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اخبار
وزیر صمت خبر داد:

همکاری مشترک ایران و روسیه
برای تولید تندر 90
حسین بردبار :وزیر صمت در پاسخ به پرسش
خراسان از برنامه ایــن وزارتخانه بــرای تغییر
ســازوکــار بازرسی از بــازار و اصناف بر اساس
بازرسی مبتنی بر شکایت خبر داد و گفت :بعد از
جنگ اوکراین صنعت خودروی روسیه به شدت
دچــار مشکل شد و دو کشور برخی خودروها
نظیر ال 90-را تولید می کنند و بر همین اساس
مذاکره شد تا بخشی از قطعات این خــودرو را
برای یکدیگر تامین کنیم .به گزارش خراسان،
سیدرضا فاطمی امین ،وزیر صمت در نشستی
خبری که به مناسبت دهه تولید و تجارت برگزار
شده بود در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی
بر ایــن که ایــن وزارتخانه بــرای کنترل گرانی
های اخیر آیا برنامه ای جهت بازرسی از بازار
مبتنی بر شکایت دارد ،گفت :ما داریم به سمتی
می رویــم که سازوکار بازرسی از بــازار را تغییر
دهیم؛ روند فعلی بازرسی ها که به صورت عادی
و رندومی اســت ،کــاری از پیش نمی برد و اگر
کسی هم شکایتی کند رسیدگی به آن فرایندی
طوالنی دارد که گاهی اثر شکایت را از بین می
برد بنابراین از یک ماه پیش کارهایی را برای
ایجاد سازوکار نظارت بر بازار مبتنی بر شکایت
مردم شروع کردیم  .به گفته وی ،برای هر واحد
صنفی یک کیوآر کد تعریف شده است که در
صورت اسکن آن با دوربین گوشی های معمولی
تمام اطالعات شناسایی آن واحد مشخص می
شود و بر همین اساس مردم می توانند در صورت
مشاهده تخلف گران فروشی و مــوارد مشابه با
ارسال اطالعات کیوآر کد واحد صنفی به سامانه
 ، 124تخلفات را گزارش کنند.
وزیــر صمت همچنین با بیان ایــن که وضعیت
صنعت خــودرو قابل قبول نیست اما روند قابل
قبول اســت،افــزود :ســال گذشته  ۱۴۳هــزار
خودروی ناقص کف پارکینگ بود اما در سه ماه
امسال به  ۴۲هــزار دستگاه رسیده اســت که
نشان از کاهش  ۷۰درصدی دارد .در این مدت
 246هــزار دستگاه تحویل شد و مــدت مشابه
سال گذشته حدود  180هزار دستگاه تحویل
شــده بــود .سید رضــا فاطمی امین با بیان این
که اصــاح ساختار سخت است زیــرا در شرایط
ناپایدار هستیم و پنج سال متوالی تورم باالی
 30درصد داریم اظهار کرد:از سویی دیگر برای
فهماندن سازوکار جدید نیاز به زمــان و انرژی
است و همچنین تغییر سازوکارها منافع عده ای
را به خطر می اندازد و این افراد سنگ اندازی می
کنند .وی همچنین از برنامه ایجاد تغییرات در بن
سازه(پلتفرم) برخی از خودروها خبر داد و گفت:
بن سازه پراید و سمند و دنا قابل توسعه نیست ولی
ما سه بن سازه به درد بخور داریم (شاهین ،تارا و
تندر)90کهکمیقیمتهایآنباالست بههمین
دلیل به دنبال ایجاد بن سازه جدید برای تولید
خودروی اقتصادی زیر  10هزار دالر هستیم.

کاهشچشمگیرمصرفبرق
برایاستخراجبیتکوین

اقتصاد آنالین – به گزارش گاردین ،از آن جا که
«زمستان رم ــزارزی» همچنان سود ماینرها را از
بین میبرد و مشکالت مالی در سراسر این بخش
گسترش مییابد ،مقدار برق مصرف شده توسط
بزرگ ترینشبکههایارزهایدیجیتالتا 50درصد
کاهشیافتهاست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

