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گزارش «ایران» از جزئیات بسته سیاستهای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور

بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

اخبار

مقابله با خروج سرمایه

در  8سال دولت روحانی خروج سرمایه از کشور به حدود  78میلیارد دالر رسیده بود
بررســی گزارشهــای رســمی ،نشــان از
خــروج قابــل توجه ســرمایه از کشــور در
قالبهای مختلــف دارد .این گزارشها
حاکــی از خروج نزدیک بــه  171میلیارد
دالر ســرمایه در فاصله سالهای 1384
تا  1399است که  78میلیارد دالر آن در
دولت قبل رخ داده است ،رقمی بزرگ
که میتوانست درخدمت اقتصاد ملی و
توسعه آن قرار گیرد ،اما به دلیل ضعف
قوانین و نظارتها راهی ســایر کشــورها
شده است.
در همیــن راســتا ،اعضــای ســتاد
هماهنگی اقتصــادی دولــت به منظور
ارتقاوبهبودشاخصهایسرمایهگذاری
و برای جلوگیری از روند خروج ســرمایه
از کشور ،بسته سیاستهای جلوگیری از
خروج سرمایه از کشور را تصویب کردند.
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولت
عصر روز سهشــنبه به ریاســت آیتاهلل
دکتر ســیدابراهیم رئیســی برگزار شــد و
در این جلســه گزارشــی از طرف مراجع
حــوزه پولــی و تجارتــی دربــاره ارتقــا و
بهبــود شــاخصهای ســرمایهگذاری
بــرای جلوگیــری از روند خروج ســرمایه
از کشــور مطرح و بــرای رفع این چالش،
پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از
خروج سرمایه از کشور ارائه شد.
ایجــاد ثبات اقتصادی کالن و کنترل
تــورم و ایجــاد جذابیت ســرمایهگذاری
در کشــور ،کنتــرل کماظهــاری کاالهای
صادراتی ،مهار بیشاظهــاری کاالهای
وارداتــی در کشــور ،کنترل انتقــال ارقام
بزرگ شــبکه بانکــی و منوط شــدن آن
بــه درج مســتندات در خصــوص ایــن

ارقام ،ســاماندهی کارتهــای بازرگانی
اجارهای و شرکتهای کاغذی ،محدود
کــردن شــرکتهای تبلیغاتــی بــرای
جلوگیــری خــروج ارز از کشــور ،رصــد
جریــان کاال ،پول و ارز در کشــور از ســوی
ســامانه جامــع تجــارت و ســامانههای
نظارتی ،کنترل قاچاق سوخت ،تفکیک
حســابهای شــخصی از حســابهای
تجاری و ســاماندهی مبادالت رمزارزها
پیشــنهادات مطــرح شــده در بســته
جلوگیری از خروج ســرمایه هستند .در
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی برای
هر کــدام از وزارتخانهها و دســتگاههای
دولتــی در راســتای اجــرای ایــن بســته،
تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین
و بنا شــد اجــرای این مصوبــه و کاهش
یافتن خروج ارز از کشــور از طریق ســتاد
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و معاونــت
اقتصادی ریاســت جمهوری به شــکل
ماهانه پیگیری و رصد شود.
 ۷۸ëëمیلیــارد دالر خــروج ســرمایه در
دولتروحانی
بررســی خالص حســاب ســرمایه از
ابتــدای دهــه  ۱۳۹۰نشــان از رکوردهای
خروج سرمایه از کشور دارد .در نخستین
ســال ایــن دهــه تــراز خالــص حســاب
سرمایه منفی  ۱۷میلیارد و  ۲۱۴میلیون
دالر بــوده کــه این رقم در ســال  ۱۳۹۱به
 ۹میلیــارد و  ۸۳۵میلیــون دالر کاهــش
یافــت .درســال  ۱۳۹۲نیــز این حســاب
به منفــی  ۹میلیــارد و  ۳۲۱میلیون دالر
رســید ،اما در سال  ۱۳۹۳برای نخستین
بار در این دهه ،خالص حســاب سرمایه
بــه مثبــت  ۵۵۹میلیــون دالر رســید؛

