2

اقتصاد

شنبه  27بهمن 1397
شماره 2417

اخبار

رحمانی:
برند ،امپراطور دیپلماسی اقتصادی است

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نشست با مدیران
برندهای برتر کشور گفت :مدیران برندها بهترین جمع
فکری برای توسعه صادرات است .رضا رحمانی در گردهمایی
برترینهای کشور که وزیر اسبق صنعت نیز در آن حضور
داشت با اشاره به نکته کلیدی رشد صنعتی گفت :فناوری و
صادرات دو بال شکوفایی صنعت هستند که باید هر دو بال
را فعال نگه داریم تا سقوط نکنیم .وزیر صنعت با اشاره به
بازدیدهای استانی خود از کارخانجات تولیدی افزود :وقتی
توسعه واحدهای برند برتر کشور را در استانها میبینیم به
آینده صنعت امیدوار میشویم .رحمانی با تاکید بر اهمیت
بخشخصوصی در توسعه متوازن صنعتی و خطرات تحریم
خاطرنشان کرد :الزامات عبور از تحریم باور بخش خصوصی
است و ما این باور را در وزارت صنعت نهادینه می کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،بخش خصوصی را سربازان
و سرداران جبهه جنگ اقتصادی برشمرد و خطاب به
مدیران واحدهای تولیدی حاضر در نشست خاطر نشان
کرد :اولویت اول ما در کشور حفظ وضع موجود واحدهای
صنعتی است و هرکس در هر جایگاهی به این امر مهم
لطمه بزند از ما نیست .رحمانی در جمع مدیران واحدهای
صادرات محور افزود :ما درصددیم از فرصت صادراتی ۱۵
کشور همسایه برای افزایش صادرات استفاده کنیم و در این
راستا در مذاکرات بینالمللی با سفرای این کشورها ،تسهیل
روابط تجار را با کشورهای همسایه در برنامه داریم و این
موضوع دغدغه جدی و مشترک ما و بخش خصوصی است.
وی در این راستا به مذاکرات اخیر خود با سفیر قطر
اشاره کرد و گفت درباره تامین مایحتاج تدارک جام جهانی
مذاکراتی با قطریها داشتیم که هیاتی تجاری برای پوشش
این امر تجاری به این کشور اعزام میکنیم .وزیر صنعت،
معدن و تجارت افزود :تصمیم داریم از وزرای قبلی که سالها
دارای تجربه هستند و افراد شاخص و شخصیتهای ملی و
بینالمللی در راهبری پروژههای بزرگ بینالمللی استفاده
کنیم .وی تاکید کرد :بخش خصوصی ،فرصت افغانستان و
عراق را جدی بگیرند و هرجا حضور دولت الزم شد ما این
تسهیلگری دوجانبه را برای تجار فراهم میکنیم .رحمانی
در پایان با بیان اینکه جنس کار من حمایت از تولید است و
این ماموریت وزارتی را در جلسات مهم تصمیمگیری به نیکی
و به نمایندگی از تولیدکنندگان انجام میدهم ،گفت :تولید
کار مقدسی است ولی این تقدس در کشور جا نیفتاده و در
جبران این نقیصه الزم است فرهنگ به کمک تولید برسد تا
تولیدکنندگان به نرمی از گردنه تحریم عبور کنند.
رییس اتحادیه دارندگان کاالهای تجارتی؛

ذخیرهسازی میوه شب عید
انجام شده است

رئیس اتحادیه دارندگان کاالهای تجارتی و سردخانهها
گفت :ذخیرهسازی پرتقال ،موز و سیب درختی برای ایام
عید سال نو انجام شده است .مهدی کشاورزی ،در رابطه
با آخرین وضعیت سردخانههای تهران و نگهداری میوههای
مورد نیاز در ایام عید سال نو ،اظهار کرد :در حال حاضر
سردخانهها با ظرفیت کامل پرتقال ،موز و سیب درختی
شب سال نو را دریافت و ذخیرهسازی کردهاند و این در
حالی است که به دلیل کمبود در عرضه نارنگی ،این
محصول برای عرضه در ایام عید سال آینده در سردخانهها
ذخیرهسازی نشده است .کشاورزی یادآور شد :در ماههای
اخیر با توجه به سرمازدگی باغات نارنگی و تقاضای قابل
توجه بازارهای هدف ،قیمت این محصول روند صعودی به
خود گرفته و عرضه آن با کاهش روبرو شده است.
رئیس اتحادیه دارندگان کاالهای تجارتی و سردخانهها
با اشاره به شرایط ایجاد شده در زمان نوسانات شدید نرخ
دالر ،خاطرنشان کرد :در حال حاضر که میزان نوسانات
نرخ دالر کاهش یافته و شرایط آرامی بر اقتصاد حاکم
است ،میزان عرضه و تقاضا روند آرامی را در پیش گرفته
و دارندگان بار و محصول به نرخ روز و به لحظه کاالهای
خود را در بازار عرضه میکنند و افراد به دنبال احتکار
کاال نیستند .هر ساله با نزدیکی به ایام شب سال نو،
ستاد تنظیم بازار به ذخیرهسازی سیب درختی و پرتقال
میپردازد که در سال جاری نیز این اتفاق رخ داده و با
توجه به گفتههای کشاورزی میتوان گفت که کمبودی در
رابطه با عرضه این دو محصول در ایام عید رخ نخواهد داد.