نرخ ارز

یک شنبه  5تیر 1401
 26ذی القعده .1443شماره 20970

دالر

(سامانهسنا) ) 1,834(275,124

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

289,959

337,641

41,126

74,915

14,151,100

) 3,000,000(152,500,000

84,000,000

54,000,000

420,003

-

بازاراجارهبهادرانتظارتکمیلپازلمالیاتی

شاخص
رشد ۱۲۲درصدیتعرفهنظام
مهندسیدر 2سال

مصوبه سران قوا برای سقف اجاره بها به همراه طرح مجلس و حداقل دو ماده قانونی امکان ارائه بسته قانونی
برای سامان دهی این بازار را فراهم می کند
حقگو-فراخواناظهارنامهمالیاتامالکاجاری
توسط سازمان مالیاتی ،از آن جایی که طبق
قانونفعلی،بخشزیادیازاینامالکرامعافاز
مالیاتکردهدرچرخهمالیاتیدرنظرنمیگیرد
و انتظارات برای کنترل بازار اجاره بها را محقق
نمیکند.بااینحال،بررسیهمزمانطرحهای
مجلس و دولت و نیز قانون مالیات های مستقیم
نشان می دهد که می تــوان بسته پیشنهادی
مناسبی را با توجه به دو ماده قانونی فعلی و نیز
طرح مجلس برای سامان دهی بازار اجاره بها و
استفادهازابزارهایمالیاتیدرآندرنظرگرفت.
به گزارش خراسان ،وضعیت بغرنج بازار اجاره
بها این روزهــا بر کسی پوشیده نیست .طبق
آمارهایی که خبرگزاری فارس ارائه کرده ،در
سه ماه ابتدایی امسال ،میزان افزایش اجاره بها
به 50درصدرسیدهاست.ایندرحالیاستکه
دولت و مجلس دست به کار شده اند تا با اجرای
طرح هایی نظیر سقف اجاره بها یا سامان دهی
اجاره بهای امالک مسکونی ،مهار این بازار را
به دست بگیرند .در این خصوص دولت مصوبه
سران قوا برای سقف اجاره بها را اخذ کرده و از
اینرو،ضمنتمدیدخودکارقراردادهایقبلی،
سقفتمدیداجارهبهاباشروطیدرتهران 25و
دردیگر نقاط 20درصدتعیینشدهاست.مهم
ترینچالشپیشرویاینطرح،ضمانتاجرای
آناستکهآننیزمستلزماقداماتینظیراطالع
رسانی،آمادهسازیفرایندهایاجراییوقانونی
برایتغییررویهصدوراحکامتخلیهمطابقمصوبه
جدیداست.
با ایــن حــال ،یک راه اساسی بــرای کنترل و
سیاست گذاری جهت هدایت بازار اجاره بها،
استفاده از ابزارهای مالیاتی است .به گونه
ای که به عنوان مثال صاحبخانه هایی که
محدوده اعالمی برای رشد اجاره بها را رعایت
می کنند ،مشمول تخفیف هــای مالیاتی و
دیگر صاحبخانه ها مشمول تنبیه های مالیاتی
شوند .تنبیه هایی که البته تا حد امکان باید غیر
قابل انتقال به مستاجران در قالب رشد
اجــاره بها باشد .طرحی که مجلس در
دستتصویبدارد،حولچنینموضوعی
میچرخد.کلیاتاینطرحنشانمیدهد
که در صورت تصویب ،موجران مکلف می
شوند قراردادهای اجاره را در دفاتر اسناد
رسمییاسامانهالکترونیکثبتمعامالت
امالک و مستغالت ثبت کنند .با این حال،
چنان چه در قرارداد اجاره امالک ،اجاره
بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای
سال قبل آن ملک ،بیش از میزان تغییر
شاخص ساالنه قیمت ها افزایش یابد،
عالوه بر لغو معافیت های مالیاتی موضوع
تبصره  11ماده  53قانون مالیات های
مستقیم (که در ادامه به آن اشاره خواهد
شــد) ،درخصوص مبلغ مــازاد ،مشمول
افزایش  50درصــدی مالیات بر درآمد
اجــاره امالک خواهد بود .موجرانی هم
که میزان افزایش اجاره بهای آن ها بیش
از میزان مذکور نباشد ،از محل منابع
حاصل از اجرای این قانون و به تناسب،
از تخفیف تا سقف  50درصدی عوارض
نوسازی و نیز کاهش سود و افزایش مدت
بازپرداخت تسهیالت خرید و بازسازی
امالک برخوردار می شوند.
▪سازمان مالیاتی و فراخوان اظهارنامه
مالیات اجاره

بــا ایــن اوصـــاف ،ســه روز قبل ،سازمان
مالیاتی از راه انــدازی سامانه دریافت
الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر درآمد

توان امید داشت.
▪تالقی قانون مالیات های مستقیم با طرح
مجلس و دولت

ام ــاک اجـــاری خبر داد و در اطالعیه ای
اعــام کــرد :صاحبان امــاک اجــاری مکلف
اند با مراجعه به سامانه دریافت اظهارنامه به
نشانی  my.tax.gov.irاظهارنامه درآمد
امالک اجاری ،مربوط به عملکرد سال 1400
راتکمیلکنند.اینموضوع،درنگاهاولامیدها
برای گام های بعدی کنترل بازار اجاره بها با
استفادهازمالیاترابیشترمیکند.بااینحال،
بررسی ها نشان می دهد که این فراخوان به
تنهایی جــواب گــوی هــدف یادشده نیست و
موضوع به همان تبصره  11ماده  53قانون
مالیات های مستقیم که در باال به آن اشاره شد
بر می گردد.
▪چالش تبصره  11ماده  53قانون مالیات
هایمستقیم

ماجرا این گونه است که طبق ماده  53قانون
مالیات های مستقیم در سال  ، 1401درآمد
حاصل از امالک اجاری مشمول مالیات است
و این مالیات عبارت است از :کل مال االجاره،
اعــم از نقدی و غیر نقدی ،پس از کسر 25
درصد بابت هزینه ها و استهالک و تعهدات
مالک نسبت به مــورد اجــاره .همچنین طبق

