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بودجه 99 رقم زد
 افزایش ۴۰ هزار تومانی 
عوارض خروج از کشور

عوارض خــروج از 
کشور در ســال آینده 
۲۶۴هزار تومان تعیین 
شده که در مقایسه با 
ســال جاری ۴۰هزار 
تومان افزایش دارد. به گزارش ایسنا، در الیحه 
بودجه ســال آینده پیش بینی شده تا عوارض 
خروج بــرای هر نفــر ۲۶۴هزار تومان باشــد 
در حالی که در ســال جاری ۲۲۰ هزار تومان 
پیش بینی شده بود. بر این اساس، عوارض خروج 
برای مسافران برای بار دوم تا ۵۰ درصد و برای 

بار سوم تا ۱۰۰درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و 

عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.
اما در مورد زائــران اربعین در الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده زائرانی که از تاریخ 
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ تا دوم آبان ماه همان سال از 
مرزهای زمینی به مقصد کشــور عراق از ایران 
خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف 
باشند. در خارج از زمان تعیین شده برای زائران 
اربعین، عوارض خروج هوایی زائران اربعین ۴۵ 
هزار تومان و برای خروج زمینی و دریایی آنها ۱۵ 

هزار تومان است.
همچنین در ســال آینده عوارض خروج از 
کشور موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای 
زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول 

سال اخذ خواهد شد.
منظور از افراد مرزنشــین، کسانی هستند 
که در روستاها و شهرهای مرزی ساکن بوده و 
بررسی و تایید آن برعهده سامانه بانک اطالعات 
مرزنشینان وزارت کشور طبق شماره ملی و کد 

پستی آنها است.
معافیت مالیاتی حقوق تا ۳ میلیون

دولت از حقوق های 
ســه میلیون تومانی و 
کمتر در ســال آینده 
مالیات نخواهد گرفت، 
اما برای مازاد آن تا ۳۵ 
درصد به صورت پلکانی مالیات تعیین شــده 

است.
براین اســاس نــرخ مالیات بــر کل درآمد 
کارکنان دولتــی و غیردولتی اعــم از حقوق و 
مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر 
مشمول مالیات ســاالنه ۱۰ درصد، نسبت به 
مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ 
درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن 

مشمول مالیات ۲۰ درصد می شود.
همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار 
برابر تا شش برابر مشــمول مالیات ۲۵ درصد و 

نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص نیز براساس 
قانون مالیات های مستقیم ساالنه ۲۸ میلیون و 

۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در سال جاری حقوق کارکنان تا دو میلیون 
و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف بود و به طور 

پلکانی تا ۳۵ درصد به آن مالیات می خورد.
افزایش مالیات بر سیگار 

بر اســاس الیحه 
بودجــه ۹۹ مالیات بر 
فروش و مصرف سیگار 
نســبت به رقم تعیین 
شده در قانون بودجه 
سال جاری به ترتیب ۲۸ و ۳۳.۴ درصد افزایش 

یافته است.
همچنین در بودجه ســال آینده، مالیات بر 
مصرف ســیگار ۲۰۰۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون 
تومان پیش بینی شده که نسبت به رقم ۱۵۰۰ 
میلیاردی در قانون بودجه ســال جاری حدود 

۳۳.۴ درصد افزایش داشته است.
این در حالی اســت که اخیرا بحث بر ســر 
افزایش مالیات بر ســیگار بین وزارت بهداشت 
و انجمن تولیدکننــدگان محصوالت دخانی 
باال گرفته بود؛ به طوری که دســت اندرکاران 
وزارت بهداشــت معتقد بودند بخشی از درآمد 
حاصل از افزایش قیمت بنزین می توانســت از 
افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر ســیگار تامین 
شــود، اما تولیدکنندگان سیگار می گفتند که 
این رقم کم تر است و در ضمن افزایش مالیات 
بر سیگار منجر به افزایش ورود سیگار قاچاق به 

کشور می شود.
در این میان درآمــد وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت )صمت( بابــت حقــوق انحصار و 
صدور مجوز توزیع محصــوالت دخانی معادل 
۱۰۰میلیــارد تومــان پیش بینی شــده که 
 نسبت به قانون بودجه ســال گذشته تغییری

 نکرده است.

