اقتصاد

8
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عضو هیات تجاری آلمان:شرکت های
آلمانی نگران بازگشت تحریم ها نیستند

تحلیل هفتگی ارز و طال
فراز و فرود  30دالری اونس طال
محمد حقگو-طالی جهانی در هفته گذشته با یک فراز و
فرود همراه شد .به طوری که هر اونس آن تا اواسط هفته به
 1261دالر رسید اما در ادامه پس از چند روز کاهش ،در
سطحی کمتر از ابتدای هفته و در نرخ  1231دالر تثبیت
شد.به گزارش سایت طال به نقل از رویترز ،هم اینک تقویت
ارزش دالر و شاخص سهام در بازارهای مالی جهان تاثیر
زیادی بر افت تقاضا و قیمت طال داشته است .این در حالی
است که در هفته گذشته ،قیمت طال روز سه شنبه برای
لحظاتی به باالترین سطح خود در  3هفته اخیر رسیده بود.
از سوی دیگر تحلیل ها حاکی از آن است که افزایش قیمت
جهانی نفت و بهبود اوضاع اقتصادی چین تاثیر زیادی بر
افزایششاخصسهامدربازارهایبینالمللیداشتهاست.
درخصوصتاثیرنفتبربازارطال،پایگاهاینترنتیافایکس
استریت ،نشست مهم کشورهای بزرگ تولید کننده نفت
که قرار است یکشنبه این هفته در شهر دوحه برگزار شود،

را دارای تاثیرات مهمی بر بازار جهانی نفت و قیمت انرژی و
در نهایت بازار طال عنوان کرده است.در هر حال هم اکنون
تحلیل های تکنیکال نشان می دهد که سطح مقاومتی
قیمت طال در کوتاه مدت  1233دالر است و اگر این سطح
شکسته شود قیمت این فلز زرد تا  1240دالر افزایش
خواهد یافت .سطح حمایتی قیمت طال نیزدر  1225دالر
است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طال تا 1220دالر
کاهش می یابد.از سوی دیگرروند صعودی سکه بهار آزادی
طرح جدید در روزهای اخیر ،موجب ثبت رکوردی ساالنه
شده است .به گزارش اتحادیه طال ،نرخ سکه بهار آزادی
طرح جدید (امامی) در روزهای اخیر به حدود یک میلیون
و  42هزار و  500تومان رسیده که برای مدت بیش از یک
سال گذشته بی سابقه است .در این رابطه رییس اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ،در گفتگو با اقتصاد
نیوز،افزایشقیمتسکهدرهفتهگذشتهرابهدلیلباالرفتن
تقاضا عنوان کرده است.

رفت و آمد دالر بین  3460و  3480تومان

نگاهی به تمام تفاوت های قانون جدید و قدیم مالیات بر ارث

مالیات برارث؛ چقدر و چگونه؟
▪ ▪طبقات وراث چیست؟

طبق قانون (ماده  )18وراث بر حسب نسبت خانوادگی به سه طبقه
تقسیم می شوند که نرخ ها و شرایط مالیات برای هر طبقه متفاوت است.
این طبقات به شرح زیر است:
وراث طبقه اول که عبارتند از :پدر ،مادر ،زن ،شوهر ،اوالد و اوالد اوالد.
وراث طبقه دوم که عبارتند از :اجداد ،برادر ،خواهر و اوالد آنها.
وراث طبقه سوم که عبارتند از :عمو ،عمه ،دایی ،خاله و اوالد آنها.
▪ ▪شرایط اخذ مالیات بر ارث:

قانون قبلی

▪ ▪نرخ مالیات بر ارث در قانون قبلی از  5تا  65درصد

قانون جدید

توضیحات

تا زمانی که
وراث نسبت به
وراث یک سال از
محاسبه مالیات انتقال ماترک
تاریخ فوت وقت دارند
به خود یا
زمان اخذ بر مبنای زمان
اظهارنامه مالیاتی را به
مالیات فوت متوفی بوده دیگران اقدام
سازمان مربوطه ارسال
نکنند مالیاتی
است
نمایند.
وصول نخواهد
شد.
تغییرات نرخ بر اساس
بر اساس ارزش
طبقه وراث در هر دو
نحوه کل دارایی ها و با بر حسب نوع قانون متفاوت است.
محاسبه افزایش پلکانی ماترک و بدون در قانون جدید نرخ
نرخ ها
نرخ بر اساس افزایش پلکانی وراث طبقه اول کاهش
میزان موروثه
و طبقات دیگر مجموعا
افزایش یافته است.

