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الیحه بودجه ۱۴۰۱ بنــا به گفته 
طراحان این الیحه در سازمان برنامه و 
بودجه با هدف کاهش تمرکز بر فروش 
نفت، افزایش نرخ صــادرات غیرنفتی 
و همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی 
طراحی شده است. ظاهراً دولت کوشیده 
بخشــی از معافیت های مالیاتی مانند 
معافیت مالیاتی پزشکان، خودروهای 
لوکس و خانه هــای الکچری و ویالیی 
را بــردارد و از این طریــق، درآمدزایی 
کند. از ســوی دیگر، در الیحه بودجه 
۱۴۰۱، برخــی ردیف های مالیاتی که 
سال های متوالی بر زمین مانده بود، احیا 

شده است.
براساس ماده واحده الیحه بودجه 
پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ 
کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون 
بر ۳۶میلیون و ۳۱۰هزار و ۷۰۴ میلیارد 
و ۶۲۸میلیون ریال است. منابع بودجه 
عمومی دولت در الیحه بودجه ســال 
آینده در مقایســه با قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ رشدی هفت درصدی را نشان 
می دهد. درآمدهای مالیاتی سال آینده 
هم حدود ۶۲درصد بیشــتر از قانون 
بودجه امسال برآورد شده است. اعداد 
و ارقــام الیحه بودجــه ۱۴۰۱، میزان 
درآمدهای مالیاتی را حدود ۵۲۷هزار 
میلیارد تومــان برآورد کــرده که این 
میزان درآمد بیانگر رشــد قابل توجه 
نسبت به قانون بودجه امسال است چون 

درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ 
حدود ۳۲۵هزار میلیارد تومان برآورد 
شده است. بنابراین میزان درآمدهای 
مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده 
نسبت به امسال حدود ۲۰۲هزار میلیارد 
تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر 

رشد نزدیک به ۶۲درصدی است.
افزایش ۶۲درصــدی درآمدهای 
مالیاتی، بیشتر معلول احیای پایه های 
مالیاتی منسوخ شده یا ایجاد پایه های 
مالیاتی جدید اســت. مثــاًل مالیات 
بر خودروهای ســواری یا مالیات بر 
حق الزحمه پزشکان که در تمام مراکز 
درمانی کشور ۱۰درصد در نظر گرفته 
شده است. در عین حال، معافیت های 
مالیاتی غیرالزم مثل معافیت مالیاتی 
موسســات کنکور، به درستی حذف 
شده است. موسسات غول پیکر کنکور 
که فعاالن صنفی آمــوزش از آنها به 
عنوان مافیای کنکــور یاد می کنند، 
به رغم به جیب زدن ســودهای انبوه 
در بیش از ۲۰ ســال گذشته که بازار 
کنکور و سواالت کنکور به شدت داغ 
بوده، تا پایان سال جاری، هرگز ریالی 
مالیات بــه دولــت نپرداخته اند ولی 
حاال قرار است این موسسات در سال 
بعد به خیل مالیات پردازان کشــور 

افزوده شوند.
با این حال در ارتباط با همه گروه هایی 
که مشمول پرداخت مالیات هستند، 
یک مســاله نگران کننده وجود دارد؛ 
امکان فرارهای مالیاتی. مشخص نیست 

چطور مثاًل قرار است دفترهای حساب 
موسسات کنکور یا پزشکان یا نهادهای 
مالی سودآور به دقت حسابرسی شود 
و چگونه قرار اســت مکلف به پرداخت 
مالیات شــوند. این در حالی ســت که 
همچنان بسیاری از نهادهای شبه دولتی 
و خصولتــی، در زمــره خط قرمزهای 
بودجه و مالیات قــرار دارند و معافیت 
مالیاتی آنها حتی در این شرایط تحریمی 

و بغرنج، پابرجاست.
بنابراین تعریــف پایه مالیاتی، یک 
بحث است و مالیات ســتانی واقعی و 
جلوگیری از فرار از پرداخت بحثی دیگر. 
تنها گروهی که هیــچ زمان امکان فرار 
از پرداخت مالیــات را ندارند و تا همین 
امســال بیش از ۶۰درصد درآمدهای 
مالیاتــی دولــت را فراهــم کرده اند، 
»مزدبگیران« هســتند؛ مزدبگیران 
شاغل و بازنشسته که با درآمد محدود 
خود، بار اصلی تامیــن منابع مالیاتی 

دولت ها را برعهده دارند.

