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رئیسادارهبازرگانیخارجیسازمانصنعت
بااشارهبهآمار 9ماهه

صادرات استان؛
کاهش 57درصدی درتاجیکستان،
رشد 76درصدی در هنگ کنگ

رئیــس اداره بازرگانــی خارجی ســازمان صنعــت ،معدن
و تجــارت خراســان رضــوی گفت :ظــرف 9ماه گذشــته،
صادرات خراســان رضوی بــه تاجیکســتان 57درصد در
مقایســه با مدت مشــابه پارســال کاهش یافته و در همین
مدت ،صادرات اســتان به هنگ کنگ با  76درصد رشــد
رو به رو بــوده اســت .محمدعلی امیرفخریان روزگذشــته
در گفت و گو بــا ایرنا با بیان این که صادرات به افغانســتان
 12درصــد ،ترکمنســتان  5درصــد و عــراق  30درصــد
نسبت به سال گذشته بیشــتر شده اســت ،افزود :امسال
در حوزه بازرگانی خارجی راهبردهای «حفظ و توســعه» و
«گسترشبازارهایهدف»مدنظرقرارگرفتند.کشورهای
هدف در راهبرد حفظ و توســعه بازار «افغانســتان ،عراق،
تاجیکستان ،ترکمنســتان و قرقیزســتان» و برای راهبرد
گسترشبازار«هنگکنگ،پاکستان،قطر،آلمان،الجزایر
وکشورهایجنوبشرقیآسیامثلتایلند»بودهاند.رئیس
اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعــت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی گفت :مبــادالت تجــاری با کشــورهای
ترکمنستانوتاجیکستانبهسببمسائلسیاسیدرسال
های اخیر روند نزولی داشت اما امسال تبادالت تجاری با
ترکمنستان قدری تسهیل شد و میزان صادرات خراسان
رضویبهآنکشوررشدداشت.امیرفخریاندربارهحمایت
ازصادرکنندگانخراسانرضوینیزگفت:بستهحمایتی
توسعه صادرات غیرنفتی استان طی امسال شامل موارد
حمایتــی از جمله کمــک هزینه مشــارکت در نمایشــگاه
های معتبر و بین المللی خــارج از کشــور ،پرداخت یارانه
سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان ،تامین بخشی از
هزینه های ثبت برند تجاری در کشــورهای هدف ،کمک
به تبلیغــات ،بازاریابــی و اطالع رســانی و موارد آموزشــی
برای صادرکنندگان ،پرداخت جوایز صادراتی بین نیم تا
 3درصد به صادرکنندگان به نســبت افزایش صادرات آن
هاونوعکاالیصادراتیبودهاستکههمهبرایحمایتاز
صادرکنندگاناعمالشدهاند.ویبهنمایشگاههایعرضه
کاالی خراسان رضوی در کشــورهای هدف صادراتی نیز
اشاره و بیان کرد :از ابتدای امسال تاکنون ،پنج نمایشگاه
کاال در هنگ کنگ ،تاجیکستان ،قزاقستان ،افغانستان و
روسیه برپا شده است و دو نمایشــگاه دیگر تا پایان سال در
کابل و عشــق آباد برگزار می شــود .رئیس اداره بازرگانی
خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
افزود :این در حالی اســت که پارســال پنج نمایشگاه کاال
از خراســان رضوی در کشــورهای هدف صادراتی برگزار
شده بود .وی درباره اعزام و پذیرش هیئت های تجاری هم
گفت :امســال برای اعزام 11هیئت تجاری از خراسان به
کشورهایاسپانیا،ایتالیا،فرانسه،تایوان،تاتارستان،هنگ
کنگ،قزاقستانوافغانستانبرنامهریزیوتاکنونبراساس
برنامه ،بخشی از آن ها محقق شده است .پارسال 9هیئت
تجاری از خراســان رضوی به کشــورهای هدف صادراتی
اعزامشدهبودند.
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مالیاتیکهطال را مسمیکند
گزارش

