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رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

شناسایی  1/1میلیون مؤدی مالیاتی جدید از اصناف
کارگران و کارمندان پارسال دو برابر اصناف مالیات پرداخت کردند

میزان مالیات پرداختی 2میلیون واحد صنفی

ســاالنه واحد صنفیشان زیر  4.8میلیارد
تومان بوده اســت و بــاالی این رقم حتماً
باید اظهارنامه و اســناد ارائه کنند .رئیس
کل سازمان امور مالیاتی گفت 800 :هزار
نفر تاکنــون اظهارنامــه مالیاتــی دادهاند
و پیشبینــی میشــود امســال اظهارنامه
مالیاتیاصنافبه 4میلیونفقرهبرسدکه
نســبت به سال گذشته که در مجموع 2.9
میلیون اظهارنامه بود امسال  1.1میلیون
اظهارنامه بیشتر دریافت کنیم .منظور در
پاسخ به این پرسش که آیا درآمد بودجه
از مالیات امســال محقق میشــود گفت:
تالش میکنیم مؤدیان جدید را شناسایی
کنیــم .امســال  1.2میلیون مــؤدی جدید
شناسایی شدهاند و اینها به خاطر اشراف
اطالعاتــی و ســامانههای مالیاتی اســت.
وصــول مالیــات در بهــار امســال نســبت
به مدت مشــابه ســال قبل رشــد داشته و
درآمــد قانــون بودجه را محقــق میکند.
اگر با این روند تا پایان ســال پیش برویم،
پیشبینــی میکنیــم درآمــد  450هــزار

میلیــارد تومانــی قانون بودجــه را محقق
س کل ســازمان امــور مالیاتی
کنیــم .رئیــ 
در مــورد پایانه فروشــگاهی گفت:بزودی
مجوزهایــی بــرای شــرکتهای معتبــر
صــادر میکنیــم که ایــن شــرکتها رابط
بیــن ســازمان مالیاتی و مؤدیــان مالیاتی
باشند مانند شرکتهایی که خدمات پوز
ارائه میکننــد و این شــرکتها میتوانند
خدمــات مالیاتــی بــه فعــاالن اقتصادی
بدهند .وی گفــت:پیشبینی میکنیم 7
تا 8میلیون فعال اقتصادی کد اقتصادی
دریافــت کنند و کارپوشــه و حافظــه برای
آنهــا تعریــف میشــود کــه بــه ســامانه
مرکــزی از طریــق شــرکتهای معتبر که
مجوز خواهند گرفت متصل میشــوند و
ما امیدواریم با رونمایی ســامانه مؤدیان
بحــث مالیــات اصناف تکمیل شــود.وی
گفت:بــه زودی فراخوانی ارائه میکنیم و
برای شــرکتهای معتبر مجوز میدهیم
و پایانههــای فروشــگاهی را در واحدهای
صنفیمستقرمیکنیم.

عرضه و تقاضا در بازار ارز به تعادل رسید

دیروز دربازارمتشکل ارزی دالر 27565تومان و یورو  28500تومان قیمت داشت

نوســانی کــه دربــازار آزاد ارز ایجــاد
شــده بود تنها چنــد روز دوام آورد ،به
طــوری که طــی روزهای اخیــر قیمت
ارز رونــد معقولــی درپیــش گرفتــه
اســت و رئیس کل بانــک مرکزی از به
تعادل رســیدن عرضه و تقاضا دراین
بــازار خبــر میدهد،البتــه همچنــان
میــان نرخهایــی که از ســوی دالالن و
بــازار آزاد اعالم میشــود بــا آنچه در
ســامانههای رسمی مانند ســنا و بازار
متشکل ارزی کشف میشود ،اختالف
وجــود دارد ،امــا همان گونــه که بارها
اعــام شــده اســت ،بــه دلیــل ســهم
انــدک بــازار آزاد در تأمیــن ارز (کمتر
از  5درصــد) مــاک نــرخ واقعــی ارز
همانی است که در بازار متشکل ارزی
اعالم میشود.
در روز گذشته و براساس نرخهایی
که در ســامانه ســنا (میانگیــن موزون
نــرخ در بازار ارز) اعالم شــده بود ،هر
دالر امریــکا به قیمت  27هزار و 306
تومــان خرید و با نرخ  27هزار و 554
تومان فروخته میشــد .ایــن درحالی
اســت کــه میانگیــن هفتگــی قیمــت
خرید و فروش دالر دراین ســامانه نیز
به ترتیب  27هزار و  285تومان و 27
هــزار و  532تومان درج شــده اســت.
نــرخ یــورو نیــز درایــن ســامانه (روز
گذشــته) برای خریــد  28هزار و 773
تومــان و بــرای فروش  29هــزار و 35
تومان اعالم شده بود.
دربازارمتشکل ارزی نیز که معرف
نرخ بازار نقدی و اســکناس ارز اســت
هــر دالر  27هــزار و  565تومــان و هر
یــورو  28هــزار و  500تومــان اعــام
شــده بود .درایــن روز میانگین قیمت
دالر در صرافیهــا نیــز  27هزار و 841
تومــان و بــرای یــورو  28هــزار و 785
تومــان درج شــده بــود .بــا ایــن حــال
همچنــان دالالن از طریــق کانالهای

