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 2مشوقبرایارزانسازیوارداتخودروهایاقتصادی

معاون وزیر صمت گفته است که در آیین نامه جدید واردات خودرو ،کاهش تعرفه واردات و معافیت از اسقاط خودرو دیده شده است،
این مشوق ها چه مقدار هزینه واردات خودرو را کم می کند؟

مجلس در قالب قانون جهش تولید مسکن،
پرداخت  360هزار میلیارد تومان تسهیالت
ساخت مسکن به  1.2میلیون نفر در سال را به
نظام بانکی تکلیف کرده است و بانک مرکزی
نیز  16آبــان ســال گذشته سهمیه بانکی و
سقف فــردی ایــن تسهیالت را ابــاغ کــرد .با
این حال بررسی اطالعات یک نهاد نظارتی
بیانگر آن است که  22بانک از  27بانک عامل
پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن ،هیچ
وام ساخت مسکنی پــرداخــت نکردهاند و 4
بانک هم کمتر از  10میلیارد تومان تسهیالت
دادهانــد و بخش کمی از تسهیالت هم توسط
بانک مسکن پرداخت شده است .گفتنی است
مسئله تامین مالی این قانون از جمله مواردی
بوده که کارشناسان راجع به آن هشدار داده
بودند.ضمناینکهبخشیازاینضعفعملکرد
به موانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن برمی
گردد(.بااقتباسازگزارشخبرگزاریفارس)

شناسایی  7هزار هکتار زمین های
مازاد دستگاه ها برای نهضت ملی
مسکن
با گذشت کمتر از یک ماه از مهلت رئیس جمهور
به دستگاه ها برای واگذاری زمین های مازاد خود
به ساخت واحدهای مسکونی در طرح نهضت
ملی مسکن ،مدیر عامل سازمان ملی زمین و
مسکن از شناسایی  7هزار هکتار ( 70میلیون
مترمربع) زمین دستگاه ها و سازمانهای دولتی
برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن خبر
داد.به گزارش تسنیم ،علیرضا فخاری با اشاره
به اهمیت تفاهمنامه مشترک همکاری فیمابین
سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد
کشور ،با بیان این که از حــدود  7هــزار هکتار
اراضی شناسایی شده حدود  500هکتار آن در
مراحل جاری برای تغییر کاربری و تثبیت نهایی
بــرای اجــرای طــرح نهضت ملی مسکن است،
خاطر نشان کرد :این اراضی در مرحله انتقال
اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن است.
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حقگو-اظهارات معاون وزیر صمت نشان می
دهد که قیمت هر خودروی اقتصادی وارداتی
به حدود بیش از  300میلیون تومان هم خواهد
رسید .همچنین برای واردات این خودروها ،دو
مشوق معافیت از اسقاط و کاهش تعرفه واردات
به 20درصدنیزدرنظرگرفتهشدهاست.
به گزارش شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت
ایران (شاتا) ،منوچهر منطقی معاون وزیر صمت
در خصوص واردات خودرو طبق آیین نامه جدید
گفت :مشوق هایی برای واردات در نظر گرفته
شده است به عنوان مثال تعرفه واردات تا 20
درصد کاهش می یابد و این خودروها از اسقاط
معافخواهندشد.ویدرادامهدربارهخودروهای
اقتصادیجایگزینسمندوتیباافزود:دوشرکت
(خ ــودروس ــاز) در حــال کــار روی خــودروهــای
اقتصادیهستندونیمهدومسالآیندهمحصول
آن ها به بازار عرضه می شود .این نیاز هم اکنون
مقرراستکهباوارداتتامینشود.
▪تعریفیبرایخودرویاقتصادی

به گزارش خراسان ،اظهارات منطقی در حالی
است که تاکنون تعریف چندان شفافی در باره
خودرویاقتصادیتوسطدولتبیاننشدهاست.
بااینحال«،سیاهکلی»عضوکمیسیونصنایعو
معادنمجلس 22مردادودرگفتوگوباتسنیم،
اظهار کرد ه :تمرکز آیین نامه تدوینی از سوی