سینا واحدی

در الیحه پیشــنهادی قانون مالیات بر ارزش افزوده
دولت ،برای عرضــه کنندگان طــا و پالتین نرخی
متفاوت و کمتر از دیگر مالیات دهندگان پیشــنهاد
شــده اســت و درحالی کــه نــرخ اســتاندارد مالیات
فــروش کاالهــا و خدمــات 9 ،درصــد اســت ،نــرخ
مالیات بر فروش طال3،درصد پیشنهاد شده است.
ایــن تفاوت،اگرچه هم اکنــون اجرایی نمی شــود و
بیرغبتی خریداران و گالیه های فروشندگان را در
پی داشته است اما در واقع ،ریشه در استدالل صنف
طال و جواهر درخصوص ماهیــت طال دارد .اعضای
صنف طال و جواهر بر این باورنــد که طال یک کاالی
مصرفی نیست که مشمول مالیات بر مصرف شود.
این صنف ،طــا را کاالیی ســرمایه ای مــی داندکه
بدون تغییر ماهیت ،به طور مستمر بین خریداران و
فروشندگان دست به دست می شود و اگر قرار باشد
کل طال مشــمول مالیات شــود ،از یک مقدار طالی
مشــخص ،بارها و بارها مالیــات دریافت می شــود.
بنابراین آن چیزی که باید مشمول مالیات بر ارزش
افزوده شود ،اجرت طال و مصنوعات آن است و نباید
کلطالراشاملاینمالیاتکردایندرحالیاستکه
کارشناساناقتصادینیزدربرابراینصنف،نظرات
دیگریارائهمیکنند.

•در دنیا از طال مالیات ارزش افزوده نمی گیرند

نامداری دبیر اتحادیــه صادرکنندگان طال و جواهر
کشــور درباره دریافت مالیات ارزش افزوده طال می
گوید:دردنیارسمبرآناستکهازتولیدطالوجواهر،
به ویژه در حوزه تولید یا اســتحصال طــا مالیات بر
ارزش افــزوده گرفته نمیشــود .اکنــون دریافت ۹
درصد مالیات بر ارزش افــزوده از این بخش ،موجب
میشود نســبت به رقبای خارجی ،هزینههای ما به
مراتب باالتر برود چرا که در بیشــتر کشــورها ،بابت
طالی خام صفر یا نهایتا نیم درصد مالیات پرداخت
می شــود .اکنون پیشــنهادهایی در مجلس مطرح
شدهتامالیاتارزشافزودهاینصنفاز ۹درصدبه3
درصدکاهشپیداکنداماازبهمنماه۹۴اینموضوع
درمجلسدرحالبررسیاست.

•شرایطصادراتطالدشواراست

نامداریدربارهتاثیراتاینمالیاتبرصادراتکشور

0939-3333027

@k h o r a s a n e r a z a v i

می افزاید :در کشــور ما بخشهایی ماننــد انرژی یا
نیروی کار در قیاس با بســیاری کشــورها ،از قیمت
مناسبتری برخوردار است اما باید توجه داشت که
باید تعرفههای مالیاتی و گمرکی نیز حالت متعادل
داشته باشــد اما اکنون شــرایط به گونهای است که
متاسفانه در این بخشها چه در حوزه صادرات و چه
درحوزهواردات،دشواریهایمتعددیوجوددارد.

•مالیات ارزش افزوده کار طالفروشان را
سختکردهاست

معبودینژادرئیساتحادیهطالوجواهرمشهددرباره
مالیات دریافتــی دولت می گوید :مالیــات بر ارزش
افــزوده و دیگر وجوهاتــی که دولت از طالفروشــان
دریافت میکند ،ادامه فعالیت را برای تعداد زیادی
از آن ها ســخت کرده اســت .طال یــک کاالی خاص
استوسریعبازیافتمیشودوباهمانقیمتوهمان
ارزش واقعی خود ،تبدیل بــه یک مصنوع جدید می
شود.اگرقرارباشدازهرمبادلهانجامشدهمالیاتبر
ارزشافزودهدریافتشود،بیعدالتیدرحقخریدار
طالست.مصرفکنندهطالوقتیبخواهدطالبخرد
یا سرمایه ای از جنس طال داشته باشد ،می بیند که
زمانفروشباکلیضررمواجهمیشود،درنتیجهاز
خرید طال منصرف می شود که نتیجه آن ،رکود بازار
وتعطیلیکارخانههاوسازندگاناینبازاراست.

•مجلستعیینتکلیفکند!

رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد با بیان این که در
انتظاررسیدگیمجلسبهالیحهدولتهستیم،می
افزاید :طی توافق با دولتمردان ،تصمیم گرفته شد
مالیاتازاصلطالدریافتنشود،چراکهطالسرمایه
است و مالیات از اصل سرمایه نباید دریافت شود .در
این جلسات با کارشناسی های انجام شده ،تصمیم
براینشدبهجای 9درصد 3،درصدمالیاتبرارزش
افزوده از مصرف کننده دریافت شود .این اصالحیه
طی الیحه ای بــه مجلس ارائه شــد و مــا منتظر نظر
مجلس هســتیم و امیدواریم قانون مالیات بر ارزش
افزوده بر همین اســاس ،اصالح و این صنــف از نابه
سامانیخارجشود.