سنگ آهن ۱۸دالر
گرانتر از قبل پیشبینی شد

بانک ملی استرالیا در پی تعطیلی معادن در برزیل
و محدودیتهای صادرات استرالیا و واردات چین ،قیمت
مورد پیشبینی برای سنگ آهن را  ۱۸دالر در هر تن
نسبت به برآورد قبلی خود باالتر برد .در گزارش «دورنمای
مواد معدنی و انرژی» بانک ملی استرالیا آمده است:
تعطیلی معادن سنگ آهن در برزیل – در واکنش به
نگرانیهای ایمنی پیرامون سدهای پسماند غیرایمن –
احتماالً رشد عرضه جهانی در سال  ۲۰۱۹را محدود خواهد
کرد .در حالی که پیش از این انتظار میرفت بازار امسال
دچار مازاد عرضه شود و اگرچه بخشی از عرضه از دست
رفته با تولید باالتر در معادن دیگر به خصوص در برزیل
جبران خواهد شد ،عرضه همچنان محدودتر خواهد بود .در
نتیجه بانک ملی استرالیا در پیشبینی قیمت سنگ آهن
برای سال  ۲۰۱۹بازنگری کرد و آن را از برآورد قبلی ۶۲
دالر در هر تن به  ۸۰دالر افزایش داد .همچنین انتظار دارد
قیمت سنگ آهن در سال  ۲۰۲۰به  ۷۰دالر بالغ شود
در حالی که در گزارش قبلی خود این قیمت را  ۶۰دالر
پیشبینی کرده بود .افت پیشبینی در مدت دو سال ،به
دلیل انتظارات برای رشد مالیمتر تقاضای چین است .گروه
بانکی  ANZاسترالیا نیز پیشبینی کرده است کاهش
تولید سنگ آهن ناشی از مشکالت معدنکاری برزیل به
 ۴۳میلیون تن بالغ شود .در این بین ،بانک ملی استرالیا
انتظار دارد قیمت زغال سنگ کک شو در سال  ۲۰۱۹به
 ۱۸۵دالر در هر تن میرسد که باالتر از پیشبینی قبلی
 ۱۷۰دالر است .این بانک قیمت زغال سنگ کک شو برای
سال  ۲۰۲۰را  ۱۵۸دالر پیشبینی کرده است .محدودیتها
از سوی واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ ،ابهامات قابل
توجهی را در دورنمای زغال سنگ ایجاد کرده است .صادرات
زغال سنگ متالورژیکی کوییزلند به دلیل اختالفات رگوالتوری
که روی اپراتور زیرساخت ریلی تأثیر گذاشته ،محدود شده
است .واردات چین نیز به دلیل سهمیه غیررسمی که هدف آن
تقویت تولید داخلی بوده ،محدود شده است .بر اساس گزارش
پالتس ،گروه بانکی  ANZنیز سیاست چین را عامل تأثیرگذار
روی قیمت زغال سنگ خوانده است .این بانک در گزارش خود
اعالم کرد :واردات چین از مارس بهبود یافته در حالی که
واردات ساالنه در بحبوحه رشد تولید داخلی ،پایین مانده است.

براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول؛

ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان میشود!

بزرگی تولید ناخالص داخلی کشورهای
مختلف شاخصی است که هر ساله مورد
بررسی و مطالعه قرار می گیرد و رده بندی
بزرگی اقتصاد کشورها بر مبنای تولید
ناخالص داخلی انجام میشود  .صندوق بین
المللی پول هم هر ساله این شاخص را برای
کشورهای مختلف محاسبه میکند.
وب سایت  statistic timesدر
گزارش اخیر خود بر مبنای داده های
صندوق بین المللی پول  ۵۰اقتصاد بزرگ
دنیا در سال  ۲۰۱۸و  ۲۰۲۳میالدی را
معرفی کرده است  .در این گزارش امریکا و
چین در سال  ۲۰۱۸بزرگترین اقتصادهای
دنیا بودند ولی فاصله ارزش تولید ناخالص
داخلی اسمی آنها تا سال  ۲۰۲۳کمتر خواهد
شد که می تواند نشان دهنده این مساله باشد
که چین به تدریج در حال تصاحب جایگاه
اول اقتصاد دنیا است .باید در نظر داشت که
از سال  ۲۰۱۴تا کنون چین توانسته است
عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا بر مبنای برابری
قدرت خرید را از آن خود کند ولی از نظر
ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی هنوز در
جایگاه پایین تری نسبت به امریکا قرار دارد.
طبق این گزارش در سال ۲۰۱۸