افــزوده معادل  9درصد را برای این خــودرو در
نظر بگیریم ،به این خودرو مالیات ارزش افزوده
ای معادل با  27میلیون تعلق می گیرد و در
نهایت قیمت این خودرو به  327میلیون تومان
خواهدرسید.
▪معافیتاسقاطخودروچقدرازهزینه
واردکنندهخواهدکاست؟

وزارت صمت بر واردات خودروهای زیر 10هزار
دالربودهاست...البتهبایدگفتکهباقیمتکمتر
از  10هزار دالر (با دالر  25هزار تومان250 :
میلیون تومان) ،خــودروی چندان مناسبی در
بازاروجودنداردامادربازهقیمتکمتراز 25هزار
دالر(بادالر 25هزارتومان 625:میلیونتومان)
مردممیتوانندخودرویخوبیسوارشوند.
▪حسابوکتابقیمتخودرویاقتصادی

ازسویدیگردومیننکتهدربارهاظهاراتمنطقی
به کاهش تعرفه واردات خــودرو باز می گردد.
با توجه به تاکید دولت بر واردات خودروهای
اقتصادی که طبیعت ًا خودروهای با حجم موتور

پایین تر هستند و نیز سابقه تعرفه گذاری برای
خودرو ،می توان گفت که کاهش تعرفه واردات
مربوط به کف تعرفه ها و شامل خودروهای
اقتصادی خواهد شد .در این خصوص اظهارات
معاون وزیــر صمت در سال گذشته نشان می
دهد که این کف تعرفه طی امسال  40درصد
بودهاستوبنابراینمیتوانگفتاینرقمبرای
خودروهای اقتصادی به نصف کاهش خواهد
یافت .بدین ترتیب می توان محاسبه کرد که به
عنوانمثالیکخودروباقیمت 10هزاردالر(با
نرخ دالر  25هزار تومان 250 :میلیون تومان)
مشمول تعرفه ای معادل با  50میلیون تومان
خواهد شد .در صورتی هم که مالیات ارزش

احقاق 6.5هزارمیلیاردیحقاستانهاازپایتخت
وزارت اقتصاد ،جزئیات بازگشت  6.5هزار
میلیارد تومان ،درآمدهای مالیاتی متعلق به
استان ها را که پیش از این به تهرانی ها تعلق
داشــت ،تشریح کرد .به این ترتیب گام مهمی
در مسیر تمرکززدایی و احقاق حقوق استان ها
برداشتهشد.وزیراقتصادهمزمانباآخرینسفر
استانیدورنخستدولتسیزدهمکهبهمقصد
استان کرمان انجام شده بود از اجرایی شدن
وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شرکتها به استانها خبر داد و اعالم کرد که بر
این اساس منابع ۳۵۰۰شرکت با بیش از6.5
هزارمیلیاردتومانبهمردموشهرداریهای
هماناستانبازمیگردد.
شرکتهای مــورد اشــاره وزیــر اقتصاد از
سویسازمانامورمالیاتیبرمبنایتکلیف

قانونیکهبرعهدهداشتهدرسالگذشتهوسهماه
نخست امسال شناسایی شده و پرونده مالیاتی
آن ها به استان محل فعالیت شان انتقال داده
میشود.باانتقالپروندههایمالیاتیبهاستان
محل فعالیت جمع مالیات و عــوارض ارزش
افزوده آن ها به حساب خزانه استان مادر واریز
خواهدشدوبهاینشکلاستانهاازعوایدصنایع
یشوند.
مستقربهر همندم 
بهگزارشخراسان،پیشتراینشرکتهاباوجود
فعالیتدراستانها،بهدلیلاستقراردفاتراصلی
شان در پایتخت ،مالیات و عــوارض خود را به

تهران پرداخت می کردند .این در حالی بود که
تبعات فعالیت این شرکت ها از جمله آالیندگی
آنهانصیباستانهامیشد.
در همین زمینه «محمد جهانی کیا» مدیر کل
دفترامورمودیانوخدماتمالیاتیسازمانامور
مالیاتیکشورگفت:انتقالپروندههایمالیاتی
واحــدهــای تولیدی یا خدماتی با شخصیت
حقیقی یا حقوقی به محل استقرار آن واحد
(محل فعالیت اصلی شرکت) در حال انجام
است.به گفته وی سازمان امور مالیاتی مکلف
است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی

اما سومین نکته در بــاره اظهارات منطقی نیز
مربوط به حــذف شــرط اسقاط بــرای واردات
خودرو است .به گفته وی و در شرایط معمول،
برای واردات هر خــودرو ،باید  2خودرو اسقاط
شوند .در این زمینه مراجعه به پایگاه اینترنتی
ثبت نام خودروهای فرسوده نشان می دهد که
کف قیمت اسقاط خودروهای سواری فرسوده
در فروردین ماه 1401مبلغ  12میلیون تومان
(برای رنو) و سقف آن  22میلیون تومان (برای
پژو انژکتور) اســت .با این مفروضات می توان
گفتکهبهطورمتوسطهزینهاسقاطیکخودرو
حدود 17میلیون تومان است .در نتیجه در رویه
جدید ،هزینه حدود  34میلیون تومانی اسقاط
دو خودروی فرسوده از دوش واردکننده خودرو
برداشته خواهد شد .البته باید در نظر داشت که
حذف شرط اسقاط خــودرو ،مضراتی از جمله
مصرفبیشتربنزین،آلودگیهواوخسارتهای
جادهایبیشتربهدنبالخواهدداشت.
با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل
فعالیت را که محل استقرار واحــد تولیدی یا
خدماتی آن ها در استان محل استقرار دفتر
مرکزی آن ها نیست به اداره کل امور مالیاتی
استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی
ارسال کند؛ و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
واحــدهــای خدماتی ملی نسبت به سهم هر
استانازجمعیتکشور،بهحسابخزانهاستان
یشود.
یربطواریزم 
ذ 

بازار خبر

کاهشتا ۲۵هزارتومانیقیمتبرنج
تسنیم  -دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی
گفت:قیمتبرنجایرانیدربازارباکاهش ۱۵تا۲۵
هزارتومانیبه ۷۰تا ۱۱۰هزارتومانکاهشیافته
و با توجه به ورود به فصل برداشت و افزایش تولید
کاهشقیمتهاادامهدارد.

وعدهرونماییاز 7پلتفرمجدید
خودرو طی 2سال
ایرنا -منطقی ،معاون صنایع حمل و نقل وزارت
صمت اعالم کرد :از تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳
باهدفطراحیمحصوالتجدیدومحصوالتخاص
کشورمانگامبرخواهیمداشت.منطقیخاطرنشان
کــرد :به مــوازات چهار پلتفرمی که از سوی ایران
خودرووسایپاعرضهخواهدشد،سهپلتفرمازسوی
بخشخصوصیدرمعرضدیدقرارمیگیرد.

گردشمالی 15هزارمیلیاردییک
شرکتازپروازهایچارتری
مهر  -رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پلمب
بیش از  ۵۰فروشگاه زنجیرهای در سراسر کشور
خبر داد و گفت :یک شرکت هواپیمایی از پروازهای
چارتریماهانه ۱۵هزارمیلیاردتومانگردشمالی
داشته است .احمد اصانلو ،در نشست خبری اعالم
کرد:بهسازمانهواپیماییهماعالمکردیمکهبرخی
شرکتهایهواپیماییبعضیپروازهای چارتری را
در اختیار برخی آژانس ها قرار میدهند و تخلفاتی
دراینبارهرخمیدهد.

پایانعمرکارتهایاعتباری
نزدیکاست
ایسنا  -رئیس بانک مرکزی برزیل معتقد است ب ه
دلیل رشد سیستم مالی باز که به مشتریان اجازه
اشتراکگذاریدادههایمالیباموسساتمختلف
را میدهد ،کارتهای اعتباری به زودی از بین
خواهدرفت.روبرتوکامپوسنتوپیشبینیکردبه
زودی کاربران ب ه جای داشتن برنامههای متعدد
از بانکهای مختلف در گوشی تلفن همراه خود،
تمامجنبههایزندگیمالیخودرادریکنرمافزار
درتلفنهمراهخودادغاموکنترلخواهندکرد.