خبر اقتصادی

 شماره   401   /دوشنبه  18 آذر   1398  /    12  ربیع الثانی 1441  /   9 دسامبر   2019

مهناز اعتدالی

رونمایی از سند مالی دولت در روز 
گذشته نشــان داد که اقتصاد ایران با 
کسری بودجه بسیار همراه است؛ اما 
رئیس جمهور همچنان در ســخنان 
خود تاکید کرد که ســال آینده هیچ 
نوع افزایش قیمتی در کاالها و خدمات 
اعمال نخواهد شد! برآیند این سخنان 
روحانی دورنمایی از تورم صفر درصد 
را برای سال آینده نشان می دهد؛ اما 
واقعیت این است که در تابستان سال 
جاری حجم نقدینگی کشــور از مرز 
۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم  فراتر 
رفته اســت.  در تنظیم الیحه بودجه 
ســال آینده دولت پیش بینی کرده 
که حدود ۱۲۵ هــزار میلیارد تومان 
را از طریق اســتقراض یــا به عبارتی 
واگذاری دارایی های مالی، کســب 
کند تا از این طریــق بتواند  ۴۷ هزار 
میلیارد تومان آن را برای بازپرداخت 
اصل تامین مالی های گذشته استفاده 
کند. اما این تمام ماجرا نیست؛ چراکه 
برداشــت ۳۰ هزار میلیارد تومانی از 
محل صندوق توسعه ملی نیز از دیگر 
برنامه های دولت است که اجرای آن 
منجر به افزایش حجــم نقدینگی و 
درنهایت رشد تورم خواهد بود که این 
موضوع در تضاد با تاکید رئیس جمهور 
در مورد گران نشــدن کاالها در سال 
آینده اســت. درســت در زمانی که 
رئیس جمهور الیحه بودجه ۴۸۴ هزار 
میلیارد تومانی ســال ۹۹ را برمبنای 
نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای 
اساسی و ۸۵۰۰ تومانی نیمایی تقدیم 
مجلس کــرد، دالر در بــازار در مرز 
۱۳ هزار تومان در نوسان بود و یکبار 
دیگر نشــان داد که با این برآوردهای 
ارزی همچنان سود در واردات کاالی 

اساسی است و صادرات با تمام موانع 
داخلــی و تحریمی در رده نخســت 
پرضررتریــن فعالیت های اقتصادی 
قرار دارد. براساس الیحه بودجه ۹۹ 
درآمد نفتی دولت حــدود ۴۸ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده که به 
عبارتی در ســال آینده دولت باید در 
روز ۵۰۰ هزار بشکه نفت را با قیمت ۵۵ 
دالر به فروش برســاند تا بتواند مبلغ 
۱۰ میلیارد دالر درآمد نفتی  کســب 
کند که از این میــزان باید حدود ۱.۵ 
میلیارد دالر آن را نیز به عنوان سهم 
شرکت نفت پرداخت کند. بنابراین با 
کسر این مبلغ ۸.۵ میلیارد دالر باقی 
می ماند که رقم درآمد نفتی را به مرز 
۳۵ هزار میلیارد تومان می رساند که 
اگر به این رقم صادرات گاز را هم اضافه 
کنیم در خوشــبینانه ترین شرایط 
۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب 
می کند.    از سوی دیگر درآمد فروش 
دارایی های دولت که بیشــتر متعلق 
به ســهام شــرکت های دولتی است 
حدود ۵۰ هزار میلیارد برآورد شــده 
که در مجموع رقــم ۹۸ هزار میلیارد 
تومان را تحت عنوان واگذاری دارایی 
سرمای ای تشــکیل می دهد. اما باید 
دید با توجه بــه تحریم های خارجی 
و تورم داخلی، آیا فــروش این میزان 

دارایی قابل تحقق است؟ 
این در حالی است که در مجموع 
واگذاری دارایی های ســرمایه ای که 
شامل نفت و سایر است در سال جاری 
۱۵۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده بود، برای ســال آینده ۹۸ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده یعنی 
بــه عبارتی حدود ۶۰ هــزار میلیارد 