میالدی ایران بیست و نهمین اقتصاد بزرگ
دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی
بود .ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این
کشور در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۴۱۸.۸۸میلیارد
دالر اعالم شد که مشابه کشورهای امارات و
نروژ است ولی سرانه تولید ناخالص داخلی
این کشور با دو کشور نام برده فاصله زیادی
دارد.سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی ایران
در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۵۰۸۶دالر اعالم شد

رشد قابل توجه صادرات ایران به روسیه

ایران در طول سال  ۲۰۱۸میالدی توانسته رقم صادرات خود به روسیه را در حد قابل
توجهی افزایش دهد.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت در سال گذشته میالدی
صادرات ایران به روسیه در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایشی  ۳۶درصدی داشته
است .آمارها نشان میدهد که در این سال ایران توانسته  ۵۳۳میلیون دالر به روسیه
صادرات داشته باشد و این در حالی است که رقم کل صادرات ثبت شده در سال ،۲۰۱۷
 ۳۹۲میلیون دالر بوده است.
همچون سالهای قبل همچنان اصلیترین کاالهای صادراتی ایران به روسیه را
محصوالت کشاورزی تشکیل میدهند و به این ترتیب اصلیترین اقالم در سال ۲۰۱۸
پسته ،کشمش ،خرما ،سیب ،خیار و گوجهفرنگی بوده است.
در این ردهبندی محصوالت گوشتی و لبنیاتی نیز قرار گرفته و ماهی ،میگو ،شیر و
پنیر ایرانی نیز توانستهاند جایگاهی مناسب در مراودات با روسیه داشته باشند.
وسایل حمل و نقل همچون شناور ،سیمان ،پالستیک و محصوالت شیمیایی؛ دیگر
کاالهایی بودند که در تجارت میان ایران و روسیه جابهجا شدهاند.
سازمان توسعه تجارت اعالم کرده که براساس توافق دو طرف و حذف دالر در
مبادالت ،سهم پول ملی در تجارت میان ایران و روسیه افزایش قابل توجهی داشته است.
همچنین شاخص کل مبادالت تجاری میان دو کشور نیز با رشد دو درصدی به بیش
از یک میلیارد و  ۷۴۰میلیون دالر رسیده است.
جدیدترین آمارهای ارائه شده از صادرات ایران نشان میدهد که بخش قابل توجهی از
بازارهای بینالمللی اقتصاد ایران به کشورهای منطقه اختصاص یافته و در این بین عراق،
امارات متحده عربی و روسیه اصلیترین شرکای تجاری کشور بودهاند.
ایران تالش دارد با پیوستن به توافقهای اقتصادی و حقوقی منطقه اوراسیا شانس
خود را برای حضور در این بازارها افزایش دهد.

و این کشور در رده بند ی کشورهای دنیا از
نظر بزرگی سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی
جایگاه  ۱۰۲در میان  ۲۰۰کشور را داشت
 .از طرف دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی
کشور نروژ در این سال برابر با ۸۲هزار و ۷۱۱
دالر بود و این کشور در رده بندی جهانی
جایگاه  ۵را داشت و سرانه تولید ناخالص
داخلی امارات برابر با  ۳۹هزار و  ۴۸۴دالر
بود و در رده بندی جهانی جایگاه  ۲۶را از