رقمی که در سال بعد دوباره منفی ۵ ،۲
میلیارد دالر شد.
امــا از ســال  ۱۳۹۵شــرایط بــه طــور
کامــل تغییر کــرد به طــوری کــه در این
ســال ،خالــص حســاب ســرمایه منفی
 ۱۸میلیــارد و  ۲۸۸میلیون دالر افزایش
یافت .در سال بعد هم این رقم به منفی
 ۱۹میلیارد و  ۳۲۱میلیون دالر رســید که
باالترین رقم در کل دهه ۱۳۹۰محسوب
میشــود .آمــار بانــک مرکــزی نشــان
میدهــد کــه در ســال  ۱۳۹۷نیز خالص
حســاب ســرمایه منفی  ۱۶میلیارد و ۴۴
میلیــون دالر بود که در ســالهای ۱۳۹۸
و  ۱۳۹۹از آن کاســته شــد .بــه گونهای که
درسال ۱۳۹۸این تراز به منفی ۶میلیارد
و  ۶۶۹میلیــون دالر و در ســال  ۱۳۹۹بــه
منفــی  ۶میلیــارد و  ۳۱۸میلیــون دالر
رســید .البته به نظر میرســد آمار نسبتاً

پایین در سال  ۱۳۹۹به دلیل کرونا و رکود
اقتصاد جهانی رقم خورده است.
بدین ترتیب بر اســاس این گزارش،
در دوره کاری دولتهــای یازدهــم و
دوازدهــم مجمــوع خالــص حســاب
ســرمایه یا به نوعــی خروج ســرمایه به
منفی  ۷۸میلیارد دالر میرسد .بررسی
آمــار اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی
نشــان میدهد که طی  ۱۶سال  ۱۳۸۴تا
 ۱۳۹۹حدود  ۱۷۰میلیارد و  ۶۱۷میلیون
دالر سرمایه از کشور خارج شده است.
طبــق نظــر کارشناســان ،خریــد
ملک در خــارج از کشــور ،کاهش جذب
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی،
افزایش نرخ ارز و ...از جمله دالیل منفی
شدن خالص حساب ســرمایه است که
بخشی از آن نشاندهنده خروج سرمایه
از کشــور اســت .ایــن درحالــی اســت که

بــر اســاس گــزارش ســازمان کنفرانس
تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)،
ســرمایهگذاری خارجی در ایران در سال
 ۲۰۱۹نسبت به ســال پیش ،افت ۵ ،۳۶
درصــدی داشــته و به  ۵ ،۱میلیــارد دالر
رســیده کــه کمتریــن رقم طی  ۱۷ســال
گذشته (از سال  )۲۰۰۲بوده است.
ëëخریدامالکدرآنسویمرزها
یکی از مقاصد اصلی سرمایه خارج
از کشور ،امالک ســایر کشورهاست که از
کشــورهای همســایه تا اروپایی و کانادا را
دربرمی گیرد .طبق آمار ،در ســال 1399
حدود  ۵۴۵هزار ایرانی در امارات ساکن
بودهانــد .همچنین آمار غیررســمی نیز
نشــان میدهد بیــش از  ۸هزار شــرکت
ایرانی و  ۶هزار بازرگان ایرانی در سراســر
امــارات فعالیــت میکننــد .گرچــه در
ســالهای اخیر خــروج ســرمایه از ایران

