
LOGISTIC & ECONOMY Weekly

October 2019|Vol 2|No. 61|9Pages98 هفته نامه لجستیک و اقتصاد | سال  دوم | شماره شصت و یک | مهر

صنعت هوایی ایران نیازمند یک اصالح ساختاری است

LOGISTIC & ECONOMY
Weekly

باید از دریافت مالیات 
مضاعف خودداری شود 
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سنگ تازه مالیاتی به پای تولیدکنندگان 

انحراف مالیات ارزش افزوده در ایران
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یادداشت

مدیرعامل بوئینگ از ریاست هیئت مدیره برکنار شد
 هیئت مدیره بوئینگ، مدیرعامل این شرکت، دنیس مویلینبرگ را از ریاست هیئت مدیره برکنار کردند.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از سی ان بی سی؛ هیئت مدیره بوئینگ، مدیرعامل آن، دنیس مویلینبرگ را از ریاست هیئت مدیره برکنار کردند 
تا او بر اداره این شرکت پس از بحران ۷۳۷ مکس تمرکز کند.

بوئینگ اعالم کرد که جداسازی این دو نقش اجرایی )ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملی( از هم، به مولینبرگ اجازه می دهد به بازگرداندن مکس به خدمت تمرکز کند.
مدیر ارشد، دیوید کالهون، به عنوان رییس غیر اجرایی فعالیت خواهد کرد.

مولینبرگ هم گفت که کامال از این تصمیم هیئت مدیره حمایت می کند. او در بیانیه ای گفت: کل تیم ما با دقت بر بازگرداندن ایمنی ۷۳۷ مکس 
به خدمت تمرکز کرده است.
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باید از دریافت مالیات مضاعف خودداری شود 
مسعود دانشمند 

دبیرکل خانه اقتصاد

مالیات بر ارزش افزوده )VAT( نوعی  مالیات غیرمستقیم است که قوانین مربوط 
به آن با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی در 5۳ ماده و 4۷ تبصره در 
1۷ اردیبهشت سال 8۷ به تصویب رسید و قرار شد از اول مهر ماه سال 8۷ به 
صورت آزمایشی اجرا شود. ارزش افزوده در اصطالح به معنای » افزایش ارزش 
یک محصول از ابتدای تولید تا مرحله تکمیل« است و مالیات بر ارزش افزوده 
یا VAT که مخفف value-added tax بوده، یک مالیات عمومی است که بر 
تمامی کاالها و خدمات، مگر کاالها و خدماتی که معاف از مالیات باشند تعلق 
می گیرد و از تمامی مراحل تولید و توزیع کاالها و خدمات، گرفته می شود.

البته باید اشاره کنیم که هدف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده این است که 
مالیات کاالی تولید شده به جای اینکه تنها از تولید کننده دریافت شود، بین 
مصرف کنندگان سرشکن شود و در واقع نظام مالیاتی کشور با این کار قصد 
حمایت از تولید کننده را دارد. اما در واقع این تولید کننده است که چون از 
کاالهای واسطه ای استفاده می کند باید در هر مرحله مالیات ارزش افزوده را 
پرداخت کند و این امر سبب می شود که تولید کننده مالیات مضاعف بپردازد. در 
صورتی که امور خدماتی همانند بیمه، حمل و نقل، امور بانکی و... نباید در الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده گنجانده شود چرا که در مراحل تولید این رقم پرداخت 
می شود و در انتها سبب می شود که قیمت تمام شده کاال بسیار بیشتر از ارزش 
واقعی خود باشد و این فشاری است  که بر روی تولید کنندگان ایجاد می شود. 
این  دارید.  کفش  مانند  کاالیی  شما  کنید  فرض  چیست؟  افزوده  ارزش  ما  ا
کفش در ابتدا پارچه یا چرمی بوده که خریداری شده بعد برش داده شده و 
در مرحله بعد دوخته شده و در نهایت به  بازار عرضه شده است تا مغازه داران 
آن کفش را بفروشند. بدیهی است که ارزش کفش به اندازه ارزش پارچه یا 
چرم اولیه نیست و فرآیندهایی روی این محصول انجام شده است تا قیمت آن 
افزایش یابد.  به بیان ساده، این ارزش اضافی که  در مراحل مختلف تولید بر 

