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معافيت از پرداخت ماليات مس��تقيم ب��راي فعاليت هاي اقتصادي در 
مناطق آزاد از تاريخ تصوي��ب قانون چگونگ��ي اداره مناطق آزاد و در 
ضمن ماده 13 اين قانون مورد التفات قانونگذار بوده است؛التفاتي كه در 
آخرين مرحله ضمن ماده 31 قانون رفع موانع توليد، بند ت ماده 132 
قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1394 تغيير يافت هر چند كه به هر 
ترتيب ماليات در مناطق آزاد به مدت 20 سال به نرخ صفر خواهد بود. 
نكته مهم در خصوص پرداخت ماليات، محل فعاليت و كس��ب درآمد 
مي باشد و موضوع محل فعاليت در مناطق آزاد و فضاي مجازي مورد 
بحث و توجه در اين يادداش��ت مي باشد. ظرفيت حقوقي در خصوص 
محل فعاليت و اقامتگاه براي اشخاص حقوقي، ماده 590 قانون تجارت 
مي باشد در اين ماده اقامتگاه شخص حقوقي محلي عنوان شده است كه 
اداره شخص حقوقي در آنجاست. در ادامه براي توجه دقيق تر به مفهوم 
مقيم و اقامتگاه بهتر است به بند 1 بخشنامه شماره 54409 سازمان 
امور مالياتي در سال 1388 بايد اش��اره شود مبني بر اينكه ) مبادالت 
كاال في ما بين اشخاص مقيم در مناطق آزاد و ويژه، مشمول ماليات بر 

ارزش افزوده نمي شود.(
اما در اين بخشنامه كلمه مقيم به چه معنايي است ؟ معناي مقيم را بايد 
در رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 619 – 612 يافت 

يعني ) اقامت، منصرف از ماده 590 قانون تجارت است(. 
تا كنون دريافتيم كه مقيم به چه معنايي نيس��ت، اما اينكه معناي آن 
چيست، بايد اذعان داشت كه معناي آن در بخشنامه سال 1393 مورد 

اشاره قرار گرفته است. 
در بند اول بخشنامه شماره 200 / 93 / 29 سازمان امور مالياتي اشاره 
شده است كه ) مقيم منصرف از ماده 590 ق ت است، هر كس از سازمان 
منطقه مجوز دريافت كند مقيم محسوب مي شود و از پرداخت ماليات 

و عوارض معاف است. (
بنابراين مالك و ميزان مقيم و اقامتگاه از نظر س��ازمان امور مالياتي، 
كس��ب مجوز از س��ازمان منطقه آزاد مربوطه مي باش��د. حال با اين 
توصيفات، فعال اقتصادي در حوزه كسب و كارهاي الكترونيكي، مقيم 
در مناطق آزاد قلمداد مي گردد و در صورتي كه از سازمان منطقه آزاد 
مربوطه مجوز فعاليت دريافت نموده باش��د معاف از پرداخت ماليات 

مي باشد. 
 بديهي اس��ت كه منظ��ور از فعالي��ت، فعاليت فعال اقتصادي اس��ت 
و اي��ن موضوع ارتباطي ب��ه محل اس��تقرار جغرافيايي خري��داران يا 

خدمت گيرندگان ندارد. 
براي توضيح بيشتر اشاره مي كنم كه تجارت الكترونيكي در دو شاخه 
عمده كاال و خدمات قابل بررسي مي باش��د و درادامه به موضوع ارائه 

خدمات در كسب و كارهاي الكترونيكي اشاره مي كنم. 
در سيس��تم تجارت س��نتي در صورتي كه خدمت اصلي در محدوده 
منطقه آزاد ارائه شود و خدمات پس از فروش در سرزمين اصلي و خارج 
از منطقه آزاد، خدمت اصلي معاف از پرداخت ماليات است، اما خدمات 

پس از فروش مشمول ماليات بر درآمد و دارايي خواهد بود. 
اما در فضاي مجازي كه ش��ركت، در محدوده منطقه آزاد مستقر 
مي باشد و مبادرت به ارائه خدمت مي نمايد ممكن است مشتري، 
مستقر در محدوده منطقه آزاد، خارج از كش��ور يا حتي سرزمين 
اصلي باشد. اين خدمات نيز كاماًل متنوع هستند از جمله مي توان 
به توليد محتواي آموزش��ي، ارائ��ه فيلم، كت��اب، ترجمه آنالين و 
آفالين و توليد نرم افزار براي مجموعه هاي مرتبط با انرژي از قبيل 
پااليشگاه و پتروشيمي يا حتي ارائه بازي هاي يارانه اي اشاره كرد. 
حال آيا اين مدل فعاليت در مناطق آزاد مشمول پرداخت ماليات 

مستقيم مي باشد ؟ 
پاسخ منفي است. 