به مقصد دبــی و ابوظبی امــارات کمتر
شده ،اما طبق آمار اداره امالک و اراضی
دبی ،در سال  ۲۰۱۲حجم سرمایهگذاری
ایرانیهــا در امــاک امارات حــدود ۹۰۰
میلیون دالر بوده است.
همچنین طبق این آمار ،ایرانیها در
ســال  ۲۰۱۱پس از هندیها ،انگلیسیها
و پاکســتانیها ،در رتبــه چهــارم گــروه
خریــداران امــاک در دبــی بودنــد کــه
 ۱۱۴۴ملــک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵
میلیون دالر خریــداری کرده بودند .این
ارقــام در ســالهای بعد نیز بیــن  ۴۰۰تا
 ۵۰۰میلیون دالر در نوســان بــوده ،اما از
ســال  ۲۰۱۷تاکنــون ارقــام قابلتوجهی
منتشرنشدهاست.
مورد بعدی ،خروج ســرمایه از ایران
به مقصد ترکیه اســت .بررسیها نشان
میدهــد از اوایل ســال  ۲۰۱۵تــا  ۸ماهه
 ۲۰۲۱ایرانیهــا درمجمــوع  ۲۳هــزار و
 ۶۴فقــره ملــک در این کشــور خریداری
کردهاند که اگر حداقل ســرمایهگذاری را
 ۲۵۰هــزار دالر (رقــم پذیرش تابعیت)
درنظــر بگیریــم ،ایرانیهــا طی  ۶ســال
اخیــر  ۵میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون دالر
فقــط در امــاک ترکیــه ســرمایهگذاری
کردهاند .همچنین طی ســالهای۲۰۱۳
تا سال ۲۰۲۱ایرانیها درمجموع ۴هزار و
۵۱۱شرکت در ترکیه تأسیس کردهاند که
برآورد میشود حدود  ۳میلیارد دالر نیز
در این بخش سرمایهگذاری شده باشد.
البتــه ســرمایهگذاری در ســهام و دیگــر
اقسام ســرمایهگذاری ایرانیها در ترکیه
و امارات چندان مشخص نیست و باید
منتظرارقامعجیبترنیزباشیم.

سازمان برنامه و بودجه از بهبود  80درصدی تراز کل بودجه امسال خبر داد

در  4ماه اول سال  50هزار میلیارد تومان از بدهی دولت روحانی را تسویه کردیم

سازمان برنامه در گزارش عملکرد بودجه  1401آورده است :در ماههای اخیر برای اداره کشور نه استقراض کردیم و نه از تنخواه استفاده کردیم،در حالی که دولت قبل
برای اداره کشور فقط در  4ماهه نخست پارسال  54هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته بود
گــروه اقتصــادی /ســازمان برنامــه و
بودجه از افزایــش  ۴۸۱درصد منابع
حاصل از فروش نفت و فرآوردههای
نفتــی ،پرداخــت  ۵۰هــزار میلیــارد
تومــان بدهــی دولــت قبــل و بهبــود
 ۸۰درصــدی تــراز بودجــه  ۱۴۰۱خبر
داد و اعــام کــرد :با تمرکــز دولت بر
انضبــاط مالــی ،شــاخصهای کالن
بودجــه در  ۴ماهــه نخســت امســال
روند رو به رشدی داشتند.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و
بودجــه ،بررســی عملکــرد چهــار
ماهه بودجه ،از بهبود شــاخصهای
کالن حکایــت دارد بــه طــوری کــه
دولــت با اتــکا بــه درآمدهــای پایدار
توانســته انســجام بیشــتری بــه نحوه
دخلوخــرج کشــور ببخشــد کــه این
مهــم میتواند منجر به بهبود ســایر
شاخصهای کالن اقتصادی شود.
در ســال  ۱۴۰۰و زمــان روی کار
آمــدن دولــت ســیزدهم ،بودجــه با
کســری  ۴۸۰هــزار میلیــارد تومانــی
روبهرو بــود و  ۵۴هزار میلیارد تومان
تنخــواه بانک مرکــزی در هزینههای
جاری صرف شــده بود؛ همچنین ۶۰