تومان کاهش دارد.
درآمدهای ناشــی از فروش نفت 
و فرآورده های نفتی در ســال آینده 
حــدود ۴۸ هــزار میلیــارد تومان 
پیش بینی شده که در مقایسه با رقم 

مصوب سال جاری ۱۰۵ هزار میلیارد 
تومان کاهش دارد. دولت پیش بینی 
کرده تا در بودجه سال آینده ۹۸ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری 
دارایی های سرمایه ای که از درآمدهای 
نفتی و سایر تشکیل می شود کسب 
درآمد کند. براین اساس منابع حاصل 
از نفت و فرآورده های نفتی ۴۸ هزار و 
۲۹۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده 
که در مقایسه با رقم ۱۵۳ هزار میلیارد 
تومانی مصــوب در بودجه امســال 
۱۰۵هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

براساس ســند مالی دولت منابع 
بودجه سال ۹۹ کل کشور حدود ۱۹ 
میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و 
۹۱۰ میلیون ریال تعیین شده است. 
بودجه عمومــی ۵۶۳.۸۲۹ میلیارد 
تومــان، منابع عمومــی ۴۸۴.۵۹۶ 
میلیارد تومان، درآمــد اختصاصی 
دســتگاه ها ۷۹ هزار میلیارد تومان و 
بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و 
موسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.
منابع عمومی دولــت در این بین 
به عنوان کلیدی ترین رقم در بودجه 
با رشــدی ۸ درصدی بــه ۴۸۴ هزار 
میلیارد تومان رسیده است که شاید 
در نگاه اول با توجه به ســیر افزایشی 
آن انبساطی باشد؛ اما با در نظر گرفتن 
تورم حــدود ۴۱ درصدی و رشــد ۸ 
درصدی این بودجه نســبت به سال 
قبل، باید پذیرفت که بودجه با دیدگاه 

انقباضی بسته شده است.
همچنین براســاس کروکی سند 
مالی دولت درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد 
تومان، واگذاری دارایی های سرمایه 
۹۸.۸ هزار میلیــارد تومان، واگذاری 
دارایی های مالــی ۱۲۴ هزار میلیارد 
تومان و درآمدهای مالیاتی با احتساب 
درآمد گمرکی ۱۹۵ هــزار میلیارد 

تومان برآورد شده است. 

رشد 1۳ درصدی درآمد مالیاتی
درآمدهــای مالیاتی نیز در الیحه 
بودجه ســال ۹۹ با رشد ۱۳ درصدی 
نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ به ۱۹۵ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولــت درمجموع بــرای بودجه 
سال آینده منابع عمومی را ۴۸۴ هزار 
میلیارد تومــان پیش بینی کرده که 
از این منابع حدود ۲۶۱هزار میلیارد 
تومان آن در بخــش درآمدها تعیین 
شــده و از این رقم با توجه به رویکرد 
افزایش درآمدهای مالیاتی براساس 
پایه های جدیــد، ۱۹۵ هزار میلیارد 

تومان را مالیات تشکیل می دهد.
درآمد مالیاتی پیش بینی شــده 
برای سال ۹۹ در مقایسه با رقم مصوب 
ســال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان 
افزایش دارد. این در حالی اســت که 
در سال ۹۸، حدود ۱۷۲ هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی مصوب شــده 
بود که تا پایان هشــت ماهه اول سال 
تنها حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن 

محقق شده است.
همچنین براســاس بودجه سال 
۹۹ معافیت مالیاتی مشروط به رفع 
تعهد ارزی است. براین اصل هر گونه 
نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای 
درآمدهای حاصــل از صادرات کاال و 
خدمات از جمله کاالهای غیر نفتی، 
محصوالت بخش کشــاورزی و مواد 
خام و همچنین اســترداد مالیات و 

