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تسهیل فرآیند ترخیص مواد اولیه 
بنگاه های تولیدی از گمرک

معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت در کارگــروه ملی تســهیل و رفع 
موانع تولید استان هرمزگان از رفع مشکالت 
بنگاههای تولیدی در امــور گمرکی خبرداد 
و گفت: وزارت صمت با اخــذ تایید گمرک به 
زودی طی توافق با وزارت بهداشــت ، سازمان 
استاندارد ، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های 
مرتبط بــا کاهش بروکراســی اداری ، فرایند 
ترخیص کاال از گمرکات اجرایی را تســهیل 

خواهد کرد. 
به گزارش ایلنــا از وزارت صمت، فرشــاد 
مقیمی با اعالم این خبر به چالش های گمرکی 
واحدهای صنعتی کــه در6محور با 35چالش 
شناسایی شده است، اشاره و خاطرنشان کرد: 
ستاد تســهیل و رفع موانع به صورت تخصصی 
طی سه جلســه به واکاوی مشکالت گمرکی 
صنایع پرداخت که این چالش ها در نشست های 
مشترک با تشــکل های تخصصی احصاء شده 
بود و رفــع آن ها بخش عمده ای از مشــکالت 
تولیدکننگان را مرتفع خواهد کرد.وی فرآیند 
تعییــن ارزش در سیســتم      TSCرا از جمله 
مشکالتی برشمرد که اغلب صنایع با آن دست 
به گریبان بوده و موانعی نظیر عدم تعیین ارزش 
واقعی محموله ها، کم اظهاری و بیش اظهاری، 
عدم تطبیق ســاختار تعییــن ارزش کاالها با 
موافقتنامه تعیین ارزش wto، دموراژشــدن 
برخی کاالها بدلیــل روند طوالنی ترخیص و... 

برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت اعمال 
ســلیقه در برخی از گمرکات کشــور ، زمان 
طوالنی ترخیص کاالها، عــدم اعمال برخی 
معافیت ها و اعمال تعرفه های محصول نهایی 
برای واردات قطعات برخــی از محصوالت را 
از جملــه چالش های دیگــر تولیدکنندگان 
برشــمرد و خاطر نشــان کرد: وقتــی زمان 
نگهــداری کاال در گمــرک از 2 ماه بیشــتر 
 می شــود، عــالوه بــر دمــوراژ و هزینه های 
انبارداری،کاال توســط گمرک متروکه اعالم 
شده و از سوی سازمان اموال تملیکی به فروش 
گذاشته می شود.مقیمی تسریع و تسهیل در 
فرآیند ترخیص کلیه کاالها را در بهبود وضعیت 
صنایع موثر برشــمرد و اظهار امیدواری کرد 
با اصالح مشــکالت گمرکی صنایع بخشی از 

دغدغه های صاحبان صنایع مرتفع شود.

معاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت در 
رابطه با اعمال معافیت برای واردات ماشــین 
آالت خطوط تولید اظهار داشت: درج توضیح 
مبنی بر زمینه استفاده ماشین آالت وارد شده 
برای درخواســت معافیــت در این خصوص 
الزامی اســت که طی ابالغیه ای این موضوع 
به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی 

صادر خواهد شد.
مقیمی در خصوص عــدم انتقال معافیت 
کاالی وارد شده از تولیدکننده اصلی مشمول 
تحریم به شــرکت های بازرگانی که به عنوان 
واسطه نســبت به ورود کاال برای تولید کننده 
اقــدام کرده اند، توضیــح داد: در صورت ارائه 
قرارداد معتبر فی مابیــن طرفین که به تایید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت رســیده باشد 
معافیت مــورد پذیرش گمرک قــرار خواهد 

گرفت.
دامــه بــه عــدم پذیــرش  وی در ا
ضمانت نامه های اعتبــاری صندوق ضمانت 
صادرات ایران بــرای ورود موقــت کاالهای 
تولیدکنندگان علیرغم موافقت وزرای صمت 
و اقتصاد اشاره و خاطر نشان کرد: طبق توافق 
بعمل آمده با وزیر اقتصاد و با ارایه موافقتنامه 
یادشده به گمرک، از این پس ضمانت نامه های 
صادرشده از سوی صندوق فوق مورد پذیرش 
گمرک قرار خواهد گرفت.معاون امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: برای 
سهولت و ســرعت در ترخیص کاال از گمرک 
موضوع توافق مشــترک بین دســتگاه های 
استاندارد ، بهداشت ، معاونت غذا و دارو، انرژی 
اتمی و... درجلسه آتی ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید مورد بحث و تصمیم گیری قرار می گیرد 
تا واحدهای صنعتی بــدون انجام فرآیندهای 
تکراری ، اتالف وقت و تحمیل هزینه های مازاد 

نسبت به ترخیص کاال اقدام کنند.