هــزار میلیارد تومــان در خزانه بدون
اعتبــار مانــده بــود .بهعبــارت دیگــر
دولــت قبــل بــر مبنــای درآمدهــای
ناپایــدار هزینههــا را افزایــش داد و
همیــن موضــوع ســبب تلنبار شــدن
مطالبــات اقشــار مختلــف ازجملــه
معلمان و بازنشستگان شده بود.
با روی کار آمدن دولت ســیزدهم
تمرکــز بــر افزایــش درآمدهــای
پایدار ،حــذف هزینههــای غیرضرور
و ممنوعیــت اســتقراض از بانــک
مرکــزی در دســتور کار قــرار گرفــت و
در اثر این رویکرد در پایان سال ۱۴۰۰
عــاوه بــر بازپرداخــت مطالبــات و
تسویه تنخواه بانک مرکزی اعتبارات
طرحهای عمرانی و اشــتغال هم به
رقم تاریخی  ۲۰۰هزار میلیارد تومان
رسید.
ëëمنابع درآمــدی بودجــه  ۶۳درصد
رشد داشت
همیــن رویکــرد در ســال  ۱۴۰۱بــا
تمرکز بیشــتری دنبال شــد و بررسی
گــزارش عملکــرد بودجــه در چهــار
ماهه نخست امســال نشان میدهد
منابــع درآمــدی نســبت بــه مــدت

دولت  ۱۵درصد کوچک شد

ســازمان اداری و اســتخدامی در
راستای بهینهســازی حجم و ساختار
دولــت اعالم کــرد انــدازه دولت طی
ســال گذشــته  ۱۵درصد کاهش یافته
اســت ،همچنین اهداف تعیینشده
در جهــت بهبــود کاربــری و توســعه
ســامانهها نظیر ســامانه ثبت حقوق
و مزایــا و پاکنــا تــا  ۶۵درصــد تحقــق
یافته اســت .به گزارش تســنیم ،طی
یک سال گذشــته و پس از آغاز به کار
دولت سیزدهم اقدامات متعددی از
سوی دستگاههای اجرایی انجام شد.
سازمان اداری و استخدامی بهعنوان
یکی از سازمانهای زیرمجموعه نهاد
ریاستجمهوری نیز اقدامات خود را
از سال گذشته سرعت بخشید .براین
اســاس اقدامات متعــددی در حوزه
توســعه دولت الکترونیکی ،مدیریت
عملکــرد در نظــام اداری و ارتقــای
فرهنگ سازمانی ،بهینهسازی حجم
و ســاختار دولــت ،عادالنهســازی
نظامهــای پرداخــت ،تأمین عدالت
اســتخدامی و بهینهســازی نیــروی
انســانی در دستگاههای دولتی ،طرح

ملی بهبــود فرایندهای نظــام اداری
(مبنا) ،بهرهوری ،دیپلماســی اداری،
طراحی ،اجرای آزمایشــی و اســتقرار
نهایی ســامانه یکپارچــه پرداخت به
ذینفــع نهایــی و تهیــه گزارشهــای
دورهای منظــم در مقایســه ورود
اطالعــات در ســامانههای ســازمان
اداری و اســتخدامی کشــور انجــام
شــده اســت .همچنیــن در بحــث
بهبود کاربری و توســعه ســامانههای
مســتقر در ســازمان از قبیــل ثبــت
حقــوق و مزایــا ،پاکنا ،اســتخدام و،...
تدویــن ســالنامه آماری نظــام اداری
با برشهای دستگاهی و جغرافیایی
مربــوط به ابتــدای ســال  ،1401ایجاد
وبســرویس وضعیت واکسیناسیون
کارمنــدان دولت ،راهاندازی ســامانه
سهای
جمعنویســی ،تهیه وبسروی 
جدید از مجموعه ســامانههای نظام
اداری کشــور و قــرار دادن آنهــا روی
شــبکه ملی اطالعات ( ،)NIXبهبود
امنیت و ســهولت به کارگیری فرایند
احــراز هویــت کاربــران ســامانههای
ملی و با اولویت ســازمان و ایجاد میز

مشابه سال قبل  ۶۳درصد رشد پیدا
کرده است.
بــا تــاش مســئوالن بخــش نفت
در چهــار ماهه نخســت ســال منابع
حاصل از فروش نفت و فرآوردههای
نفتی  ۴۸۱درصــد افزایش پیدا کرده
است.
ëëســهم صنــدوق توســعه از منابــع
درآمدی صفر شد
در جهــت چابکســازی دولــت
و فــروش امــوال مــازاد ،واگــذاری
داراییهــای ســرمایهای  ۴۷۰درصد
و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
 ۱۰۴درصــد در چهارماهــه نخســت
امســال نســبت به مدت مشابه سال
قبل رشد داشته است.
اســتفاده از تنخواهگردان خزانه و
ظرفیت ماده  ۱۲۵بیش از  ۳۶درصد
در این مدت کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل
از اســتفاده از صنــدوق توســعه ملی
در چهار ماهه نخســت ســال گذشته
 6هــزار و  ۳۳۷میلیــارد تومــان بوده
که ایــن رقــم در چهارماهه نخســت
سالجاری به صفر رسید.