از  5تا  20میلیون تومان

از  20تا  50میلیون تومان

مازاد  50میلیون تومان

نرخ مالیات-
درصد
5

طبقه وراث

تا مبلغ  5میلیون تومان

در رابطه با شرایط اخذ مالیات در قانون جدید سید کامل تقوی نژاد
مهمترین تغییر را سهولت فرآیند دانست .وی با بیان اینکه قانون جدید
مالیا تهای مستقیم تغییرات بنیادینی داشته است ،گفت :یکی از
عمدهترین تغییرات قانون مالیاتها در بخش مالیات بر ارث میباشد
که به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و سهولت فرآیند دریافت
مالیات صورت گرفته است .به گزارش پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور
وی با اشاره به اینکه در قانون سابق محاسبه مالیات بر مبنای زمان فوت
متوفی بوده است که این مبنا مشکالت بسیاری ایجاد میکرد ،افزود :با
توجه به اصالحیه اخیر قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به
خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد .بنابراین اموال
و داراییهای متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرف ًا در زمان تحویل یا
انتقال حسب مقررات ماده  17قانون مشمول مالیات میباشد.

قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای امسال اجرایی می شود .یکی از مهمترین تغییرات قانون جدید مربوط به مالیات بر
ارث است .در قانون جدید مالیات بر ارث هم نرخ ها تغییر کرده ،هم نحوه محاسبه و هم زمان ارائه مالیات .جداول زیر شرایط و
نرخ های مالیات بر ارث و تغییرات آن نسبت به قانون قبلی را نشان می دهد .طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی قانون جدید
از ابتدای امسال اجرایی می شود.

در قانون قبلی مالیات بر ارث نرخ مالیات در بازه  5تا  65درصد
تعیین می شد .این نرخ براساس ارزش دارایی و طبقه وراث تغییر
میکرد .جزئیات قانون قبل را می توان در جدول زیر مشاهده کرد.
بازه ارزش موروثه

عضو هیات مدیره انجمن ماشین سازی آلمان با بیان اینکه بازار ایران جذاب و روبه گسترش است ،گفت  :شرکت های آلمانی درباره بازگشت
تحریم ها نگرانی ندارند و در پی توسعه فعالیت های خود در ایران هس��تند« .رایفن هویزر» با اشاره به تحریم های باقی مانده بانکی ،گفت:
شرکت های اروپایی و از جمله آلمانی خواستار حضور در ایران و مشارکت با شرکت های ایرانی هستند.

طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم

15
35
15
25
45
25
35
55
35
45
65

▪ ▪نرخ مالیات در قانون جدید  2تا  40درصد

آنگونه که از ظاهر نرخهای مقرر در ماده  17قانون جدید به دست می آید نرخ های مالیات
وراث طبقه اول کاهش اساسی داشته است و همچنین نرخهای طبقه دوم و سوم به ترتیب
معادل 2و 4برابر نرخ وراث طبقه اول میباشد که مجموعا نسبت به قانون قبل کاهش یافته
است .در قانون جدید نرخ مالیات بر اساس نوع موروثه تغییر می کند:
متوفی
متوفی و وارث
یا وارث
خارجی و
طبقه وراث ایرانی و
دارایی واقع در
اموال در
ایران
داخل
7.5
7.5
طبقه اول