خبر اقتصادی
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دولت در الیحه بودجه سال آینده 
افزایــش 19.5 درصدی درآمدهای 
مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری 
را پیش بینی کرده اســت. بررســی 
آمار و ارقــام مربوط بــه درآمدها و 
هزینه های دولت در ســال 1398 
حاکی از آن است که در بودجه سال 
آینده، مجمــوع درآمدهای مالیاتی 
دولت حــدود 208 هــزار میلیارد 
تومان اســت که این مبلغ به نسبت 
الیحه بودجه ســال گذشــته یعنی 
رقم 193 هزار میلیارد تومان، شاهد 
افزایش 15 هزار میلیارد تومانی بوده 
اســت. این همه در حالی اســت که 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی به 
دلیل فراگیر نبــودن چتر مالیات بر 
سر کسب و کارهای متنوع در کشور 
از یک سو نســبت به افزایش فشار بر 
بخش های شفاف اقتصاد و باز بودن 
راه های گریز مالیاتی برای بخش های 
غیرشفاف هشدار می دهند. در این 
میان موضوع مالیات پرداختی توسط 
پزشــکان همواره به عنــوان یکی از 
نمونه های وجود بی عدالتی در نظام 
مالیاتی کشور مورد توجه کارشناسان 
و فعاالن اقتصادی بوده است. بسیاری 
معتقدند که عملکرد جامعه پزشکی 
در قبال موضوع پرداخــت مالیات 
متناســب با درآمدهای آنها نبوده و 
سهل انگاری دولت در این خصوص 
باعث تحمیل فشــار به سایر صنوف 
در تامین درآمدهای مالیاتی دولت 

شده است. 
دوم شهریور ماه، نماینده شورای 
حل اختالف مالیاتِی ســازمان امور 
مالیاتی کشــور، از فرار مالیاتی 80 
درصدی در جامعه پزشکان خبر داد. 

سیاوش غیبی پور، ضمن اشاره به 
اینکه پزشکان در سه بخش مالیات 
پرداخت می کنند، گفت: »هم اکنون 
۴6 هزار پزشک مطب شخصی دارند 
که این گروه مالیات شغلی پرداخت 

می کنند.«
وی همچنین گفت: »طبق آمار 
رسمی، ســرجمع مالیات شغلی که 
این گروه در ســال گذشته پرداخت 
کرده اند، 150 میلیــارد تومان بوده 
اســت که این آمار و ارقام نشــان از 
پرداخت 20 درصدی مالیات واقعی 
و 80 درصدی فرار مالیاتی پزشکان 

دارد.«
پزشکان چقدر باید

 مالیات بدهند؟
»برخی پزشــکان متأســفانه با 
اســتفاده از راه های گوناگون سعی 
می کنند تــا درآمد خــود را پنهان 
کنند؛ به طوری که برخی از این افراد، 
درآمدهــا و واریزی های خــود را به 
حساب منشــی خود منتقل کرده و 
می کوشند تا ردپایی از این درآمدها 
وجود نداشته باشد؛ اما این کار درستی 
نیســت«. این بخشــی از اظهارات 
غالمعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در 
مورد فرار مالیاتی در جامعه پزشکی 
است. پزشکان در ســال 1396 تنها 
150 میلیارد تومان، مالیات پرداخت 
کرده اند. این همه در حالی است که بر 
اساس اعالم سازمان امورمالیاتی رقم 
قابل پرداخت از سوی جامعه پزشکی 
در این سال باید 700 میلیارد تومان 
می بود. از سوی دیگر اما نمایندگان 
مجلس رقــم واقعی مالیــات برای 
جامعه پزشــکی را نه 700 میلیارد 

تومان که حدود 7000 هزار میلیارد 
تومان تخمین می زنند.

