعــد از کنترل کرونــا ،کاهش
تــورم و هدایــت نقدینگی به ســمت تولید
اســت .از آن زمــان بــه بعــد بارهــا بــه این
موضوع مهم پرداختهاند.
در آخریــن مــورد در ســفر خــود بــه
آذربایجانغربی و در جمع اقشار مختلف
مردم شهر «ارومیه» بار دیگر اهمیت این
موضوع را یادآور شــد و گفت :برای کاهش
تــورم ،از بانــک مرکــزی اســتقراض نکرده
و گامهــای دیگری برداشــته شــده اســت و
اقدامات خوبــی در جلوگیری از چاپ پول
انجام شــد که میتواند در بهبود وضعیت
اقتصادی بسیار مؤثر باشد.
سیدمســعود میرکاظمــی ،رئیــس
ســازمان برنامه و بودجه نیز گفته است که
دولت ســیزدهم در راستای مقابله با تورم
در زمینه جلوگیری از رشــد مصارف دولت
و کنترل خلــق پول توســط بانکها برنامه
مشــخصی را دنبــال کــرده و در نتیجه این
اقدامــات باوجــود اینکــه در مــاه فروردین
درآمدهــا پاییــن اســت امــا پرداختهــای
این ماه بدون اســتقراض و از محل درآمد
دولت واریز شده است.
اینکــه دولــت ســیزدهم تاکنــون بــرای
هزینههایــش اقدام به اســتقراض از بانک
مرکزی نکرده است نشاندهنده اقدامات
و سیاستهایی است که تاکنون با در پیش
گرفتــن یــک رویکــرد اقتصــادی درســت
انجام داده است.
دو مــورد از ایــن اقدامــات از اهمیــت
بیشتری برخوردار است .دولت در راستای
مثبــت کــردن تــراز عملیاتــی از یک طرف
هزینههایــش را کنتــرل کــرده و از رشــد
افســار گســیخته آن جلوگیری کرده اســت؛
بــرای نمونــه امســال بــه رویــه ســالهای
گذشــته بــدون حســاب و کتــاب میــزان
حقــوق کارکنان را افزایــش نداد .این مورد

ســامانه مؤدیــان ثبــت نشــده باشــد ،آن
معامله یا قرارداد ،نقدی تلقی میشود.
در معامــات غیرنقــدی نظیــر فــروش
اقســاطی و اجــاره بــه شــرط تملیــک و
قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای ،تاریخ
تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور
صورتحســاب اســت؛ بنابراین مــؤدی مجاز
اســت پرداخــت مالیات و عــوارض فروش
این نوع معامالت را تا زمان پرداخت ثمن
معاملــه توســط خریــدار یــا مبلغ قــرارداد
توسط کارفرما ،متناســباً به تأخیر بیندازد و
سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض
فروش این نوع معامالت توسط کارفرما یا
خریدار ،مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در
پرداخت نخواهد کرد.
درخصــوص معامــات مذکور ،تــا زمان
پرداخت مالیات و عوارض توســط خریدار،
اعتبار مالیاتی بــرای وی از این بابت منظور
نخواهد شــد ازســوی دیگر کلیه کارفرمایان
موظفنــد عــاو ه بــر ثبــت اصــل قــرارداد
پیمانــکاری ،کلیــه پرداختهــای خــود بــه
پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت کرده،
همزمان با هر پرداخــت ،مالیات و عوارض
متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند.
ëëجرایممتخلفان
دراین قانون فعاالن صنفی که از ثبتنام
در ســامانه خــودداری کننــد ،از امتیــازات
پیشبینی شــده محــروم میشــوند .ضمن
اینکه مأموران مالیاتی نیز برای رسیدگی به
دفاتــر و اســناد بهصورت حضــوری به واحد
متخلف مراجعه خواهند کرد.
عــاوه برایــن ،مراجع ذیربــط مکلفند
ظرف مدت شــش ماه از تاریــخ الزماالجرا
شــدن ایــن قانــون ،فراینــد مربــوط بــه
صــدور ،تجدیــد ،تمدیــد ،اصالح یــا ابطال
پروانــه کســب وکار ،کارت بازرگانــی و مجوز
فعالیتهای اقتصادی را به گونهای اصالح
کنند که هرگونه شــروع فعالیــت اقتصادی
جدیــد ،تغییر نــوع فعالیت ،تغییــر مالک
یــا مالــکان ،تغییــر مــکان و ســایر تغییرات
مرتبــط بــا کســب و کار اشــخاص ،بــدون
ثبت یا اصالح اطالعات مربوط در ســامانه
مؤدیــان امکانپذیــر نباشــد .تشــخیص
مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات
مربوطــه در هــر مــورد ،بــا کارگــروه راهبری
سامانه مؤدیان است.
در ایــن قانــون عــاوه بر جرایــم کلی که
درنظر گرفته شده ،برای هر تخلفی جریمه
خاصــی پیشبینــی شــده اســت .برهمیــن
اساس در صورت عدم عضویت در سامانه
مؤدیان ،عدم استفاده از پایانه فروشگاهی،
عدم استفاده از حافظه مالیاتی ،استفاده از
حافظه مالیاتی متعلق به ســایر مؤدیان ،یا

