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روسای اتحادیه های صنفی کاشمر در دیدار با فرماندار و رئیس اداره امور مالیاتی مدعی شدند

افزایش ٣٠برابریمالیاتبرخیاصنافکاشمردرشرایطکرونایی
گزارش جلسه
سیدهادیمهدیان

روســای اتحادیه هــای صنفی کاشمر در جلسه
مشترک با فرماندار ،روسای امور مالیاتی ،جهاد
کشاورزی،صمت،مرکزبهداشتواتاقاصنافمهم
تریندغدغهواحدهایصنفیشهرستانراافزایش
مالیاتبردرآمدمطرحوتاکیدکردندبااینکهسال
 ٩٩به دلیل شرایط کرونایی بسیاری از کسبه چند
ماه تعطیل بودند اما نه تنها حمایتی از بازاریان
نشدهبلکهمالیاتآناندربرخی صنوفبه ٣٠برابر
افزایشیافتهاست.
بهگزارشخراسانرضوی،محمودفرهادی ،رئیس
اتاق اصناف کاشمر با اشاره به این که بازاریان با
شیوع کرونا از اواخر سال  ٩٨بیشترین خسارت
را متحمل شدند ،افــزود :اصناف به رغم سرمایه
گذاری که انجام دادند سالمت مردم را به سرمایه
خودترجیحدادندوبرابردستورالعملهایابالغی
ستادکرونااقدامبهتعطیلیواحدهایصنفیخود
کردند .رئیس اتاق اصناف کاشمر با اشاره به این
کهاصنافکاشمرباهمهمشکالتوگرفتاریهای
کرونا کنار آمده اند ،اظهار کرد :متاسفانه موضوع
افزایش چندین برابری مالیات بر درآمد اصناف به
دغدغهاصلیفعاالناینحوزهتبدیلشدهاستکه
امیدواریم امور مالیاتی شهرستان تدبیری در این
زمینهبیندیشد.
رئیساتحادیهتعمیرکارانخودروبااذعانبهاینکه
اصنافازاعمالتراکنشدستگاههای پوزدرپرونده
های مالیاتی بی اطالع بودند ،گفت :در سال ٩٩
اصنافشرایطسختکروناراباتعطیلیحدودچهار
ماه پشت سرگذاشتند به طوری که بیشتر کسبه
اجارهوهزینههایشانراازجیبپرداختکردند.
فانی افــزود  :اداره دارایــی یکی از مجموعه هایی
است که به دلیل برخورد پرسنل باعث ناراحتی و
گالیهمردمشدهاست.ویبااشارهبهاینکهمالیات
 ٢٨میلیون ریالی یک واحد صنفی در سال  ٩٨با
 ٣٠برابر افزایش به بیش از  ٨٠٠میلیون ریال در
سال  ٩٩رسیده است ،خاطرنشان کرد :این نحوه
محاسبهکهبرایبیشترصنوفانجامشدهبراساس
نرخهایمرکزاستاناست.

•جهشچندینبرابریمالیاتبردرآمد

عضواتحادیهمیوهوترهبارنیزدراینجلسهبااشاره
به جهش چندین برابری مالیات بر درآمــد گفت:
مالیات  ۵٠میلیون ریالی در سال  ٩٨به ٩٠٠
میلیونریالافزایشیافتهاست.
جبلیافزود:بخشنامهایکهدرخصوصکارتخوان
هاصادرشدهبایددرجلساتمشترکموردبررسی
قــرار گیرد.وی با تاکید بر این که کسبه در مدت
دو سال ابتدایی کرونا ضربه سنگینی خوردند،
خاطرنشان کرد :انتظار داریم مالیات اصناف بر
اساس شرایط جامعه و شرایط اقتصادی بازاریان
محاسبهشود.
اینفعالصنفیبازارکاشمربااشارهبهدستورالعمل
دولــت مبنی بر تعیین نرخ افزایش اجــاره منازل
مسکونی در دوران کرونا تصریح کرد :متاسفانه
درخصوص اجاره بهای واحدهای تجاری در این
دستورالعمل اشاره ای نشده است ،لذا با توجه به
این که عمده کسبه در امالک استیجاری مشغول
فعالیت هستند و افزایش بی رویه اجاره باعث بروز
مشکالتی شده است انتظار می رود دولت تدبیری
دراینخصوصبیندیشد.
جبلی همچنین از افزایش بیش از ١۵٠درصدی
کرایههادرمیدانترهباراینشهرانتقادکردویادآور
شد :این افزایش کرایه غیرعرف و غیرمنطقی که
توسط شهرداری کاشمر و بر اساس مصوبه شورای
شهر ابالغ شده است در صورتی که اعمال شود
میدانتعطیلخواهدشد.
درادامهعضواتحادیهلولهولوازمبهداشتی باتاکید
براینکهتمامکسبهموافقپرداختمالیاتبردرآمد
هستند،گفت:انتظاراصنافکاشمرایناستکهدر
شرایطجنگاقتصادی شرایطخاصبرایپرداخت
مالیات اتخاذ شود.قنبرزاده با اشاره به همراهی
اصنافباستادملیکروناوتعطیلکردنواحدهای
صنفی برای جلوگیری از شیوع کرونا گفت :در این
شرایط نباید اجازه داد به کسبه فشار مضاعف وارد
بیاید بنابراین انتظار می رود دولت در این خصوص
همراهیوهمکاریداشتهباشد.
رئیساتحادیهخواربارفروشانکاشمرنیز ازمغایرت
محاسبهدرصدسوداعالمیسازمانصمتبادارایی
انتقاد کرد و گفت :اگرچه بر اساس اعالم سازمان

