
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت روز مالیات و 
هفته فرهنگ مالیاتی، پیامی صادرکرد.

به گزارش سامان، در متن پیام سیدکامل تقوی نژاد آمده است: 
در  دارد.  قرار  تاریخی  بزنگاهی  در  امروز  ایران  مالیاتی  نظام 
گرفته  قرار  عمل  و  اقدام  ریل  در  مقاومتی«  »اقتصاد  که  سالی 
اساسی  مفروضات  ساختن  محقق  برای  نظام،  مختلف  ارکان  و 
این سیاست، همدل و همزبان گشته اند، وفاق جمعی و مشارکت 
ایران  اقتصاد  مالیاتی کشور و شکوفایی  نظام  ارتقای  برای  ملی 
شاهد  امسال،  تیرماه  و  خرداد  است.  یافته  سابقه  کم  تبلوری 
مشارکت چشمگیر شهروندان برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بودیم. 
مشارکتی که در نوع خود کم نظیر و همراه با همدلی و تعاملی 
کارکنان  وتالش  عزم  ملی،  حماسه  این  کنار  در  بود.  مانند  بی 
سازمان امور مالیاتی کشور، نمودی دوچندان یافته و همنوایی و 
هم آوایی سازمانی در عرصه نظام مالیاتی، نقشی تعیین کننده 

در دستیابی به این حماسه ماندگار داشت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در متن این پیام خاطرنشان 
میزان  باالترین  با  آرام  فضایی  در  اظهاری  خود  است:  ساخته 
توافق  ارزنده  پیامدهای  و  نتایج  از  مردمی،  مشارکت  و  همدلی 
رویکرد  در  مالیاتی  نظام  و  بود  کشور  اصناف  با  امسال  مالیاتی 
جدید خود، سیاست راهبردی »اعتماد به مردم« و خدمت رسانی 
قرارداد  کار خود  در دستور  را  به شهروندان  اثربخش تر  هر چه 
و در آزمون تعامل و ارتباط با مردم، سربلند و موفق ظاهر شد 
در خلق  مردم  و هم زبانی  این همدلی  از  اینجا  در  دارد  که جا 
سازمان  رئیس کل  کنیم.  یاد  نیکی  به  اقتصادی،  حماسه  این 
بیش  امروز  ایران  شهروندان  است:  کرده  تصریح  مالیاتی  امور 
مالیات  پرداخت  پرشمار  مزایای  و  متعدد  آثار  به  زمان  هر  از 
زیرساخت های  توسعه  و  روستاها  و  و عمران شهرها  آبادانی  در 
امنیت،  حوزه های  در  دولت  اهداف  پیشبرد  همچنین  و  شهری 
و  آگاهی  جاری کشور  امورات  مالی  تأمین  و  آموزش  بهداشت، 
و کارکردهای  مالیات  مقوله  به  اشراف نسبی  این  دارند.  اشراف 

البته ماحصل برنامه های تحول آفرین فرهنگ سازی مالیاتی  آن، 
و همچنین اطالع رسانی های مؤثر و بهنگام در مقاطع گوناگون 
وابستگی  قطع  اهمیت  به  که  است  کسی  کمتر  امروز  است.  
بین  این سرمایه  از  مؤثر  استفاده  و  نفتی  درآمدهای  به  اقتصاد 
طرح های  پیشبرد  و  کشور  زیرساخت های  توسعه  برای  نسلی 
عمرانی آگاهی نداشته باشد. این آگاهی عمومی نسبت به جایگاه 
کلیدی نظام مالیاتی با کارکردهای متنوعی که در قالب تأمین 
گسترش  و  جامعه  در  ثروت  توزیع  کشور،  عمومی  درآمدهای 
عدالت اجتماعی، در کنار ثبات اقتصادی و اتکای اقتصاد کشور 
به منابع پایدار و سالم دارد، بی تردید از اهمیت ویژه ای برخوردار 
نظام  توان  و  کارآیی  افزایش  کشور،  امروز  نیاز  مهم ترین  است. 
مالیاتی به عنوان مطلوب ترین شکل تأمین مالی هزینه های کشور 
برای  مدنی،  مشارکت  جلب  برای  نظام  مختلف  ارکان  و  است 
از  مؤثر  بهره مندی  اجتماعی،  عدالت  نمودن  فراگیر  و  گسترش 
حداکثری  تأمین  و  اقتصادی  درنیامده  فعلیت  به  ظرفیت های 
هزینه های جاری کشور از محل درآمدهای درون زای اقتصادی به 
میدان عمل آمده اند. به ویژه در سال جاری که اجرای طرح جامع 
مالیاتی به عنوان »اقدام 95« در دستور کار سازمان قرارگرفته و 
اجرایی  نیز در حال  مالیات های مستقیم  قانون  اصالحیه جدید 
شدن است، همراهی و همدلی دولت و ملت از اهمیت مضاعفی 
کامل  اجرای  و  اصالح  که  است  حالی  در  این  است.  برخوردار 
قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از برنامه های اصلی سازمان امور 

مالیاتی کشور است.
تقوی نژاد در خاتمه پیام خود به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی، 
هستیم،  مالیاتی  فرهنگ  هفته  در  اکنون که  است:  داشته  بیان 
ارائه  در  محترم  مودیان  همدلی  و  همراهی  از  سپاس  ضمن 
اظهارنامه مالیاتی، مراتب قدردانی و تشکر خود را از عزم و تالش 
همکاران خدوم و افتخارآفرینی ایشان، اعالم داشته و از خداوند 
و  مقدس  وظیفه  به  عمل  راستای  در  آنان  یکایک  برای  بزرگ 

خطیری که دارند، توفیق روزافزون مسئلت می نمایم.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور پيامي به مناسبت پايان موعد 

ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي، از اعتماد و مشارکت 

چشمگير موديان مالياتي در ارائه اظهارنامه مالياتي، حمايت و همراهي 

رسانه هاي جمعي و همچنين تالش کارکنان خدوم نظام مالياتي

 تقدير و تشکر کرد

به گزارش سامان، در متن پیام سید کامل تقوي نژاد آمده است: »امروز اقتصاد کشور بیش از 
هر زمان دیگر نیازمند حضور و مشارکت آحاد مردم در عرصه کار و تالش است و در سالي که 
به نام »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« نام گذاری شده، اراده ملي و عزم همگاني براي محقق 
ساختن اهداف اقتصاد مقاومتي که اتکا به درآمدها و منابع درون زا و تأمین هزینه هاي کشور 
از محل درآمدهاي پایدار مالیاتي از مؤلفه هاي اساسي آن به شمار مي رود، تنها راهکار موجود 
براي برون رفت از وضعیت ناپایدار اقتصادي است. وفاق جمعي و مشارکت ملي براي ارتقاي توان 
نظام مالیاتي و توسعه زیرساخت ها به منظور استقالل و شکوفایي اقتصاد کشور در سال جاري، 
نمودي دوچندان یافته و کلیه ارکان نظام اکنون به این اجماع رسیده اند که ارتقاي کارآیی و 
اثربخشي نظام مالیاتي، سکوي پرتاب اقتصاد کشور به سمت توسعه پایدار اقتصادي به شمار 
میرود. امسال در راستاي اقدام و عمل به سیاست هاي اقتصاد مقاومتي، رویکرد حمایت از تولید، 
اشتغال و رونق اقتصادي در سیاست گذاری های نظام مالیاتي مورد توجه قرار گرفت. از همین رو، 
در خرداد و تیرماه که به بهار مالیاتي موسوم است، همراهي مودیان محترم با نظام مالیاتي و 
و  یافت  متفاوت  آباداني کشور، جلوه ای  و  عمراني  هاي جاري،  هزینه  تأمین  امر  در  مشارکت 
حماسه ای ماندگار از وفاق جمعي به بار نشست. از یک سو با توافق منحصربه فرد نظام مالیاتي با 
اصناف کشور، رویکرد متفاوتي از تعامل با مردم و اعتماد به مودیان رقم خورد و از سویي دیگر، 
نظام  اعتماد  به  پاسخي شایسته  بودیم که  از سوي مودیان محترم  شاهد مشارکتي چشمگیر 
مالیاتي بود. این در حالي است که در این بازه زماني، همچنین شاهد حضور حداکثري حوزه هاي 
دیگر  و  ها  خبرگزاري  کثیراالنتشار،  مطبوعات  صداوسیما،  از  اعم  کشور  رسانه ای  و  فرهنگي 
نقش آفرینان عرصه فرهنگ و رسانه در وادي اقدام و عمل بودیم به گونه ای که جملگي با تکیه بر 
تمامي ظرفیت هاي موجود به میدان آمده و رویکردي فعال و مثبت از خود بروز دادند که جاي 
بسي تشکر و قدرداني دارد. بی تردید این همدلي و هم زبانی حاصل ارتقاي فرهنگ و نگاه مثبت 
ارکان مختلف جامعه و به ویژه عموم شهروندان به مقوله مالیات بوده و از همین رو، نقش مالیات 
و کارکردهاي آن در توسعه زیرساخت ها، عمران و آباداني کشور و همچنین توسعه خدمات و 
رفاه اجتماعي، آموزشي و بهداشتي، دیگر موضوعي ناآشنا و ناملموس قلمداد نمي گردد. در این 
بزنگاه تاریخي و به رسم قدرداني از موهبت همنوایي مردم با نظام مالیاتي، مراتب تقدیر و تشکر 
خود را از مودیان محترم مالیاتي که حماسه ای ماندگار در عرصه اقتصادي کشور رقم زدند، اعالم 
داشته و همچنین، عزم و تالش جهادي همکارانم در اقصي نقاط کشور را که در دو ماه پرمشغله 

از سال، جلوه ای از خدمت رسانی صادقانه و خالصانه را به نمایش گذاردند، ارج مي نهم.«
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سـرانجام خـرداد و تیرمـاه نیـز بـه پایـان 
رسـید و همـکاران سـخت کوش سـازمان، 
پشت سـر  را  پـرکار  و  پرمشـغله  مـاه  دو 
گذاشـتند. بهار مالیاتی بـرای خانواده نظام 
مالیاتـی بـه بار نشسـت و حماسـه ای نو از 
کار و تـالش و خدمـت بـه ثبـت رسـید. 
اکنـون همـه شـاهد ثمـرات و نتایـج ایـن 
سخت کوشـی و تالش جمعـی هسـتیم و بر 