روی کفش یا محصول نهایی آمده است را » ارزش افزوده « می گویند.
افراد  که  است  صورت  این  به  ایران  در  افزوده  ارزش  مالیات  پرداخت  شیوه 
مشمول باید اظهارنامه مالیاتی را حداکثر تا 15 روز پس از پایان هر فصل از 
سال تهیه و به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند و در 

نهایت مالیات تعلق گرفته را به صورت نقد یا اقساط پرداخت کنند. 
چه  با  دنیا  در  افزوده  ارزش  مالیات  که  آید  پیش  پرسش  این  است  مکن  م

نگاهی وضع شده است؟ در اقتصادهای پیشرفته، هر فردی حقیقی و حقوقی 
که مصرف بیشتری دارد، مالیات بیش تری و هر فردی که تولید بیش تر دارد، 
در  است.  محور  توسعه  اقتصاد  ادبیات  این  کند.  می  پرداخت  کمتری  الیات  م
ایران اما شیوه نادرست اجرای مالیات ارزش افزوده موجب شده است که عمده 
همین  و  تحمیل شود  تولیدکنندگان  به  مالیات  نوع  این  از  ناشی  های  هزینه 
یابد. حال زمزمه هایی  افزایش  ایران  تولید در  موضوع موجب شده که هزینه 
شنیده می شود که دولت تصمیم گرفته است مالیات ارزش افزوده را از واردات 
و صادرات دریافت کند. این موضوع در حالی رخ می دهد که سایر کشورهای 
جهان مشوق های متعددی برای حمایت از صادرکنندگان طراحی کرده اند اما 
در ایران نه تنها این مشوق ها وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند در شرایط 
نامساعدی از نظر فضای کسب و کار فعالیت کنند و از سوی دیگر نیز واردات 
و صادرات هم مشمول مالیات ارزش افزوده شود. بدیهی است که این اتفاق آن 
هم در شرایطی که کشور روزهای سخت تحریم را پشت سر می گذارد و اقتصاد 
ایران در رکود به سر می برد، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان تحمیل می کند و 
در نهایت قیمت تمام شده محصول آنها را باال و باالتر می برد. در چنین شرایطی 
نه تنها قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و تولیدکننده بخشی از بازار داخل 
را از دست می دهد که در رقابت بازار جهانی نیز به دلیل افزایش هزینه های 
تولید بازمی ماند و بازار جهانی را هم از دست می دهد. این موضوع از آن جهت 
اهمیت دارد که بدانیم کشورهای منطقه که به نوعی رقبای ایران در صادرات 
کاال به شمار می آیند، هیچکدام مالیات بر ارزش افزوده را از صادرات دریافت 
رقبای  از  را  ایرانی  تولیدکننده  گام  چند  تواند  می  مقررات  این  و  کنند  می  ن

منطقه ای خود عقب  نگه دارد. 
سخن آخر؛ بنظر می رسد که اگر دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود 
و کاهش اتکا به نفت است، بهتر است بدنبال افراد و کسب و کاری باشد که از 
زیر بار  پرداخت مالیات شانه خالی می کنند  و جزء فراریان مالیات هستند در 
واقع دولت می بایست این فراریان مالیات را به دام بیندازد تا آنکه بخش مولد 
اقتصاد را بیشتر از پیش تحت فشار قرار دهد. توجه به رقم بزرگ فرار مالیاتی 
در ایران می تواند موید این نکته باشد که با جلوگیری از فرارهای مالیاتی می 
توان تقریبا حدود نصف بودجه سالیانه کشور را از فرارهای مالیاتی تامین کرد 
چرا که بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی در ایران ساالنه نزدیک به 40 هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می دهد که به نوبه خود رقم بسیار بزرگی است و 
می تواند بخش قابل توجهی از هزینه ها و مخارج کشور را از این محل تامین کرد. 
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گفتگو

نشست پنج جانبه فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر با امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه های مختلف آموزشی، 
عملیاتی، امداد و نجات و تبادل اطالعات پایان یافت.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیر خانزادی با اشاره به تصویب و امضای تفاهمنامه همکاری در این نشست، گفت: ابعاد این 
تفاهم نامه پنج جانبه در حوزه آموزشی، عملیاتی، امداد و نجات و تبادل اطالعات است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: در این نشست هر پنج فرمانده نیروی دریایی به این نتیجه رسیدند که  نیازهای فنی، آموزشی و ساخت و تعمیر یگان های 
شناور سطحی و زیر سطحی در دریا و ساحل را با اشتراک ظرفیت های یکدیگر مرتفع کنند.