عبــاس گــودرزی، نماینــده 
مــردم بروجرد و عضو کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس در ایــن باره 
می گویــد: »هم اکنــون مبلغی که 
ســازمان امور مالیاتــی اعالم کرده 
جامعه پزشــکی مالیــات پرداخت 
می کنند، 150 میلیارد تومان است، 
این در حالی اســت که سازمان امور 
مالیاتی ادعا می کند رقم واقعی باید 
700 میلیاردتومان باشد اما نه 150 
میلیاردتومــان صحیح اســت و نه 
700 میلیاردتومــان، چراکه با عدد 
150 میلیاردتومان یعنی هر پزشک 
درآمدش یک میلیون تومان اســت 
و با عــدد 700 میلیاردتومان یعنی 
هر پزشــک درآمدش دومیلیون  و 
200 هزار تومان است که هیچ کدام 
از این اعداد واقعی نیســت. براساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی شــش  هزار و 800 
میلیاردتومان رقــم واقعی مالیاتی 
اســت که باید از جامعه پزشــکی 

دریافت شود«.
ایــن اظهــارات بــه خوبــی 
نشان می دهد که بخشی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارند 
مالیــات پرداختی از ســوی جامعه 
پزشکی واقعی نیست. در همین حال 
برخی نمایندگان نیــز معتقدند که 
اکثر اخبار منتشر شده در مورد فرار 
مالیاتی در جامعه پزشکی، جوسازی 

رسانه ای است.
علی نوبخت، نماینده مردم تهران 
در این باره می گوید:»دراخذ مالیات 
به نحو درست مسئوالن اشراف کامل 

نداشته و برای انجام هر کاردرستی 
باید به علــم آن حــوزه آگاه بود، آیا 
مســئوالن از شــرایط 190 انجمن 
علمی کشور و شرایط بیمارستان ها 
آگاهی دارند؟ برای دریافت مالیات 
باید از بهترین ممیزی ها که سازمان 
نظام پزشــکی به ســازمان مالیاتی 
معرفی می کند استفاده شود.« این 
نماینده مجلس شورای اسالمی در 
ادامه ضمن ربــط دادن فرار مالیاتی 
شرکت های دولتی به موضوع مالیات 
پزشــکان گفت:»در حــال حاضر 
در پرداخــت مالیات هیــچ عدالتی 
وجود ندارد، به عنــوان مثال برخی 
شرکت های بزرگ به اذعان مسئوالن 
فرار مالیاتی دارند؛ به طورحتم باید از 
تمام واحدهایی که بــه هر دلیلی به 
این نهاد و سازمان های دیگر خود را 
متصل کرده و فرارمالیاتی داشتند، به 

طورکامل مالیات وصول شود.«
 حذف کارت خوان
 نماد فرار مالیاتی 

موضوع فرار مالیاتــی در جامعه 
پزشکی اما به دنبال انتشار اخباری در 
مورد عدم استفاده از کارت خوان در 
مطب ها توسط پزشکان مطرح شد. 

روزنامه نگاران نخستین گروهی بودند 
که با طرح این موضوع در شبکه های 
اجتماعی توجهات عمومی را به آن 
جلب کردند. با افزایش اعتراضات به 
این رفتار پزشکان امسال کمیسیون 
تلفیق مجلس شــورای اســالمی 
نیز به موضوع ورود کــرد تا آنجا که 
طرحی با عنوان »الزام پزشــکان به 
نصب کارت خوان در مطب« در این 
کمیسیون به تصویب رسید. عالوه بر 
این کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی در راســتای تحقق عدالت 
مالیاتی طرح دیگــری را با موضوع 
»پرداخــت 10 درصد از دســتمزد 
پزشکان به عنوان مالیات به صورت 
علی الحساب توسط مراکز درمانی« 
به تصویب رســاند. مصوباتی که از 
حاال و پیش از ارائه الیحه بودجه سال 
98 به صحن علنی مجلس شــورای 
اسالمی مورد اعتراض جامعه پزشکی 
قرار گرفته اســت. تــا آنجا که حتی 
کمیسیون بهداشت مجلس شورای 
اســالمی در نامه ای به کمیســیون 
تلفیق مجلس خواســتار حذف این 
مصوبات شده اســت. اما واکنش ها 
به ایــن موضوع تنها به کمیســیون 