با توجه به ماهيت مرزهاي ديجيتالي كه همان��ا درنورديدن مرزهاي 
جغرافيايي اس��ت و تطبيق موض��وع فعاليت با م��واد قانون چگونگي 
اداره مناطق آزاد و بخشنامه هاي فوق االش��اره، اين قوانين و مقررات 
به لزوم حضور فعال اقتص��ادي در محدوده مناطق آزاد اش��اره دارند 
نه حضور خريداران خدمت از صاحبان كس��ب و كارهاي الكترونيكي 
در اين مناطق و مبناي معافيت مالياتي نيز همين حضور در محدوده 

جغرافيايي مناطق آزاد مي باشد. 
نتيجه اينكه با توجه به اينكه قوانين مناطق آزاد مبتني بر آزادي عمل 
فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد نسبت به سرزمين اصلي نوشته شده اند 
و محل اصلي فعاليت اين ش��ركت ها در داخل مح��دوده مناطق آزاد 
مي باشد، كليه درآمد هاي كس��ب و كارهاي الكترونيكي در حوزه ارائه 
خدمات حتي به سرزمين اصلي اما در فضاي مجازي، به مدت 20 سال 

به نرخ صفر مشمول ماليات مستقيم بايد باشند.  

عرضهماءالشعيرمعروف
بدوندرجتاريخانقضاوقيمت!

يك ش�ركت مع�روف توليدكنن�ده ماءالش�عير، محصوالتش را 
بدون درج تاري�خ توليد، انقضا و قيمت در كش�ور عرضه مي كند. 
به گزارش »فارس«، اين روزها در حالي شاهد تبليغات گسترده يكي 
از برندهاي ماءالش��عير در رسانه ها هس��تيم كه روي بطري هاي اين 
محصول نه تاريخ توليد درج ش��ده، نه تاريخ انقض��ا و نه از درج قيمت 

خبري هست!
اين در حالي است كه درج تاريخ توليد و انقضا از مهم ترين الزامات توليد 
يك محصول است و در حال حاضر حتي روي توليدات خانگي نيز تاريخ 
انقضا درج مي شود. در عين حال، درج تاريخ يكي از شاخص هاي كيفيت 

كاال به حساب مي آيد. 
به هر حال در ش��رايط فعلي كه نابس��اماني در قيمت گ��ذاري كاالها 
كم اتفاق نمي افتد، نظارت بيش��تر دس��تگاه هاي مس��ئول از اهميت 
بااليي برخوردار است تا از عرضه كاالي تاريخ مصرف گذشته و ايجاد 

مسموميت در مصرف كنندگان جلوگيري شود. 
اكبر تقوي شوازي، مدير كل نظارت بر شبكه هاي توزيعي و اقتصادي 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيشتر در خصوص 
درج قيمت روي كاال با اش��اره به مواد 15، 16 و65 قانون اصالح شده 
نظام صنفي مصوب 12 شهريورماه 92 مجلس شوراي اسالمي، ماده 
6 قانون تعزيرات حكومتي  مصوب 19 مهرماه 1373 مجمع  تشخيص  
مصلحت  نظام و نيز ماده 5 قانون حماي��ت از حقوق مصرف كنندگان 
گفته بود: تمام عرضه كنندگان كاال و خدمات اعم از توليدكنندگان، 
واردكنندگان، توزيع كنن��دگان، فروش��ندگان كاال و ارائه دهندگان 
خدم��ات موظفند درج قيمت ي��ا الصاق برچس��ب روي كاال يا نصب 
تابلو در محل كس��ب يا حرفه، قيمت واحد كاال يا دس��تمزد خدمت 
را به طور روش��ن و مكتوب ب��ه گونه اي كه براي هم��گان قابل رؤيت 

باشد، اعالم كنند. 
ش��وازي تمام واحدهاي توليدي را مكلف به درج قيمت مصرف كننده 
روي بسته بندي كاالها با رعايت ضوابط قيمت گذاري هيئت تعيين و 
تثبيت قيمت ها و درصدهاي س��ود مصوب دانسته و گفته بود: عوامل 
توزيع و عرضه كننده كاال از قبيل شركت هاي پخش، واحدهاي عمده 
فروش و خرده فروش، فروشگاه هاي زنجيره اي و اتحاديه هاي تعاوني 
مصرف نيز مكلف به رعايت ضوابط و ضرايب س��ود مصوب مربوطه در 
فرآيند زنجيره تأمين و توزيع كاال هستند تا كاال حداكثر به قيمت درج 

شده بر روي بسته بندي آن به دست مصرف كنندگان برسد.