واگــذاری حافظه مالیاتی خــود به دیگران،
معــادل  10درصــد مجمــوع مبلــغ فروش
انجــام شــده از آن طریــق ،یــا  2میلیــون
تومان ،هر یک که بیشتر باشد و محرومیت
از اعمال معافیتهــای مالیاتی ،نرخ صفر
و مشــوقهای موضــوع قانــون مالیاتهای
مســتقیم در همــان ســال مالــی اعمــال
میشود.
هرشــخصی کــه بــه قصــد تقلــب یــا
اخــال در نظــام مالیاتــی کشــور ،اقــدام به
تولیــد ،عرضــه یــا اســتفاده از تجهیــزات
ســخت افــزاری و نرمافــزاری و پایانههــای
فروشــگاهی معیــوب یا تجهیــزات معیوب
کننــده کنــد ،یــا پایانــه فروشــگاهی خــود یا
دیگــران را تخریــب کنــد ،عــاوه بــر جبران
ضــرر و زیان ،حســب مــورد به یــک یا چند
مــورد از مجازاتهای تعزیری درجه شــش
قانــون مجازات اســامی به غیــر از حبس،
محکوم میشود.
ëëتشویق و تسهیالت
براســاس ایــن قانــون ســازمان
امورمالیاتی موظف است در پنج سال اول
پس از اســتقرار ســامانه مؤدیان به منظور
تشــویق صاحبان مشــاغل کــه فروشهای
خــود را بــا اســتفاده از پایانــه فروشــگاهی
انجــام داده و کاالهــا و خدمــات موردنیــاز
خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه
مؤدیان خریداری کنند ،معادل  20درصد
مالیات بر ارزش افزودهای که مؤدی در هر
دوره بــه ســازمان پرداخت میکنــد یا یک
درصــد فروش وی (هر کدام کمتر باشــد)،
حداکثــر تــا  6میلیــون تومــان در هــر دوره
مالیاتی بهعنــوان پاداش همکاری مؤدی،
از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی
کســر کند .پاداش مؤدیانی که طبق قانون،
مشــمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند،
از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر
میشود .پاداشــی که به این مؤدیان تعلق
میگیــرد ،از  50درصــد مالیــات عملکــرد
ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.
ëëاسترداد قرعهای مالیات
بــه منظــور تشــویق مصرفکننــدگان
نهایــی (اشــخاص حقیقــی) کــه خریدهای
خــود را از فروشــندگان مجهــز بــه پایانــه
فروشــگاهی و از طریــق شــبکه پرداخــت
بانکــی انجــام میدهنــد ،از هــر 10
صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط
پایانههای فروشگاهی سازمان مالیاتی یک
صورتحساب را بهصورت قرعه کشی برخط
انتخاب کرده ،دو برابر مبلغی را که خریدار
براســاس آن صورتحساب بهعنوان مالیات
بــر ارزش افــزوده پرداخت کرده اســت ،به
حساب بانکی وی مسترد کند.