بهداشت مجلس نبود. 
دیروز و درراستای افزایش البی ها 
برای حذف این مصوبه کمیســیون 
تلفیق، سرپرست وزارت بهداشت به 
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اســالمی نامه نوشت. نمکی 
در نامــه خود به رئیس کمیســیون 
بهداشت به صورت تلویحی خواهان 
اصالح مصوبه کمیسیون تلفیق شده 
و نوشــت:» تقاضا می شــود به نحو 
مقتضی عزیــزان را توجیه فرمایید 
که الاقل آنگونه که جهت جلوگیری 
از فرار مالیاتی به همه اصناف و حرف 
می پردازیم، به جامعه پزشــکی نیز 
بیندیشــیم و با تعیین راهکارهای 
مناســب تر با کمک ســازمان نظام 
پزشکی و انجمن های علمی مربوطه 
از بدبینی نســبت به زحمت کشان 
خدوم این حرفه جلوگیری کنیم.« 
ساعاتی پس از انتشار این نامه احمد 
توکلــی، نماینده پیشــین مجلس 
شــورای اســالمی و رئیس هیأت 
مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با 
انتشار نامه ای خطاب به نمایندگان 
مجلس، ضمن تقدیر از الزام پزشکان 
بــه نصــب کارتخــوان و تصویب 
10درصد مالیات از کارانه پزشکان، 
از نمایندگان خواست در برابر فشار 
البی های پزشــکان، عقب نشــینی 
نکنند. در بخشــی از نامه توکلی در 
این خصــوص آمده اســت:»کافی 
اســت بدانیم طبق اطالعات ســال 
1396، میانگیــن مالیات پرداختی 
سرانه پزشکان در ســال کمتر از 3 
میلیون تومان اســت، یعنی معادل 

یک کارمند متوسط دولت! شاید به 
همین خاطر است که در فاصله چند 
روزی که از تصویب کمیسیون تلفیق 
بودجه می گذرد، تالش های وسیعی 
از ســوی صنوف مختلف پزشکی و 
متاســفانه برخی مقامات برای لغو 
این مصوبه آغاز شده است.« توکلی 
در ادامــه نامه خود بــه نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی نوشت:» 
با عنایــت به مبنای حــق و عدل در 
این مصوبات کمیســیون تلفیق که 
در ایــن ماه های دشــوار اقتصادی، 
تاثیر مثبتی بر افکار عمومی جامعه 
گذاشت، عقب نشینی از آن در مراحل 
بعدی کمیسیون یا صحن علنی، هیچ 
پیامی غیر از نفــوذ البیگراِن منفعت 
طلب در تصمیم گیــری نمایندگان 
خانه ملت و خــدای ناکرده تطمیع 
برخی اشخاص، به مردم ایران مخابره 
نمی کند. عقب نشــینی احتمالی نه 
تنهــا موجب بدنامــی مجلس دهم 
بلکه تقویت بدگمانی به ارکان نظام 
در تحقق عدالت اجتماعی می شود.« 
در همین حال علی اکبر عرب مازار، 
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی در 
اظهارنظری در مورد جنجال های باال 
گرفته بر سر مالیات پزشکان و مصوبه 
کمیســیون تلفیق گفت:»پیشنهاد 
می شــود ســازمان امور مالیاتی در 
شــیوه های اخذ مالیات از پزشکان 
انعطاف به خرج دهد و روی گروه های 
خاصــی از پزشــکان کــه احتمال 
بیشتری می رود تا فرار مالیاتی داشته 
باشند تاکید کند. برای مثال پزشکان 
عمومی در شهرستان ها که تعدادشان 
هم زیاد است نمی توانند آنچنان فرار 
مالیاتی داشته باشند.« او با بیان اینکه 
در ارتبــاط با اخذ مالیات پزشــکان 
باید احتیاط کرد تــا بیماران درگیر 
نشوند، اظهار کرد:»پزشکان به لحاظ 
قانونی ملزم هســتند در مطب خود 
دستگاه کارت خوان نصب کنند، اما 
واقعاً نمی توان بــه دلیل عدم نصب 
کارتخوان، مطب کســی را تعطیل 
کرد. از سوی دیگر حتی اگر دستگاه 
کارتخوان هــم نصب کــرد باز هم 
برخی ها ممکن است از طرق دیگری 