بر اساس این گزارش، این تفاهم نامه همکاری، پس از مصوبه رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی مبنی بر عدم حضور سایر کشورها در دریای خزر صورت 
گرفت.

تفاهم نامه همکاری نیروهای دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شد
October 2019|Vol 2|No. 61|9Pages

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از کاستی های مالیات زنجیره نهایی مصرف می گوید:

ــت.  ــه اس ــا رفت ــزوده راه را خط ــات ارزش اف ــرای مالی ــران در اج ای
ــه  ــس اتحادی ــینی، ریی ــد حس ــه دکترحمی ــت ک ــه ای اس ــن نکت ای
صادرکننــدگان فــرآورده هــای نفتــی ایــران و عضــو اتــاق بازرگانــی 
ــد  ــی گوی ــاد م ــتیک و اقتص ــه لجس ــران ب ــادن ای ــع و مع صنای
ــته  ــه نتوانس ــل اینک ــه دلی ــت ب ــه دول ــد ک ــی ده ــح م و توضی
ــرل درآورد  ــت کنت ــازار را تح ــرف و ب ــی مص ــره نهای ــت زنجی اس
ــگاهی  ــزه فروش ــدوق مکانی ــد صن ــی مانن ــای مالیات ــا ابزاره و ب
ــزوده،  ــون ارزش اف ــالف روح قان ــی خ ــد، در حرکت ــد کن ــه من ضابط
دریافــت مالیــات ارزش افــزوده را از زنجیــره ابتــدای مصــرف شــروع 
کــرده اســت کــه نتیجــه آن جــز فشــار بیشــتر بــر تولیدکننــدگان 
نبــوده اســت. در ادامــه مشــروح گفــت  و گــوی لجســتیک و اقتصــاد 

انحراف مالیات ارزش افزوده در ایران

ــدگان  ــه صادرکنن ــس اتحادی ــینی، ریی ــد حس ــر حمی ــا دکت را ب
فــرآورده هــای نفتــی را مــی خوانیــد: 

 دولــت الیحــه ای را بــه مجلــس فرســتاده اســت کــه از 
صادرکننــدگان و واردکننــدگان مالیــات ارزش افــزوده دریافــت شــود. 
ــد؟ ــی بینی ــده م ــی ش ــد کارشناس ــه ح ــا چ ــاق را ت ــن اتف ــما ای ش
ــر ارزش افــزوده از صــادرات اتفاقــی برخــالف برنامــه هــای  دریافــت مالیــات ب
توســعه ای و خــالف سیاســت هــای کلــی اقتصــاد ایــران اســت. در هیــچ یــک از 
کشــورهای منطقــه از صــادرات مالیــات بــر ارزش افــزوده دریافــت نمــی کننــد و 
حتــی اگــر ایــن کشــورها در دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده بســیار ســختگیر 
ــات  ــژه دارد و مشــمول مالی ــت وی ــا اهمی ــرای آنه ــادرات کاال ب ــا ص ــند ام باش



مدیرعامل شرکت ملی نفت کش اعالم کرد: نفتکش سابیتی ۹ تا ۱۰ روز آینده به آب های ایران می رسد.
 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از  مانا؛ نصراهلل سردشتی با اشاره به اینکه این نفتکش ظرف کمتر از ۲4 ساعت آینده به تنگه باب المندب 

می رسد، اظهار کرد: کارکنان این نفتکش در شرایط ایمن و سالمت هستند.
وی با یادآوری اینکه دو مخزن اصلی نفت این کشتی آسیب  دیده است، وضع ایمنی این نفتکش را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این نفتکش با حداکثر سرعت 

به سمت ایران در حرکت است.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، با اشاره به اینکه محموله این نفتکش نفت خام بوده، تأکید کرد: نشت نفت از دو مخزن آسیب دیده این نفتکش به طور 

کامل مهار شده است.
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گفتگو

»سابیتی«۱۰ روز دیگر به ایران می رسد

October 2019|Vol 2|No. 61|9Pages

دولــت مالیــات را از زنجیــره هــای نهایــی 
ــای راس  ــره ه ــه زنجی ــازار ب ــرف و ب مص
هــرم مصــرف منتقــل کــرده اســت

ــاق در  ــن اتف ــروز ای ــه ب ــت ک ــد گف ــفانه بای ــود. متاس ــی ش ــزوده نم ارزش اف
ــازار  ــران در ب ــه ای ــن شــود ک ــه ای ــا منجــر ب ــد تنه ــی توان ــران، م صــادرات ای

جهانــی قــدرت رقابــت پذیــری خــود را بیشــتر از پیــش از دســت بدهــد. 