افزايش »هزينه توليد« در سال »رونق توليد«

قيمتمواداوليهداخليهفتگيتغييرميكند
در حال�ي قيمت م�واد اولي�ه توليد افزاي�ش يافت�ه و هزينه هاي 
تولي�د باال رفته ك�ه دولت و وزارت صنعت، سياس�ت مش�خصي 
ب�راي كاه�ش اي�ن هزينه ه�ا در س�ال رون�ق تولي�د ندارن�د. 
با نزديك شدن به روزهاي پاياني خردادماه، هنوز اقدام اجرايي مشخصي 
براي تحقق شعار »رونق توليد« به كارگرفته نش��ده و وزارتخانه هاي 
مختلف همچنان درصدد تدوين برنامه يا ارائه دستورالعمل هايي براي 
اجرايي شدن اين شعار هستند، اما در عمل هنوز توليدكننده با تصميم 

كاربردي براي رفع مشكالت روبه رو نشده است. 
در حال حاضر قيمت مواد اوليه براي اكثر واحدهاي توليدي افزايش پيدا 
كرده، اما هنوز يك سياست روشن از سوي وزارت صنعت يا دولت براي 
كاهش هزينه ها اعالم نشده است. اين مشكالت عاملي شده تا صنايع 
مختلف مدام خواس��تار تغيير قيمت انواع محصوالت خود باشند، اما 
از طرف ديگر توليدكنندگان مواد اوليه داخلي نيز خواس��تار افزايش 
قيمت ها هستند. عالوه بر اين توليدكنندگان در خريدهاي خارجي بايد 
خود را از كشور ديگري معرفي كنند تا بتوانند محصول خود را با چندين 

واسطه از تأمين كننده خارجي خريداري كنند. 
يكي از توليدكنندگان لوازم خانگي كشور در همين ارتباط به »تسنيم« 
مي گويد: با هزار زحمت محموله اي را از يك كشور خريداري كردم، اما 
به دليل نداش��تن مدارك كافي محموله به كش��ور فروشنده برگشت 
پيدا كرد و ما مجبور شديم خريدار ديگري از كشور ديگر به فروشنده 
خارجي معرفي كنيم تا در نهايت بتوانيم محموله را به گمركات كشور 
خود برسانيم،اما جالب اينجاست گمرك اعالم مي كند ارزش محموله 
بيش از خوداظهاري شماست و نمي توانيد آن را ترخيص كنيد. از طرف 
ديگر خط توليد ما معطل اين مواد اوليه است كه اگر مواد نرسد مجبور 

به تعطيلي يكي از خطوط توليد خود هستيم. 
وي مي افزاي��د: عالوه براي��ن در تأمين مواد اوليه داخل��ي نيز هر روز 
حجم مش��كالت ما اضافه مي ش��ود. قيمت مواد پتروشيمي، فوالد و 
غيره همه در حال افزايش است،  اما نمي دانيم چرا دولت در اين رابطه 
هيچ كمكي به توليدكننده داخلي نمي كند؟ ما چگونه مي توانيم مواد 
اوليه را گران خريداري كنيم و در نهايت محصول��ي ارزان در اختيار 

مشتري قرار بدهيم. 
به اعتقاد اين توليدكننده براي خريدهاي خارجي به كشورهاي همسايه 
درخواست هاي متعددي فرستاده ايم، اما آنها هم به تبعيت از تحريم ها 
به زحمت حاضر به معامله با ما هستند و ما مجبوريم براي خريدهاي 
خود به حربه هاي مختلفي متوسل شويم. امروز ما نيازمند يك سياست 

روشن هستيم و دولت نبايد مدام خبر از تدوين برنامه دهد. 
   توليدكنندگان بالتكليف تر از ديروز شدند

همچنين س��خنگوي انجمن تاير با بيان اينكه قيمت انواع مواد اوليه 
داخلي هفتگي تغيير مي كند، مي گوي��د: قيمت نخ نايلون دو هفته اي 
از 43 هزار تومان به 60 هزار تومان رسيده است اين در حالي است كه 
نخ نايلون در دو سال گذش��ته با قيمت 8 هزار تومان مورد معامله قرار 