خـود می بالیـم کـه به عنـوان سـربازان اقتصـادی، حضـوری فعال در 
داشـته ایم. کارزار  ایـن 

کار  و  تـالش  ماحصـل  بی تردیـد  نشسـت،  بـار  بـه  کـه  حماسـه اي 
جهـادی همکارانمـان در اقصـی نقـاط کشـور بـود و البتـه همراهی و 
 اعتمـاد مـردم بـه نظـام مالیاتـی را نیـز نبایسـتی از نظر دور داشـت. 
بـه همـت تالشـگران عرصـه فرهنـگ و رسـانه، مالیـات در اماکـن 
پرتـردد شـهر خودنمایـی می کـرد و فرهنـگ شـهرمان ایـن بـار نیـز 

بـه مالیـات می بالیـد.
نمـاز  تریبـون  سـیما،  و  صـدا  برنامه هـای  طریـق  از  فرهنگ سـازی 
جمعـه، مطبوعـات کثیراالنتشـار و پیام هـا و مضامیـن مالیاتـی به کار 
رفتـه در سـامانه های درون شـهری و تبلیغـات محیطـی، همه و همه 
از جملـه مـواردی بودنـد کـه نظرهـا را بـه خـود معطـوف سـاخته و 
جـای جای شـهرمان را بـا موضوع مالیات همنوا سـاخته بـود. حاصل 
کار، مشـارکت فراگیـر، حضور حداکثری مودیان محترم و حماسـه اي 

بود. مانـدگار 
امـا ایـن پایـان ماجـرا نیسـت؛ سـال هنوز بـه نیمـه نرسـیده و هنوز 
مسـئولیت های سـنگین دیگـری بر دوش ماسـت. اجرا و پیاده سـازی 
طرح جامع مالیاتـی بـه عنـوان اولویـت اساسـی سـازمان و مهم تریـن 
برنامـه عملیاتـی امسـال کـه به عنـوان »اقـدام 95« نیـز نام گـذاری 
شـده در دسـتور کار قرار گرفته اسـت. اکنون مسـئوالن ارشـد کشور 
و همچنیـن برنامـه ریـزان و مدیـران اقتصـادی و البتـه ملـت عزیـز 
ایـران نیـز چشـم انتظارند تا بهمـن ماه امسـال این پـروژه عظیم ملی 
بـه سـرانجام برسـد. بدیهی اسـت پیاده سـازی طـرح جامـع مالیاتی، 
اقتصاد کشـور را به سمت وسـوی شـفافیت سـوق خواهد داد و ضمن 
کاهـش هزینه هـای وصـول مالیـات، حجم فـرار مالیاتی نیـز به میزان 

قابل توجهـی کاهـش خواهـد یافت.
در ایـن فرصـت زمـان باقیمانـده، تـالش مضاعـف و کار جهـادی در 
شـرایطی کـه اقتصـاد کشـور بیـش از هـر زمان دیگـر بـه درآمدهای 
مالیاتـی وابسـتگی پیـدا کـرده، بزرگ ترین اقدامی اسـت کـه می توان 
بـرای اسـتقالل و شـکوفایی اقتصـاد کشـور انجـام داد. تـالش و کار 
جهـادی همـکاران سـازمان، بهتریـن گـواه بـر آن خواهـد بـود کـه 
سـازمان امورمالیاتی کشـور جزو دسـتگاه های موفق و تراز اول کشـور 
بـوده و همچنیـن بـر کارآیی و اثربخشـی این سـازمان صحـه خواهد 

گذاشت. 
بی تردیـد تـالش جمعـی خانـواده نظـام مالیاتـی در سـال جـاری، 
بزرگ تریـن گام بـرای اجـرای سیاسـت های اقتصـادی مقاومتـی بوده 
و همـگان را به تحسـین و تقدیـر ایـن عـزم و تـالش خسـتگی ناپذیر 
و همـت بلنـد واخواهـد داشـت. در خاتمـه جـا دارد از عـزم و تـالش 
خسـتگی ناپذیر همـکاران خـدوم سـازمان در اقصـی نقـاط کشـور در 

خلـق و بـروز ایـن حماسـه اقتصـادی صمیمانـه تشـکر کنیم.

نظام مالیاتی در نقطه بالندگی

 به قلم سردبیر

غالمرضا قبله ای

فرهنگ سازي در صدر برنامه هاي 
نظام مالياتي 

برگزاري نشست مشترک
 روساي رسانه ملي و 
سازمان امور مالياتي

معاون توسعه مديريت و منابع سازمانقائم مقام سازمان تاکیدکرد
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمانمعاون مالیات های مستقیم سازمان خبردادبین الملل سازمان عنوان کرد

توسعه فرهنگ مالياتي 
زيربناي تحول آفريني در 

نظام مالياتي

قطع وابستگي به 
درآمدهاي نفتي نيازمند ترويج 
و اشاعه فرهنگ ارزشمند کار و 

تالش است

کنترل مصرف دخانيات با 

اعمال ماليات های ويژه

ثبت 36 هزار مورد 
اطالعات براي شناسايي 

موديان جديد

عدم تسليم اظهارنامه و 
نپرداختن ماليات جرم

 تلقی می شود

 در اين شماره :

قدردانی رئیس کل سازمان از موديان، رسانه های جمعی و کارکنان نظام مالیاتی

همنوايی ملی در خلق حماسه ای ماندگار
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 رئیس کل سازمان امور مالیاتی به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی؛

در دیدار رئیس کل سازمان با رئیس شوراي 
سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور تاکید شد
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و  تولیـدی  واحدهـای  از  بازدیـد  مراسـم  در  سـازمان  رئیـس کل 
صنعتی شهرسـتان پاکدشـت، از مشـوق های جدیـد مالیاتی برای 

بخـش تولیـد و صنعـت خبـر داد.
رئیـس  اول  معـاون  جهانگیـری،  اسـحاق  سـامان،  گـزارش  بـه 
و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  زاده،  نعمـت  محمدرضـا  جمهـوری، 
امـور  سـازمان  رئیـس کل  نـژاد،  تقـوی  سـیدکامل  تجـارت، 
مالیاتـی کشـور و حسـین بنی صفـار، رئیس امور مالیاتی شـهر 

و اسـتان تهران به منظور بررسـی مشـکالت واحدهـای تولیدی 
و صنعتي شهرسـتان پاکدشـت بـه قطب صنعتي اسـتان تهران 

کردند.   سـفر 
سـید کامـل تقوی نـژاد در جمع صاحبـان صنایع پاکدشـت، گفت: 
دولـت تدبیـر و امیـد درپـی افزایـش اعتماد مردم نسـبت بـه نظام 
مالیاتـی و کاهـش هزینه هـای آنـان در پرداخـت مالیـات اسـت و 
خوشـبختانه تاکنـون به دسـتاوردهای مهمی در این زمینه دسـت 

یافته اسـت.
وی تأکیـد کـرد: در بحـث مالیـات هـدف مهـم ایـن اسـت کـه 
افـرادی کـه به طـور مسـتمر نسـبت بـه پرداخـت مالیـات اقـدام 
می کننـد با مشـکلی مواجه نشـوند و با شناسـایی افـرادی که فرار 

مالیاتـی دارنـد بتـوان عدالـت را برقـرار کـرد.
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور با اشـاره به تـالش دولت 
در حمایـت از بخـش تولید گفت: دولت امکانات بسـیار مناسـبی را 
درزمینـه حمایـت از تولیدکننـدگان در نظر گرفته، بـه گونه ای که 
آن دسـته از افـرادی که در سـال 95 اقدام به راه انـدازی واحدهای 
تولیـدی و معدنـی کننـد از پنج سـال معافیـت مالیاتـی برخوردار 

خواهند شـد.

وی افـزود: اگـر این واحد تولیدی در شـهرک های صنعتی مسـتقر 
شـود، معافیـت مالیاتـی به هفت سـال افزایـش می یابـد. تقوی نژاد 
ادامـه داد: اگـر واحـد تولیـدی در مناطـق محـروم احـداث شـود، 
معافیـت مالیاتـی بـه 10 سـال افزایـش و اگـر در شـهرک صنعتی 
منطقـه محـروم احـداث شـود، ایـن معافیـت مالیاتـی تا 13 سـال 

می یابد. افزایـش 
وی تصریـح کـرد: ایـن معافیت مالیاتـی به پیشـنهاد دولت یازدهم 

وضع شـده و کمک شـایانی به تولیدکنندگان محسـوب می شـود.
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور گفـت: بـرای آن دسـته 
از واحدهـای تولیـدی کـه بیـش از 50 نفـر اشـتغال زایی دارنـد 
و سـاالنه 50 درصـد بـه اشـتغال خـود می افزاینـد، بـه ازای هـر 
50 درصـد اشـتغال، یـک سـال بـه معافیـت مالیاتـی آنـان اضافه 

می شـود.
وی تصریـح کـرد: آن دسـته از افـراد خوش حسـاب کـه تاکنـون 
عـدم پرداخت مالیات نداشـته باشـند، چنانچه تا پایان شـهریورماه 
سـال جـاری نسـبت به پرداخـت مالیـات خود اقـدام کننـد، کلیه 
بدهـکاری مالـی و جرائـم آنهـا بـدون مراجعـه بـه سلسـله مراتب 

قانونـی بخشـیده می شـود. 