تشــریح دســتگاهی و اســتانی (متد)
و (متــا) تالشهایــی صــورت گرفتــه
است.
ëëتوسعه دولت الکترونیکی
گفتنــی اســت بحــث توســعه
دولــت الکترونیکی بــا هدف افزایش
رضایتمنــدی مــردم و بهبــود ارائــه
خدمــت به شــهروندان ،ایجاد بانک
اطالعاتــی و داشــبورد مدیریتــی
بــرای اتخــاذ تصمیمــات کالن از 15
شــهریور  1400در دســتور کار قــرار
گرفــت و اقدامــات مربــوط بــه ایــن
حوزه همچنــان ادامــه دارد .با توجه
بــه اتفاقاتــی کــه تاکنــون رخ داده،
یکپارچهسازی سامانههای مدیریت
منابــع انســانی و ایجــاد پایــگاه
دادههای اطالعات مربــوط به نظام
اداری ،ایجاد شــفافیت و یکپارچگی
و ایجــاد انضبــاط مالــی و نظــارت بر
نحــوه اجــرای دولــت الکترونیکی در
نظام اداری کشور تحقق یافته است.
ëëبهینهسازی حجم و ساختار دولت
ســازمان اداری و استخدامی با در
نظــر گرفتــن اهدافی ماننــد بازنگری

ëëپیشبینی کاهش رشــد نقدینگی و
نرخ تورم در ماههای آینده
بررســی گــزارش عملکــرد
چهارماهــه بودجــه کل کشــور نشــان
میدهــد تــراز کل بودجــه  ۸۰درصد
بهبــود پیــدا کــرده اســت .بهعبــارت
دیگــر اگــر رویکــرد کنترل خلــق پول
توســط بانکهــا ادامــه پیــدا کنــد بــا
توجه به انضباط مالی دولت ،کاهش
نقدینگــی و نــرخ تــورم در ماههــای
پیشرو را شاهد خواهیم بود.

ســاختار دســتگاههای اجرایــی بــا
توجــه بــه مأموریتهــا و اهــداف
دولــت ســیزدهم ،کاهــش انــدازه
دولــت بــه میــزان 15درصــد و بهبود
کیفیــت تصمیمگیــری و مشــارکت
جامعــه تخصصــی کشــور در نظــام
تصمیمگیــری ،کار خــود را آغــاز کرد
و تاکنــون بــه دســتاوردهایی نظیــر
استقرار کامل ســامانه ملی مدیریت
ســاختار دســتگاههای اجرایــی بــا
امــکان ارائــه اطالعــات بــ ه روز و
وبســرویسهای موردنظــر و ثبــت
اطالعــات تشــکیالت دســتگاههای
اجرایــی ،الکترونیکــی شــدن فراینــد
بیــن ســازمان متبــوع و دســتگاههای
اجرایی ،طراحی و تدوین چهارچوب
تولیــد ســالنامه آمــاری ،کاهــش
 13343پســت ســازمانی در یــک
ســال گذشــته ،احصــای فهرســت
شــوراها ،کمیســیونها و ســایر
مجامــع تصمیمگیــری ،بررســی
قوانیــن و مقررات تأســیس یــا ایجاد
شــوراها ،کمیسیونها و ســایر مراجع
تصمیمگیری رسیده است.