 آیــا واقعــا دریافت مالیــات ارزش افــزوده از صادرکننــدگان، آنقدر 
تاثیرگــذار اســت کــه توجیــه اقتصــادی صــادرات را از بیــن ببــرد؟ 
بلــه؛ رقــم 9 یــا 10 درصــد مالیــات ارزش افــزوده آنقــدر ســنگین اســت کــه در 
کنــار ســایر نارســایی هــای تولیــد در ایــران، مــی توانــد ســبب عــدم توجیــه 
ــی  اقتصــادی صــادرات شــود. در حــال حاضــر تمــام تســهیالت و مشــوق های

کــه بــه صادرکننــدگان تعلــق مــی گرفــت، حــذف شــده اســت.
ــوق  ــت مش ــذف پرداخ ــا ح ــون ب ــعه تاکن ــوم توس ــه س ــن از برنام  همچنی
ــا  ــهیالت ب ــه تس ــچ گون ــدگان هی ــه تولیدکنن ــی ب ــای صادرات ــزه ه ــا و جای ه
نــرخ هــای ترجیحــی بــه تولیدکننــدگان پرداخــت نمــی شــود، ضمــن اینکــه 
شــرایط  نامطلــوب محیــط هــای کســب و کار در ایــران موجــب شــده اســت 
کــه تولیدکننــدگان بخــش قابــل توجهــی از ظرفیــت تولیــد خــود را تعطیــل 
ــرای ســایر بخــش هــای  ــه مالیاتــی ب کننــد. شــایان ذکــر اســت کــه اگــر پای

ــه 60  ــی ب ــای صنعت ــات واحده ــه مالی ــد، پای ــد باش ــور ۳0 درص ــاد کش اقتص
درصــد هــم مــی رســد و همیــن مســاله قــدرت اقتصــادی تولیدکننــدگان را بــه 
شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده اســت بــه گونــه ای کــه بدهــی هــای ســنگین 
بــرای آنهــا رقــم زده اســت و یــا تــوان و رمــق آنهــا را بــرای نوســازی و بهســازی 
خــط تولیدشــان گرفتــه اســت. بســیاری از آنهــا بــا تکنولــوژی هــای قدیمــی و 
بهــره وری پاییــن فعالیــت مــی کننــد. بنابرایــن تاکیــد دوبــاره بــرای دریافــت 
مالیــات از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تنهــا مــی توانــد بــه مشــکالت آنهــا 

دامــن بزنــد و فشــار را بیــش از پیــش کنــد. 

 البتــه بایــد ایــن نکتــه را اضافــه کنــم کــه بخــش قابــل توجهــی 
ــود و  ــی ش ــام م ــی انج ــام فروش ــورت خ ــه ص ــران ب ــادرات ای از ص
ــاق  ــن اتف ــری از ای ــرای جلوگی ــی ب ــه ابزارهای ــت ک ــی اس طبیع