مي گرفت. 
مصطفي تنها با اشاره به اينكه امروز توليدكنندگان كشور متناسب با 
نرخ تورم موجود در جامعه با هزينه هاي بسيار باال در فعاليت توليدي 
خود روبه رو هستند، او مي افزايد: توليدكنندگان تاير چندين ماه هست 
كه درگير موضوعات مختلف تأمين مواد اوليه هستند و براي جبران اين 

موضوع درخواست افزايش قيمت ها را مطرح كرده اند. 
وي با بيان اينكه هنوز موضوع افزايش قيمت ها در مرحله چكش كاري 
قرار داش��ته و ابالغ نشده اس��ت، مي گويد: تأمين ارز و انتقال آن براي 
توليدكنندگان بس��يار مشكل شده اس��ت به نحوي كه توليدكننده با 
مشقت بسيار خريدهاي خارجي را انجام مي دهد، اما در نهايت نمي داند 

از چه طريق انتقال ارز اين خريد را انجام دهد. 
تنها مي گويد: عالوه بر مشكالت تأمين ارز خارجي در خريد مواد اوليه 
داخلي نيز با مشكالت متعددي روبه رو هستيم به نحوي كه قيمت انواع 
مواد اوليه داخلي هفتگي تغيير مي كند و همين موضوع توليد كننده را 

بالتكليف تر از ديروز كرده است.  

كَلكپتروشيميها



برايفرارازپرداختماليات
پتروش�يمي هاي كش�ور ب�راي ف�رار از پرداخ�ت ۹ درص�د 
محص�والت  ف�روش  هن�گام  اف�زوده  ارزش  ب�ر  مالي�ات 
مي دهن�د.  انج�ام  ص�وري  ص�ادرات  داخ�ل،  در  خ�ود 
به گزارش مشرق، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس با 
اعالم اين خبر گفت: شركت هاي پتروشيمي وقتي كه مي خواهند كاالي 
خود را در داخل كشور بفروش��ند بايد 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده 
پرداخت كنند و طبق گزارشي كه به فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مجلس رسيده براي اينكه اين 9 درصد ماليات را پرداخت نكنند، با تباني 

با يك گمرك عسلويه، صادرات صوري انجام مي دهند. 
امير خجسته افزود: اين صادرات صوري به اين شكل است كه كااليي 
از گمرك صادر نمي شود و فقط اسناد و مدارك كاغذي آن به گمرك 
مربوطه ارس��ال و مراحل ص��ادرات روي كاغذ انجام مي ش��ود و بعد 
شركت هاي پتروشيمي بعد از اين كار، محصوالت خود را در داخل به 
فروش مي رسانند و بدين ترتيب از پرداخت 9 درصد ماليات بر ارزش 

افزوده فرار مي كنند. 
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس اظهار داشت: اين 
گونه اقدام، قاچاق كاال محسوب مي ش��ود و از طرف ديگر چون ارزش 
افزوده را از بين برده اند، اختالس در شركت هاي پتروشيمي محسوب 
مي شود. خجسته خاطرنشان كرد: فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
به اين موضوع ورود پيدا كرده و مس��تنداتي را نيز در اين باره به دست 
آورده و آنها را بررس��ي ك��رده و اينكه صادرات ص��وري كه در گمرك 
مربوطه انجام ش��ده، كاماًل براي فراكس��يون محرز شده است. رئيس 
فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس گفت: مقدمات كار براي 
ارسال پرونده به مرجع قضايي انجام شده و عالوه بر اين فراكسيون طي 

نامه اي به وزير اقتصاد خواستار توضيح در اين باره شده است.

نمادهاي بانكي در كانون توجه 

شاخصبورستهرانركورد۲۳۳هزارواحديرازد

در جريان معامالت روز گذش�ته بورس اوراق 
بهادار تهران ش�اخص كل 2 هزار و ۷۳۵ واحد 
جهش داشت، اين در حالي بود كه در اين روز 
بهاي دالر در بازار آزاد به محدوده 2۹00تومان 
نزول كرد و بهاي سكه بهار آزادي با رشد قيمت 
همراه ش�د كه ش�ايد دليل آن افزايش بهاي 
جهاني طال بود. در اين ميان نزول قيمت خودرو 
از جمله رويدادهاي قابل مالحظه در بازار بود. 
به گزارش »ج��وان«، بازارهاي اي��ران همچنان 
دستخوش نوس��ان هايي اس��ت كه ريسك هاي 
سيستماتيك و غير سيستماتيك و عوامل بنيادي 

و تكنيكال براي آنها رقم مي زند. 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران آخرين 
روز معامالتي هفته جاري را با رشد 2 هزار و 735 
واحدي پشت سر گذاشت به طوري كه اين نماگر 
براي اولين بار به س��طح 233 هزار و 352 واحد 
رسيد اين در حالي بود كه رشد مذكور به مدد رشد 