صمت ضرایب درصد سود برای عمده فروشان،
نمایندگان فروش و خرده فروشان ٣درصد تعیین
شده،اماداراییبراساس۵درصدمحاسبهمیکند.
استوار با اشاره به این که در کنار واحدهای صنفی
دارای مجوز و پروانه ،عده ای بدون داشتن پروانه و
در منازل مسکونی دست به واسطه گری می زنند
خاطرنشان کرد :این قشر که درآمدشان بیشتر
از واحدهای صنفی است عالوه بر این که در بازار
اخاللایجادمیکنند،مالیاتبردرآمدهمپرداخت
نمی کنند.رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت
کاشمر نیز با اشاره به این که ۴٧درصد اشتغال در
حوزه اصناف است ،خواستار توجه جدی در بحث
حمایتهایمالیاتیازاینقشرشد.
محمدرضا ملکی با بیان این که در بحث کمیسیون
نظارت شهرستان مطابق مــاده  ١٠قانون نظام
صنفی مسائل مربوط به اتحادیه ها و اتاق اصناف
رصد می شود ،افزود :با توجه به این که  ۶۵درصد
اصناف کاشمر در واحدهای استیجاری مشغول
فعالیتهستند،ضروریاستدرزمینهساماندهی
وتثبیتاجارههابرنامهریزیشود.ویبااذعانبهاین
که تعارض سود مصوب که از سوی هیئت نظارت به
سازمانحمایتاعالممیشودباضرایبمحاسباتی
مالیاتی برای مودیان متفاوت است ،افــزود :این

تفاوت در ضرایب باعث صدمه به کسبه شده است و
انتظاردارنداینتعارضحلشود.
•برای برخی کسبه متمم مالیاتی صادر شده
است

رئیس اداره صمت کاشمر همچنین با اشــاره به
تعطیلیمکرربرخیصنوفدردوسالشیوعکرونا
خاطرنشان کرد :کسبه انتظار دارند مالیاتشان بر
اساس روزهای فعالیت شان محاسبه شود ،به رغم
ارائه اظهارنامه و صدور برگه قطعی اما برای برخی
کسبهمتمممالیاتیصادرشدهاست.
وی با ی ــادآوری ایــن که ضرایب ســود بــرای عمده
فروشان ،خرده فروشان و نیز برای کاالهای خاص
نرخ مصوب و سود آن مشخص است ،افزود :با توجه
به این که درصد سود در صنوف و بخش های عمده
فروشی و خرده فروشی متفاوت است انتظار کسبه
این است که در محاسبه مالیات این موارد مدنظر
قرارگیرد.
•مالک در تشخیص مالیات سال ٩٩تراکنش
دستگاههای پوز است

رئیس اداره امــور مالیاتی کاشمر نیز با اشــاره به
این که بر اساس ماده  ٩٧قانون مالیات مستقیم