تقوی نـژاد بیـان کـرد: در نظـام مالیاتـی، هـدف شـفافیت درآمـد 
و عدالـت مالیاتـی اسـت کـه ایـن دو امـر به طـور جـدی از سـوی 
دولـت پیگیـری می شـود. وی افزود: دولـت تدبیر و امیـد به دنبال 
اعتمـاد کـردن بـه مـردم و کاهـش هزینه هـای مـردم در مالیـات 
اسـت و خوشـبختانه تاکنـون بـه دسـتاوردهای مهمـی در ایـن 

زمینـه دسـت یافته اسـت. 
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به اصطالح  رده  از  دولتمردان  و  ای متصدیان 
دوراهی  در  که  باشید  بهوش  پایین،  تا  باال 
به واسطه  اگر  دارید.  قرار  شقاوت  و  سعادت 
به  شما  عمل  و  فکر  ضعف  و  مدیریت  سوء 
شود  واقع  خللی  و  ضرری  مسلمین  و  اسالم 
ادامه می دهید،  به تصدی  و  و خود می دانید 
مرتکب گناه عظیمی و کبیره مهلکی شده اید

حقیر  بنده ی  این  از  هستیم؛  کشور  مسئول  ما 
قضائی،  مسئولین  دولتی،  مسئولین  تا  گرفته 
مسئولین قوه ی مقّننه و همین طور سلسله مراتب 
کاری  چنانچه  اگر  مسئولیم؛  همه  مسئولیت ها، 
و  بلغزد  پایمان  که  باشد  آن  نتیجه  که  بکنیم 
نتوانیم طاقت بیاوریم در آنجایی که باید تاب آورد 
تهدید می کند.  را  ما  بزرگی  آورد، خطر  و طاقت 

این یک مرحله است

ما اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم 

با افتخار مالیات به دولت می دهند

در دیدار رییس کل سازمان با صاحبان صنایع در پاکدشت مطرح شد

مشوق های جديد مالياتی برای بخش توليد و صنعت

ستارگان سازمان امور مالياتی کشور

جلسـه مشـترک روسـای سـازمان امـور مالیاتـی و رسـانه ملـی با 
هـدف افزایـش فرهنگ سـازی در زمینـه مالیـات برگـزار شـد.

بـه گـزارش سـامان، سـیدکامل تقـوی نـژاد، رئیـس کل سـازمان 
مالیاتـی کشـور و عبدالعلـی عسـگری، رئیـس رسـانه ملـی در این 
جلسـه بـر لـزوم فرهنگ سـازی در زمینـه مالیـات تاکیـد کردنـد.

در ایـن جلسـه توافقاتـی در زمینـه هـای فرهنگ سـازی و اطـالع 
رسـانی، مبـارزه بـا پدیـده قاچاق، شـفاف سـازی اقتصـادی و این 
کـه بایـد درآمدهای مالیاتـی به نحـوی افزایش یابد کـه جوابگوی 
نیازهـای عمـده اقتصـادی کشـور از نظـر عمرانـی و جاری باشـد، 

گرفت. صـورت 
در حاشـیه ایـن دیـدار تقـوی نـژاد در گفت و گـو بـا خبرنـگاران با 
تقدیـر از نحـوه تعامـل رسـانه ملـی در اجـرای قوانیـن و مقـررات 
بیـن  خوبـی  بسـیار  همکاری هـای  گذشـته  از  افـزود:  مالیاتـی، 
صداوسـیما و سـازمان امـور مالیاتـی در بخش هـای مختلـف مثـل 
خبـر، فیلـم، سـریال، برنامه های تولیـدی و گفت وگو محـور وجود 

داشـته اسـت کـه امیدواریـم ایـن همکاری هـا گسـترش یابـد. 
دربـاره  وسـیعی  دیـد  ملـی،  رسـانه  رئیـس  اینکـه  بابیـان  وی 
مشـارکت مـردم در اقتصـاد کشـور دارد، اظهـار داشـت: قرار شـد 
بخش هـای مختلـف صداوسـیما بـه مالیـات به عنوان یـک موضوع 

مهـم و کلیـدی و یـک ضـرورت فعلـی اقتصـاد کشـور بپـردازد.
ایـن جلسـه  افـزود: در  اقتصـادی و دارایـی،  امـور  معـاون وزیـر 
کارگروه هایـی تعریـف شـد کـه بیشـتر بـر بحـث فرهنگ سـازی 
تاکیـد و خدمـات دولـت و نظام از محـل درآمدهـای مالیاتی برای 

تبیین شـود.  مـردم 
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی بابیـان اینکـه به طـور مثـال در 
بخـش ارزش افـزوده حـدود یـک درصد یعنی سـالی سـه تـا چهار 
به سـالمت  مالیاتـی  درآمدهـای  محـل  از  تومـان  میلیـارد  هـزار 
اختصـاص می یابـد، گفـت: از محـل درآمدهای مالیاتـی کمک های 
خوبـی به توسـعه عمـران شـهری، فعالیت هـای عمرانی، آموزشـی 
و خدماتـی می شـود کـه اگر صداوسـیما بـا جدیت ایـن موضوع را 
بـه اطـالع مـردم برسـاند طبیعتـاً مودیان بـا رغبت بیشـتری برای 

پرداخـت مالیـات حاضر می شـوند. 
عسـگری، رئیـس رسـانه ملـی نیـز در ایـن جلسـه بـر اهمیـت 
کـرد  تاکیـد  مالیاتـی  فرهنگ سـازی  لـزوم  و  مالیـات  پرداخـت 
و گفـت: سـازمان صداوسـیما بـا تمـام امکانـات آمادگـی الزم در 
راسـتای تبییـن آثـار پرداخـت مالیـات و فرهنگ سـازی مالیاتـی 

دارد. را 
برنامه هـا  تهیه کننـدگان  و  سـیما  مختلـف  شـبکه های  از  وی 
خواسـت کـه برنامه هایـی سـاخته شـود تـا مردم بـا آثـار پرداخت 
مالیـات آشـنا شـده و زمینه رشـد فرهنـگ مالیاتی مهیا شـود. در 
خاتمـه ایـن جلسـه مقرر شـد کـه کمیتـه فرهنگ سـازی مالیاتی 
تعییـن و دفتـر روابط عمومی سـازمان نیز دبیری کمیته مشـترک 

فرهنـگ مالیاتـی را عهده دار شـد.

برگزاری نشست مشترک روسای
 رسانه ملی و سازمان امور مالياتی

نیز  کشور  سراسر  جمعه  ائمه  سیاست گذاری  شورای  رئیس 
مالیاتی  فرهنگ سازی  کار  اهمیت  بر  تاکید  با  دیدار،  این  در 
جامعه،  در  مالیات  پرداخت  فرهنگ  نهادینه سازی  ضرورت  و 
گفت: برای فرهنگ سازی مالیاتی و مهم و ارزشمند نشان دادن 

مالیات در جامعه، باید برنامه و پروژه عملیاتی تعریف کرد.
امور  اینکه سازمان  بیان  با  تقوی،  المسلمین  و  حجت االسالم 
نهاد  یک  حال  عین  در  و  حاکمیتی  سازمانی  کشور،  مالیاتی 
مردمی است، گفت: این سازمان باید همواره در تعامل وارتباط 

با مردم بوده و به شهروندان خدمات مطلوبی را ارایه کند.
وی با اشاره به اینکه اگر مالیات خوب تعریف شود و مردم با 
مزایای آن آشنا شوند، همچون خمس، پرداخت آن را داوطلبانه 
از  باید  مالیات  کرد:  عنوان  می دهند،  انجام  قلبی  رضایت  با  و 
منظر اسالمی برای جامعه تبیین شده و از جنبه های عزت ملی، 
اقتصادی و توسعه همه جانبه  استقالل و شکوفایی  غرور ملی، 

کشور بدان پرداخت.
تصریح  ائمه جمعه سراسر کشور  رئیس شورای سیاستگذاری 
مالیات  پرداخت  از  کسی  اگر  و  است  مردم  حق  مالیات  کرد: 
بر  ملت  تک  تک  و حقوق  نداده  را  مردم  عمال حق  کند  فرار 

گردن اوست.
حجت االسالم و المسلمین تقوی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی 
در کشورهای توسعه یافته، جرم بزرگی به شمار می رود، اظهار 
یافته  ارتقا  گونه ای  به  جوامع  این  در  مالیاتی  فرهنگ  داشت: 

که عموم شهروندان فرار مالیاتی را یک جرم نابخشودنی تلقی 
می کنند.

وی افزود: مالیات در منابع اسالمی، دارای جایگاه ویژه ای است 
به گونه ای که هزینه عمران و آبادانی شهرها، امنیت، بهداشت 
و درمان، آموزش و  هزینه های جاری کشور از محل مالیات ها 

تامین می شود و مردم باید به درستی با موارد مصرف مالیات 
در جامعه آشنا شوند.

راه اندازی  خواستار  ادامه  در  حجت االسالم و المسلمین  تقوی 
مالیاتی  فرهنگ سازی  برنامه های  پیشبرد  برای  فکر  اتاق  یک 
با مشارکت همه دستگاه های اجرایی شد و عنوان کرد: موضوع 
مالیات باید از طریق رسانه های جمعی، آموزش و پرورش، صدا 

کثیراالنتشار  رسانه های  دیگر  و  جمعه  نماز  مساجد،  سیما،  و 
دیداری و شنیداری فرهنگ سازی شود و با برنامه ریزی خاص، 

به سمت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کنیم.
وی در ادامـه بـر سـالمت نظـام اداری تاکیـد کـرد و گفـت: 
کارکنـان نظـام مالیاتـی بایـد از نظـر معنـوی و اخالقـی ارتقـا 
یافتـه و آموزش هـای ویـژه ای بـه منظـور برخـورد و تعامـل 
صحیـح بـا مـردم دیـده باشـند؛ چـرا کـه هر گونـه نارضایتـی 
مـردم در نهایـت بـه نظـام آسـیب زده و باعـث بدبینـی مـردم 

می شـود. به نظـام 
حجت االسالم و المسلمین تقوی با تاکید بر این مطلب که شورای 
را  مالیات  موضوع  کشور،  سراسر  جمعه  ائمه  سیاست گذاری 
بسیار مهم قلمداد نموده و به عنوان یک فریضه شرعی و وظیفه 
و  است  حق الناس  مالیات  داشت:  اظهار  می نگرد،  بدان  ملی 

پایمال کردن حق الناس گناه بسیار بزرگی است.
اشاره  مالیاتی در کشور  فرارهای  باالی  به حجم  ادامه  وی در 
کرد و گفت: عده ای در کشور درآمدهای کالنی کسب می کنند 
که  اکنون  ولی  نمی کنند  پرداخت  را  آن  مالیات  متاسفانه  که 
قوانین جدید تدوین یافته و فرار مالیاتی به عنوان جرم تلقی 
تقویت  باید ضمن  برای آن تعریف شده،  شده و مجازات هایی 
افرادی  شناسایی  جهت  اطالعاتی  سیستم های  و  زیرساخت ها 
که درآمدهای خود را پنهان می کنند، برخورد جدی با مجرمان 
مالیاتی را در دستور کار قرار داد به گونه ای که دیگر هیچکس 