آن خود کرد.
در سال  ۲۰۲۳میالدی ارزش تولید
ناخالص داخلی اسمی ایران برابر با ۴۷۲.۳
میلیارد دالر خواهد بو د و این کشور با هفت
پله کاهش رتبه نبست به سال  ،۲۰۱۸جایگاه
سی و ششم را در دنیا از ان خود می کند.
در این سال امارات جایگاه سی و دوم را در
اقتصاد دنیا کسب می کند و ارزش تولید
ناخالص داخلی اش از  ۴۱۱.۸۳میلیارد دالر
در سال  ۲۰۱۸به  ۵۱۵.۴میلیارد دالر در
سال  ۲۰۲۳می رسد .ارزش تولید ناخالص
داخلی ایران بر مبنای برابری قدرت خرید در
سال  ۲۰۱۸برابر با  ۱۷۴۹میلیارد دالر بود و
انتظار می رود تا سال  ۲۰۲۳به مرز ۲۳۵۶
میلیارد دالر برسد .در سال گذشته ایران
هجدهمین اقتصاد دنیا در این رده بندی
بود ولی در سال  ۲۰۲۳میالدی به جایگاه
پانزدهم دنیا خواهد رسید.
وضعیت ایران از نظر ارزش تولید
ناخالص داخلی اسمی بر مبنای برابری قدرت
خرید در سال  ۲۰۱۸مشابه کشورهای کانادا
و عربستان بوده است و هر دو کشور در سال
 ۲۰۲۳میالدی در جایگاه پایین تری نسبت
به ایران قرار خواهند گرفت.

بخش تعاون ۴۰۰۰نفر را شاغل کرد

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دی ماه
امسال  ۲۸۰شرکت تعاونی تاسیس شدند که فعالیت آنها به اشتغال  ۳۹۹۶نفر منجر شده
است.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
دی ماه سال  ،۱۳۹۷تعداد  ۲۸۰شرکت تعاونی و سه اتحادیه تشکیل و ثبت شدهاند که
وضعیت فعالیت آنها در حال بهرهبرداری یا در دست اجرا است.
تعداد کل اعضای این تعاونیها ۴۳۹۳ ،نفر و تعداد شاغلین  ۳۹۹۶نفر بوده و ۳۷
میلیارد ریال سرمایه اولیه برای تأسیس تعاونیها اختصاص یافته است.
بیشترین تعداد تعاونی تشکیل شده به استانهای فارس با  ۲۶تعاونی و خراسان
رضوی با  ۲۴تعاونی تعلق دارد .بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده نیز مربوط به فعالیتهای
«کشاورزی» و «صنعت» با  ۹۶و  ۶۹واحد است.
برابر گزارش اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون ،تعاونیهای دارای فعالیت
کشاورزی و صنعت به ترتیب با  ۱۲۲۷و  ۷۵۳نفر بیشترین تعداد اعضا را به خود اختصاص
دادهاند و بیشترین تعداد شاغلین نیز مربوط به تعاونیهای کشاورزی و صنعت به ترتیب
با  ۱۳۱۹و  ۶۹۰نفر است.
مقایسه عملکرد دی ماه  ۱۳۹۷نسبت به آذر  ۱۳۹۷روندی افزایشی را نشان میدهد
به نحوی که تعداد تعاونیهای ثبت شده در دی ماه سال جاری ( ۲۸۰واحد) در مقایسه با
ماه گذشته ( ۲۰۸واحد) ۳۵ ،درصد رشد داشته و با افزایش  ۴۱درصدی در تعداد اعضا و
افزایش  ۶۲درصدی در تعداد شغلی همراه بوده است.
مقایسه عملکرد دی ماه  ۱۳۹۷نسبت به دی ماه  ۱۳۹۶نیز نشان میدهد که تعداد
تعاونیهای ثبت شده در دی ماه سال جاری ( ۲۸۰واحد) در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل ( ۴۵۰واحد) ۳۸ ،درصد کاهش داشته و تعداد اعضای تعاونی ،کاهشی  ۳۸درصدی و
تعداد فرصت شغلی ،کاهشی  ۴۹درصدی را به دنبال داشته است.

چرایی و چگونگی پرداخت مالیات بر دستمزد؛

درآمد دولت از مالیات بر دستمزدها چقدر است؟

مالیات بر دستمزد با اینکه فقط حدود
چهار درصد از کل درآمدهای مالیاتی را
شامل می شود اما در سال های اخیر به دلیل
اثرگذاری در تحقق عدالت مالیاتی ،به یکی از
بندهای مهم قوانین بودجه تبدیل شده است تا
کسانی که حقوق کمتری دریافت می کنند را
از تور مالیاتی خارج کند.
یکی از مهمترین پایه های مالیاتی که
درآمد پایداری را برای تامین هزینه های
عمومی کشور ایجاد می کند ،مالیات بر حقوق
است.
براساس تعریف قانونگذار ،درآمدی که
شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم
از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی
کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت
یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل
می کند ،مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
قانونگذار البته در هنگام تدوین قوانین
مربوط به مالیات بر حقوق ،موضوع عدالت
مالیاتی را نیز در نظر داشته و تمهیداتی
اندیشیده است تا کسانی که حقوق بیشتری
دریافت می کنند مالیات بیشتری بپردازند و
دارندگان حقوق های کمتر نیز یا از پرداخت
این نوع از مالیات معاف اند و یا مالیات حقه
را با نرخ های کمتری می پردازند .به همین
دلیل هر ساله در قانون بودجه سنواتی میزان
معافیت مالیاتی تدوین و تصویب و مالیات بر
درآمد حقوق افراد نیز در هر سال بر مبنای
معافیت تصویب شده در قانون بودجه همان
سال محاسبه می شود .براساس همین روال،
امسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی
رقم  ۲۷۶میلیون ریال را به عنوان سقف
معافیت مالیاتی حقوق سالیانه کارکنان در
نظر گرفته اند یعنی حقوق ماهیانه  ۲۳میلیون
ریال از مالیات معاف است.
** چشم انداز معافیت ها در سال 98