تلگرامــی اعــام نــرخ ارز ســعی
میکنند ،فاصله میان بازار آزاد و نرخ
رســمی را حفظ کنند .برهمین اساس
در ایــن کانالها بــا قیمتهایی بیش
از  30هــزار تومــان بــرای دالر مواجــه
هســتیم ،اما طبق گزارشها ،بازار ارز
طی روزهــای اخیر بخصــوص پس از
ازسرگیری مذاکرات برجام از خریدار
تخلیه شــده و بــر تعداد فروشــندگان
آن افزوده شده است.
در همیــن خصــوص روز گذشــته
رئیــس کل بانک مرکزی با بیان اینکه
در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل
خوبی در بازار ایجاد شــده است تأکید
کــرد :در بســیاری از روزها در ســامانه
نیمــا شــاهد فزونــی عرضه بــر تقاضا
هستیم.
علــی صالحآبــادی در پنجمیــن
جلســه هم اندیشی با اقتصاددانان با
محوریت «سیاســتگذاری بهینه ارزی
و ارتبــاط میــان متغیرهــای پولــی و
ارزی» که در بانک مرکزی برگزار شد،
گفــت :مدیریت بــازار ارز را همواره با
جدیت و بــا مکانیزمهای مختلف در
دستور کار قرار دادهایم.
وی تأکیــد کــرد :بــا نظــرات
اقتصاددانــان حاضر در جلســه مبنی
بــر اینکــه بانــک مرکــزی بایــد حضور
مؤثری در بازار ارز داشته باشد موافق
هســتم و ایــن بانــک بــا روشهــای
مختلــف میتوانــد تعــادل و ثبات در
بــازار ایجاد کنــد که ایــن موضوع هم
اکنون محقق شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات
متعــددی در دســتور کار بــوده و
هماکنــون نیــز برنامههایــی بــرای
مدیریــت بــازار ارز در دســت اقــدام
اســت ،افــزود :در مدیریــت بــازار ارز
بخشــی در زمینــه هماهنگــی بانــک
مرکــزی بــا وزارت صنعــت ،معدن و

عکس :ایرنا

بــا افزایش اطالعات و آمار و ارقام مربوط
بــه مالیــات عملکــرد اصناف و مشــاغل
کــه طــی هفتههای اخیــر برای بخشــی از
صاحبان مشاغل موجب گالیه شده بود؛
عادالنه بودن روش جدید مالیاتستانی
از این بخش نمایانتر میشــود .براساس
تــازه ترین آمــاری کــه ازســوی رئیس کل
ســازمان امــور مالیاتی ارائه شــده اســت،
60درصــد واحدهــای صنفــی مشــمول
مالیــات صفــر هســتند و اصــاً مالیاتــی
نمی پردازنــد و  30درصد مابقی نیز باید
مالیاتی کمتر از 5میلیون تومان بپردازند.
بنابرایــن  90درصــد از اصنــاف کمتــر از
 5میلیون تومــان مالیــات میدهند .این
درحالــی اســت که بــه گفتــه داود منظور،
رئیس کل سازمان مالیاتی در سال گذشته
کارمندانوکارگران 36هزارمیلیاردتومان
مالیات پرداختهاند ،اما مالیات پرداختی
مشــاغل و اصناف  17هزار میلیارد تومان
بوده اســت .ازسوی دیگر ،مالیات اصناف
5درصــد کل درآمد مالیات کشــور اســت
در حالی که سهم اصناف از اقتصاد کشور
بــاالی  40درصد اســت یعنی بــه عبارت
دیگــر بخــش خدمــات  50درصــد تولید
ناخالص داخلی کشور را برعهده دارد که
در بخش غیرشــرکتی که همان اصناف و
مشاغل و واحدهای صنفی هستند  35تا
 40درصد نقش دارند در حالی که مالیاتی
که میدهند ،فقط  5درصد است .معاون
وزیــر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه
امســال در قالــب تبصره مــاده  100قانون
مالیاتهامبنیبرمالیاتمقطوعاصناف
تا کنون  2میلیون نفر مشارکت داشتهاند،
گفــت :پیشبینــی میشــود تعــداد
اظهارنام ه مالیاتی تا پایان مهلت قانونی
به  4میلیون فقره برســد .به گفته منظور،
میانگین مالیات ســال قبل که از پزشکان
دریافت شــده  15میلیون تومان برای هر
نفر در سال بوده ،میانگین مالیات ساالنه
رســتورانها  1.5میلیون تومان و میانگین