قيمت در نمادهاي بانك��ي، مخابراتي و صادرات 
محور محقق ش��د، البته در اين روز نمادهايي در 
گروه هايي چون خودرو، دارو و لبنيات در محدوده 
منفي قيمت معامله شدند، اما ميزان رونق در ساير 
نمادها به ح��دي بود كه مي توان روز گذش��ته را 

روزي سبز براي بازار به شمار آورد. 
  رونق معامالت در گروه بانكي

گروه بانك ها و مؤسس��ات اعتباري ك��ه متأثر از 
اخبار مربوط به تس��عير ارز، افزايش س��رمايه از 
محل تجديد ارزيابي دارايي ها و همچنين فروش 
دارايي هاي م��ازاد خود هس��تند، روز گذش��ته 
ضمن تبادل يك ميليارد و 957 ميليون س��هم 
به ارزش تقريب��ي 285 ميليارد توم��ان در صدر 
ارزش معام��الت در ميان گروه ه��اي موجود در 
بازار قرار گرفتند. طبيعتاً همزمان با افزايش بهاي 
ارز طي يكسال گذش��ته بانك هايي كه در ليست 
دارايي هاي خود ارز جاي داده ان��د از اين رويداد 

منتفع ش��ده اند و همين دليل ب��ازار همواره نيم 
نگاهي به سهام بانك ها دارد. 

به طور نمونه بانك ملت كه سهم عمده اي از گردش 
مبادالت ارزي كشور را دارا مي باشد و روزگاري در 
آستانه برگزاري مجمع از محل درآمدهاي ارزي 
لبخند را بر لب سهامدارانش مي نشاند، اين روزها 
روند مثبت��ي را طي مي كند به ط��وري كه حتي 
قيمت س��هام اين بانك در روز گذشته محدوده 

400 تومان را به خود ديد.
 گفتني اس��ت كه در اين روز 281 ميليون سهم 
از سهام بانك ملت به ارزش تقريبي 115 ميليارد 
تومان طي اين روز معامله شد، اين در حالي است 
كه ارزش بازاري اين شركت به محدوده 20 هزار 
ميليارد تومان رس��يد و بايد ديد در زمان عرضه 
بلوك بيش از 16 درصدي دولت در س��هام بانك 
ملت وضعيت قيمت س��هام اين ش��ركت به چه 

شكل خواهد بود. 

در همين راستا بايد اش��اره داشت كه در اين روز 
نماد بانك پاس��ارگاد نيز روز خوب��ي را در گروه 

بانكي ها تجربه كرد. 
 خودرويي ها در رتبه دوم ارزش معامالت

از س��وي ديگر، گروه خودرو ساخت قطعات پس 
از گروه بانكي در رتب��ه دوم ارزش معامالت قرار 
گرفت نمادهاي خودرويي جمعاً شاهد تبادل يك 
ميليارد و 138 ميليون سهم بودند كه ارزشي بالغ 
بر 279 ميليارد تومان داشت. در اين ميان دو نماد 
»خودرو« و »خساپا« بيشترين ارزش معامالت را 
در ميان نمادهاي مورد بحث داشتند. به طوري كه 
ارزش معامالت اين دو نماد ب��ه ترتيب 69 و 56 

ميليارد تومان بود. 
پيش��روي 2 هزار و 735 واحدي امروز ش��اخص 
بورس تهران به رش��د 1/19 درصدي اين نماگر 
نسبت به روز معامالتي گذشته انجاميد. در اين روز 
نمادهاي »همراه«، »وبملت« و »رمپنا« بيشترين 
تأثير را بر حركت روزانه ش��اخص كل گذاشتند. 
حركت امروز نماگر اصلي بازار كه آن را به سطح 
233 هزار و 352 واحد رساند، بيش از هر چيز به 
واس��طه نمادهاي حاضر در برخي گروه ها نظير 
مخابرات و بانكي روي داد. گفتني اس��ت، حجم 
معامالت بورس تهران پنج ميليارد و 988 ميليون 
س��هم و ارزش معامالت آن هزار و 749 ميليارد 
تومان بوده اس��ت ك��ه از اين ميان ه��زار و 690 
ميليارد تومان آن ارزش معامالت خرد بوده است. 
معامالت بورس تهران در حال��ي پايان يافت كه 
نمادهاي گ��روه بانك ها و مؤسس��ات اعتباري با 
مجم��وع ارزش معامالت 285 ميلي��ارد توماني 
بيش��ترين ارزش معامالت را ب��ه خود اختصاص 
دادند. گروه هاي خودرو، شيميايي، فلزات اساسي 
و دارويي نيز به ترتيب جايگاه هاي دوم تا پنجم در 