 سقف ۵ میلیون تومانی 
معافیت مالیاتی

در الیحه بودجه ۱۴۰۱، باز هم فشار 
مالیاتی سنگینی بر گرده مزدبگیران 
به خصــوص مزدبگیــران کم درآمد، 
ازجمله کارگران شــاغل و بازنشسته 
اســت. براســاس متن الیحه بودجه، 
تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته که 
سالی بیش از ۶۰ میلیون تومان درآمد 
دارند، باید به طور پلکانی به دولت مالیات 
بپردازند. تفاوت متن بودجه امســال با 
سال های قبل این است که اوالً درآمد 
ساالنه فرد، مالک مالیات پردازی قرار 
گرفته و ثانیاً تمام دریافتی )دستمزد، 
پاداش، اضافه کار، حق السعی، پاداش 
و...( به جز عیدی پایان ســال، مشمول 

دریافت مالیات شده است.
در بخش ۵ تبصره ۱۲ الیحه بودجه 
در ارتباط با ســقف معافیت مالیات بر 
درآمد آمده اســت: »ســقف معافیت 
مالیاتی مــاده )۸۴( قانون مالیات های 
مســتقیم در ســال ۱۴۰۱ مبلــغ 
۶۰۰میلیون ریال تعیین می شود. نرخ 
مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و 
غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر 
و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه 
به استثنای عیدی پایان سال به شرح 

زیر است:
نســبت به مازاد ۶۰۰میلیون ریال 
تا یــک میلیارد و ۲۰۰میلیــون ریال، 

۱۰درصد
نســبت به مــازاد یــک میلیارد 

و ۲۰۰میلیــون ریال تــا دو میلیارد و 
۴۰۰میلیون ریال، ۱۵درصد

نســبت به مــازاد دو میلیــارد و 
۴۰۰میلیون ریال، ۲۰درصد«

به ایــن ترتیب، تمــام درآمدهای 
مزدی مزدبگیران به اســتثنای عیدی 
پایان سال، مشــمول پرداخت مالیات 
اســت. اگر ۶۰میلیون تومــان درآمد 
ساالنه را به عنوان سقف معافیت مالیاتی 
در نظر بگیریم، سقف معافیت مالیاتی 
ماهانه ۵ میلیون تومان می شود یعنی 
تمام کارگران، کارمندان و بازنشستگانی 
که بیش از ۵ میلیــون تومان دریافتی 
ماهانه دارند، باید ۱۰درصد مازاد را به 
عنوان مالیات بپردازند و آنهایی که بیش 
از ۱۰میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، 
باید ۱۵درصد مازاد را مالیات بدهند و به 
همین ترتیب، آنهایی که ۲۰ میلیون یا 
بیشتر درآمد ماهانه دارند، باید ۲۰درصد 

درآمد مازاد را مالیات بدهند.
روی درآمدهای ۱۰میلیون تومانی 
یا بیشــتر، البته هیچ حرف و حدیث و 
انتقادی نیســت. انتقاد اصلی به سقف 
۵ میلیــون تومانی معافیــت مالیاتی 
حقوق بگیران وارد اســت. در شرایطی 
که خط فقر با کمینه تریــن معیارها، 
همین امسال ۱۰میلیون تومان است، 
چرا در سال آینده کارگری که ۵ میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان مجموع دریافتی اش 
است )مجموع حقوق و مزایای مزدی و 
اضافه کار و پاداش(، باید ماهی ۱۰۰هزار 

تومان مالیات بدهد؟

 معافیت مالیاتی را به اندازه 
خط فقر افزایش دهید

سقف پایین معافیت مالیاتی سال 
آینده، موجب انتقاد گروه های مختلف 
مزدبگیر شده اســت. یک بازنشسته 
کارگری با بیان اینکه بعد ســال ها کار 
ســخت، حقوق من حدود ۶ میلیون 
تومان است، می گوید: چرا من بازنشسته 
باید ماهی چند صد هزار تومان مالیات 
بدهم، آن هم در شــرایطی که با شش 
میلیون تومان حقوق، حتی پرداخت 
اجاره خانه در تهران برایم سنگین است 
و وقتی اجاره خانــه را می دهم، فقط ۳ 

میلیون تومان برایم می ماند و بخشی از 
آن را نیز باید پای مالیات بدهم!