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــود. نظ ــی ش طراح
ــا  ــی بن ــام فروش ــای خ ــادرات را برمبن ــزوده ص ــات ارزش اف ــت مالی ــر دول اگ
مــی نهــاد و در ســیر صادراتــی ایــن دســته از کاالهــا مانــع ایجــاد مــی کــرد، 
اتفــاق منطقــی تــری بــه وقــوع مــی پیوســت. چــرا کــه در حــال حاضــر خــام 
ــا منطــق  ــه تنه ــده اســت و ن ــک معضــل ش ــه ی ــل ب ــران تبدی فروشــی در ای
اقتصــادی نــدارد کــه باعــث آســیب دیــدن صنایــع پاییــن دســتی هــم شــده 
اســت. بــه عنــوان مثــال خــام فروشــی مــواد پتروشــیمی ســال گذشــته صنایــع 
ــی درب  ــه ای حت ــرد و در بره ــراوان ک ــکالت ف ــار مش ــتی را دچ ــن دس پایی
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــن بنظ ــد. بنابرای ــاب ش ــازار کمی ــی در ب ــری آب معدن بط
دریافــت مالیــات ارزش افــزوده از خــام فروشــی نشــان مــی دهــد کــه دولــت 
بــه دنبــال حرکــت اصولــی تــری بــوده اســت امــا اینکــه صــادرات همــه کاالهــا 
ــه  ــد ک ــی ده ــزوده دانســته اســت، نشــان م ــر ارزش اف ــات ب را مشــمول مالی
دولــت اســتراتژی خاصــی بــرای ســاماندهی صــادرات نداشــته و تنهــا بــه دنبــال 

ــوده اســت.  ــی خــود ب افزایــش درآمدهــای مالیات

ــه  ــا چ ــزوده ت ــات ارزش اف ــت مالی ــش واردات کاال، دریاف  در بخ

ــت؟ ــی اس ــدازه  منطق ان
ــدان  ــزوده از واردات کاال چن ــات ارزش اف ــت مالی ــم دریاف ــی کن ــر نم ــن فک م
غیرمنطقــی باشــد و در حــال حاضــر تمــام بخــش های اقتصــادی ایــران از جمله 
تولیــد، توزیــع و مصــرف مالیات ارزش افــزوده پرداخت می کننــد و واردکنندگان 
هــم مســتثنی از ایــن قاعــده نیســتند. البتــه در ایــن بخــش هــم مالحظاتــی 
وجــود دارد و بنظــر مــی رســد کــه واردات کاالهــای واســطه ای و مــواد اولیــه 
کارخانــه هــا باید از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شــوند اما واردات کاالهای 
مصرفــی  بــه راحتــی مــی توانــد مشــمول پرداخــت مالیــات ارزش افــزوده شــود. 

 آقــای دکتــر انتقادهــای زیــادی مبنــی بــر اینکــه پروســه دریافت 
مالیــات ارزش افــزوده در ایــران تحریــف شــده مطرح اســت. 

اصلــی تریــن انتقــادی که بــه این نــوع مالیــات در ایــران وارد شــده، 
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گفنگو

 تولید مشترک خودروی سنگین ایران و آذربایجان به زودی
 وزیر صمت  از تولید خودروی مشترک خزر با کشور آذربایجان خبر داد.

 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از ایلنا؛ رضا رحمانی،  از تولید خودروی مشترک خزر با کشور آذربایجان خبر داد وگفت: ایران خودرو یک واحد مشترک در 
کشور آذربایجان دارد که در حال تولید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: یک واحد مشترک نیز امسال کنلگ زنی شد، که قرار است یک شرکت ایرانی با یک شرکت آذربایجانی خودروی سنگین تولید کنند.
به گفته وی ایران خودرو در حال تولید خودروهای مانند سمند در آذربایجان است.

October 2019|Vol 2|No. 61|9Pages

ایــن اســت کــه چــرا بایــد مالیــات ارزش افــزوده از ابتــدای زنجیــره 
مصــرف تــا انتهــای آن بارهــا و بارهــا دریافــت شــود؟

در مجـــموع ایـــران در اجرای مـالیـــات ارزش افـــزوده راه را خـطا رفتــه است. 
در بســیاری از کشــورهای دنیــا کــه ایــن قانــون بــه اجــرا درآمــده اســت، حلقــه 
نـهـایـــی زنـجـیـــره یـعنـــی مصرف کننده و تـــوزیع کنـنـــده مـوظـــف بـــه 
پـرداخت مـالیات ارزش افزوده هستـنـد اما در ایـران بـه دلـیــل اینـکـه حـلقـه 
نـــهایی زنجیــره مصــرف ســازمان دهی نشــده اســت ونتـــوانسته اند بـــا نصـــب 
صنــدوق هــای فـروشـگـاهـــی مـالیـــات ارزش افـــزوده را از زنـــجیره نـــهایی 
ــد  ــی تولی ــرف یعن ــره مص ــه اول زنجی ــه ناچارحلق ــد، ب ــت کنن ــرف دریاف مص
کننــده و واردکننــده را مجبــور بــه پرداخــت مالیــات کــرده انــد کــه این مســاله 
اصــوال اتفاقــی نادرســت و غیرکارشناســی اســت و باعــث ایجــاد آســیب هایــی 
بــه بدنــه تولیــد و اقـــتصاد کشـــور مــی شــود. در واقــع ایــن شیـــوه دریافــت 

مالیـــات ارزش افـــزوده بــا روح کلــی ایــن قانــون منافــات دارد. 