اين زمينه را از آن خود كردند. 
 در ادامه بايد عنوان داش��ت كه روز چهارش��نبه 
قيم��ت دالر در صرافي ه��اي بانك ها ب��ا كاهش 
نسبت به روز ماقبل 12 هزار و 900 تومان تعيين 
شد. در بازار آزاد سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
با افزايش قيمت نس��بت به آخري��ن قيمت هاي 
روزسه شنبه در قيمت 4ميليون و 508 هزار تومان 
و سكه بهار آزادي طرح قديم 4ميليون و 349هزار 
تومان معامله ش��د و در اين ميان سخن از كاهش 
قيمت خودرو در بازار مطرح بود كه گويي قيمت ها 

در اين بازار نيز ريزشي گزارش شده است.

تع�دادي از خري�داران دور اول پيش فروش 
س�كه كه به نام افراد زي�ر ۱۸ س�ال ثبت نام 
كرده ان�د، هنوز موفق به دريافت س�كه هايي 
كه پول  آنه�ا را پرداخت كرده اند، نش�ده اند. 
بانك مركزي اواخر س��ال 96 و چند ماه نخست 
س��ال 97 به منظور مديريت بازار طال و سكه از 
طرح پيش فروش س��كه رونمايي كرد. اين طرح 
با نقدهاي فراواني هم همراه شد، گروهي از طرح 
پيش فروش سكه با عنوان حراج ذخاير طال و ارز 
كشورمان ياد كرده و نقد زيادي به مديريت وقت 

بانك مركزي مطرح كردند. 
اكنون ب��ا گذش��ت چن��د م��اه از توق��ف اين 
طرح،تع��دادي از خريداران س��كه هنو ز موفق 
نشده اند، سكه هايش��ان را تحويل بگيرند. عالوه 
بر اين اخذ مالي��ات از س��كه هاي پيش فروش 
شده كه چند روزي است از سوي سازمان امور 
مالياتي مطرح شده معضل ديگر خريداران سكه 

به شمار مي رود. 
پيش ف��روش س��كه در دور نخس��ت همزمان با 
رونمايي از بسته ارزي بانك مركزي براي مديريت 
بازار ارز آغاز شد؛ در اين دور هيچ محدوديتي در 
سن خريداران و تعداد سكه وجود نداشت، اما دور 
دوم پيش فروش سكه با تغييراتي همراه بود كه 
مهم ترين آن اضافه شدن محدوديت سني براي 
متقاضيان بود؛ در اين طرح فقط افراد باالي 18 

سال امكان ثبت نام را داشتند. 
نكته مهم در اين گزارش مشكلي است كه براي 
برخي از خريداران سكه هاي پيش فروشي در دور 
نخست اجراي اين طرح پيش آمده است؛ اين افراد 
در آن زمان با توجه به عدم لحاظ محدوديت سني 
به هر دليلي، سكه ها را به نام فرزندان خود ثبت نام 

كرده اند و حال كه زمان سررسيد شان رسيده است 
نمي توانند سكه ها را دريافت كنند. بانك ملي در 
توضيح چرايي عدم تحويل سكه هاي پيش فروشي 
به خريداران گفته اس��ت: از آنجايي كه در زمان 
ثبت نام، محدوديت س��ني رعايت نشده، سامانه 
اجازه تحويل سكه ها را نمي دهد. يكي از خريداران 
سكه هاي پيش فروش شده كه نمي تواند سكه هاي 
خود را از بانك ملي دريافت كند به »تسنيم« گفت: 
بانك ملي مي گويد چون سن فرد ثبت نام كننده 
كم است، سيستم پيش فروش، اجازه تحويل سكه 
را نمي دهد. اخبار رس��يده حكايت از آن دارد كه 
بانك ملي در تالش براي رفع اين نقص سيستمي 
است؛ البته اين تالش در حالي انجام مي شود كه 
بانك مركزي تمام س��كه هاي پيش فروش را به 
بانك ملي تحويل داده است، اما مشخص نيست 
منع بانك ملي براي تحويل سكه هاي پيش فروش 
چيست و چرا سكه هاي ثبت نامي زير 18 سال را 