در الیحه بودجه سال آینده ،سقف
معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی
مبلغ  276میلیون ریال در سال تعیین شده
است اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس،
این میزان معافیت را به  330میلیون ریال
افزایش داده است که سبب می شود از میزان
درآمدهای پیش بینی شده دولت از این محل
کاسته شود.
براساس مصوبه های این کمیسیون و در
صورت تصویب نهایی مجلس« ،نرخ مالیات بر
کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم
از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه (به
استثنای تبصره های  1و  2و ماده  86قانون
مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی آن و با
رعایت ماده  5قانون اصالح پاره ای از مقررات
مربوطه به اعضای هیات علمی مصوب 16
اسفند  68با اصالحات و الحاقات بعدی) مازاد
بر مبلغ مذکور تا  1.5برابر آن مشمول مالیات
ساالنه  10درصد و نسبت به مازاد  1.5تا 2.5
برابر آن مشمول مالیات ساالنه  15درصد

و نسبت به مازاد  2.5و  4برابر آن مشمول
مالیات ساالنه  20درصد و نسبت به مازاد 4
برابر مشمول مالیات  25درصد است.
اعضای این کمیسیون مقرر کردند میزان
معافیت مالیاتی موضوع مواد  57و  101قانون
مالیات های مستقیم یعنی کسانی که هیچ
درآمدی ندارند و یاکسانی که در موعد مقرر
اظهارنامه مالیاتی ارایه می کنند ،نیز ساالنه
مبلغ  216میلیون ریال تعیین شود.
** آخرین وضعیت درآمد دولت از
مالیات بر دستمزدها

با این حال نگاهی به عملکرد بودجه
امسال دولت گویای آن است که تا پایان آذرماه
امسال دولت از محل مالیات بر حقوق کارکنان
اعم از دولتی و غیردولتی در مجموع  78هزار و
 400میلیارد ریال درآمد کسب کرده در حالی
که طبق پیش بینی ها باید در این مدت 89
هزار و  600میلیارد ریال به خزانه دولت واریز
می شد و تا پایان سال این رقم به  118هزار و
 500میلیارد تومان می رسید.
طبق آمار بانک مرکزی ،از رقم محقق
شده مربوط به مالیات بر حقوق کارکنان38 ،
هزار و  100میلیارد ریال به کارکنان بخش
عمومی و  40هزار و  300میلیارد ریال به
کارکنان بخش خصوصی اختصاص دارد که به
ترتیب نسبت به پارسال  5.6درصد و 17.4
درصد رشد داشته اند.
همچنین نگاهی به الیحه بودجه سال
آینده نشان می دهد که پیش بینی دولت
از درآمدهای مالیاتی کارکنان بخش عمومی
بیش از  69هزار و  600میلیارد ریال و از بخش
خصوصی  64هزار و  200میلیارد ریال است
تا در مجموع  133هزار و  800میلیارد ریال
درآمد از این محلس کسب کند.
بنابراین می توان گفت که مالیات بر
دستمزد حدود  10درصد از کل مالیات های
مستقیم و حدود  4درصد از کل درآمدهای
مالیاتی دولت را به خود اختصاص می دهد.
** ابزاری برای گسترش عدالت مالیاتی
با اینکه در سال های گذشته در قوانین
بودجه سقف معافیت مالیاتی دستمزدها
تعیین می شد ،چندسالی است که مجلسی
ها قصد دارند با افزایش پلکانی ضرایب ،میزان
اخذ مالیات را از کسانی که دستمزدهای باال
دریافت می کنند ،بیشتر کنند.
اما پاسخ اینکه چرا این ردیف درآمد
مالیاتی برای دولت و مجلس اهمیت دارد،
بسیار ساده است؛ دولت درآمد حاصل از
مالیات بر دستمزدها را سهل الوصول می
داند که به راحتی قابل احصا و دریافت است
و در مقایسه با دیگر ردیف های «مالیات بر
درآمد» همچون مالیات بر مشاغل ،یکی از کم
دردسرترین درآمدهای مالیاتی است.
با این حال مجلسی ها به این موضوع
همانند ابزاری برای برقراری عدالت مالیاتی
می دانند و بر این باورند که باید از کسانی که