•طالکاالیسرمایهاینیست

دکتر امینی کارشــناس بازار طال و مدرس دانشگاه
با بیان این که نمی توان به طــور دقیق طال را در بازار
ایران ،کاالیی سرمایه ای دانست ،می گوید :با توجه
بهسودوکارمزد 30درصدیطالدربازارما،اینکاال

•مالیاتچندبارهبیانصافیدرحقمردم
است
این کارشــناس اقتصادی اعتراض مردم به موضوع
تکرارپرداختمالیاتراصحیحمیداندومیگوید:
البتهحرفمردمنیزدرستاستکهاینچرخشطال
در بازار موجب پرداخت چندباره مالیات می شــود و
این اعتراض وجود دارد مالیاتــی را که هنگام خرید
پرداخت می کنند ،در زمان فروش به طالفروشــان،
نمی توانند باز پس گیرند و در عمــل کل بار مالیاتی
بهخریدارانتحمیلمیشود.سازمانمالیاتینیزبا
ارجاع به اظهارنامه های مالیاتی صنف طال ،مدعی
استفروشندگانطالوجواهرمالیاتراازمردممی
گیرندامابهدولتپرداختنمیکنند.

•2راهکارمتفاوتارائهشدهاست

امینی در باره پیشــنهادهای مطرح شــده در زمینه
پرداخت مالیات بر ارزش افــزوده طال نیز می گوید:
برای حل این مشــکل تاکنــون دو راهکار پیشــنهاد
شده اســت،راهکاری که در الیحه مطرح شده است
و براساس آن طال با نرخ  3درصد مشمول مالیات بر
ارزشافزودهمیشود.راهکاردومنیزوضعمالیات،
بر مبنای اجــرت به گونه ای اســت که نــرخ آن با نرخ
استاندارد مالیات تفاوتی نداشته باشــد .با توجه به
این که اجرت و سود ،حدود یک سوم قیمت کل طال
و جواهرات را تشــکیل می دهد ،به نظر می رسد که
میزان بــار مالیاتی مصــرف کننــدگان و درآمدهای
مالیاتیدولتدرهریکازایندوگزینهیکسانباشد

سیاسی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خراسان رضوی
منصوب شد

مدیــرکل جدید تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی خراســان
رضوی منصوب شد .به گزارش فارس ،محمد سنجری که
پیش از این ،مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان
جنوبی بــود ،با حکم ربیعــی وزیر کار به عنــوان مدیرکل
جدیــد تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی خراســان رضــوی
منصوب شد.گفتنی است؛ پیش از این ،محمود احمدی
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بود.

نگاهی به قانون مالیات بر ارزش افزوده طال در آستانه بررسی آن در مجلس

چندان هم سرمایه ای نیست زیرا
عم ً
ال با ســه بار فروش طال و خرید
مصنوعات جدید ،کل سرمایه فرد
از بین خواهد رفت .از طرف دیگر،
اینادعامبنیبرازبیننرفتناصل
طال ،درباره بســیاری از کاالهایی
کــه قابــل بازیافت هســتند مانند
شیشــه ،آهن و ...قابل تسری اســت .از سوی دیگر،
نظر طال فروشــان بر این اســت کــه مردم بــا این نوع
دریافتمالیات،رغبتیبهحضوردراینبازارپیدانمی
کنند اما باید در پاسخ این حرف گفت در کشوری که
تولیدکنندگانشبامشکلکمبودمنابعمالیروبهرو
هستند،آیابهترنیستباابزارمالیاتی،پساندازهای
مردمرابهجایبلوکهشدندرطالبهسمتبازارهای
مالیسوقدهیم؟

خبر

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان

خبرداد:

اما انتخاب هر یک از این دو راهکار ،معایب و مزایایی
دارد.انتخابراهکاردوم،ازمنظراصولاقتصادیو
منطق اجرایی ،سازگاری بیشتری با مفهوم مالیات
بــر ارزش افــزوده دارد امــا رد مبادالت طــا از زمان
ورود تا فروش گم می شــود و البته ایــن امکان وجود
دارد که دفعات دریافت اجرت و مقدار آن به درستی
ابراز نشــود .اما از ســوی دیگر انتخاب راهکار اول تا
حدودی مسئله ناتوانی در شناســایی زنجیره را می
تواندمرتفعکند.یکیازاهدافاصلیاجرایقانون
مالیاتبرارزشافزوده،شفافسازیزنجیرهعرضه
و دریافت مالیات صحیح است ،اما در الگو های ارائه
شده کنونی چه در الیحه پیشنهادی صنف طال و چه
در پیشــنهادهای ارائه شــده ،ضمانتی برای روشن
شــدن معامالت طال و ابراز صحیح فروشــندگان از
میزان فروش وجود نــدارد .راهــکار منتخب برخی
کشورها برای شفاف سازی معامالت ،طراحی یک
سیستممشارکتمردمیبرپایهتضادمنافعاست.بر
ایناساسبااستفادهازاطالعاتارسالشدهتوسط
مردمونیزمودیانمالیاتی،سنجشودریافتمالیات
انجاممیشود.دراینشیوه،مردمپسازخریدطالو
پرداختمالیات،فاکتوررابهصورتآنالینبهسازمان
مالیاتیارسالمیکنندودرمقابل،سازمانمالیاتی،
درصدی از مالیات پرداخت شــده را به حساب آن ها
واریز می کند .ســپس ســازمان با تجمیع اطالعات
مربوط به فاکتورهای ارســال شــده و انطبــاق آن با
اظهارنامهمودیان،میزانخطاواشتباهاتدرفروش
های اعالم شــده را محاســبه می کند .اگر اختالف
میان اظهارات مودیان با اطالعات سازمان مالیاتی
قابل مالحظه باشد ،سازمان مالیاتی ضمن وصول
مالیاتمربوط،میتواندمودیرامشمولجریمهوبه
طور تدریجی طی چند سال ،کل جریان مبادالت را
شفافکند.بااینحال،اصالحقانونمالیاتبرارزش
افزودهدرمجلسبااستفادهازطرحهایکارشناسی
نتیجه بخش می تواند به رونق کسب و کار این صنف
کمک کند و همین طور ظرفیت صادراتی گســترده
طالیاستانرابازگرداند.

تصویب  22طرح سرمایه گذاری
به ارزش 572 /۸میلیون دالر
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت:از ابتدای
امســال تاکنون  22طــرح ســرمایه گــذاری خارجی در
خراســان رضوی به تصویب رسیده اســت که ارزش این
تعــداد طــرح  572.8میلیــون دالر معادل کل ســرمایه
گذاری خارجی جذب شده تا قبل از سال  1396است.
همچنین ایــن میــزان ،معادل ســه و نیــم برابر ســرمایه
گذاری خارجی مصوب سال  1395استان است.
سیدمهدی رمضانی در گفت و گو با ایرنا ،خراسان رضوی
را از این نظر استان نخست در کشور معرفی و بیان کرد:
بیشترین سرمایه گذاری خارجی انجام شده ظرف  9ماه
گذشــته  ،از لحاظ تعدد طرح در زمینه صنعت و ســاخت
کارخانه ها بوده و از لحاظ میزان سرمایه گذاری ،بخش
قابل توجهی از رقم مصوب سال به طرح های حوزه انرژی
به ویژه در حوزه تولید برق اختصاص یافته است.
وی حوزه های گردشگری ،کشــاورزی و خدمات را رتبه
های بعدی ســرمایه گــذاری خارجــی ذکر و بیــان کرد:
خراســان رضوی بــه دلیل همســایگی بــا افغانســتان و
فرهنگ ،مذهــب و زبان مشــترک با آن کشــور ،همواره
مقصــد ســرمایه گــذاری بســیاری از تجــار ،بازرگانان و
فعاالن اقتصادی افغان بوده است.
رمضانی افزود :زمانبری صدور برخی مجوزها و طوالنی
شدن فرایند دریافت استعالمات به خصوص در زمانی که
صدور مجوزها منوط به تایید یک کمیســیون یا کارگروه
است ،از مشکالت اصلی این حوزه محسوب می شود.
وی ادامــه داد :به همیــن دلیــل مرکز خدمات ســرمایه
گذاری تالش کرده اســت با راه اندازی «ســامانه پنجره
واحد صــدور مجوزهــا» فرایند ارســال ،پاســخ گویی به
استعالمات و صدور مجوزها را الکترونیکی کند تا ضمن
کاهش زمان صدور مجوزها ،امکان رصد و گزارش گیری
از آخرین وضعیت در هر زمان برای مسئوالن فراهم شود.
رمضانی گفت :این سامانه به طور آزمایشی برای صدور
مجوز طرح هــای منتهی به کارگــروه امــور زیربنایی راه
اندازی شده که با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی به
مجوزهای دیگر نیز تعمیم داده خواهد شد.