در چهار ماهه نخســت امســال با
تمرکز بر بهبود عملکرد شرکتهای
دولتــی ،ســود ایــن شــرکتها ۱۲۶
درصد نســبت به مدت مشــابه سال
قبل افزایش یافته است.
ëëدولــت ســیزدهم هــر مــاه  ۱۱هــزار
میلیارد تومــان بدهی دولــت قبل را
پرداخت میکند
 ۵۳۵هــزار میلیــارد تومــان رقــم
تعهــدی اســت کــه دولــت قبــل بــا
فــروش اوراق ایجــاد کــرده اســت

 ëëعادالن هسازی نظا مهای پرداخت
بــا توجه بــه اهمیــت بســیار باالی
عادالنهســازی نظامهای پرداخت در
جهــت کاهــش تفــاوت پرداخت بین
دستگاههای اجرایی و توجه به موضوع
پرداخت یکســان در پستهای اداری
یکســان بیــن دســتگاهها ،شــفاف
کــردن نظامهای پرداخــت و توجه به
موضوع بهرهوری و پرداخت مبتنی بر
عملکرد ،اقداماتی از سال گذشته آغاز
شده است که همچنان ادامه دارد.
براین اساس تا کنون تدوین الیحه
ســاماندهی جبران خدمــات کارکنان
دستگاههای اجرایی کشور ( 70درصد
پیشــرفت تدویــن الیحــه) ،تدویــن
ننام ههــای پرداخت
پیشنویــس آیی 
بــرای مناســبتها و نیــز آییننامــه
تخصیــص اضافــهکار و ارائه به هیأت
محترم دولت برای تصویب ،تصویب
الگــوی عادالنه و بهــرهور در پرداخت
به اعضــای هیأت علمی ،ابالغ قانون
رتبهبندی معلمان در اسفندماه سال
 1400توســط رئیسجمهــور و ارائــه
آییننامه اجرایــی مرتبط با همکاری

و دولــت ســیزدهم هــر مــاه بــه طور
میانگیــن  ۱۱هــزار میلیــارد تومــان
اصل و سود این اوراق را بازپرداخت
میکند.
بــا وجــود ایــن و بــا اتــکا بــه
درآمدهــای پایدار ،منابــع حاصل از
انتشــار اوراق خزانــه اســامی در این
مــدت  ۸۳درصــد کاهش پیــدا کرده
ت دیگر دولت در چهار
است .بهعبار 
ماهه نخســت ســال حــدود  ۵۰هزار
میلیــارد تومــان اصــل و ســود اوراق
قبل را تســویه کرده و کمتــر از نصف
ایــن رقــم ،اوراق جدید منتشرشــده
است.
منابــع حاصــل از انتشــار اوراق
جدیــد هــم بــه احــداث و تکمیــل
فضاهــای آموزشــی ،پرورشــی،
ورزشــی ،بازســازی و مقاومســازی
فضای فیزیکی فرسوده دانشگاههای
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری و
جهاد دانشــگاهی ،احــداث و تکمیل
طرحهــای نیمهتمام ،مهــار و تأمین
آب کشور و تأمین سرمایه در گردش
ص یافته
واحدهــای تولیدی اختصــا 
است.

ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
و وزارت آمــوزش و پرورش و تصویب
توزیــع عادالنــه کارانــه پزشــکان در
شــورای حقوق و دستمزد انجام شده
است.
 ëëتأمیــن عدالــت اســتخدامی
و بهینهســازی نیــروی انســانی در
دستگاههایدولتی
ســازمان اداری و اســتخدامی در
جهــت جــذب نیروهــای متخصص،
ایجــاد فرصتهای برابــر برای جذب
در دســتگاههای اجرایــی ،بهبــود
نیروهــای فعال در بدنه دســتگاههای
اجرایــی و فراهــم آوردن تمهیــدات
الزم بــرای جــذب نخبــگان اقداماتی
نظیــر برنامهریــزی بــرای برگــزاری
نهمیــن آزمــون اســتخدامی متمرکز
دستگاههای اجرایی کشور با همکاری
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در
ســال  1401ویــژه رشــتههای شــغلی
آمــوزش و پــرورش و بازنگــری مــدل
شایســتگی مدیــران حرفــهای و
نظــام اجرایــی آن را از فروردینمــاه
سالجاری آغاز کرد.