درآمدهای بیشتری دارند ،مالیات بیشتری به
صورت پلکانی اخذ کرد تا بار ناشی از تحقق
درآمدهای مالیاتی دولت به دوش کارگران
و کارمندان قرار نگیرد که در سطوح پایین
دستمزدها قرار می گیرند.
همچنین به باور کارشناسان اقتصادی،
در شرایط تورمی ،افزایش معافیت های
مالیاتی در بخش درآمدها به منزله کمک
های غیرمستقیم و حتی یارانه ای دولت به
اقشار متوسط است که در کوران رشد قیمت
ها بتوانند سبد معیشتی خانواده خود را حفظ
کنند.
** مالیات بر درآمد حقوق چگونه
محاسبه می شود؟

سازمان مالیاتی به تازگی روش محاسبه
مالیات بر درآمد حقوق در سال  97را برای
تنویر افکار عمومی مشخص کرده و نوشته
است :در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق،
عالوه بر در نظر گرفتن میزان معافیت مشخص
شده در قانون بودجه ،دو هفتم حق بیمه
پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور
از مالیات بر درآمد حقوق معاف است و در
هنگام محاسبه مالیات این معافیت نیز لحاظ
می شود.
براساس این بخشنامه ،اگر حقوقبگیران
بیمه شده سازمان خدمات درمانی و یا سایر
موسسه های بیمه گر ایرانی باشند کل سهم
بیمه پرداختی آنها از مالیات بر درآمد حقوق
معاف است.
براساس آنچه در بودجه  ۱۳۹۷تصویب
شده ،مازاد بر این مبلغ تا سه برابر آن مشمول
مالیات ساالنه  ۱۰درصد است .یعنی کسی که
حقوق کمتر از  ۹۲میلیون ریال دریافت می
کند ،مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق
با نرخ  ۱۰درصد می شود.
با این اوصاف کسی که  ۹۲میلیون ریال
حقوق ماهیانه دریافت می کند ۲۳ ،میلیون
ریال از حقوق فرد یادشده از مالیات معاف
خواهد بود و برای  ۶۹میلیون ریال باقیمانده
باید  ۶میلیون و  ۹۰۰هزار ریال مالیات بپردازد؛
در این مثالها ،مالیات بر درآمد حقوق بدون
در نظر گرفتن معافیت های مربوط به حق
بیمه پرداختی از سوی حقوق بگیران محاسبه
شده است.
در بودجه امسال ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی تصویب کردند حقوق مازاد
بر سه برابر تا چهار برابر سقف تعیین شده،
مشمول نرخ  ۱۵درصد خواهد بود .فرض کنید
کسی  ۱۱۵میلیون ریال حقوق ماهیانه دریافت
می کند؛ وی برای  ۲۳میلیون ریال از حقوق
ماهیانه خود از پرداخت مالیات معاف است.
مازاد بر سه برابر آن ،یعنی  ۶۹میلیون ریال از
حقوق وی نیز مشمول مالیات با نرخ  ۱۰درصد
است و برای این بخش باید  ۶میلیون و ۹۰۰
هزار ریال مالیات بپردازد .مازاد بر چهار برابر