جرات نداشته باشد از پرداخت مالیات فرار کند.
اضافه  کشور  سراسر  جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
کرد: از سوی دیگر، مودیانی که خوش حساب هستند نیز باید 
باعث  امر  این  و  شوند  معرفی  مردم  به  حتی  و  شوند  تشویق 

اعتماد بیشتر مردم به نظام مالیاتی می شود.
درآمدهای  داشت:  اظهار  خود  سخنان  از  بخشی  در  وی 
براساس وضعیت  باید  برای هر استان  مالیاتی  پیش بینی شده 
واقعی اقتصاد آن استان تعیین شود و نباید بدون در نظرگیری 
تعیین  سهم  استان ها  برای  اجتماعی  و  اقتصادی  واقعیت های 

کرد.
حجت االسالم و المسلمین تقوی، بر ضرورت پشتیبانی همه جانبه 
و تقویت نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد 
و گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی منوط به برخورداری نظام 
توانمند و آموزش  انسانی  نیروی  و  امکانات  بودجه،  از  مالیاتی 

دیده است.
وی در خاتمه خواستار تعامل و همکاری دوجانبه سازمان امور 
مالیاتی کشور و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور 
به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی شد و عنوان داشت: برگزاری 
در  موثر  حضور  مصلی ها،  کنار  در  مالیاتی  فرهنگ  نمایشگاه 
شورای فرهنگ عمومی و همچنین حضور موثر در سمینارهای 
مالیاتی  ترویج فرهنگ  و  نهادینه سازی  استانی می تواند زمینه 

را فراهم سازد. 

رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور در دیـدار بـا رئیـس 
شـورای سیاسـت گذاری ائمـه جمعه سراسـر کشـور از رویکرد 
جدیـد نظـام مالیاتـی خبـر داد و گفـت: در رویکـرد جدیـد، 
تعامـل  و  در جامعـه  اعتمادسـازی  در صـدد  مالیاتـی  نظـام 

صادقانـه و موثـر بـا شـهروندان بـر آمـده اسـت. 
وی در ابتـدای ایـن دیـدار، ضمـن ارایـه گزارشـی در خصوص 
در  آن  رو به رشـد  نقـش  و  مالیاتـی  نظـام  کلـی  وضعیـت 
اقتصـاد کشـور، خاطر نشـان کـرد: مالیـات امـروز نقـش مهـم 
و قابل توجهـی در تامیـن مالـی هزینه هـای جـاری و عمرانـی 
کشـور پیـدا کرده و اجمـاع قابل مالحظـه ای در ارکان مختلف 
نظـام بـرای تامیـن هزینه هـای کشـور از محـل ایـن درآمـد 

سـالم، پایـدار و پـاک بوجود آمـده اسـت.
تقوی نـژاد، مهمتریـن نیـاز امـروز کشـور را ارتقـای کارآیـی و 
تـوان نظـام مالیاتـی عنوان کرد و گفت: سـازمان امـور مالیاتی 
کشـور برای رسـیدن به اهـداف کالن اقتصادی کشـور، به ویژه 
اهـداف ترسیم شـده در سیاسـت اقتصـاد مقاومتی که امسـال 
در عمـل بایـد تحقق یابد، در صـدد اعتماد سـازی در جامعه و 

تعامـل صادقانـه و موثر با شـهروندان برآمده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه مردم توقعات بجا و درسـتی از نظام مالیاتی 
دارنـد و آن، شـفاف، سـالم و عادالنـه عمـل کـردن دسـتگاه 
مالیاتـی اسـت، گفـت: خوشـبختانه در چنـد سـال اخیر،مقام 
معظـم رهبـری دیدگا ه هـای روشـن و صریحـی در خصـوص 
موضـوع مالیـات بیـان فرمودنـد و ایـن امـر، کار مجریـان را 
سیاسـت گذاری های  و  جهت گیری هـا  و  کـرده  راحت تـر 

جدیـدی در نظـام مالیاتـی اتخـاذ شـده اسـت.

معـاون وزیـر امور اقتصادی و دارایی، مقوله مالیات و پیشـرانی 
آن در اقتصـاد را سـنگ بنای اقتصـاد مقاومتـی عنـوان کـرد و 
ادامـه داد: تنهـا بـا تکیـه بـر مالیات و قطـع وابسـتگی بودجه 
کشـور بـه نفـت اسـت کـه مـی تـوان اقتصـاد را از تکانه هـا و 

آسـیب های احتمالـی به دور داشـت.
وی بحث ارتقای فرهنگ مالیاتی در جامعه را یکی از مهمترین 
موضوعات مورد نظر نظام مالیاتی برشمرد و گفت: همانطور که 
مقام معظم رهبری فرمودند مالیات یک فریضه است و به همین 
منظور و برای ترویج فرهنگ این فریضه، می باید همه نهادها، 
حوزه ها، ارکان نظام و اندیشمندان و صاحبنظران و رسانه های 

جمعی در امر توسعه فرهنگ مالیاتی مشارکت داشته باشند.
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتی کشـور بـا بیان اینکـه باید با 
مـردم صادقانـه تعامـل داشـته باشـیم و مدافـع حقـوق مردم 

باشـیم، گفـت: اگـر رعایـت حـال مـردم را بکنیـم و مـردم 
تعامـل مناسـبی با نظام مالیاتی داشـته باشـند،توفیقی در این 

حـوزه کسـب خواهیـم کرد.
وی بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه نبایـد فشـار نظـام مالیاتـی بـر 

کسـانی باشـد کـه در تـور مالیاتی هسـتند و حسـاب و کتاب 
شـفاف دارند، اظهار داشـت: سیاسـت جدید نظـام مالیاتی آن 
اسـت که فشـار را از روی این گـروه از مودیـان مالیاتی بردارد 
و تمرکـز خـود را بـر کسـانی کـه فرارهـای مالیاتـی بـزرگ 
دارنـد و جـرم مالیاتی مرتکب می شـوند و کشـور را به سـمت 

وابسـتگی بـه نفت سـوق مـی دهنـد، معطـوف کند.
تقوی نژاد، در بخشی از سخنان خود به اهمیت سالمت نظام 
اداری تاکید و خاطر نشان کرد: مردم حق دارند سوال کنند آیا 
مالیات در جای صحیح خود مصرف می شود؟ لذا سیاست ما آن 
است که در برنامه تحول فرهنگ مالیاتی، موارد مصرف مالیات 
را دقیق به مردم اعالم کنیم و مردم را از حقوق و تکالیفشان 
مطلع کنیم. برای نمونه مردم باید بدانند که بخش قابل توجهی 
و  توسعه  صرف  می پردازند  که  افزوده ای  ارزش  بر  مالیات  از 

ارتقای سالمت و بهداشت و درمان در جامعه می شود.
وی در ادامـه بـه تشـریح برنامه هـای سـازمان در سـال جاری 
پرداخـت و گفـت: امسـال بـرای نخسـتین بار، در توافقی که با 
اصنـاف انجـام دادیـم، مالیات ها را افزایـش ندادیـم و این امر، 

موجبـات رضایتمنـدی صاحبان مشـاغل را بوجود آورد.
رئیـس کل سـازمان، از پیاده سـازی کامـل طرح جامـع مالیاتی 
و اجـرای قانـون نصـب و راه اندازی صندوق مکانیـزه فروش، به 
عنـوان دو اقـدام مهم سـازمان بـرای مقابله با فـرار  مالیاتی یاد 
کـرد و گفـت: در حـال حاضر مبـارزه با فرار مالیاتـی به عنوان 
اولویـت جـدی سـازمان مطـرح بـوده و در تـالش هسـتیم تـا 
درآمدهـای پیـش بینی شـده سـال 95 را با شناسـایی مودیان 

جدید و گسـترش تـور مالیاتی محقق سـازیم. 

فرهنگ سازی در صدر برنامه های نظام مالياتی 

نظام مالياتي در صدد تعامل با مردم است

فرهنگ سازی مالياتی مهمترين برنامه نظام مالياتی است

در دیدار رئیس کل سازمان با رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور تاکید شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور

سامان: هفته فرهنگ مالیاتی هر ساله فرصتی را فراهم می آورد تا موضوع مالیات و ضرورت فرهنگ سازی مالیاتی در کانون توجهات رسانه های جمعی، مسئوالن و کارگزاران نظام  و صاحبنظران حوزه های مختلف اقتصادی 
و فرهنگی قرار گرفته و جلوه هایی از فرهنگ مالیاتی و اطالع رسانی پیام های مربوط به تکالیف شهروندان در خصوص این وظیفه شهروندی و فریضه شرعی در جای جای شهر، چشم ها را به سمت خود هدایت کند. عالوه بر 
این و در کنار برنامه های فرهنگ سازی و اطالع رسانی سازمان از طریق رسانه های جمعی، سامانه های تبلیغاتی درون شهری، فناوری های نوین ارتباطی و حتی نمایشگاه های فرهنگی، »تریبون نماز جمعه« نیز به عنوان یک 
رسانه گروهی، هر ساله رویکردی فعال در قبال مالیات اتخاذ کرده و خط مشی و سیاستی واحد و یکپارچه را در قبال این فریضه دینی به مرحله اجرا می گذارد که عموما این سیاست گذاری در پی مکاتبات و هماهنگی های 
اولیه سازمان با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور شکل می گیرد. اما امسال برای نخستین بار و در خالل هفته فرهنگ مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان، دیداری با حجت االسالم و المسلمین 
تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور داشت که در برگیرنده مباحثی مهم و تاکیداتی ویژه در خصوص فرهنگ سازی مالیات در جامعه بود. آنچه در پی می آید مروری است بر مباحث مطروحه و مطالبی 

که در این دیدار مورد توجه و تاکید طرفین قرار گرفت.

در رویکرد جدید، نظام مالیاتی در 

صدد اعتمادسازی در جامعه و تعامل 

 صادقانه و موثر با شهروندان 

بر آمده است

براي فرهنگ سازي مالیاتي و

ارزشمند نشان دادن مالیات در 

جامعه، باید برنامه و پروژه عملیاتي 

تعریف کرد

با همکاران

  باخبر شدیم همکار جانباز عزیزمان 
آقای احمدرضا عقیقی، عضو محترم هیات 

عالی انتظامی مالیاتی به دیار باقی شتافتند. 
این مصیبت را به خانواده محترم ایشان و 
خانواده مالیاتی تسلیت عرض می نماییم.