نوع دارایی

طبقه دوم

15

7.5

طبقه سوم

30

7.5

طبقه اول

2

2

طبقه دوم

4

2

طبقه سوم

8

2

طبقه اول

3

3

طبقه دوم

6

3

12

3

سهام و سهم الشرکه و
حق تقدم آنها -خارج طبقه دوم
از بورس
طبقه سوم

6

6

12

6

24

6

طبقه اول

0.5

05

1

05

2

05

طبقه اول

10

10

طبقه دوم

20

10

طبقه سوم

40

10

طبقه اول

10

10

طبقه دوم

20

10

طبقه سوم

40

10

امالک

انواع وسایل نقلیه
موتوری ( زمینی،
دریایی و هوایی)

نرخ ها برای ایرانیان مقیم خارج مشابه است .فقط در حالتی که
اموال در خارج از ایران واقع باشد پس از کسر مالیات های کشور
مبدا ،مالیات در داخل با نرخ  25درصد محاسبه می شود.
▪ ▪اهداف کلی قانون جدید چیست؟

با نگاهی گذرا به قانون جدید می توان چند نکته مهم در مورد آن را
دریافت:
 -1نرخ های مالیات بر ارث به طور معناداری کاهش یافته است.
 -2در قانون جدید بر خالف گذشته نیازی نیست که همه داراییهای
متوفی به صورت یکجا محاسبه و برای پرداخت مالیاتی آن اقدام شود
بلکهورثهمیتوانندنسبتبهتعیینتکلیفبخشیازاموالوداراییهای
متوفی تصمیم گرفته و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند .این تسهیل
در فرآیند مالیات برارث ،موجب ایجاد رضایت در وراث شده و تمکین
مالیاتی را در سطح جامعه افزایش می دهد.
 -3زمان ارائه اظهارنامه به یک سال افزایش یافته است.
هرچند با نگاهی به ظاهر تغییرات به نظر می رسد با اجرای این قانون به
طور کلی درآمد دولت از محل این نوع از مالیات کاهش یابد .موضوعی
که با سیاست های مالیاتی دولت همراستا نیست .اماشاید سیاست
دولت آن است که با تغییر قانون در راستای رضایتمندی بیشتر مودیان
از انواع روش های فرار مالیاتی بکاهد و از این محل بر درآمدهای خود
بیفزاید .عالوه بر آن ممکن است در ارزش گذار ی ماترک سخت گیری
بیشتری انجام شده و با ارزشیابی واقعی با وجود کاهش نرخ های
مالیاتی ،درآمد حاصله افزایش یابد.

سپرده بانکی ،اوراق
مشارکت و سود
سهام
طبقه سوم

طبقه اول

سهام و حق تقدم
آنها -داخل بورس یا طبقه دوم
فرابورس
طبقه سوم
سایر اموال و حقوق
مالی

اموال و دارایی های
واقع در خارج

توضیحات

بر اساس ارزش
معامالتی
بر اساس بهای
اعالمی توسط
سازمان امور مالیاتی
کشور در تاریخ ثبت
انتقال به نام وراث
برای سپرده نزد
موسسات غیرمجاز با
نرخ  10درصد برای
طبقه اول و طبق
قاعده کلی برای طبقه
دوم و طبقه سوم4 ،
برابر طبقه اول

نبض بازار

دالر ،هفته گذشته را با نرخ ابتدایی  3477تومان آغاز کرد
و علیرغم این که یکی دو بار ،در جهت صعود به سوی مرز
روانی  3500تومان قرار گرفت ،اما اطالعات ثبت شده
در سامانه سنا بیانگر این است که در نهایت دالر در هفته
گذشته با سقف  3480تومان مواجه شده و در انتهای
هفته ،به حوالی نرخ ابتدای هفته بازگشته است.بر اساس
گزارش دنیای اقتصاد ،در شرایط کنونی ،کاهش ارزش
ریال با نرخ تورم و هم چنین عدم افت ارزش ریال متناسب
با تقویت ارزش دالر در سطح بینالمللی بیانگر حمایت
عوامل بنیادین از نرخ دالر است .اما فضای روانی ناشی
از افزایش عرضه توسط صرافی بانکها با عبور نرخ دالر از
سطح  3500تومانی ،مقاومت این سقف را تشدید کرده
است .همچنین تاکید مسئوالن بر یکسانسازی نرخ ارز ،با
توجه به اختالف نزدیک به  500تومانی ،فضایی احتیاطی
را در بین معاملهگران رقم زده است.