ــت  ــگاهی نتوانس ــزه فروش ــای مکانی ــدوق ه ــب صن ــرا نص  چ

ــت آورد؟ ــه دس ــق الزم را ب توفی
اتــاق اصنــاف بــرای نصــب صنــدوق هــای فروشــگاهی زمــان زیــادی را صــرف 
کــرد امــا در نهایــت موفــق نبــود چــرا کــه تعــداد زیــادی از اصنــاف در ایــران 
بــدون مجــوز فعالیــت مــی کننــد و جالــب اســت بدانیــد تعــداد ایــن اصنــاف از 
شــمار فعــاالن صنفــی کــه بــه صــورت قانونــی فعالیت مــی کنند، بیشــتر اســت. 
بنابرایــن دولــت در ایــن بخــش قــادر نیســت بــه راحتــی نظــام بــازار را تحــت 
کنتــرل درآورد. از ســوی دیگــر بــه دلیــل ناکارآمــدی ســایر بخــش هــا و عــدم 
شــفافیت دســتمزد و دارایــی در ایــران، درآمــد بســیاری از اصناف بازاری شــفاف 
نیســت کــه ســازمان امــور مالیاتــی بتوانــد از آنهــا مالیــات کافــی دریافــت کنــد 
وایــن مســاله موجــب شــده اســت کــه خالهــای قابــل توجــه در بخــش دریافــت 
مالیــات ارزش افــزوده رخ دهــد و دولــت بــه ناچار ایــن مالیــات را از زنجیره های 
نهایــی مصــرف و بــازار بــه زنجیــره هــای راس هــرم مصــرف منتقــل کرده اســت 
کــه البتــه طبیعــی اســت ایــن فرآینــد اختــالل هــا و مشــکالتی را ایجــاد کنــد. 
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گزارش

  رئیس فراکسیون بنادر و دریانوردی مجلس از تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور خبر داد.
به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از ایسنا؛ قاسم احمدی الشکی اظهار کرد: با توجه به قراردادهای نجومی و پیچیده به نام هوشمندسازی بنادر، 
تحقیق و تفحصی با این محور را کلید زده ایم. در این تفحص محورهای دیگری همچون عدم اجرای طرح جامع خدمت رسانی به ایثارگران و برکناری نیروهای 

ایثارگر و متخصص از پست های مدیریتی و همچنین حیف و میل بیت المال در برگزاری مراسم و مجالس قرار دارد.
به گفته وی سایر محورهای این تفحص بکارگیری نیروهای سفارشی در سایر سازمان ها با مدارک تحصیلی و تجارب غیرمرتبط و تبعیض و بی عدالتی در 

اختصاص بودجه برای سرمایه گذاری بنادر جنوب نسبت به بنادر شمال است.

تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور به جریان افتاد

October 2019|Vol 2|No. 61|9Pages

واردات و صادرات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود. بهارستانی ها که در 
این روزهای سخت تحریم، دغدغه تامین مخارج کشور را دارند، تصمیم گرفته 
اند که ابزارهای مالیاتی را تقویت کنند و بخش بزرگی از بودجه سال 99 را از 
محل مالیات تامین کنند. حال فروش نفت ایران بدترین روزهای خود را پشت 
سر می گذارد. شرایطی که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران آن را شرایطی سخت تر 
از روزهای جنگ تحمیلی می داند و همین مساله موجب شده است که دولت 
برای تامین مخارج کشورداری بیشتر از گذشته به درآمدهای مالیاتی خود فکر 
کند. البته دولت و مجلس می گویند: تصمیم دارند درآمد دولت را بیشتر از محل 
فرارهای مالیاتی تقویت کنند اما در عمل لوایحی در دستور کار قرار گرفته است 
که تنها فرارهای مالیاتی را شامل نمی شود و مالیات بر ارزش افزوده صادرات و 

واردات از این دسته است. 