عــوارض موضوع مــاده )۱۳( قانون 
مالیات بر ارزش افــزوده، در مواردی 
که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات 
اعالمــی بانــک مرکزی بــه چرخه 
اقتصادی کشــور برگردانده نشــود، 
برای عملکرد سال های ۹۸ و ۹۹ قابل 

اعمال نخواهد بود.
بانک ها ملزم به خرید اوراق مالی 

دولت شدند
دولت در الیحه بودجه ۹۹ با هدف 
جبران بخشــی از کسری ها، عالوه بر 
برآوردهای خوش بینانــه درآمدی 
و مالیاتی این بار در رویکردی از ســر 
اجبار به بهانه اجــرای عملیات بازار 
باز، بانک هــا را ملزم بــه خرید اوراق 
مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به 

عنوان وثیقه بدهی کرده است.
براین اساس در الیحه بودجه سال 
۹۹ برای اجرای عملیات بــازار باز و 
مدیریت نقدینگی تبدیل کردن ۵۰ 
درصد از بدهی بانک ها و موسســات 
اعتباری به بدهی دارای وثیقه این الزام 
قید شده است.  این در حالی است که 
در الیحه بودجه سال جاری نیز بانک 
مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار 
باز در ســطح ۲۰ هزارمیلیارد تومان 
شــده بود اما تاکنون این سیاســت 
پولی توســط بانک مرکزی به مرحله 
اجرا در نیامده است. براساس گزارش 
خرداد مــاه ۹۸، کل بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی معادل ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ 
میلیارد تومان است که از این میزان 
۵ هزار و ۴۵۰ میلیــارد تومان بدهی 
بانک های تجــاری دولتی، ۴۶ هزار و 
۷۲۰ میلیارد تومان بدهی بانک های 
تخصصی دولتی و ۸۲ هــزار و ۳۸۰ 
میلیارد تومان هــم بدهی بانک های 

خصوصی و موسسات اعتباری است.
از سوی دیگر کل ســپرده قانونی 
بانک ها نــزد بانک مرکــزی تا پایان 
خرداد ماه ســال جــاری ۲۰۴ هزار 
میلیارد تومان گزارش شده است که 
در صورت تصویب نهایــی این بند از 
بودجه، باید بیش از ۶۷ هزار میلیارد 
تومان از بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
وثیقه دار شود. یعنی اگر شورای پول 
و اعتبار بانک هــا این مورد را تصویب 
کنند، بانک هــا می تواننــد به جای 
پرداخت ریالی تعهد ســپرده قانونی 
خود نزد بانک مرکــزی، اوراق مالی 

خریده و نزد بانک مرکزی قرار دهند.
 شرط پرداخت حقوق کارکنان 

در سال آینده
بعد از اینکــه دولت برای پرداخت 
سبد حمایتی معیشتی یارانه بنزین 

اما و اگرهای بســیاری را اعالم کرد و 
درنهایت تایید دسترســی و نظارت 
دولت به حســاب افراد واجد دریافت 
را شرط ادامه پرداخت سبد حمایتی 
مطرح کرد؛ اینبار نیــز در ادامه اعالم 
کرده اســت که در ســال آینده تنها 
در شــرایطی اعتبار حقوق کارکنان 
اختصاص پیدا می کند که اطالعات 
آنها در ســامانه کارمنــد ایران ثبت 

شده باشد. 
براین اساس در بودجه سال آینده 
که کل اعتبــار در نظر گرفته شــده 
برای حقــوق و مزایای کارکنان ۱۱۳ 
هزار میلیارد تومان لحاظ شده است، 
به منظور ساماندهی نیروی انسانی و 
کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی 
شــرایط پرداخت حقــوق کارکنان 
منوط به ثبت اطالعات عمومی شده و 
دستگاه های اجرایی که در قانون برنامه 
ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته 
و به نحوی از انحــا از بودجه عمومی 
استفاده می کنند، مکلفند اطالعات 
کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار 
معین و همچنین کارگری را تا پایان 
اردیبهشت ماه سال اینده در »سامانه 
کارمند ایران« ثبت و یا به روزرسانی 
کنند. از ایــن رو از تیرماه ســال بعد 
تخصیــص اعتبار حقــوق کارکنان 
رســمی، پیمانی و قراردادی دارای 
شناسه دســتگاه های اجرایی صرفا 
براساس اطالعات سامانه کارمند ایران 