سازمان امور مالیاتی در اطالعیهای از بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی
و حقوقی به مناسبت هفته دولت خبر داد.
ســازمان مالیاتی ،در این اطالعیه آورده اســت :قابل توجــه مؤدیان مالیاتی به
مناســبت گرامیداشــت هفته دولت و تکریــم مؤدیان مالیاتی ،بخشــودگی جرایم
مالیــات و عوارض هر ســال/دوره بــرای مؤدیانی که تا تاریخ  ۱۴۰۱/۶/۱۰نســبت به
پرداخت بدهی مالیاتی ســال یــا دوره مربوطه اقدام کنند ،در خصوص اشــخاص
حقیقی تا ســقف دومیلیارد ریال و در مورد اشــخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد
ریال بدون پیش شرط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود.

جزئیات درآمد  ۲۳۰هزار میلیاردی از مالیات

بررســی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشــور تا پایان تیرماه امســال نشــان میدهد
 ۲۳۱.۴هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شــده است .به گزارش ایسنا ،در عملکرد
درآمدهــای مالیاتی کشــور تا پایان تیر ماه ســالجاری  ۲۳۱.۴هــزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی ثبت شــده است .جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشان میدهد
کــه از محــل مالیات اشــخاص حقوقــی حــدود  ۵۷.۶هــزار میلیارد تومــان درآمد
حاصل شده است.
همچنیــن ســازمان امور مالیاتی از محل مالیات بــر درآمدها و ثروت به ترتیب
تقریبــاً  ۲۴.۵هــزار میلیــارد تومــان و  ۵۳۴۶میلیــارد تومــان درآمد داشــته اســت.
عالوهبر این ،حدود  ۸۷.۶هزار میلیارد تومان و  ۵۶.۲هزار میلیارد تومان درآمد از
محل مالیاتهای مستقیم و کاال و خدمات حاصل شده است.

کشف ارتشای  ۴۵هزار دالری مأمور متخلف مالیاتی

دادســتان انتظامی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به عزم جدی
نظــام مالیاتــی بــرای برخورد بــا مفاســد اداری ،از دریافت رشــوه  ۴۵هــزار دالری
توسط رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد شاغل در یکی از ادارات امور مالیاتی
خبر داد.
به گزارش سازمان مالیاتی ایران ،سیدمحسن خوانساریان تأکید کرد :پیشگیری
از وقــوع جــرم و مبــارزه با مفاســد اداری از برنامههای مهم نظام مالیاتی اســت و
سازمان امور مالیاتی کشور از تمام توان و ظرفیت خود برای ارتقای سالمت نظام
اداری بهره میبرد.
وی با اشاره به اینکه برخورد با مصادیق جرم و فساد اداری ،جریانی مستمر در
سازمان امور مالیاتی کشور است که با جدیت دنبال شده و به هنگام اطالعرسانی
عمومــی میشــود ،اظهار داشــت :بــا اطالع قبلــی دادســتانی انتظامــی مالیاتی و
حضــور مأموران دادســتانی در محل تخلــف ۴۵ ،هزار دالر از ایــن دو نفر بهعنوان
رشوه کشف شد.
دادســتان انتظامی مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی کشــور در خصوص جزئیات
کشــف و شناســایی تخلــف یــاد شــده گفــت :حســب اشــراف اطالعاتی دفتــر این
دادســتانی مســتقر در امور مالیاتی یکی از ادارات کل مشــخص گردید رئیس گروه
شاغل در این اداره کل ،قصد اخذ وجه من غیر حق از مؤدی مالیاتی را دارد.
وی ادامــه داد :بــا پیگیریهای بــه عمل آمده محل قرار بیــن مؤدی و مأموران
مالیاتی مذکور که به همراه حسابرس ارشد مالیاتی خود در محل فعالیت مؤدی
حضور یافته بود ،مشــخص و با حضور نامحســوس در محل مبادله مبلغ  ۴۵هزار
دالر ،بهعنوان رشوه کشف شد .این دو مأمور مالیاتی توسط افسر اداره آگاهی که با
هماهنگی دادســتانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و با دستور قضایی در
محل حضور یافته بود ،بازداشت شدند.
دادســتان انتظامــی مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تصریــح کــرد :بــا
بررســیهای به عمل آمده مشــخص شــد رئیس گروه مالیاتی بازداشــت شــده از
مؤدیان مالیاتی دیگری نیز رشــوه دریافت کرده و ابعاد تخلف این مأمور مالیاتی
در دست بررسی است.
وی عنوان داشــت :پرونده این مأموران مالیاتی مذکور جهت رسیدگی و صدور
حکم به مراجع قضایی ذیربط ارسال شد.