»نــادر مــرادی« فعــال کارگری 
نیز در انتقاد از ســقف پایین معافیت 
مالیاتــی می گوید: یکــی از مطالبات 
اصلی کارگران، رساندن سقف معافیت 
مالیاتی به خط فقر یا همان سبد معیشت 
است. عادالنه نیست گروه ها و نهادهای 
پردرآمــد، از مالیات معاف باشــند یا 
مالیات صوری و کم بپردازند ولی کارگر 
و بازنشسته ای که نصف خط فقر حقوق 

می گیرد، به دولت مالیات بدهد.
به گفته وی، کارگران و بازنشستگان 
انتظار داشــتند دولت ســیزدهم، در 
مالیات ســتانی عدالت را برقرار کند و 
حداقل از گروه های زیر خط فقر مالیات 

نگیرد.
مرادی به افزوده شــدن مالیات بر 
ارزش افزوده به مالیات بر درآمد اشاره 
می کند و می گویــد: مزدبگیران باید 
بخش زیادی از درآمد خود را به عنوان 
مالیات به دولت بدهنــد؛ دولتی که در 
زمینه تامین مســکن، آموزش رایگان 
و بهداشــت رایگان برای کارگران هیچ 
کاری نکرده است، ســال قبل، سقف 
معافیت مالیاتی ۴میلیون و ۵۰۰هزار 
تومان حقوق ماهانه بود و امسال با وجود 
این تورم افسارگسیخته و به رغم بحران 
معیشــتی کارگران، این سقف را فقط 

۵۰۰هزار تومان افزایش داده اند!
مشمول مالیات شدن کل دریافتی 
کارگران، یک مصیبت واقعی اســت. 
کارگری که در شیفت شب یا پایان کار 
در کارگاه می ماند تا چند صد هزار تومان 
اضافه کار به خانه ببرد یا رنج جمعه کاری 
و تعطیــل  کاری را به جــان می خرد تا 
کمی دریافتی اش افزایــش یابد، باید 
برای اضافه بر ۵ میلیون تومان دریافتی 
ماهانه، ۱۰درصد مالیات بدهد، یعنی 
تمام آورده ماهانه کارگران، مشــمول 
قوانین مالیاتی است. این در حالی ست 
که یک کارگــر اگر به انــدازه خط فقر 
دستمزد داشته باشد، دیگر به اضافه کار 
و کار کردن در روز جمعه و تعطیل تن 

نمی دهد.
در این شــرایط بحران معیشتی، 
افزایش سقف معافیت مالیاتی به اندازه 
خط فقر حداقلی )الاقــل ۱۰میلیون 
تومان(، خواسته بزرگی نیست. نمی توان 
خیلی از نهادها و موسســات را خارج از 
دایره مالیات در ایزولــه درآمدی نگاه 
داشت اما از کارگران و بازنشستگان توقع 
داشــت از جیب خالی به دولت مالیات 
بپردازند. آیا عادالنه است که گروه های 
زیر خط فقــر، ســهمی از درآمدهای 
مالیاتی دولت داشته باشند و ثروتمندان 

و خواص، قسر در بروند؟!

فشار مالیاتی سنگین بودجه ۱۴۰۱، برگرده مزدبگیران کم درآمد است

بنیادهای فربه، معاف؛ فقرا، مشمول!

خبر

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه در حال حاضر در 
بخش تعاون شرایط برای حمایت از قشــر کارگر وجود دارد، گفت: وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی هم نســبت به این موضوع تأکید کرده اند و این موضوع در اولویت قرار 

گرفته است.
مهدی مسکنی در گفت وگو با میزان گفت: از حدود ۱۰هزار تعاونی موجود ۹ هزار 

و ۵۰۰ تعاونی موفق در سراسر کشور در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به این موضوع که ۵۰۰ تعاونی مسکن مشکل دار نیز داریم که بین اعضا 
و هیأت مدیره این تعاونی ها مسائلی پیش آمده که به دنبال رفع آنها هستیم، افزود: 
همان ۹ هزار و ۵۰۰ تعاونی فعال، تجربه های موفقی داشته اند که موجب شده تا تعداد 

زیادی از مردم به وسیله این تعاونی ها صاحب خانه شوند.

معاون تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: ستاد مسکن ملی در 
وزارت مسکن راه و شهرسازی باید زمین های الزم برای ساخت مسکن را مشخص کند 
و اقدامات اولیه برای ساخت مسکن انجام شود تا ما هم در ادامه بستر کار را فراهم کنیم.
مسکنی در پاسخ به این سؤال که در جلسه اخیر شورای عالی کار که با حضور وزیر 
تعاون برگزار شد بحث تأمین مسکن کارگران از طریق تعاونی های مسکن کارگری 
مطرح شــده، در این خصوص چه برنامه ای در بخش تعاون داریــد، گفت: کارگران 
اتحادیه های صنفی دارند و ما به طور مستقیم کاری را در خصوص مسکن کارگران انجام 
نمی دهیم اما اتحادیه های مسکن کارگران به ما مراجعه می کنند و ما آنها را حمایت 
می کنیم.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش تعاون شرایط برای حمایت از قشر 
کارگر وجود دارد، ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در قرارگاه رفاه مردم 