انجام می شود.
همچنیــن هرگونــه پرداخــت 
مســتقیم  و مســتمر از محــل 
اعتبارات هزینه ای به سایر کارکنان 
دســتگاه های اجرایی از ابتدای سال 
۱۳۹۹ تنها پس از ثبت اطالعات آنها 
در »ســامانه کارمند ایران« از محل 
اعتبارات تخصیص یافته دســتگاه 
اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل 
کشور به ذی نفع نهایی انجام خواهد 
شــد. ضمن اینکه درج این اطالعات 
هیچ گونه حقــی برای اســتخدام و 

به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.

سند مالی دولت، کسری بسیار داشت

بودجه استقامتی، انقباضی 99 
درست در زمانی که 

رئیس جمهور الیحه بودجه 
۴8۴ هزار میلیارد تومانی 

سال 99 را برمبنای نرخ ارز 
۴2۰۰ تومانی برای کاالهای 

اساسی و 85۰۰ تومانی 
نیمایی تقدیم مجلس کرد، 
دالر در بازار در مرز 1۳ هزار 
تومان در نوسان بود و یکبار 

دیگر نشان داد که با این 
برآوردهای ارزی همچنان 

سود در واردات کاالی 
اساسی است و صادرات 

با تمام موانع داخلی و 
تحریمی در رده نخست 

پرضررترین فعالیت های 
اقتصادی  قرار دارد

گفت وگو

یک اســتاد دانشــگاه گفت: دولت در سال 
جاری نتوانســت ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
پیش بینی شده را بفروشــد و حاال اینکه بتواند 
۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق را بفروش برساند 

جای سوال دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، براساس 
الیحه بودجه سال ۹۹، میزان درآمدهای مالیاتی  
معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده 
که رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته 
است این در حالی است که رقم مصوب در قانون 
بودجه سال ۹۸ مبلغ ۱۷۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد 

ریال بوده است.
 همچنین دولت برای سال آینده پیش بینی 

فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی 
کرده است.

داود سوری در گفت وگو با ایلنا در مورد تحقق 
این میزان از درآمدهای مالیاتی گفت: در بوجه 
سال آتی بحث درآمدها مهمتر از هزینه ها خواهد 
بود و باید منتظر ماند و دید که چگونه دولت این 

امر را محقق می کند. 
یکی از منابع درآمدی کــه دولت بر روی آن 
برنامه ریزی کرده است بحث افزایش درآمدهای 
مالیاتی از طریق گسترش پایه های مالیاتی است 
که با توجه به رشد منفی اقتصادی و رکود موجود 

سوال برانگیز است.
وی ادامه داد: اینکه بــازار  بتواند این حجم از 

افزایش درآمدهای مالیاتی را تحمل کند جای 
تردید دارد و دولت باید پاسخ آن را بدهد.

این کارشناس امور بانکی در مورد انتشار ۸۰ 
هزار میلیارد تومانی اوراق مالی و اسالمی گفت: 
آنچه در این مورد مهم است نظم دولت روی منابع 
و مصارف اســت. به نظرم دولت در سال جاری 
نتوانســت ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش 
بینی شده را بفروشد و حاال اینکه بتواند ۸۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق را بفروش برســاند باز جای 

سوال دارد.
وی افزود: باید توجه داشت که افزایش انتشار 
این حجــم از اوراق باعث کاهــش قیمت آن و 
افزایش نرخ بهره می شود که باز هم باید در سمت 

بنگاه ها مشــکل زا خواهد بود. البته باید توجه 
داشت آنچه مسلم است اینکه بودجه سال آتی 

کسری خواهد داشت و بسیاری از ارقام مندرج 
در الیحه روی کاغذ است.

یک کارشناس امور بانکی در گفت وگو با ایلنا:

انتشار۸۰ هزار میلیارد تومانی اوراق نرخ بهره را افزایش می دهد 

   عکس ها: مهدی نصیری