جزئیات مسدودسازی وجوه حسابهای بانکی
صادرکننده چک برگشتی

براســاس قانون جدید چک تمام حسابهای بانکی صادرکننده چک برگشتی به
اندازه مبلغ چک برگشتی مسدود خواهد شد و فرد ذینفع میتواند با مراجعه به
مراجع قضایی نسبت به وصول مبلغ چک برگشت خورده اقدام کند.
به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،در قانون جدید چک ،همه
حســابهای فــردی که چک برگشــتی را صــادر کرده ،مســدود خواهد شــد که این
فرایند در قالب سامانه «محچک» اجرایی میشود.

مسدودسازی وجوه حسابهای بانکی صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ
باقی مانده از چک برگشــتی اســت؛ به نحوی که در این فرایند از برگشــت خوردن
چک جلوگیری نمیشود بلکه وجوهی که فرد در تمام بانکها دارد بهاندازه مبلغ
آن چک برگشتی مسدود خواهد شد .یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ
چک را در حســاب خود دارد ،آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پرداخت میشــود و
بقیه مبلغ ،یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در تمامی بانکها به میزان آن
مبلغ مسدود خواهد شد.
در همیــن باره مهــران محرمیان ،معاون فناوریهای نویــن بانک مرکزی ،این
اقدام را گام مهمی در کاهش چکهای برگشــتی دانســت و گفت :با مسدودسازی
وجــوه حســابهای بانکــی صادرکننده چک برگشــتی ،تبعات مربوط به برگشــت
خــوردن چکها افزایــش پیدا خواهد کرد و درنتیجه ،افراد نهایت دقت را خواهند
داشــت تا چکها کمتر برگشــت بخورند .ضمن اینکه در حال حاضر چند ده هزار
چک برگشــتی روزانه در کشــور داریم که عدد باالیی است .فکر میکنیم با اجرایی
شدن این بخش از قانون ،طبیعتاً این آمار کاهش قابل مالحظهای خواهد داشت.
پس از مســدود شــدن حســابهای بانکی مربوط به فردی که چک برگشــتی را
صــادر کرده ،فرد ذینفع میتواند با مراجعه به قوه قضائیه ادامه روند را پیگیری
کند و مبالغ طبق دســتور قوه قضائیه صادر و برداشــت میشــود و بعد از رضایت
فرد ذینفع چک ،وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد.
ایــن اقــدام در راســتای کاهش تعــداد چکهای برگشــتی ،با هــدف احقاق حق
ذینفعــان چکهای برگشــتی ،افزایــش اعتبار چــک در بین مشــتریان و همچنین
تمایــل و اعتماد بیشــتر مشــتریان بانکــی به اســتفاده از چــک در معامالت صورت
گرفته اســت .تا پیش از این اگر چکی برگشــت میخورد با صادرکننده چک برگشتی
از طــرف بانــک تمــاس گرفته میشــد و مهلــت کوتاهی بــه صادرکننــده چک داده
میشــد تا چک برگشــت نخورد و حتی در صورتی که صادرکننده چک برگشــتی در
بانکهای دیگر سپرده داشت بانک اجازه مسدود کردن سپردهها را نداشت؛ اما در
حال حاضر مراحل مسدودســازی حســابهای بانکی فرد از زمان برگشــت خوردن
چک با ارسال اطالعات به بانک مرکزی بهصورت خودکار انجام خواهد شد.