معـاون مالیات هـای مسـتقیم سـازمان امـور مالیاتی 
جامـع  طـرح  راسـتای  در  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور 
جدیـد  مودیـان  شناسـایی  و  توسـعه  و  مالیاتـی 
اقداماتـی انجـام شـده اسـت، گفـت: در حـال حاضر 
36 هـزار مـورد اطالعـات جدید توسـط سـامانه های 
اطالعاتـی سـازمان جمع آوری شـده که در گذشـته 

وجـود نداشـته اسـت.
ایـن  بـه گـزارش سـامان، محمدتقـی پاکدامـن در 
بـاره گفـت: اگـر بـا بررسـی و ارزیابـی ایـن اطالعات 
در ادارات امـور مالیاتـی مشـخص شـود کـه مربـوط 
بـه مودیـان جدید اسـت بـرای آنهـا پرونـده مالیاتی 

تشـکیل می شـود.
وی افـزود: احتمـاال بخشـی از ایـن اطالعـات مربوط 
بـه مودیـان موجـود اسـت کـه در پرونـده آن ثبـت 
خواهـد شـد تا بتـوان مالیات آنها را بر اسـاس اسـناد 

و مـدارک دقیق تـر اخـذ کـرد.
همچنیـن  سـازمان  مسـتقیم  مالیات هـای  معـاون 
توجـه  بـا  مشـکل دار  واحدهـای  مالیـات  مـورد  در 
بـه شـرایط رکـود حاکـم بـر بنگاه هـای اقتصـادی، 
بیـان داشـت: سـازمان بخشـنامه ای صـادر کـرده تـا 
بـرای  را  تولیـد تسـهیالتی  از  راسـتای حمایـت  در 
واحدهـای مشـکل دار کـه از طریق کارگروه تسـهیل 
و رفـع موانـع تولید اسـتانها برای دریافت تسـهیالت 

بـه بانکها و مؤسسـات مالـی و اعتباری مجـاز معرفی 
می شـوند، در نظـر گرفتـه اسـت. وی بـا بیـان اینکه 
در این بخشـنامه اجازه داده شـده تا تقسـیط پلکانی 
بـرای واحدهـا در نظر گرفتـه شـود، تاکیدکرد: پیش 
از ایـن اقسـاط مالیاتـی بـرای واحدهـا مسـاوی بـود 
کـه بـا توجـه بـه درخواسـت وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت بـا هماهنگـی انجـام شـده اختیار تقسـیط 
بـه  بنـا  واحدهـا  تـا  داده شـده  ادارات  بـه  پلکانـی 

ظرفیـت و تـوان موجـود، مالیـات بپردازنـد.
 پاکدامـن در ادامـه بـا اشـاره بـه وضعیـت الیحـه 
صنـدوق مکانیـزه فـروش اظهـار داشـت:  آیین نامـه 
مربـوط بـه ایـن موضـوع بـا حضـور ذینفعـان، اتـاق 
بازرگانـی و اتـاق اصناف در حال نهایی شـدن اسـت، 

تـا بـا امضـای وزیر محتـرم اقتصـاد به هیـأت وزیران 
شود. ارسـال 

تفـاوت  مـورد  در  مالیاتـی  امـور  سـازمان  معـاون 
برنامـه  قانـون  در  مکانیـزه  صنـدوق  نصـب  هزینـه 
پنجـم و مالیات هـای مسـتقیم گفـت: در مـاده 121 
قانـون برنامـه پنجـم توسـعه خرید و نصـب صندوق 
مکانیـزه جـزء هزینه های قابـل قبول بود، امـا اکنون 
در اصالحیـه قانـون مالیات هـا بـه عنـوان بخشـی از 

مالیـات تلقـی می شـود.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس اولویتـی کـه سـازمان امور 
مالیاتـی تعییـن و ابـالغ خواهـد کرد، نصـب صندوق 
مکانیـزه فـروش عملیاتـی خواهد شـد و هزینه آن به 
عنـوان بخشـی از هزینـه مالیـات واحد صنفـی تلقی 
می شـود. بدان معنا کـه دولت، صنـدوق را در اختیار 
واحـد صنفـی قـرار داده اسـت،  همچنیـن اگـر واحد 
صنفـی صنـدوق نداشـته باشـد، بـرای واحـد صنفی 
جریمـه پیش بینی شـده اسـت. پاکدامن خاطرنشـان 
کـرد: صنـدوق مکانیـزه بایـد ویژگی هـای مـد نظـر 
در  سـخت افزای  نرم افـزاری،  لحـاظ  از  را  سـازمان 
افـزوده و  شناسـایی درآمـد، خریـد، مالیـات ارزش 

نحـوه ارسـال اطالعات داشـته باشـد.

وابستگی  قطع  گفت:  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
دولت به سرمایه های عظیم خدادادی و بین نسلی نفت 
بسیار  موضوع  این  که  می نماید  طلب  جهادی  فرهنگ 
انقالب  فرزانه  رهبر  تاکید  مورد  همواره  حیاتی،  و  مهم 

بوده است. 
شدن  مزین  به  اشاره  با  جنتی  نادر  سامان،  گزارش  به 
عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛  اقتصاد   « نام  به  سال جاری 
افزود: همه مسئولین، دولت مردان و مردم باید دست به 
دست هم دهیم به مهر و با کار وتالش شبانه روزی میهن 
عزیزمان را در بخش های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، 

تولید، اشتغال و.... کنیم آباد.
24 گانه  بندهای  از  بند  دو  مفاد  کرد:  تاکید  وی 
تقویت  و  اصالح  بر  که  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
اقتصاد  در  ثبات  ایجاد  و  کشور  مالی  نظام  همه جانبه 
سهم  افزایش  با  دولت  درآمد  نظام  اصالح  نیز  و  ملی 
درآمدهای مالیاتی تاکید و تصریح نموده است تکالیف، 
وظایف و شرایط بسیار حساس، مهم و کلیدی را برای 
کارکنان خدوم، زحمتکش و سخت کوش نظام مالیاتی 
سرمایه های  مصرف  از  کشور  بودجه  نجات  به منظور 
شبانه روزی  تالش  و  کار  با  که  است  نموده  مقرر  نفتی 
بیش ازپیش و با رعایت اصل عدالت مالیاتی زمینه های 
از  باالتر  و حتی  مالیاتی  درآمدهای  تحقق صددرصدی 

آن را فراهم کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان با اشاره به تاکید 

انجام  و  جهادی  فرهنگ  ترویج  بر  انقالب  معظم  رهبر 
بی شک  بیان کرد:  جهادی  مدیریت  با  وظایف  و  کارها 
اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی بدون اعمال و اجرای 
تفکر و سیستم فرماندهی در همه بخش های اقتصادی 
مدیریت  همان  که  خودگذشتگی  از  و  ایثار  با  همراه 

جهادی است محقق نخواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مؤلفه های مهم، اساسی و بنیادی 
تاب آوری  و  بودن  مقاوم  راستای  در  که  اقتصادی 
درآمد  جایگزینی  کرد،  تکیه  آن  به  می توان  اقتصادی 
و  ناپاک  درآمد  به جای  مالیات  زوال ناپذیر  و  پاک 
عمیقی  شناخت  با  افزود:  جنتی  است.  نفت  زوال پذیر 
مالیاتی  نظام  انقالبی مجموعه  و  از کارکنان صدیق  که 
مجموعه  کارکنان  که  دارم  کامل  اطمینان  دارم  کشور 
و  هدف  این  کامل  تحقق  برای  کشور  مالیاتی  نظام 

به عنوان  سرنوشت ساز  و  مهم  موضوع  این  به  دستیابی 
در  اقتصادی  مقدس  دفاع  این  مقدم  جبهه  سربازان 
مقاومتی  اقتصاد  ترسیمی  سیاست های  اعمال  راستای 
را  خود  شبانه روزی  کوشش  و  تالش  سعی،  تمامی 
داشت:  اظهار  وی  داشت.  خواهند  مصروف  و  معمول 
دستیابی  برای  اقتصادی  جبهه  پیاده نظام  سربازان  این 
حمایت های  نیازمند  شدیدا  پیش بینی شده  اهداف  به 
مسئولین  و  مقامات  همه جانبه  پشتیبانی  و  دلسوزانه 
دلسوز نظام مقدس جمهوری اسالمی می باشند. جنتی 
برنامه  قانون  در  مصرح  تکالیف  به موجب  اینکه  بابیان 
دوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر شد که 
هزینه های جاری کشور باید از طریق درآمدهای مالیاتی 
از  حاصل  درآمدهای  و  سرمایه ها  گفت:  گردد،  تأمین 
می بایست  نیز  )نفت(  سرمایه ای  دارائی های  واگذاری 
به  تبدیل  درواقع  و  مولد  سرمایه گذاری های  صرف 
حاضر  نسل  برای  به هیچ وجه  که  شود  مجدد  سرمایه 
مجوزی وجود ندارد که سرمایه خدادادی منابع طبیعی 
را که مربوط به نسل های بعدی است را به صورت جاری 
مصرف شود. معاون سازمان خاطرنشان کرد: برای اینکه 
بماند،  محفوظ  منابع  این  از  نیز  بعدی  نسل های  سهم 
این نوع دارائی ها می بایست  از محل فروش و واگذاری 
بنیان  و  ایجاد  احداث،  مولدی  و  مادر  بزرگ،  صنایع 
نسل های  بهره برداری  و  مورداستفاده  که  شود  گذاشته 

آینده نیز قرار گیرد.
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معـاون مالیات بر ارزش افزوده سـازمان امـور مالیاتی 
کشـور گفـت: در قانـون جدیـد مالیات های مسـتقیم 
اسـت، عـدم  اجرایـی شـده  امسـال  ابتـدای  از  کـه 
تسـلیم اظهارنامـه مالیاتـی و نپرداختـن مالیات جرم 