تحويل نمي دهد؟!
   از دالالن س�كه چگونه مالي�ات گرفته 

مي شود؟
همچنين سازمان امور مالياتي اخيراً درخصوص 
ماليات مقطوع دريافت كنندگان س��كه در سال 
1397 از بانك مركزي اعالم كرد: براي كس��اني 
كه بيش از 20 س��كه دريافت كرده اند، نسبت به 
مازاد 20 سكه تا ميزان 60 سكه به ازاي هر سكه 
150 هزار تومان ماليات مقطوع، نسبت به مازاد 
60 س��كه تا ميزان 100 س��كه به ازاي هر سكه 
200 هزار تومان ماليات مقطوع و نسبت به مازاد 
100 سكه تا ميزان 200 س��كه به ازاي هر سكه 
250 هزار تومان ماليات مقطوع تعيين شده است. 
هر چند كه انتشار خبر كليات اين طرح باعث به 

وجود آمدن انتقادات و البته استقبال هايي توسط 
كارشناسان و فعاالن اقتصادي شده، اما واقعيت 
اين است كه هنوز بسياري از جنبه ها و جزئيات 

اين طرح بزرگ مالياتي مبهم مانده است. 
س��ازمان ام��ور ماليات��ي گفت��ه اس��ت از 
دريافت كنندگان س��كه از بانك مركزي در سال 
1397 كه بيشتر از 20 سكه خريده باشند، ماليات 
اخذ خواهد كرد. با اين حال مشخص نيست كه 
اين ماليات بر اساس چه اطالعاتي قرار است اخذ 
ش��ود؟ اگر بر اس��اس حواله هاي صادر شده قرار 
است اين ماليات تعيين شود، پس تكليف كساني 
كه تعداد بيشتري سكه را بدون حواله و در بازار 
غيررسمي خريد و فروش كرده باشند چه مي شود 

و چگونه قرار است اطالعات آنها رصد شود؟
   ورود مجلس به بحث اخذ ماليات

همچنين رئيس فراكس��يون مبارزه با مفاس��د 
اقتصادي با اش��اره ب��ه ابهامات اخ��ذ ماليات از 
س��كه هاي پيش فروش��ي گفت: ماليات ستاني 
اخير در ماجراي س��كه هاي پيش فروش ش��ده 
سؤال برانگيز است؛ چراكه فعاًل خبري از ماليات 
ارز، خودرو و مس��كن نيس��ت. امير خجس��ته با 
بيان اينكه، وقتي دولت فقط در حوزه سكه هاي 
پيش  فروش ش��ده به دنبال وصول ماليات است 
ابهاماتي ايجاد مي شود، افزود: براي مردم سؤال 
ايجاد مي شود كه تكليف ثروت هاي بادآورده در 

حوزه مسكن و ارز و خودرو چه مي شود. 
اين نماينده مجلس گفت: اين نوع ماليات ستاني 
يك طرفه س��ؤال برانگيز اس��ت و دول��ت بايد از 
هم��ه حوزه هايی كه در س��ال 97 با جهش هاي 
غير قابل توجيه مواجه شده و ثروت هاي هنگفت 

ايجاد كردند، ماليات ستاني داشته باشد. 

وي گفت: امروز مردم ش��ك كرده ان��د چرا تنها 
در حوزه س��كه بحث ماليات درآمد مطرح شده 
و انتظار آنها اين اس��ت كه ساير بازارها هم تحت 
پوش��ش مالياتي قرار بگيرد. به گفته خجس��ته، 
مجلس به اين موضوع ورود خواهد كرد تا زواياي 
پنهان آن روشن شده و ماليات س��تاني جامع و 
عادالنه صورت گيرد. خجسته در پاسخ به اينكه 
تكليف اعتم��اد عمومي به دس��تگاه هاي دولتي 
چه مي ش��ود،  گفت: هر آنچه قانون شد بايد اجرا 
شود و با اجراي قوانين اعتماد عمومي نيز تقويت 
مي ش��ود، در حوزه ماليات هم كه اخيراً مباحث 

مختلفي ايجاد شد، همين قاعده پابرجاست. 
   عدم پرداخت ماليات سكه تا آخر خرداد 

منجر به جريمه مي شود
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي 
نيز گفت: عدم پرداخ��ت ماليات تا پايان خرداد 
1398 يا عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي 
مقرر، مش��مول جريمه خواهد بود. نادر جنتي 
اظهار داش��ت: خري��داران س��كه در محدوده 
20 تا 200 س��كه با تاريخ تحويل سال 1397، 
الزم اس��ت ضمن مراجعه به س��امانه عمليات 
 www. الكترونيك مؤديان مالياتي به نش��اني
tax. gov. ir، كد ملي خود را در بخش »ماليات 
مقطوع دريافت كنندگان سكه« وارد كرده و در 
صورتي كه مشمول ماليات سكه بودند، اقدام به 

ثبت نام در اين سامانه كنند. 
وي همچنين از امكان پرداخت ماليات در چهار 
قس��ط مس��اوي خبر داد و گفت: عدم پرداخت 
ماليات تا پايان خ��رداد 1398 يا عدم پرداخت 
اقساط در سررسيدهاي مقرر، مشمول جريمه 

خواهد بود.