ماده  131قانون مالیات های مستقیم ،نرخ
مالیات برای درآمد ساالنه تا  50میلیون تومان
(ماهانه حدود  4میلیون و  100هزار تومان)
 15درصــد ،درآمــد بین  50تا  100میلیون
تومان (ماهانه بین  4.1تا  8.3میلیون تومان)
 20درصد و برای درآمد باالتر از  100میلیون
تومان (ماهانه بیش از  8.3میلیون تومان) 25
درصد است.
با ایــن حــال ،در تبصره  11ذیــل مــاده ،53
موضوعمهمیذکرشدهوآمدهاست...«:درآمد
هر شخص ناشی از اجــاره واحد یا واحدهای
مسکونی در تهران تا مجموع  150مترمربع
زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200
یمفیدازمالیاتبردرآمدناشی
مترمربعزیربنا 
ازاجارهامالکمعافاست.بهاینترتیببهنظر
می رسد اگرچه طبق ماده  54قانون مالیات
های مستقیم ،حتی جریمه تا  18برابری برای
موجرانی که ملک خود را در سامانه امالک
و اسکان ثبت نکنند ،در نظر گرفته شده ،اما
اساس ًا بیشتر امالک اجــاری معمول در بازار
اجاره بهای مسکن را از شمول مالیات خارج
میکندودرنتیجهبهقانونکنونیمالیاتهای
مستقیم برای کنترل اجاره بها ،به تنهایی نمی

اما طبق همه آن چه گفته شد ،می توان یک
مسیر تازه ای را که کمابیش در حال تبدیل به
قانون شدن است برای کنترل بازار اجاره بها
تشخیص داد و پیشنهاد کرد:
طبقماده 54مکررقانونمالیاتهایمستقیم
یا همان قانون مالیات بر خانه های خالی،
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور
موظف اند اطالعات تحت تملک خود را در
سامانه ملی امالک و اسکان ثبت کنند و تخطی
از آن ،مشمول احتساب واحــد مسکونی به
عنوانخانهخالیومالیاتخانهخالیمیشود.
با ایجاد الــزام قانونی بــرای ثبت همه امالک
اجاری در سامانه امالک،می توان امالک ثبت
نشده اجاره داده شده را شناسایی و مشمول
مالیات کرد.
در مجموع و در راستای اثربخشی ابزارهای
مالیاتیاجارهبهابهنظرمیرسدراستیآزمایی
قــراردادهــا توسط سازمان مالیاتی ضروری
اســت .در ایــن خصوص چنان چه اطالعات
سامانه امالک و اسکان ،کافی به نظر نرسد،
به نظر باید معافیت های مالیاتی مندرج در
ماده  53قانون مالیات های مستقیم را از نظر
قانونیبهمالیاتبانرخصفراینواحدهااصالح
کرد .به این ترتیب همه موجران موظف به ارائه
اظهارنامه مالیاتی خواهند شد و جریان پول در
این بازار شفاف تر خواهد شد .اصالح معافیت
های یاد شده از جهتی دیگر نیز حائز اهمیت
است و آن این که هم اینک بیشتر واحدهای
اجاری معمول ،حتی در شهرهای غیر از تهران
نیز متراژهایی کمتر از  200متر و حتی 150
متر دارنــد و بنابراین حدود معافیت های یاد
شده ،اثربخشی این قانون برای کنترل اجاره
بها را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

یکی از هزینههای ساختوساز ،هزینههای
مربوط به طراحی و نظارت بر ساختمان است.
بررسیتنهابخشیازاینهزینههاکهدرنمودار
فوقآمدهنشانمیدهدطیسالهای ۱۴۰۰و
 ۱۴۰۱اینتعرفهها(برایساخنمانهای 6و7
طبقه)عمدت ًارشد ۱۲۲درصدیداشتهاست.
طبق این داده ها و در سال  ،1401باالترین
هزینهطراحیمربوطبهبخشمعماریبامتری
بیش از 41هزار تومان و باالترین هزینه نظارت
مربوطبهبخشعمرانبامتریبیشاز 55هزار
توماناست( .منبعدادهها:نوداقتصادی)

بازار خبر

الزام به اظهارنامه مالیاتی فقط
برای  2.5درصد اصناف
فــارس  -بررسیها نشان میدهد سازمان امور
مالیاتی ،میزان مالیات مقطوع حدود  80درصد از
کسبه را مبلغی پایینتر از  5میلیون تومان در نظر
گرفتهاستوفقط 2.5درصدمؤدیانباگردشمالی
باالملزمبهارائهاظهارنامهمالیاتیهستند.

فروشلوازمخانگیدستدوم
بهجاینو

مهر  -برادران ،معاون وزیر صمت گفت :در یکی از
انبارهایبزرگدرتهراندستگاههایلوازمخانگی
دستدومراتجهیزونومیکردندکهتبدیلبهشبکه
همشدهبودند؛درنهایتبااینشبکهبرخوردشد.