تلقـی می شـود.
بابیـان  طاری بخـش  علیرضـا  سـامان،  گـزارش  بـه 
 274 مـاده  مفـاد  به موجـب  افـزود:  مطلـب  ایـن 
قانـون مالیات هـای مسـتقیم، عـدم انجـام تکالیـف 
قانونـی مربـوط بـه مالیات هـای مسـتقیم و مالیـات 
بـر ارزش افـزوده در رابطـه با وصـول یا کسـر مالیات 
مودیـان دیگـر و ایصـال آن به سـازمان امـور مالیاتی 
انجـام  از  قانونـی و همچنیـن خـودداری  در موعـد 
مالیاتـی  اظهارنامـه  تسـلیم  خصـوص  در  تکالیـف 
متضمـن درج اطالعـات درآمـدی و... جرم محسـوب 
می شـود و مرتکـب یـا مرتکبـان حسـب مـورد بـه 

می شـوند. محکـوم  شـش  درجـه  مجازات هـای 

وی افـزود: بـر ایـن اسـاس عـدم وصـول مالیات های 
تکلیفـی موضـوع قانون مالیات های مسـتقیم توسـط 
از  ارزش افـزوده  بـر  مالیـات  همچنیـن  و  مودیـان 
خریداران کاال و خدمت و عدم ایصال آن به سـازمان 
امـور مالیاتـی کشـور در موعد مقـرر و همچنین عدم 
تسـلیم اظهارنامـه از مصادیـق جرم مالیاتـی موضوع 
مـاده 274 قانون مذکور تعریف شـده اسـت. لذا الزم 
اسـت مودیـان محتـرم در خصوص تسـلیم اظهارنامه 
و پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده و مالیات هـای 
تـا  باشـند  داشـته  را  الزم  دقـت  و  توجـه  تکلیفـی 

مشـمول مجازات هـای مقـرر نشـوند.
معـاون سـازمان امـور مالیاتـی کشـور همچنیـن در 
بـر  مالیـات  درآمدهـای  تحقـق  وضعیـت  خصـوص 
ارزش افـزوده عنـوان کـرد: میـزان تحقـق درآمدهای 
مالیـات بـر ارزش افـزوده فصـل بهـار 95 نسـبت بـه 
بودجـه 111 درصـد و میزان رشـد نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال گذشـته حـدود 30 درصـد بوده اسـت.
درآمدهـای  کـرد  هزینـه  نحـوه  خصـوص  در  وی 
حاصـل از مالیـات بـر ارزش افـزوده، گفـت: از میـزان 
بـر ارزش افـزوده کاال و خدمـات  9 درصـد مالیـات 
یـک درصـد آن به سـالمت و درمـان اختصـاص داده 
می شـود کـه می تـوان نقـش سـهم مالیاتـی کـه بـه 
ایـن حـوزه اختصاص داده شـده اسـت را به وضوح در 
طـرح جامع سـالمت کـه در سـال های اخیر بـه اجرا 
در آمـده مشـاهده کـرد و الباقـی مالیات هـای وصول 
شـده در تأمیـن هزینه هـای عمرانی و جـاری معرفی 
می شـوند. طاری بخـش بابیـان اینکه در سـال 1394 
از محـل درآمدهـای مالیـات بـر ارزش افـزوده مبلـغ 
2 هـزار و 700 میلیـارد تومـان بـه بخـش سـالمت 
بخـش  سـهم  کـرد:  تصریـح  شده اسـت،  پرداخـت 
سـالمت از مالیـات بـر ارزش افـزوده در بودجه سـال 
1395 در حـدود 5 هـزار میلیارد تومان اسـت که در 

صـورت تحقـق به طـور کامل بـه این بخـش پرداخت 
شـد. خواهد 

وی با اشـاره بـه اینکه 3 درصـد از درآمدهای مالیات 
بـر ارزش افـزوده نیـز بـه شـهرداری ها و دهیاری هـا 
اختصاص دارد تا در راسـتای توسـعه زیرسـاخت های 
شـهری و افزایـش رفـاه اجتماعی هزینه شـود، گفت: 
ارزش افـزوده  بـر  مالیـات  قانـون  اجـرای  ابتـدای  از 
تاکنـون مبلـغ 49 هـزار و 500 میلیـارد تومـان بـه 
شـهرداری ها و دهیاری هـا پرداخـت شـده اسـت تـا 

صـرف آبادانـی و عمـران مناطق شـود.
معـاون مالیـات بر ارزش افـزوده سـازمان در خصوص 
طـرح این موضـوع که منابـع مالیات بـر ارزش افزوده 
مختلـف  بخش هـای  بـه  ثابـت  درصـدی  به صـورت 
اختصـاص یابد، اظهارداشـت: بهتریـن نحوه تخصص 
درآمدهـای مالیاتی این اسـت کـه درآمدها به صورت 
متمرکـز بـه خزانـه واریـز شـود و دولـت در قالـب 

بودجـه منابـع را تخصیـص دهـد البتـه مـا در ایـن 
در  وی  هسـتیم.  مجلـس  مصوبـات  تابـع  خصـوص 
ادامـه در خصـوص اهمیت اسـتقرار صنـدوق مکانیزه 
فـروش  مکانیـزه  اسـتقرار صنـدوق  گفـت:  فـروش، 
بحـث  در  مقاومتـی  اقتصـاد  محورهـای  از  یکـی 
ارزش افـزوده اسـت  بـر  مالیـات  قانـون  پیاده سـازی 
و اگـر به طـور کامـل پیـاده شـود بخـش عمـده ای 
از مشـکالت درزمینـه مدیریـت اطالعـات واردات و 
صـادرات کاال در کشـور و مدیریـت موجـودی کاال 
و به طورکلـی بحـث شـفافیت اطالعـات را برطـرف 
می کنـد. طاری بخـش افـزود: بـا توجـه بـه تبصـره 2 
مـاده 169 قانـون مالیات های مسـتقیم )تشـویقات و 
جرائـم در ایـن بخـش( و همچنیـن الیحـه صنـدوق 
مکانیـزه فـروش، بخـش عمـده ای از مشـکالت و یـا 
فـروش  مکانیـزه  صنـدوق  اسـتقرار  در  مقاومت هـا 
مرتفـع خواهد شـد. وی ادامـه داد: آیین نامه صندوق 

مکانیـزه فـروش کـه در قانـون مالیات های مسـتقیم 
وزارت  و  سـازمان  کارگـروه  در  شـده  پیش بینـی 
اقتصـاد تصویب شـده اسـت و به زودی بـرای تصویب 

بـه هیـات وزیـران ارسـال می شـود.

معاون مالیات های مستقیم سازمان خبردادمعاون توسعه مدیریت و منابع سازمان

عدم تسليم اظهارنامه و نپرداختن ماليات جرم تلقی می شود

انتصابات

ثبت 36 هزار مورد اطالعات برای شناسايی موديان جديدقطع وابستگی به درآمدهای نفتی نيازمند ترويج و اشاعه فرهنگ ارزشمند کار و تالش است

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان

امور  سازمان  کل  رییس  نژاد،  تقوی  کامل  سید 
ایجاد  به  ای  جداگانه  احکام  کشورطی  مالیاتی 
مدیریتی  مختلف  سطوح  در  تغییرات  برخی 

سازمان اقدام نمود.
مدیران  انتصاب  حکم  در  سامان،  گزارش  به   
سازمان آمده است: » با عنایت به تخصص، تعهد، 
در  جنابعالی  ارزنده  تجارب  و  سوابق  شایستگی، 
اهداف  راستای  در  می رود  انتظار  جدید،  سمت 
درزمینه  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  بلندمدت 
بهینه  استفاده  و  تقویت  مالیاتی،  نظام  تحول 
به منظور  و  سازمان  انسانی  نیروی  و  منابع  از 
فعالیت ها  نمودن  روزآمد  و  قانونی  وظایف  انجام 
هیچ  از  و  گرفته  کار  به  را  خویش  مساعی  تمام 
همکاری،  با  است  امید  نورزید.  دریغ  کوششی 
کل  اداره  آن  دلسوز  کارکنان  همراهی  و  همدلی 
انجام  در  و  موفق  دسته جمعی  مأموریت  این  در 
قانون مداری،  وظایف محوله و در راستای اصول 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید 
توفیق  باشید.  داشته  همه جانبه  و  فعال  حضوری 
از  محوله  مأموریت های  انجام  در  را  جنابعالی 

خداوند متعال مسئلت می نمایم.«

ــت:  ــور گف ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــام س قائم مق
سیاســت  زیربنــای  مالیاتــی  فرهنــگ  توســعه 
تحول آفرینــی در نظــام مالیاتــی کشــور اســت و 

ــت. ــه آن داش ــژه ای ب ــه وی ــد توج بای
بــه گــزارش ســامان، محمدقاســم پناهــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه از امســال دو مــاه خــرداد و تیــر مصــادف 
بــا تــالش خســتگی ناپذیر همــکاران مــا در خانــواده 
ــکاران  ــه هم ــالش هم ــت، از ت ــی اس ــام مالیات نظ
در راســتای خدمت رســانی بــه مودیــان محتــرم 
مالیاتــی قدردانــی کــرد و گفــت: نقــش بــی بدلیــل 

ــان  ــل کتم ــور قاب ــادی کش ــام اقتص ــات در نظ مالی
نیســت و امــروز همــه ارکان نظــام بــه نقــش و 
اهمیــت درآمدهــای مالیاتــی در پیشــرفت و توســعه 

ــد. ــوف دارن کشــور وق
ــنگینی مســئولیت  ــه س ــرد: درحالی ک ــه ک وی اضاف
ــر  ــور ب ــی کش ــام مالیات ــداف نظ ــق اه ــر تحق خطی
ــن ســازمان اســت،  ــاک دســت ای دوش همــکاران پ
نهــاده  ارج  را  همکارانمــان  تــالش  اســت  الزم 
در  موثــری  اطالع رســانی  و  فرهنگ ســازی  و 
ــاد  ــات در اقتص ــدد مالی ــای متع ــوص کارکرده خص
کشــور و همچنیــن مــوارد مصــرف مالیــات در 

جامعــه به عمــل آوریــم.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 16 تیرمــاه روز مالیــات، 
و همچنیــن مناســبت هفتــه فرهنــگ مالیاتــی )16 
لغایــت 23 تیرمــاه(، عنــوان داشــت: ایــن مناســبت، 
ــر  ــرای پرداخــت مناســب و مؤث فرصــت مناســبی ب
ــت و  ــی اس ــات و فرهنــگ مالیات ــه مالی ــه مقول ب
اقدامــات جمعــی و گروهــی در ایــن هفتــه در 
ارتبــاط بــا ترویــج فرهنــگ مالیــات در جامعــه 