ﻧﻤﻮدارھﺎی ﮔﺰارش اﺳﺘﻘﺮاض

بیشــترین نقــش را در مصــارف بودجهای
دولت ایفا میکند.
ک ســری
در اقدامــی دیگــر بــا انجــام ی 
سیاســتها میــزان درآمدهــای خــود را
افزایش داد؛ برای نمونه صادرات نفت به
باالی یک میلیون بشــکه در روز رسید .این
موضوع نیز کمک کرد تا در جبران کســری
بودجه حتــی آنگونه که دولــت قبل اوراق
چاپ میکرد به سراغ این گزینه هم نرود.

اکنــون دولــت در کنــار موارد فــوق و در
اقدامی شجاعانه کاری را که از زمان دولت
ســازندگی بر زمین مانده بود به ســرانجام
رســاند؛ حــذف ارز ترجیحــی و پرداخــت
مستقیم آن به مردم ،بویژه در دهکهای
پایین درآمدی.
بــرای درک اهمیت ایــن موضوع کافی
است به این توجه شود که در بودجه 1400
حــدود  9میلیــارد دالر بــه ارز ترجیحــی به

منظــور واردات کاالی اساســی اختصــاص
یافــت ،امــا در عمــل حــدود  16میلیــارد
دالر بــرای این کار هزینه شــد .حاصل این
ارزپاشــی فراهم کردن رانــت برای عدهای
معدود و منتفع شدن کشورهای همسایه،
چــه از طریق قاچــاق آرد و گندم و روغن و
چــه از طریــق صــادرات محصوالتی مانند
ماکارونی و کاالهای مشــابه به این کشورها
بود .ارزی که از این طریق اختصاص یافت
قبــل از هــر چیــز دســت دولــت قبــل را در
ســاماندهی بازار ارز داخل خالی گذاشت.
امــا اکنــون دولــت ســیزدهم دســتکم از
محــل هدفمندی یارانههــا میلیاردها دالر
ارز در اختیــار خواهــد داشــت و میتوانــد
بــا آن کنتــرل بهتــری بــر بــازار ارز و رونــد
نقدینگی در کشور داشته باشد.
اگــر افزایش سرســامآور قیمت جهانی
کاالهــای اساســی در نتیجــه جنگ روســیه
و اوکرایــن را نیــز در نظــر بگیریــم اهمیت
ایــن موضوع دو چنــدان میشــود .زیرا در
صورت تداوم سیاست ارز ترجیحی دولت
مجبور میشــد چندین برابر ارز اختصاص
دهــد .در آن صــورت ســاماندهی جریــان
نقدینگی ،تورم و بهطور کلی اقتصاد کالن،
بهعنــوان هــدف اصلــی دولــت ســیزدهم
کاری بــس دشــوار ،شــاید هــم نشــدنی
میشد.
بنابرایــن ،عــدم اســتقراض از بانــک
مرکــزی کــه مورد توجــه دولت اســت تنها
یک سیاســت ســاده اقتصادی نیست ،این
موضــوع نتیجــه در پیش گرفتــن یک رویه
جدیــد اقتصــادی اســت و نشــان میدهد
مسیری که دولت در اقتصاد کالن در پیش
گرفته اســت ،مســیر درســتی اســت و یکی
از ثمــرات آن ،بازگشــت ثبــات بــه اقتصاد
طوفــانزده کالن کشــور و کاهــش تــورم در
ماهها و سالهای آتی خواهد بود.