 درآمد جذاب مالیات ارزش افزوده برای دولت
به گزارش لجستیک و اقتصاد، درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ایران حدود 45 
هزار میلیارد تومان در سال می رسد. رقمی قابل توجه که به تنهایی و جدا از 
سایر درآمدهای مالیاتی کشور می تواند حدود نیمی از بودجه ساالنه کشور را 
تامین کند. سازمان امور مالیاتی معتقد است که مالیات ارزش افزوده در 160 

کشـور دنیـا اجـرا می شود و در ایـران هم تـوانسته است اجـرای موفـقی داشتـه 
بـاشد و با وصـول آن بـیش از80 درصد برنـامه هـای پـیش بینی شده، محقـق 
آمیـز  موفقیـت  درباره  اقتـصادی  فـعاالن  و  کـارشنـاسان  البتـه  شود.  ی  م
بودن دریافـت مالیـات ارزش افزوده در ایران انتقادهای جدی دارند و معتقد 
هستند که نظر سازمان امورمالیاتی در این زمینه چندان درست نیست.  آنها 
می گویند قانون مالیات بر ارزش افزوده یا به عبارت دیگر قانون دریافت مالیات از 
مصرف کننده اگرچه بازخورد آن حتی در کشـورهـایی که آمـار قـاچـاق در آنها 
باالست، بسیـار مثبت بوده است اما در ایران به دلیل اینکه سازوکارهای اجرای 
این قانون به درستی پیش بینی نشده است، اجـرای آن به بـدترین شکل ممکن 
جاری است و باعث بوجود آمدن آسیب های متـعدد به بخش های تولیـدی 
کشـور شـده است. آنـها به گـزارشی از مـرکـز پـژوهـش هـای مـجـلس اشـاره 
از مالیـات کشور  از 65 درصد  می کنند و می گویند در شرایط کنونی بیش 
از بخش تولید دریافت مـی شود. ایـن در حالـی است که بـسیاری از صنـوف 
با میزان درآمدهای باال، از پرداخت این مالیات معاف هستـند. تولیدکنـندگان 
برای  اما  می کنند؛  پرداخت  را  واسطه ای  و  اولیه  مواد  مالیات  تولید،  گام  ن ه
حسابـرسی و اثبـات میزان مصـرف مواد اولیـه و واسطـه ای در کاالهای نهایی 

دچار مشکل می شوند.

سنگ تازه مالیاتی به پای تولیدکنندگان 
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گزارش

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: برای نخستین بار در کشور جرثقیل کانتینر بر توسط متخصصان داخلی در بندر 
شهید رجایی بندرعباس تعمیر شد.

به گزارش هفته نامه  لجستیک و اقتصاد به نقل از ایسنا؛ محمدرضا پوررجبی عنوان کرد: با تعمیر این جرثقیل برای هر نفر ساعت هزار و دویست یورو صرفه جویی 
ارزی شد.

وی با اشاره به اینکه پیش  از این تعمیرات این جرثقیل در اختیار شرکت آلمانی بود، افزود: این تعمیرات در قسمت کابل کشی به طول 80 متر این جرثقیل به 
مدت ۳5 روز و در ارتفاع 50 متری از سطح زمین انجام شد.

معاون فنی و نگهداری بنادر هرمزگان تصریح کرد: جرثقیل کانتینر بر با وزن هزار و 600 تن و ارتفاع 50 متر در هر دوره ظرفیت بارگیری ۳6 تن بار دارد.

جرثقیل کانتینر بر برای نخستین بار در کشور تعمیر شد

October 2019|Vol 2|No. 61|9Pages

مراحـل  در  افـزوده  ارزش  الیـات  م
مختلف زنجیره مصـرف کاال از راس 
تـا آخریـن حلقه دریافت می شـود

 ایرادهای اساسی به قانون مالیات ارزش افزوده
بر ارزش  از اجرای آزمایشی قانون مالیات  در حال حاضر نزدیک به 10 سال 
به  را  انتقادات زیادی  این سالها  از مالیات که در طول  فزوده می گذرد. نوعی  ا
دنبال داشته است. انتقاداتی که ایرادهای اساسی را به ساختار مالیات بر ارزش 
افزوده وارد می کند و البته مجلس هم تالش کرده است که بخشی از این ایرادها 

را اصالح کند. 
مهمترین انتقاد به مالیات بر ارزش افزوده را تولیدکنندگان وارد می کنند. آنها 
می گویند مالیات بر ارزش افزوده از تمام زنجیره های تولید دریافت می شود و 
همین مساله قیمت تمام شده تولید در ایران را باال و باالتر می برد.  به عبارت 
دیگر ذات قانون مالیات بر ارزش افزوده این است که این نوع مالیات را مصرف 
کننده بپردازد و از آنجایی که تولیدکنندگان به نوعی مصرف کننده کاالهای 

واسطه ای هستند، ناچارند در مراحل مختلف این مالیات را بپردازند. 