صــورت می گیــرد.
قائم مقــام ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تاکیدکــرد: 
ــده  ــک سیســتم وصول کنن ــاً ی ــی، صرف نظــام مالیات
درآمــد نیســت، بلکــه به عنــوان یــک نظــام اجرایــی 
ــد  ــر و کارآم ــی مؤث ــت اقتصــاد و اهرم ــرای مدیری ب
ــر  ــه ب ــاد و غلب ــاماندهی اقتص ــت و س ــرای هدای ب
تنگناهــا و کاســتی های نظــام اقتصــادی کشــور بــه 
شــمار مــی رود و بــه همیــن ســبب بایــد بــه مقولــه 
آحــاد  میــان  در  اطالع رســانی  و  فرهنگ ســازی 
ــه  ــور توج ــای کش ــن رده ه ــی باالتری ــه و حت جامع

ــژه داشــت. وی
مقولــه  بــه  توجــه  کــرد:  تصریــح  پناهــی 
فرهنگ ســازی مالیاتــی و بــه مــوازات آن ایجــاد 
ــا  ــردم ب ــوم م ــی ســبب می شــود عم ــت مالیات عدال
ــه  ــوان هزین ــات به عن ــت مالی ــت پرداخ درک اهمی
شــهروندی و یــک وظیفــه ملــی و شــرعی، بــا میــل 
و رغبــت بیشــتری در جهــت شــکوفایی کشــور گام 

ــد. بردارن

سازمان  بین الملل  امور  و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون 
گفت: با اعمال مالیات های ویژه دخانیات می توان میزان 

استفاده از دخانیات در کشور را کنترل کرد.
به گزارش سامان، محمدرضا عبدی بابیان اینکه اهمیت 
تا حجم گسترده ای  انسان ها سبب شده  برای  سالمت 
از پژوهش های مراکز علمی به ارائه راهکارهای کاهش 
مصرف کاالهای آسیب رسان به سالمت ازجمله دخانیات 
اختصاص یابد، گفت: متخصصان و کارشناسان، استفاده 
راهکاری  را  مالیات  همچون  بازدارنده ای  اهرم های  از 
دانسته اند.  تولیدات  این گونه  تقاضای  کاهش  در  مؤثر 
یکی  به عنوان  دنیا همواره  در  مالیات  اینکه  بابیان  وی 
از اهرم های کارا در تغییر میزان تقاضای کاالهای مضر 
مطرح بوده است، افزود: زمانی که نرخ مالیات بر سیگار 
افزایش یابد، مصرف کنندگان این ماده دخانیاتی سعی 

می کنند استعمال سیگار را ترک کنند. 
سازمان  بین الملل  امور  و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون 
است.  متنوعی  کارکردهای  دارای  مالیات  کرد:  تصریح 
حتی می توان به جرات اذعان داشت که مالیات می تواند 
وی  باشد.  اثرگذار  تندرستی  و  سالمت  بر  مستقیما 

ناخوشایند  آن  پرداخت  گاه  که  هزینه ای  داد:  ادامه 
بازدارنده در کاهش تقاضای  می نمایند می تواند عاملی 
محصوالتی باشد که استفاده آن نتیجه ای جز به خطر 
انداختن سالمت جسم و تحمیل هزینه های درمانی به 
فرد و جامعه ندارد. عبدی بابیان اینکه اعمال نرخ های 
متفاوت انواع مالیات بر دخانیات ازجمله سیگار موجب 
کارساز بودن این نوع مالیات می شود، گفت: بررسی های 
ویژه  مالیات های  اعمال  با  می دهد  نشان  مطالعاتی 
دخانیات در زنجیره های تولید، واردات و مصرف، ضمن 
شفاف شدن میزان مصرف دخانیات در کشور و امکان 
مدیریت صحیح مصرف این کاال، می توان میزان استفاده 

از دخانیات در کشور را نیز کنترل کرد. 
مشترک  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  سازمان  معاون 
در  مالیاتی  امور  سازمان  و  جهانی  بهداشت  سازمان 
خصوص »مالیات بر دخانیات« که چندی پیش در محل 
سازمان و با حضور هیات ویژه ای از کارشناسان ارشد 
سازمان بهداشت جهانی، مسئوالن سازمان امور مالیاتی 
شد،  برگزار  کشورمان  بهداشت  وزارت  کارشناسان  و 
تجربیات  انتقال  و  نظرات  تبادل  بحث ها،  اظهارداشت: 

مالیات های  قانون  اصالحیه  اجرای  با  که  هیأت  این 
مستقیم و بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر 
بیشترین  هم زمان شده  مالیاتی  نظام  اجرایی  تحوالت 

بهره را در اختیار ما قرار می دهد. 
وی خاطرنشان کرد: حضور هیأت ویژه ای از کارشناسان 
ارائه  به منظور  جهانی  بهداشت  سازمان  مالیاتی  ارشد 
مشاوره تخصصی در زمینه مالیات بر مواد مضر سالمت 
کارگاه های  برگزاری  همچنین  و  دخانیات  ازجمله 
سیاست گذاری های  موجب  می تواند  مرتبط  آموزشی 

مناسب در این زمینه شود.

کنترل مصرف دخانيات با اعمال ماليات های ويژهتوسعه فرهنگ مالياتی زيربنای تحول آفرينی در نظام مالياتی
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان عنوان کردقائم مقام سازمان تاکید کرد

انتصاب مدير کل امور مالياتی
 جنوب تهران

انتصاب مدير کل امور مالياتی
 غرب استان تهران

انتصاب مدير کل امور مالياتی 
استان کرمان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور حکمی، 
مهرداد مهرکام را به سمت مدیر کل امور مالیاتی 

جنوب تهران منصوب کرد. مهرکام دانشجوی دکترای 
مدیریت در دانشگاه عالمه طباطبایی است و از جمله 

سوابق کاری وی عبارت اند از: 
- کمک ممیز مالیاتی، 

- ممیزمالیاتی و دادیاردادستانی انتظامی مالیاتی، 
- معاون مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری، 

- عضو هیات عالی انتظامی مالیاتی، 
- معاون مدیر کل ارزش افزوده استان تهران، 

- مدیر کل امور مالیاتی غرب استان تهران.

سید حمید شمسی نژاد با حکم رئیس کل سازمان 
به سمت مدیر کل امور مالیاتی غرب استان تهران 

منصوب شد. 
شمسی نژاد فوق لیسانس مدیریت دولتی است و از 

جمله سوابق کاری وی عبارت اند از: 
- کمک ممیز مالیاتی و ممیزمالیاتی، 

- سر ممیز مالیاتی، 
- رئیس امور مالیاتي، 

- نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل 
اختالف مالیاتی )با حفظ سمت(، 

- معاون مدیر کل دفتر نظارت و بازرسی سازمان،
- معاون مدیر کل دفتر اطالعات مالیاتی و مبارزه با 

پولشویی )معاونت اجرای ماده 181 ق.م.م(.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور حکمی، 
محمد سلمانی اسماعیل آباد را به سمت مدیر کل 

امور مالیاتی استان کرمان منصوب کرد. 
سلمانی اسماعیل آباد فوق لیسانس مدیریت دولتی 

است و از جمله سوابق کاری وی عبارت اند از:
- کارشناس ارشد مالیاتی،

- رییس گروه مالیاتی،
- رییس امور مالیاتی،

- معاون پشتیبانی و مالیاتی کرمان و رفسنجان. 

رئیس امور مالیاتي شهر و استان تهران، تعامل با مردم 
سازمان  اصلي  رویکردهاي  جزء  را  محوري  مؤدي  و 

امور مالیاتي برشمرد.
امور  رئیس  صفار،  بني  حسین  سامان،  گزارش  به 
مالیاتي شهر و استان تهران، از اداره کل امور مالیاتي 
اظهارنامه هاي  ارائه  ایام  در  تهران  استان  جنوب 
مالیاتي، بازدید به عمل آورد و ضمن بررسي وضعیت 
رسیدگي به پرونده هاي مالیاتي و اظهارنامه ها از روند 
ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتي مطلع گردید. رئیس 
با  نشستي  طي  تهران،  استان  و  شهر  مالیاتي  امور 
مدیرکل، معاونین و رؤساي امور مالیاتي اداره کل امور 
کالن  سیاست هاي  تشریح  به  استان  جنوب  مالیاتي 

مدیران  همه  از  و  پرداخت  جاري  سال  در  سازمان 
انجام  در  مستمر  تالش  و  جدي  عزم  با  تا  خواست 
سعي  تمامي  و  باشند  کوشا  خود  وظایف  و  تکالیف 
با رعایت عدالت و مؤدي محوري و  را  و تالش خود 
تحقق  خصوص  در  مؤدیان  حداکثري  رضایت  جلب 

درآمدهاي پیش بیني شده به عمل آورند.
مالیات هاي  قانون  اصالح  به  اشاره  با  صفار  بني 
مستقیم و کاهش نرخ طبقات مالیاتي، بحث سالمت 
نظام مالیاتي را مطرح نمود و افزود: این بحث یکي از 
محسوب  جاري  سال  در  سازمان  سیاست هاي جدي 

مي شود.
به  تهران  استان  و  شهر  مالیاتي  امور  رئیس 
از  و  نمود  اشاره  قابل بخشش  جرائم  بخشودگي هاي 
همکارانش خواست تا با استفاده از تفویض اختیارهاي 
ارائه شده در این زمینه تالش نموده و رضایت مؤدیان 

را جلب و حقوق حقه دولت را نیز رعایت نمایند. 
انجام شده  توافق  به  اشاره  با  همچنین  صفار  بني 
بهترین  از  یکي  توافق  این  داشت:  اظهار  اصناف  با 
توافق ها در سال هاي اخیر است، چراکه با اجراي آن 
را در میان اصناف و مشاغل  آرامي  فضاي مناسب و 
شاهد بودیم و امید است با این توافق، رضایت مؤدیان 

تا حد قابل قبولي جلب شده باشد.