نسبت به این موضوع تأکید کرده اند و این موضوع در اولویت قرار گرفته تا انجام شود.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: ما در موضوع 
تأمین مسکن کارگران تسهیل کننده هستیم نه اقدام کننده و این اتحادیه های مسکن 

کارگری هستند که باید برای این کار اقدام کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اتحادیه ها برای تأمین مسکن کارگران اقدام کنند

عادالنه نیست گروه ها 
و نهادهای پردرآمد، 

از مالیات معاف باشند 
یا مالیات صوری و کم 
بپردازند ولی کارگر و 

بازنشسته ای که نصف خط 
فقر حقوق می گیرد، به 

دولت مالیات بدهد

مزدبگیران باید بخشی 
از درآمد خود را به عنوان 

مالیات به دولت بدهند؛ 
دولتی که در زمینه تامین 

مسکن، آموزش رایگان 
و بهداشت رایگان برای 

کارگران هیچ کاری نکرده 
است
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نسرین هزاره مقدم

یک کارگر در آتش سوزی کارخانه 
ذوب فلزات صومعه سرا جان باخت

جزئیات حادثه کارخانــه ذوب فلزات واقع در 
شهرک صنعتی ضیابر شهرستان صومعه سرا در 

استان گیالن، تشریح شد.
به گزارش ایلنــا، روز دوشــنبه )۲۲ آذر ماه( 
۴ کارگر یک واحد ذوب فلزات واقع در شــهرک 
صنعتی ضیابر به دلیل برگشــت مــواد مذاب و 
گدازه های درون کوره، دچار ســوختگی شده و 
به بیمارستان های رشت منتقل شدند. علت این 
آتش ســوزی، برگشــت مواد مذاب و گدازه های 
درون کوره ریخته گری بوده که در نتیجه آن سه نفر 
از کارگران دچار سوختگی شدند و یک نفر هم از 

ارتفاع پله ها سقوط کرد.
طبق این گزارش، از این کارگران بر اثر شدت 
سوختگی )باالی ۷۰درصد( جان خود را از دست 
داد و دو نفر از مصدومان همچنان به دلیل شدت 
سوختگی در بیمارســتان بستری هستند که هر 
دوی آنهــا در بخش مراقبت های ویژه بســتری 

هستند.
    

پایان اعتراض یک روزه 
»کاله سفیدها« در تهران

روز سه شــنبه، بهره برداران کارمند رسمی و 
پیمانی پست های انتقال برق سراسر کشور پس از 
به نتیجه رسیدن مذاکرات خود با مدیر دفتر توسعه 
منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر، به اعتراض 

صنفی خود خاتمه دادند.
به گزارش ایلنا، به دنبال تجمع روز سه شــنبه 
این کارکنــان، مســئوالن وزارت نیــرو ازجمله 
»سیدمحمدحســینی« مدیر دفتر توسعه منابع 
انســانی و امور اداری شــرکت توانیر جلسه ای با 

معترضان برگزار کردند.
به گفته یکی از این کارکنان، مدیر دفتر توسعه 
منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر از موضوع 
مشکالت کارکنان بهره بردار انتقال نیرو به درستی 
واقف نبود و با گوش دادن به مشــکالت این عده، 
به صورت جــدی وعده پیگیــری و مطرح کردن 

مشکالت تبدیل وضعیت آنها را داد.

وی تصریح کرد: خواســته مــا کارمندان که 
در عناوین شــغلی کارگری )اپراتور، کارشــناس 
بهره برداری، مسئول پست و...( مشغول کار هستیم، 
تغییر قرارداد در احکام شغلی است. در همین رابطه 
مدیر دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت 
توانیر در جلســه از ما فرصت پیگیــری موضوع را 

درخواست کرد.
به گفته یکی دیگر از بهره بــرداران انتقال برق، 
عدم پرداخت دســتمزد کافی و عدم اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل، سختی کار، جمعه کاری، حق 
جذب و... برای کارگرانی که با عنوان شغلی کارمند 
در پست های انتقال نیرو مشغول کارند، مشکالت 

زیادی به وجود آورده است.
    