مالیــات واحدهــای لوازمالتحریــر یــک
میلیون تومان بوده یعنی به عبارت دیگر
هزینهایکهصرفوصولمالیاتمیشود
از درآمد مالیات اصناف به صورت سرانه
بیشتر اســت .وی گفت :تاکنون  2میلیون
واحــد صنفــی در طــرح مالیــات مقطوع
شــرکت کردند البتــه این مســأله اجباری
نیســت و اصنــاف میتواننــد اظهارنامــه
بدهنــد و وارد مالیــات مقطــوع نشــوند و
بر اســاس دفاتر اســناد هزینــه اظهارنامه
ارائــه کنند .در ســال قبــل  1.7میلیون نفر
شــرکت کــرده بودنــد البتــه تــا  15تیرماه
فرصت وجود دارد که دارندگان مشــاغل
اظهارنامــه بدهند یا فرم تبصره ماده 100
را تکمیل کنند .منظور گفت:تاکنون 300
هزار مؤدی جدید نســبت به سال قبل در
قالب تبصره ماده  100در مالیات مقطوع
شــرکت کردنــد .از  2میلیون واحد صنفی
 600هزارواحدصنفیزیر 5میلیونتومان
درسال مالیات میدهند و به طور متوسط
کســانی که در مالیات تبصره  100شــرکت
کردهاند برای یک سال  2.2میلیون تومان
مالیــات پرداخــت خواهند کــرد و تنها 40
هزار واحد صنفی هستند که مالیات باالی
 20میلیــون تومــان تــا حــدود  50میلیون
تومــان پرداخت میکنند مانند پزشــک،
طالفــروش ،آهنفــروش و دفترخانــه
اســناد ،مالیات بیشــتری پرداخت کردند
اما در طرف کم درآمدها 1.2میلیون واحد
صنفی درآمد مشمول مالیاتشان صفر
بوده است که مانند میوهفروشان ،بقاالن و
یا بــزازان که درآمد پایینی دارند و مالیات
ندادهاند .وی گفت :کســانی که امســال از
روش مقطوع مالیات میدهند 70درصد
رشــد کردهانــد ،یعنــی درآمــد مالیاتی از
روش توافقی  70درصد رشــد کرده است.
منظــور گفت:عمده کســبه از ایــن اتفاق
مالیاتــی راضــی هســتند البتــه تعــدادی
هم ناراضی هســتند .آنهایی که در قالب
توافــق مالیاتــی شــرکت کردنــد درآمــد

مقایسه تعداد اظهارنامه مالیاتی اصناف در سالهای  1400و 1401

رئیس کل بانک مرکزی:

تجــارت درخصوص ثبت ســفارشها
در حــال انجــام اســت و در بخــش
دیگر ،بحث مدیریت عرضه ارز مورد
تأکید قرار گرفته تــا صادرکنندگان ارز
حاصــل از صــادرات خود را به کشــور
بــاز گردانند و بــه چرخه تجــاری وارد
کننــد .در این زمینه نیــز کمیته اقدام
ارزی تصمیماتــی بــه فراخور شــرایط
اتخاذ میکنــد .نتیجه این تصمیمات
به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در
بازار ختم میشود.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار در
ادامــه تصریــح کــرد :در حــوزه حواله
ارزی که متولی آن ســامانه نیما است
هم اکنون به طور نسبی تعادل خوبی
در زمینه عرضه و تقاضا برقرار است.
وی افــزود :برخــی روزها شــاهدیم که
ارز به انــدازه کافی وجــود دارد ،لیکن
خریدار و تقاضایی برای آن نیســت و
در واقــع میتوان گفت در بســیاری از
روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود
دارد.
رئیــسکل بانــک مرکــزی در
ادامــه تأکیــد کــرد :در زمینــه حواله و
اسکناس مشکل خاصی وجود ندارد،

ضمــن آنکه بایــد تأکید کرد وضعیت
اســکناس ارز بانــک مرکــزی همــان
طور کــه پیش از این نیز اعالم کردهام
بســیار خــوب اســت و خوشــبختانه
صادرکنندگان بویــژه بخش غیرنفتی
در زمینــه قیمــت توافقــی فــروش ارز
گامهای مؤثری برداشتهاند.
رئیسکل بانــک مرکزی در بخش
دیگــری از ســخنان خــود بــه موضوع
مدیریــت انتظارات تورمــی پرداخت
و گفــت :بانــک مرکــزی بــا جدیــت
موضــوع مدیریت انتظــارت تورمی را
پیگیری میکند و ایــن موضوع نیز در
دولت در دستور کار است.
صالحآبــادی درخصوص برخورد
قاطــع بانک مرکــزی بــا اخاللگران و
سفته بازان ارزی در بازار هم گفت :در
مدت اخیر با تالش و همکاری شــبانه
روزی بــا دســتگاهها و ســازمانهای
نظارتــی و انتظامی ذیربــط ،با برخی
کانالهــای فضای مجازی کــه با موج
ســواری بــر برخــی اخبــار و انتظارات
کاذب تورمــی اقــدام به قیمتســازی
صــوری و شــرطبندی روی قیمت ارز
میکردند ،برخورد شد.