اگر سرمایه گذاری  تولیدکنندگان صنایع غذایی می گویند که  مثال  ه عنوان  ب
نسبت به احداث واحد صنایع تبدیلی اقدام و موجبات ارزش افزوده و اشتغال 
را ایجاد کند، باید مالیات ارزش افزوده سهم  معاف از مالیات هم پرداخت کند. 
به عنوان مثال بخش کشاورزی معاف از مالیات است اما تولیدکنندگان صنایع 
غذایی ناچارند در نهایت مالیات این بخش را هم بپردازند زیرا آنها خریدار مواد 

اولیه از کشاورزان هستند. 
و  محاسبه  برای  تولیدکنندگان  واقع  در  دهند  می  توضیح  اقتصادی  االن  ع ف
ثابت کنند که چه  امور مالیاتی  باید به سازمان  افزوده  ارزش  پرداخت مالیات 
میزان مواد اولیه و واسطه ای را در کاالهای تولیدی مشمول مالیات استفاده و 
چه میزان را درکاالهای تولیدی معاف از مالیات مصرف کرده اند، عالوه بر این 
دولت در محاسبه مابه التفاوت قیمت خرید و فروش مواد اولیه معاف از مالیات، 

مبلغ فروش را مبنای دریافت مالیات در نظر می گیرد. 
عالوه بر این  موضوع تولیدکنندگان بخش های مختلف معتقد هستند که مالیات 
بر ارزش افزوده هرسه ماه یکبار از تولیدکنندگان دریافت می شود. این در حالی 
ایجاد مشکالتی در  افزوده موجب  ارزش  بر  مالیات  است که تسویه زودهنگام 

نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان شده است. 
در واقع تولیدکننده، مالیات ارزش افزوده کاالهای واسطه ای را چند ماه پیش از 
تولید کاالی نهایی پرداخت کرده و باید بعد از گذشت زمان و تولید کاالی نهایی، 
آن را از مصرف  کننده دریافت کند. از سوی دیگر، به دلیل رکود موجود در بازار 
بخش اعظمی از فروش ها غیر نقدی  است و گاهی فروش ها با چک یکساله انجام 
می شود، بنابراین در فاصله کوتاه سه ماه یک بار پرداخت مالیات برای تولیدکننده 
نیست.  مهلت  این  تمدید  به   مالیاتی هم حاضر  امور  و سازمان  نیست  مقدور 

 رقم مالیات ارزش افزوده در ایران سنگین است
با این حساب مالیات ارزش افزوده همچنان در مراحل مختلف زنجیره مصرف کاال 
از راس تا آخرین حلقه دریافت می شود و البته به دلیل اینکه رقم دریافت این 
نوع مالیات هم درصد نسبتا باالیی است، هزینه های سنگینی به تولیدکنندگان 
تحمیل می کند. کارشناسان معتقدند رقم 9 تا 10 درصد مالیات ارزش افزوده 
عدد بزرگی است و بخش تولید کشور با تمام مصائبی که دارد و با آن دست 
و پنجه نرم می کند، ناچار است مالیات ارزش افزوده سنگینی بپردازد و این 
مساله بهای تمام شده تولید را برای تولیدکنندگان سنگین تر می کند و قدرت 
رقابت اقتصادی و بهره وری آن را بیش از پیش کاهش می دهد. در حال حاضر 
تولیدکنندگان در شرایط دشوار تحریم و البته رکود اقتصادی به سر می برند و 

بسیاری از آنها با بخش کوچکی از ظرفیت تولیدشان فعالیت می کنند. 
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وزارت صنعت مکلف به مشـــورت با بخش 
خصوصی در خصوص عوارض ســـنگ آهن شد
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