قیمت بازی های رایانه ای ایرانی

ردیف

بازی

موضوع فضای بازی

قیمت (ریال)

1

طالی ایرانی نسخه 4

دفاع از منابع انرژی خلیج فارس

120000

2

عملیات انهدام  2نسخه 4

دفاع مقدس

90000

3

شکست حصر آبادان نسخه 3

دفاع مقدس

75000

4

چریک

کردستان در دفاع مقدس

50000

5

نبرد خیبر

دفاع مقدس

70000

6

نبرد آلواتان

دفاع مقدس

100000

7

سفر جنجالی

سبک زندگی ایرانی – اسالمی

100000

8

نبردهای ماندگار  – 1والفجر 8

دفاع مقدس

80000

معلمی -تنها  2ماه مانده به آغاز تابستان و اوقات فراغت
دانش آموزان موسسات فرهنگی – رایانه ای تولید کننده
بازی های دیجیتالی اقدام به تولید بازی های دیجیتالی
متناسب با فرهنگ ایرانی – اسالمی نموده و به بازار بازی
های رایانه ای عرضه کرده اند .نرم افزارهای بازی الزاما
باید مطابق استانداردهای بازی های رایانه ای «بنیاد
ملی بازی های رایانه ای» طراحی و تولید شده و محتوای
آن برگرفته از فرهنگ غربی نبوده و از رواج بدرفتاری
اجتماعی  ،ترویج روحیه خشونت و  ...جلوگیری کند.
عالوه براین طراحی سخت افزاری بازی های رایانه ای
باید به گونه ای باشد که قابلیت نصب بیشتر از  5بار را
نداشته باشد تا حق مالکیت معنوی آن مخدوش نشود .