آن را دور بزنند.«

جنجال بر سر مالیات پزشکان باال گرفت

فرار مالیاتی در جامعه پزشکی؛ واقعیت یا جوسازی؟

 احمد توکلی: 
عقب نشینی احتمالی از 
مصوبه الزام پزشکان به 

نصب کارت خوان نه تنها 
موجب بدنامی مجلس دهم 

بلکه تقویت بدگمانی به 
ارکان نظام در تحقق عدالت 

اجتماعی می شود

 رقم مالیات پرداختی از 
سوی جامعه پزشکی در 

سال 96، 150 میلیارد تومان 
بوده است، درحالی که 
براساس گزارش مرکز 

پژوهش های مجلس شش 
 هزار و ۸00 میلیاردتومان 
رقم واقعی مالیاتی است 
که باید از جامعه پزشکی 

دریافت شود

خبر

با الحاق تبصره ای به ماده 6 قانون مبارزه 
با پولشویی که روز گذشــته ابالغ شد، از این 
پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این 

قانون افزایش می یابد.
به گزارش ایســنا، شــب گذشته )ششم 
بهمن( حسن روحانی، رئیس جمهور قانون 
اصالح قانون مبــارزه با پولشــویی را به قوه 
قضائیــه و وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
ابالغ کرد که پیــش از آن در هیأت وزیران و 
مجلس شورای اســالمی به تصویب رسیده 
بود.با تصویــب الحاق تبصــره ای به ماده 6 
قانون مبارزه با پولشویی در با قید دو فوریت 
هیأت وزیران، رئیس جمهــور تصویب این 
تبصره را در الیحه ای به رئیس مجلس ارائه 
کرد تا تشــریفات قانونی آن برای اجرا انجام 
شود.روحانی در مقدمه این الیحه، هدف از 
تصویب این قانون در هیأت وزیران را اجرای 

دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشــگیری 
و مقابله با پولشــویی دانســته و نظارت بر 
عملکرد اشــخاص مشــمول قانون مبارزه 
با پولشــویی را دارای نقش مؤثــری در این 
زمینه خوانده است.بر اساس این تبصره که 
قرار است به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی 
الحاق شود، نهادها و دســتگاه های اجرایی 
موضوع مواد 5 و 6 قانون مانند بانک مرکزی، 
بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور، سازمان حسابرسی، 
جامعه حسابداران رســمی، کانون وکالی 
دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان 
نظام مهندســی، کانون کارشناسان رسمی 
دادگســتری و مرکز امور مشاوران حقوقی، 
وکال و کارشناســان قوه قضائیه که مطابق 
قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول 

نظارت می کننــد، مکلفند عــالوه بر انجام 
تکالیف اجرایی مقرر در ایــن قانون، قانون 
تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، 
تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این 
اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور 
به نحو مؤثر معمول دارنددر ادامه، همچنین 
نهادها و دســتگاه های یاد شده موظفند در 
صورت شناســایی تخلف یا جرم، حســب 
مورد نسبت به برخورد یا اعالم آن به مراجع 
قضائی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.قانون 
مبارزه با پولشویی در سال 1386 و همزمان 
با ریاســت جمهوری محمــود احمدی نژاد 
و ریاســت غالمعلی حداد عــادل بر مجلس 
شــورای اســالمی به تصویب و تأیید رسید 
که بر اســاس ماده 6 این قانون، دفاتر اسناد 
رسمی، وکالی دادگســتری، حسابرسان، 
حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری 

و بازرســان قانونی مکلفنــد اطالعات مورد 
نیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران 
مصوب می کند، حســب درخواست شورای 
عالی مبارزه با پولشــویی ارائه کنند.به این 
ترتیب با الحاق این تبصره به قانون مبارزه با 
پولشویی عالوه بر وظایف این ماده، نهادها و 
افراد مشخص شده باید نظارت جدی تری هم 
بر افراد مشمول قانون پولشویی داشته باشند 

و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آن ها را 
به مراجع ذی صالح معرفی کنند.این تبصره 
عالوه بر قانــون مبارزه با پولشــویی، قانون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات آن 
را نیز دربرمی گیرد و وظیفه سنگین تری بر 
دوش افراد مشخص شده است که باید عالوه 
بر ارائه اطالعات، وظیفه نظارت بر این موارد 

را نیز داشته باشند.

نظارت بر پولشویی دقیق  تر می شود
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