حقوق وی ،یعنی  ۲۳میلیون ریال باقیمانده
نیز مشمول نرخ  ۱۵درصد خواهد شد و ۳
میلیون و  ۴۵۰هزار ریال مالیات بر این بخش
تعلق می گیرد.
این بدان معناست که کسی که ۱۱۵
میلیون ریال حقوق دریافت می کند در
مجموع باید  ۱۰میلیون و  ۳۵۰هزار ریال به
عنوان مالیات بر درآمد حقوق بپردازد.
نرخ مالیات برای حقوق مازاد بر  4تا 6
برابر سقف تصویب شده  ۲۵درصد تعیین شده
است .یعنی اگر کسی  ۱۶۱میلیون ریال حقوق
ماهیانه دریافت می کند ،مالیاتی که باید برای
 ۱۱۵میلیون ریال آن پرداخت می کند همان
 ۱۰میلیون و  ۳۵۰هزار ریالی است که در بند
قبلی محاسبه شد.
وی مازاد برآن ،برای  ۴۶میلیون ریال
باقیمانده نیز باید مالیاتی با نرخ  ۲۵درصد،
یعنی  ۱۱میلیون و  ۵۰۰هزار ریال بپردازد.
چنین فردی در مجموع  ۲۱میلیون و ۸۵۰
هزار ریال مالیات می پردازد.
** شیوه پلکانی مالیات ستانی در سال
 98به چه معناست؟
شیوه پلکانی مالیات ستانی از صاحبان
درآمد حقوق نیز در سال آینده به این گونه
است ،کسانی که درآمد آنها مازاد بر  ۶برابر
سقف معافیت مالیاتی تعیین شده باشد باید
برای مازاد آن مالیات را با نرخ  ۳۵درصد
پرداخت کنند .یعنی کسی که حقوق ماهیانه
وی بیشتر از  ۱۶۱میلیون ریال است به ازای
هر مبلغی که باالتر از این رقم برود ،باید ۳۵
درصد مالیات پرداخت کند.
بنابراین اگر کسی حقوق ماهیانه اش
 ۲۰۰میلیون ریال باشد ،وی برای  ۱۶۱میلیون
ریال از حقوق خود ۲۱ ،میلیون و  ۸۵۰هزار
ریال مالیات پرداخت خواهد کرد؛ برای ۳۹
میلیون ریال باقیمانده نیز باید  ۱۳میلیون و
 ۶۵۰هزار ریال مالیات اضافی بپردازد .یعنی
کسی که  ۲۰۰میلیون ریال حقوق دریافت
می کند ماهیانه در مجموع  ۳۵میلیون و
 ۵۰۰هزار ریال مالیات پرداخت خواهد کرد.
شیوه محاسبه پلکانی برای مالیات بر درآمد
حقوق عالوه بر آنکه به دولت در تامین هزینه
و مخارج عمومی کمک می کند به عدالت
نزدیک تر است و به با سازوکاری هوشمندانه
کسانی را که حقوق کمتری دریافت می کنند
از تور مالیاتی خارج می کند و از کسانی که
حقوق های باالتر دریافت می کنند مالیات را با
نرخ های باالتری دریافت می کند.

اخبار کوتاه
رییس کنفدراسیون صادرات:

مطالبه به حق دولت برای بازگشت ارز
حاصل از صادرات

رییس کنفدراسیون صادرات گفت :ما معتقدیم
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
یک مطالبه به حق دولت است ،اما درخصوص شیوههای
بازگشت ارز با دولت اختالف نظر داریم.
محمد الهوتی با تاکید بر این که بازگشت ارز حاصل
از صادرات همیشه اتفاق میافتاده و االن در حال ساماندهی
و رصد است ،اظهار کرد :ما در جلسات مختلف با دولت
درباره این موضوع مشورت کردهایم و در این راستا برخی
از مشکالت ما حل شده و برخی دیگر کماکان پابرجا
است ولی امیدواریم با جلسات متعدد در روزهای آتی این
اختالفات برطرف شود.
او ادامه داد :دولت و صادرکنندگان باید به یک نقطه
تعادلی برسند که هم صادرکننده بتواند ارز خود را وارد
چرخه اقتصاد کند و هم دولت بتواند از ارزهای صادراتی
برای مدیریت بهتر بازار ارز استفاده کند.
این فعال بخش خصوصی افزود :همچنان مشکالتی
برای بازگرداندن ارز صادرکنندگان خرد و متوسط وجود
دارد و پایان این مشکل بستگی به این دارد که به چه در
جهای از تعامل برسیم .الهوتی در ادامه با اشاره به مذاکراتی
که با عراق برای توسعه و تسهیل صادرات انجام شده است،
بیان کرد :بازار عراق یکی از معضالت صادرکنندگان بود و
اگر مذاکرات انجام شده با این کشور عملیاتی شود ،بسیاری
از مشکالت ارزی در عراق حل خواهد شد؛ زیرا عراق یکی از
مهم ترین بازارهای صادراتی ما است که سهم 25درصدی
صادرات کل کشور ما را دارد.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ،ارتباط با عراق
میتواند یک راه برون رفت از شرایط فعلی کشور باشد.
الهوتی همچنین به سیاست اخیر وزارت صنعت
مبنی بر واردات در مقابل صادرات اشاره کرد و گفت :این
سیاست برای صادرکنندگان یک گام رو به جلو است؛ اما
در این میان موضوع مهمتر ،واگذاری ارز صادرکنندگان به
واردکنندگان است که امیدواریم به زودی حل شود.
او خاطرنشان کرد :در حال حاضر بسیاری از
واردکنندگان متقاضی خرید ارز حاصل از صادرات هستند
اما به دلیل سیاستهای موجود ،امکان استفاده از آن را
ندارند؛ اما اگر این مشکالت برطرف شود منجر به کاهش
تقاضا در سامانه نیما و ساماندهی بیشتر بازار ارز خواهد
شد.