 مطالعات مزد منطقه ای
 به شورای عالی کار ارائه می شود

رئیس کمیته مــزد وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تاکید بر اهمیت موضوع حداقل دستمزد 
و در نظر داشتن عناصر معیشتی در ابعاد مختلف و 
دستمزد منطقه ای، گفت: مطالعات مزد منطقه ای 

به شورای عالی کار ارائه می شود.
به گزارش روابط عمومــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، کورش یزدان در دومین نشســت 
تخصصی کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی 
و نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و 
صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در این نشست، 
گزارشــی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع 
مزد منطقه ای توسط موسسه عالی پژوهش تامین 

اجتماعی برای اعضای کمیته ارائه شد.
وی خاطرنشــان کرد: تکمیــل و جمع بندی 
مطالعات در این خصوص نیازمند همکاری و حمایت 
هر چه بیشتر تشکل های کارگری و کارفرمایی است.
رئیس کمیته مزد وزارت تعــاون افزود: در این 
نشست با موافقت اعضا مقرر شد با حضور نمایندگان 
تشــکل های کارگری و کارفرمایی، کارشناسان 
وزارتخانه هــای امور اقتصــادی و دارایی، صمت، 
مرکز پژوهش های مجلس و صاحب نظران، نشست 
کمیته مزد برای تکمیل مطالعات تشکیل و پس از 
جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضا در مورد مزد 
منطقه ای، توسط موسسه پژوهش تامین اجتماعی 
برای تصمیمات نهایی به شورای عالی کار ارائه شود.

اخبار کارگری

افزایش سن بازنشســتگی و تغییر مبنای 
محاسبه مســتمری از دو ســال به سه سال 
ازجمله موضوعاتی ســت کــه بارها در قالب 
اصالحات پارامتریک بیان شــده اما این بار 
دولت آن را در الیحه بودجه به مجلس تحویل 
داده اســت. صاحب نظران پیش از آنکه اصل 
این اصالحات را مورد نقــد قرار دهند، بر این 
موضوع تاکید دارند که انجام چنین اصالحاتی 

نمی تواند در قالب برنامه بودجه یک ساله ارائه 
شــود. آنها معتقدند تصمیماتی از این دست 
باید با مشورت تمام ذی نفعان و رعایت اصل 

سه جانبه گرایی گرفته شود.
»داود حمیــدی« رئیس هیــأت نظارت 
صندوق بازنشستگی کشــوری در این باره 
گفت: اولین نکته اصــل پرداختن به چنین 
موضوعاتــی در الیحه بودجه اســت. این دو 
موردی که در الیحه بودجه آمده از اصالحات 
پارامتریک صندوق های بازنشســتگی است 
و اتخاذ تصمیم در این خصــوص مربوط به 

شــرکای اجتماعی اســت و نه صرفا دولت.
وی گفت: درست است که ســازمان تامین 
اجتماعی زیــر نظر دولت اداره می شــود اما 
صاحبان ســهام ایــن صنــدوق کارگران و 
کارفرمایان هستند و تنها ۳درصد از ۳۳درصد 
پرداختی این صندوق مربوط به دولت است 
و ۲۷درصد آن مربوط به شرکای دیگر است، 
بنابراین در هر تصمیمی که برای این صندوق 
گرفته می شود شرکای اجتماعی باید دخیل 

باشند.
حمیدی ادامه داد: دومین مســأله، نفس 

این اصالحات پارامتریک است. باید پرسید 
که آیا سایر اصالحات در حوزه سرمایه گذاری 
در صندوق انجام شــده که ما به ســمت این 
قبیل اصالحات می رویم؟ آیا نظام بهره وری 
در صندوق بازنشســتگی تحقق پیدا کرده 
و ســایر تعهدات دولت در امر صندوق های 
بازنشستگی جاری شده است؟ آیا قانون نظام 
جامع تامین اجتماعی واقعا در جای خود قرار 

گرفته است؟
رئیس هیأت نظارت صندوق بازنشستگی 
کشــوری بــا بیــان اینکــه هیــأت امنای 

صندوق های بازنشستگی صددرصد دولتی 
هســتند، گفت: در خصوص نــوع مدیریت 
در صندوق های بازنشســتگی دچار مشکل 
هســتیم. در طول زمان اصــول و اهداف و 
برنامه های اســتراتژیک برای صندوق های 
بازنشســتگی توســط هیأت امنایی تدوین 
شــده که صددرصد دولتی بوده، خب در این 
وضعیت تکلیــف کارگران و بازنشســتگان 
و ذی نفعان دیگــر چه می شــود؟ به خوب 
یا بد بــودن دولت ها کاری نداریــم اما تا این 
چالِش عدم حضور ســایر شرکای اجتماعی 
در تصمیم گیری ها حل نشــود قطعا مقوله 
اصالحات پارامتریک نمی تواند پاســخگوی 
نیاز به اصالحات و منجر بــه بهبود وضعیت 

صندوق ها شود.

رئیس هیأت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری:

دولت حق تصمیم گیری یک طرفه درباره افزایش سن بازنشستگی را ندارد