ابهامات جديد درباره سكه های پيش فروش 2 سال پيش

 سكه هاي زير ۱۸سال تحويل داده نشد

وزير نفت در حال�ي مي گويد مدي�ران كم�ي را از بيرون به 
نف�ت آورده ك�ه نگاهي ب�ه انتصابات وي طي ش�ش س�ال 
اخير نش�ان مي دهد مدي�ران غيرنفتي در زم�ان مديريت 
وي بيش�ترين س�هم را در مي�ان س�مت ها داش�ته اند. 
به گزارش »مهر«، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت چندي پيش در 
گفت و گو با يكي از خبرگزاري ها گفته بود: »انتخاب هاي خارج 
از وزارتخانه من بس��يار محدود است، در شركت نفت فقط آقاي 
كرباسيان بوده كه ايشان نيز در صنعت نفت سابقه داشته است. 
من فقط چند نفري را خارج از وزارتخانه آورده ام كه تعدادشان 
بسيار محدود است، يك ون هم نيستند چه برسد به ميني بوس و 

اتوبوس و اكثر همكارانم، كارمندان نفت هستند.«
اين اظهارات وزير نفت اما فاصله بس��ياري با واقعيت دارد، زيرا 
تعداد مديراني كه از بيرون نفت وارد اين وزارتخانه شده اند حداقل 
28 مورد بوده اس��ت و زنگنه ترجيح داده تنها درباره كرباسيان 

مديرعامل شركت ملي نفت روشنگري كند. وزير نفت كه معتقد 
اس��ت نمي توان س��كان هدايت تريلي را به فردي داد كه هيچ 
تجربه اي ندارد، به اين موضوع اش��اره نكرده است كه تعدادي از 
مديران وي، بدون هيچ سابقه نفتي و حتي كاري، مديريت برخي 
شركت هاي مهم مانند شركت نيكو را برعهده گرفته اند. حميدرضا 
كاتوزيان و جعفر توفيقي كه همپيمانان سياسي زنگنه محسوب 
مي شوند از جمله اين افراد هستند كه رياست پژوهشگاه صنعت 
نفت به عنوان بازوي پژوهشي صنعت نفت را در اختيار گرفتند. 
حبيب اهلل بيطرف، وزير اسبق نيرو هم يكي ديگر از افرادي است 
كه زنگنه براي وي حكم معاونت پژوهش��ي وزارت نفت را صادر 
كرد. جعفر ربيعي، مديرعامل بازنشسته متروي تهران هم بدون 
هيچ سابقه و تخصصي در صنعت نفت راهي هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس شد و رضا نوروززاده كه هيچ رزومه اي در نفت ندارد 
معاون زنگنه در پتروشيمي شد. چندين نماينده مجلس هم پس 

از پايان كار مجلس نهم نيز به س��مت هاي مديريتي دست پيدا 
كردند كه اين افراد را بايد در كنار هوشنگ فالحتيان، معاون سابق 
وزير نيرو و محمد مهدي رحمتي از مديران سازمان برنامه و بودجه 

قرار داد كه با »ون« وزير نفت راهي خيابان طالقاني شدند. 
سعيد محمدزاده از مديران و نزديكان عباس آخوندي هم يكي 
ديگر از مديران غيرنفتي است كه پس از بركناري در شركت راه 
آهن، چند روز بعد حكم معاونت پژوهشي وزارت نفت را گرفت. 
با اين وجود و فهرستي پر از مديران غيرنفتي مشخص نيست 
چرا زنگنه مي گويد كمتر مديري را از بيرون نفت آورده است. 
مقايسه مديران غيرنفتي اين دوره از نفت با ساير دوره ها نشان 
مي دهد بيش��ترين حجم از مديران غيرنفتي در دوره وزارت 
زنگنه راهي وزارت نفت شده اند كه البته در دوره اصالحات نيز 
چنين رويه اي حاكم بود و مديران وزارت نيرو به صورت واگني 

راهي نفت شدند.

تكيه ۲۸غيرنفتي بر صندلي هاي نفتي
وزير نفت: يك َون هم نيرو نياوردم!
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