پرداخت سود ۱۷۵هزار تومانی سهام
عدالت تا پایان سال

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که
تالش می کنیم تا پایان سال سود سهام عدالت سال مالی
 ۹۶شرکتهای سرمایه پذیر را به حساب سایر مشموالن
واریز کنیم گفت :برای یک میلیون تومان سهام عدالت
 ۱۷۵هزار تومان سود پرداخت می شود.
پوری حسینی گفت 49 :میلیون و  226هزار و 193
نفر افرادی می باشند که ثبت نام شده قطعی سهام عدالت
هستند که البته از این تعداد ،باالی  2میلیون نفر پس از
قطعیت ثبت نام سهام عدالت فوت کرده اند و در حال
حاضر حدود  47میلیون نفر از جمعیت کشور دارای سهام
عدالت هستند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود :به دلیل
این که کسانی که فوت کرده اند کماکان سهامدار سهام
عدالت هستند و ورثه آنها نیز حق دارند از سهام عدالت آنها
استفاده کنند ،بنابراین از نظر ما کماکان  49میلیون و 226
هزار و  193نفر در کشور مشمول سهام عدالت هستند.
وی اضافه کرد :در حال حاضر مشموالن سهام عدالت
نمی توانند سهام خود را خرید و فروش کنند و تا به امروز
نیز این امکان فراهم نشده و هنوز ورقه سهام یا واحدهای
صندوقهای قابل معامله به مشموالن داده نشده است و
مردم فقط ثبت نام شده سهام عدالت هستند.
پوری حسینی ادامه داد :با این وجود ما به صورت
مجازی از طرف مشموالن ،سهام عدالت را مراقبت می
کنیم .بر این اساس سود این مشموالن را از شرکتهای
سرمایه پذیر دریافت کرده و به آنها تقدیم می کنیم.
وی با اشاره به این که فعال فقط سود سهام عدالت به
مشموالن پرداخت می شود و عین ورقه سهم در اختیار
مردم نیست و این سهام قابلیت خرید و فروش ندارد،
افزود :اقداماتی پس از پایان  10سال مهلت قانونی ،برای
آزادسازی سهام عدالت انجام شده ،اما مصوبه نهایی برای
آزادسازی سهام عدالت هنوز صادر نشده و هنوز مشخص
نیست چگونه قرار است سهام  49شرکت سرمایه پذیر را به
 49میلیون نفر مشمول داد؟
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص دالیل
تاخیر در آزادسازی سهام عدالت گفت :در تصمیم گیری در
این زمینه تردید و اختالف نظر وجود دارد که این موضوع
موجب تاخیر  3ساله در آزادسازی سهام عدالت شده و ما
نیز از این موضوع ناراحت هستیم .وی افزود :از ارائه الیحه
ساماندهی سهام عدالت توسط دولت به مجلس حدود 13
ماه می گذرد و این مدت زمان کافی برای بررسی این
الیحه و نحوه آزادسازی سهام عدالت است ،البته زحمتهای
زیادی در زمینه بررسی الیحه در مجلس کشیده شده
است .پوری حسینی اذعان داشت :با توجه به این که در
حال حاضر نمایندگان مجلس در حال تصویب بودجه سال
آینده هستند ،بعید بنظر میرسد الیحه ساماندهی سهام
عدالت تا پایان امسال در مجلس به تصویب برسد .با این
حال امیدواریم در اولین فرصت این اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به این که فعال ورقه سهام عدالت در اختیار
و به نام مشموالن نیست ،گفت :با وجود این ،مشموالن هیچ
تردیدی در خصوص دریافت سود سهام عدالت خود نداشته
باشند و سازمان خصوصی سازی با دقت بسیار باال از سود
سهام عدالت مشموالن مراقبت و این سود را وصول می
کند و حتی زودتر از مهلت قانونی این سود را به حساب
آنها واریز کرده است .پوری حسینی افزود :تا به امروز سود
سال مالی  95شرکتهای سرمایه پذیر به طور کامل به
حساب مشموالن واریز شده است و سود سال مالی 96
این شرکتها نیز تا به امروز به حساب بخش قابل توجهی
از مشموالن شامل مشموالن تحت پوشش کمیته امداد،
سازمان بهزیستی و روستائیان و عشایر واریز شده است که
حدود نیمی از جمعیت کل مشموالن را شامل می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد :برای یک
میلیون تومان سهام عدالت ،سال گذشته  150هزار تومان
سود به حساب مشموالن واریز شد که این رقم برای امسال
 175هزار تومان است .وی گفت :تالش می کنیم تا پایان
سال سود سهام عدالت سال مالی  96شرکتهای سرمایه
پذیر را به حساب سایر مشموالن واریز کنیم.