با رسانه ها
چرخ آفریقا چگونه به حرکت می افتد؟
هفتهنامه اکونومیست ،سرمقاله جدیدترین شماره خود را
به چشمانداز آفریقا اختصاص داد و نوشت :آینده آفریقا به
مردماینقارهبستگیدارد،نهکاالهایاساسی.اینسوالدر
ضیافتشامیدرلندنبرایسرمایهگذارانیکهدرآفریقاخبره
هستندنشانمیدهدکهاوضاعدرسالگذشتهچقدرتغییر
کردهاست ،آیاکسیاینجاهستکهواقعاامیدبهپولدرآوردن
داشتهباشد،یاهمهبهدنبالاینهستندکهضررخودراکمتر
کنند؟تامینکنندههایمالیدورمیز(دارندگاناوراققرضه
آفریقایی)همهپاسخدادندکهبهواقعدرتالشبرایازدست
ندادن پول و ضرر نکردن هستند.تنها چند سال قبل ،مردم
برای سرمایهگذاری در آفریقا صف کشیده بودند .به طوری
که اخیرا -در سال  -2012زامبیا نسبت به اسپانیا دالر
کمتری قرض گرفت .وجوه سهام خصوصی اختصاصداده
شدهبهآفریقابهطرزروبهرشدیدرمراکزخریدوشرکتهای
تولیدکننده همه چیز سرمایهگذاری شدهاند .کسبوکار
عامیانه چشمانداز فروش به طبقه متوسط  350میلیون
نفریآفریقارامزهمزهکردهاست.معدنکارانمیلیاردهادالر
در خاک آفریقا سرمایهگذاری کرده تا تقاضای چین برای
موادمعدنی را سیراب کنند.در حال حاضر سرمایهگذاران
افسرده شدهاند .در کوتاه مدت آنها حق دارند نگران باشند.
دربلندمدت،گزارشویژهاکونومیستدرخصوصکسبوکار
آفریقانشانمیدهد،مزیتپتانسیلبازار 1.2میلیاردنفری
آفریقا آنقدر وسوسهانگیز هست که علیرغم ریسکهای
موجود نشود از آن صرف نظر کرد.برای دههها ،احساس
در مورد آفریقا به دنبال قیمت کاالهای اساسی همانند یک
بانجی-جامپر از آبشار ویکتوریا باال و پایین میرفت .سقوط
اخیر قیمتها موجب افت  16درص��دی مبادالت تجاری
منطقه جنوب صحرای آفریقا شد .بر اساس پیشبینی بانک
جهانی ،رشد اقتصادی در این منطقه در سال جاری نیز از
 8-7درصد دهه گذشته به حدود  3درصد خواهد رسید.
این در حالی است که رشد جمعیت  2.7درصد بوده است.
نیجریه و آنگوال ،دو صادرکننده بزرگ نفت آفریقا ،احتماال
در سال جاری نیازمند کمک مالی صندوق بینالمللی پول
خواهند بود.آفریقاییهای بدبین باید دو نکته را در خصوص
سقوط شدید کاالها به یاد بیاورند :سقوط کاالها تا ابد ادامه
نخواهدداشتوبههمهضربهنخواهدزد 17.کشورآفریقایی
بایکچهارمازجمعیتقارهبهدلیلانرژیارزانازاینسقوط
قیمتهای کاالهای اساسی به ویژه نفت منفعت میبرند.
مهمترازهمهباتمرکزرویبازارموادمعدنیبهراحتیمیتوان
روندهای بزرگی که در باالی سطح زمین اتفاق میافتد را
از دست داد و این روندها اکثرا مثبت هستند.اولین نکته در
خصوص آفریقا این است که این قاره امنتر از هر زمانی در
دههگذشتهبودهاست.جنگهاییکهجمهوریدموکراتیک
کنگو و همسایگانش را پاره پاره کرده و باعث مرگ میلیونها
نفرشدتاحدزیادیتقلیلیافتهاست.برخیازدولتها،نظیر
سومالی ،سودان جنوبی و آفریقای مرکزی در آشوب هستند
ولی به طور کلی خطر خشونت مرگبار در آفریقا به شدت
کاهش یافته است .آخرین رتبهبندی خشنترین کشورهای
دنیا که توسط اعالمیه ژنو منتشر شد تنها شامل 2دولت
آفریقایی کوچک (لسوتو و سوازیلند) در میان 10کشور برتر
بوده است.آفریقا همچنین نسبت به گذشته دموکراتیکتر
شده است .در دهههای  1970 ،1960و  1980میالدی
تنها یک کشور در منطقه جنوب صحرای آفریقا برای تشکیل
دولتاقدامبهرایگیریمیکرد.درحالحاضرتقریباتمامی
کشورها انتخابات برگزار میکنند که این موفقیت را باید
مرهون شبکههای اجتماعی بدانند .رایدهندگان دارای
رایواقعیهستندوایندلیلیاستکهچراسیاستهادرقاره
آفریقابهبودیافتهاست.دومینواقعیتایناستکهدولتهای
آفریقایینیازدارندتابرایبهبوداصولاولیهوزیرساختهابه
شدتتالشکنند.جادههاینامناسب،دزدیمقاماتوموانع
تعرفههنوزدرتجارتمیانکشورهایآفریقاییبیدادمیکند.
مبادالتتجاریبینکشورهایآفریقاییتنها 11درصدازکل
صادرات و واردات کشورهای آفریقایی را تشکیل میدهد.
بهبود این موارد به معنای سرمایهگذاری در زیرساختها،
مبارزهبافسادوتجارتآزادترخواهدبود.گذشتهآفریقا توسط
کاالهایاساسیتعریفمیشد،اماآیندهاینقارهبهبهرهوری
مردمآنبستگیدارد.
منبع:اقتصاد نیوز
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