اصالحیه تیر ،٩۴درآمــد مشمول مالیات مودی
بر اساس اظهارنامه که برابر مقررات تنظیم شده،
تشخیص داده و مطالبه می شود ،گفت :در صورتی
که اظهارنامه مودی قانونی و برابر مصادیق باشد،
موردتاییداست.
کالنتریبااشارهبهتاییدحدود ٨۵درصداظهارنامه
های مودیان صنفی در سالهای ٩٨و  ٩٩افزود:
در این دو سال عملکرد هزار و  ٩٠٠پرونده مورد
رسیدگیقرارگرفتهاست.
وی با بیان این که اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان
ناشیازفروشکاالوارائهخدمتوهزینههایواحد
صنفیدرسهگروهتنظیممیشود،افزود:گروهاول
مودیانی هستند که میزان فروش ساالنه آنان بیش
از ۵۵میلیارد ریال است که موظف به داشتن دفاتر
قانونیوارائهاظهارنامهبراساسصورتهایمالی
هستند .مودیانی که میزان درآمد ساالنه آنان بین
 ١٨میلیارد تا  ۵۵میلیارد ریال است در گروه دوم
قرار دارند که موظف به ارائه صورت حساب درآمد
و هزینه هستند .گروه سوم نیز که بیشتر صنوف
کاشمر در آن قرار دارند فروش سالیانه آنان زیر١٨
میلیاردریالاستکهبایدبراساسخالصهدرآمدو
هزینهاظهارنامهمالیاتیارائهدهند.
رئیس امور مالیاتی کاشمر با اشاره بر این که برابر
بخشنامهنحوهرسیدگیعملکردسال ٩٩براساس
تراکنش های مربوط به دستگاه های پوز متصل به
حسابهایمالیاتیمودییاواحدصنفیبایدانجام
شود ،خاطرنشان کرد :علت اصلی افزایش ارقام
مالیاتیدرسال ٩٩نسبتبهسالقبلآن،محاسبه
مالیاتبراساستراکنشهاست.
وی با بیان این که نحوه رسیدگی به مالیات در
دستورالعملبهطورکاملتبیینشدهاستو مانیز
نهستیم،تصریح
موظفبهتشخیصبرابراینقانو 
کرد :فعال مالک رسیدگی و تشخیص مالیات تنها
تراکنش های مربوط به دستگاه پوز است و به دیگر
حسابهای بانکی و انجام عملیات کارت به کارت
کارینداریم.
کالنتری با اشاره به این که سرجمع تراکنش های
دستگاهپوزمودیاندرسیستممالیاتموجوداستو
ناچاریمبراساسهمیندادههاتشخیصورسیدگی
را در دستور کار قرار دهیم ،افزود :با توجه به اطالع
نداشتن کسبه در اعمال تراکنش های دستگاه پوز
در پرونده مالیاتی ،به تمام مودیان اعالم کردیم که
مدارک و مستندات مربوط به تراکنش هایی را که
مربوطبهدرآمدناشیازفعالیتواحدصنفینیست

ارائهدهندتاازسرجمعتراکنشهاکسرکنیم.
وی با یــادآوری این که دغدغه ما در امور مالیاتی
تشخیص مالیات واقعی اســت ،گفت :متأسفانه
مودیاندرزمانتنظیموارائهاظهارنامهدقتالزمرا
ندارندواینبیتوجهیباعثبروزمشکالتیدرزمان
تشخیصوصدوررأیمیشود.
رئیسامورمالیاتیکاشمرباتاکیدبراینکهمبنای
رسیدگی در پرونده های مالیاتی ،اظهارنامه ای
است که از سوی مودی ارائه می شود ،افزود :اگر
ایناظهارنامهکامل،برابرمصادیقومقرراتقانونی
باشد نیازی به بررسی تراکنش ها و دیگر مسائل
برایتشخیصنخواهدبود.
دراینجلسهفرماندارکاشمرنیزباتقدیرازهمراهی
و همکاری اصناف شهرستان در دوران کرونا و نیز
طرح کارآمدسازی یارانه ها گفت :این که موضوع
افزایش مالیات بر درآمــد صنوف به یک دغدغه
فعاالناینحوزهتبدیلشدهاست،تالشمیکنیم
با برگزاری جلسات تخصصی این نگرانی و مشکل
رابرطرفکنیم.
امیرداییصرافباابرازتاسفازاینکهدرکنارقشر
کسبه بازار ،تعداد محدودی کسبه خطاکار داریم و
گواهاینادعاتشکیلبیشازهزارپروندهدرتعزیرات
حکومتیشهرستاناست،بیانکرد:قطعامجموعه
نهادهای نظارتی و قضایی در برابر افــرادی که به
سفرهمردمتعرضمیکنندکوتاهنخواهندآمد.
ویبااشارهبهادعایرئیساتحادیهخواربارفروشان
کاشمر مبنی بر فعالیت تعداد زیادی واسطه بدون
پروانه در منازل مسکونی تصریح کــرد :ضروری
است دالل ها و افرادی که مجوز کسب و کار ندارند
شناساییشوندوباآنانبرخوردشود.
فرماندار کاشمر پرداخت مالیات را امری ضروری
در راستای کمک به عمران و آبادانی شهر دانست
و افزود :از محل مالیات پرداختی تنها سال گذشته
 ١٢میلیارد تومان به شهرداری کاشمر پرداخت
شدهاست.
وی بر ضرورت آموزش به اصناف برای تهیه و تنظیم
اظهارنامه مالیاتی تاکید و اظهار کرد :اگر مودی در
زمانارائهاظهارنامهمالیاتیبراساسقوانیناقدام
کند،قطعابامشکلیمواجهنخواهدشد.
در این جلسه تعدادی از اعضای اتحادیه های کوره
داران و آجرپزان ،پوشاک و لباس ،آرایشگران و
رستوران داران و مواد پروتئینی برخی از مشکالت
حــوزه کــاری شــان را با جهاد کــشــاورزی و مرکز
بهداشتمطرحکردند.

