هب انم او هک صاحب داانیی است
تهیو کننده :وب گاه سواد آماری
رٍس هلی آهار ٍ بزًاهِ ریشی ،رٍس جْاًی آهار ٍ در ًْایت عال گذؽتِ وِ عال جْاًی آهار
ًاهگذاری گزدیذ .بِ راعتی اّویت ػلن آهار اس وجا ًؾأت هی گیزد ٍ آیا ًیاس یه جاهؼِ بِ
ایي ػلن تا ایي حذ پز اّویت اعت؟ بزای یافتي پاعخ بِ تیتز رٍسًاهِ ّوؾْزی هَرخ
 03/11/1332در رابطِ با بشرگتزیي طزح التقادی وؾَر تَجِ فزهاییذ.

یارانهدوبارهبهچالهآماررسید

التقاد > یاراًِ -گزٍُ التقادی:
رٍػ خَداظْاری ؽْزًٍذاى تاسُتزیي تذبیز هؾتزن دٍلت ٍ هجلظ بزای ؽٌاعایی افزادی اعت وِ هیتَاى آًْا را اس
فْزعت ۵۷هیلیَى ًفزی یاراًِ ًمذی حذف وزد اها غیز اس رٍػ خَداًقزافی وِ هؼلَم ًیغت چمذر با اعتمبال هَاجِ
ؽَد ًِ دٍلت هیگَیذ چگًَِ هیخَاّذ پزدرآهذّا را ؽٌاعایی ٍ یاراًِ ًمذی آًْا را حذف وٌذ ٍ ًِ هجلظ هیداًذ
چگًَِ هیؽَد اس تؼذاد دعتون ۵۷هیلیَى یاراًِ بگیز ون وزد؟
هؼوای اجزای فاس دٍم ّذفوٌذی یاراًِّا در حالی پیچیذُتز هیؽَد وِ دٍلت ٍ هجلظ بز عز هیشاى درآهذ ًاؽی اس
آسادعاسی هیشاى لیوت حاهلّای اًزصی بِ تَافك ًغبی رعیذُاًذ ،اها خبزّا ٍ ٍػذُّا حىایت اس ًبَد اطالػات دلیك
التقادی خاًَار بِػٌَاى پاؽٌِ آؽیل فاس دٍم ّذفوٌذی یاراًِّا دارد.
تذبیز خَداظْاری ٍضؼیت درآهذی ؽْزًٍذاى در حالی بِػٌَاى جذیتزیي رٍػ هطزح ؽذُ وِ بِ گفتِ بزخی
ًوایٌذگاى هجلظ ،دٍلت هیتَاًذ ٍ بزاعاط لاًَى حك دارد اطالػات التقادی خاًَارّا را راعتیآسهایی وٌذ ٍ
ثزٍتوٌذاى ٍ افزاد دارای توىي هالی باال را اس فْزعت یاراًِ بگیزاى ًمذی حذف وٌذ .احوذ تَولی ًوایٌذُ تْزاى ٍ ػضَ
وویغیَى بزًاهِ ٍ بَدجِ هجلظ در گفتٍگَ با ّوؾْزی اس ًبَد ارادُ عیاعی جْت ؽٌاعایی ٍضؼیت درآهذی
ؽْزًٍذاى خبز هیدّذ ٍ هیگَیذ:

تجزبِ وؾَرّای هختلف ًؾاى هیدّذ وِ هی تَاى الذام بِ ؽٌاعایی افزاد دارای درآهذ باال وزد .بِ گفتِ اٍ اعتفادُ اس
رٍػ خَداظْاری گام ًخغت بزای حذف یاراًِ ًمذی افزاد دارای درآهذ باالعتٍ .ی خاطزًؾاى هیعاسد :افزاد
هی تَاًٌذ ٍضؼیت درآهذی خَد را اػالم وٌٌذ ٍ بِ دٍلت اجاسُ دٌّذ درفَرت اثبات غیزٍالؼی بَدى اطالػات ارائِؽذُ،
هتخلفاى را تا 3بزابز ّن جزیوِ وٌذ ٍ ایي الذام باػث خَاّذ ؽذ تا افزاد ثزٍتوٌذ وِ توایلی بزای ًظارت بز اهَال خَد
ًذاؽتِ باؽٌذ ،بزای دریافت یاراًِ ًمذی ثبت ًام ًىٌٌذ.
تَولی با اؽارُ بِ بزخی عاسٍوارّای ؽٌاعایی ٍضؼیت درآهذی ؽْزًٍذاى ثزٍتوٌذ اسجولِ اطالػات هالیاتی افزاد،
وارتّای باسرگاًی ،پشؽىاىٍ ،وال ،حمَقبگیزاى با عطح درآهذ باال ٍ دارًذگاى خَدرٍّای گزاىلیوت هیافشایذ:
درفَرت ٍجَد ارادُ عیاعی بزای اجزای فاس دٍم ّذفوٌذی یاراًِّا ،دٍلت هیتَاًذ اس رٍػ ّوپَؽاًی اطالػات
التقادی ؽْزًٍذاى ،الذام بِ راعتیآسهایی وٌذ.
جؼفز لادری ػضَ وویغیَى تلفیك بَدجِ هجلظ ّن در گفتٍگَ با ّوؾْزی ،هیگَیذ :اعتفادُ اس رٍػ خَداظْاری
بز هبٌای رٍػ اظْار هالیاتی افزاد خَاّذ بَد ٍ دٍلت هیتَاًذ درفَرت اظْار اطالػات غلط ؽْزًٍذاًی وِ اطالػات
ًادرعت دادُاًذ را اس فْزعت یاراًِ بگیزاى حذف ٍ حتی آًْا را جزیوِ وٌذ .اٍ هیافشایذ :راعتیآسهایی اطالػات
التقادی افزاد در اختیار دٍلت اعت ٍ رٍػ خَداظْاری در ٍالغ بِ دٍلت اجاسُ هیدّذ درخقَؿ تؾخیـ ٍضؼیت
درآهذی ؽْزًٍذاى الذام بِ راعتیآسهایی وٌذ ٍ ایي رٍؽی اعت وِ در ًظام هالیاتی ّن هبٌای اخذ هالیات لزار هیگیزد.
جوؾیذ پضٍیاى رئیظ عابك ؽَرای رلابت ّن هؼتمذ اعت وِ ّیچ جاهؼِ آهاری واهلی بزای ؽٌاعایی الؾار پزدرآهذ ٍ
حتی ون درآهذ ٍجَد ًذارد .ایي وارؽٌاط التقادی بِ ّوؾْزی گفتً :ظام هالیات بز هجوَع درآهذ ،تٌْا ؽیَُای
اعت وِ هیتَاى بزاعاط آى الؾار پزدرآهذ ٍ وندرآهذ را ؽٌاعایی وزد اها ایي عیغتن ٌَّس در وؾَر ها ٍجَد ًذارد .در
ایي ؽزایط ًویتَاى بزاعاط اعٌاد هلىی ٍ خَدرٍی افزاد ،الؾار بزخَردار را ؽٌاعایی وزد .بغیاری اس افزاد ّغتٌذ وِ
خاًِ ًذارًذ اها خاًِ دیگزی بِ ًاهؾاى اعت ٍ افزادی ّن ّغتٌذ وِ ّیچچیش بِ ًاهؾاى ًیغت اها ػوال دارایی لابل
تَجْی دارًذ.
در ایي عیغتن غیزؽفاف اهىاى ؽٌاعایی افزاد بزاعاط دارایی ٍ دعتِ بٌذی آًْا ٍجَد ًذارد .پضٍیاى اداهِ داد :تٌْا راُ
واّؼ ّشیٌِّای ّذفوٌذی یاراًِّا ایي اعت وِ رٍػ خَداظْاری بِوار گزفتِ ؽَد ٍ اس افزادی وِ درآهذ لابللبَلی
دارًذ تماضا ؽَد تا بِطَر داٍطلباًِ اًقزاف دٌّذ .پزدرآهذّا بزای ایٌىِ دٍلت بِ دارایی آًْا ٍرٍد ًىٌذ ٍ ؽٌاعایی
اهَال را اًجام ًذّذ ،خَدؽاى اًقزاف هیدٌّذ چزا وِ ایي اؽخاؿ ّوَارُ اس ؽٌاعایی داراییؽاى بزای دریافت هالیات
ّزاط دارًذ.
دوتزحغیي راغفز ًیش بز ایي باٍر اعت وِ ؽٌاعایی دّهّای پاییي درآهذی بایذ در دعتَر وار لزار گیزد ٍ تٌْا بِ ایي
لؾز یاراًِ پزداخت ؽَدٍ .ی گفت :هىاًیغنّایی بزای ؽٌاعایی لؾزّای ون درآهذ اس طزیك وویتِ اهذاد ٍ بْشیغتی
ٍجَد دارد وِ هی تَاى بزاعاط آى فمزا را ؽٌاعایی ٍ تٌْا بِ ایي لؾز یاراًِ پزداخت وزد .ایي ؽیَُ بِهزاتب هٌطمیتز
ٍ ون دردعزتز اس ؽٌاعایی پزدرآهذّاعت.