رئیس امور مالیاتي شهر و استان تهران
تعامل با مردم از رويکردهاي اصلي

 سازمان امور مالياتي است



ویژگی ها  همه  با  باشی،  افتخار  پر  و  بزرگ  در کشوری  اینکه  سامان: 
از بخت روزگار در  و  به فردش در همه زمینه ها  و مختصات منحصر 
روزهایی در این جغرافیای خاص زیست کنی که کشورت در یکی از 
تاریخی ترین بزنگاه ها و گردنه های سرنوشت ساز خویش در حال گذار 
است. آنجاست که این پرسش مهم و پر ابهام در ذهنت نقش می بندد 
که بودن یا نبودن؟ وجود یا عدم وجود؟ که مهم ترین مسئله این است.
ما یک ملتیم با تاریخی سرشار از فراز و فرودها و به طور یقین تمامی 
آن قله های پرافتخار حاصل سعی و تالشی است عمومی و فراگیر. همه 
موفقیت های ملی ما دستاورد بودنی است در سطح یک ملت هوشیار 
و در این طریق هر کسی را در هر مقامی بودنی است برای تحقق یک 
هدف از آن آرمان بزرگ. اما شاید در این میان برخی نقشی فراتر از 
دیگران را معمول داشته باشند. مثل بودن مردانی در پای خاکریزهای 

اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران

اداره کل امور مالیاتی شمیرانات

اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران

اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

اداره کل امور مالیاتی خوزستان

اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر
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اداره کل امور مالیاتی استان لرستان

اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی

اداره کل امور مالیاتی استان مازندران

اداره کل امور مالیاتی استان همدان

اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان

اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

اداره کل امور مالیاتی استان قم

اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه

اداره کل امور مالیاتی استان یزد

اداره کل امور مالیاتی استان گیالن
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اداره کل امور مالیاتی شمال تهران

اداره کل امور مالیاتی استان کردستان

برای شما که وجودتان نبض حيات اقتصادی کشور استاداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی

اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد

برابر  از کوه ها در  تر  از غیرت و مستحکم  برآمده  با سینه هایی  خونی 
خصم عدو، آن هم نه از برای یک روز و دو روز که برای 8 سال مقاومت 
جانانه و یا مثل بودن زنانی که با دستان خود گل های نوظهور و خوش 
عطر زندگیشان را نثار وطن کردند تا ضامن شمیم آزادی و استقالل 

در هوای کشور شوند.
حاال سالیانی است که از آن روزها می گذرد. گویی غیرت و پایمردی 
جزء الینفکی است از میراث این سرزمین. نسل به نسل و سینه به سینه 
هوای غیرت و عاشقی در رگ و جان مردمش ساری و جاری است. حاال 
این روزها نیز مردان و زنانی هستند از تبار همان هایی چشم فرو بستند 
از حالوتی غیر از اعتالی نام ایران. قلبشان به بلندای دماوند و روحشان 
به عظمت خلیج فارس، ولی گمنام و بی ادعا در حال جهادی دیگرند. 
گویی مردان و زنان غیور این روزهای سرزمینمان در سایه سار خوان 
نعمت آن مجاهدان فی سبیل ا... گامی فراتر و بلندتر برداشته اند. اینان 
توامان در حال  نیز چون نسل آن روزها در حال جهادند و عجبا که 
جهاد اکبر و اصغرند. هم جهاد نفس برای غلبه بر شیطان درون و هم 

جهاد در راه اعتالی نام وطن.
اینان نیز چون مردان آن سال ها دست از همه چیز شسته اند. به لطف 
تخصصشان می توانستند در گوشه ای دنج و بی دردسر تأمین معاش 
کنند. اما ماندند، چون باور داشتند که در ورای تخصص خویش باید 
منشأ خیر و برکتی عمومی و ملی باشند و دانستند که در سال های تلخ 
تحریم پایه های لرزان اقتصاد ملی بر شانه های عقل و ایمان آنان آرام 
می گیرد و با همه ظواهر معمول و مرسومی که در هر وزارتخانه و اداره 
ای وجود دارد، میزهای کارشان خاکریزهای خط مقدم نبرد اقتصادی 
ایشان شرایط  برابر دشمنان شد. تالش جانانه و جدیت مسئوالنه  در 
اقتصادی را چنان بر دولت و ملت هموار نمود که یکی از معبرهای مهم 
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اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر تهران اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

اداره کل امور مالیاتی شرق تهران اداره کل امور مالیاتی شمال تهران

اداره کل امور مالیاتی غرب تهران اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران

اداره کل امور مالیاتي استان چهارمحال و بختیاری

اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

اداره کل امور مالیاتی استان فارس

اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

اداره کل امور مالیاتی استان ایالم

اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی

اداره کل امور مالیاتی استان البرز

برای شما که وجودتان نبض حيات اقتصادی کشور است

اداره کل امور مالیاتی امور مالیاتی استان کرمان

اداره کل امور مالیاتی استان آذر بایجان غربی

پیروزی بزرگ ما در جبهه های حقوق هسته ای شدند و چه شباهت 
غریبی است میان ایشان و تخریب چی ها و معبرشکنان آن روزها.

خسته نباشی دالور. خسته نباشی از این نبرد بی امان و در عین حال 
رفاه یک ملت.  برای  پرمعنا  این حضور  از  نباشی  نامحسوس. خسته 
خسته نباشی رزمنده دالور وطن. دستان پر مهرت سایبان و گوشه 
امنی شد در سال های پرتالطم مشکالت اقتصادی کشور. چه حالوت 
گران قدری است که در گرم ترین روزهای سال و در ماه مهمانی خدا 
عاشقانه پای در راه احقاق حقوق ملت گذاشتی و هر روز به هنگام 
غروب خسته از تالشی سخت و جان فرسا هنوز به خانه نرسیده ای 
عاشق  عاشقی.  تو  پیشوازت می آیند.  به  مغرب  اذان  و  ربنا  بانگ  که 
ساختن. عاشق شکوفایی اقتصاد این سرزمین و چرخیدن چرخ معاش 
مردمش. عاشق خوشبختی و سپید روزی همه دختران و پسران این 

مرز و بوم.
در این ماه صیام چه قندی شکربارتر از آنکه می دانی دستاورد تالش 
کشور  این  در  که  کودکانی  برای  شد  خواهد  ای  مدرسه  دیوار  تو 
تحصیل می کنند و یا شاید تخت بیمارستانی است برای جان گرفتن 
آموزشی کشور  امکانات  را چه دیدی شاید  دوباره هم وطنانت. خدا 
برای کشف استعدادهایی همچون علی محمدی ها و احمدی روشن ها 
از نتیجه تالش امروز تو رونق گرفته و این مصداق عینی و کامل همان 
مفهومی است که در شریعت ما به آن شجره طیبه گویند. درخت پر 
برکت که فردای این مرز و بوم را میوه و سایه خواهد بخشید و بذر 
نهال آن امروز با دستان پر مهر و احسان تو کاشته شده است. حالوت 
میوه این شجره طیبه در ماه مبارک رمضان گوارای وجودت آنگاه که 
خسته از دل خستگی های روزهای پرکار بر سر افطار با خدای خود 

اینگونه نجوا می کنی:

هدایت  حق  به  آنکه  از  پس  مده  میل  باطل  به  را  ما  دل های  بارالها، 
تویی  همانا  که  فرما  عطا  کامل  اجر  لطف خویش  از  ما  به  و  فرمودی، 

بخشنده بی عوض و منت. )آل عمران، آیه 8(
بار پروردگارا به ما صبر و استواری بخش و ما را ثابت قدم دار و ما را بر 

شکست کافران یاری فرما. )بقره، آیه 250(
بر  درود خدا  استوارتان.  روح  و  مناعت طبع  و  بر شما  درود خدا  پس 
پرورش  خویش  دامن  در  پاک  لقمه های  با  را  شما  که  زنانی  و  مردان 
این کشور  به غنی ترین سرمایه های مادی و معنوی  تا روزگاری  دادند 
بدل شوید و درود خدا بر خانواده هایتان، آن ها که سهمی بزرگ در همه 
این  با بردباری خویش طی  مرارت ها و مشقت های کاری شما دارند و 
از  باشرافت  ملت  یک  زبان  به غایت  می کنند.  تسهیل  بر شما  را  طریق 
خداوند بزرگ  پیروزی و بهروزی تان را آرزومندیم که بودنتان فرصتی و 

نعمتی است برای اعتالی نام ایران.
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در  کرد:  اعالم  ایالم  استان  مالیاتي  امور  مدیرکل 
از  ریال  میلیارد   24 از  بیش  امسال  نخست  سه ماهه 
محل درآمدهاي مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها 

و دهیاری های استان پرداخت شده است.
امور  مدیرکل  امیدي،  غالمرضا  سامان،  گزارش  به 

مالیاتي استان ایالم اظهار داشت: در سال 94 بیش از 
280 میلیارد ریال، در سال 93 بیش از 215 میلیارد 
محل  از  ریال  میلیارد   130 نیز   92 سال  در  و  ریال 
مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری ها و دهیاری های 

استان توزیع شده است.
برنامه  قانون   123 ماده  اساس  بر  شد:  یادآور  امیدي 
عوارض  و  ارزش افزوده  وصولي  عوارض  توسعه،  پنجم 
قانون  »الف«  موضوع بند  تولیدي  واحدهاي  آلودگي 
بین  جمعیت  نسبت  به  ارزش افزوده  بر  مالیات 
توزیع  شهرستان  همان  دهیاری های  و  شهرداری ها 

می گردد.
اینکه  بر  تأکید  با  ایالم  استان  مالیاتي  امور  مدیرکل 
عواید پرداخت مالیات، به توسعه استان به ویژه در امور 
می کند،  کمک  روستاها  و  شهرها  توسعه  و  عمراني 
قوانین  به  تمکین  بحث  در  مردم  بیشتر  مشارکت 

مالیاتي را خواستار شد.

تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین سازمان امور مالیاتی 
با دانشگاه قم و مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای 
قم  استان  مالیاتی  امور  اداره کل  با محوریت  اسالمی 

منعقد گردید.
انجام  لزوم  بر  نامه  تفاهم  مفاد  سامان،  گزارش  به 
امور  سازمان  نیاز  مورد  پژوهش های  و  تحقیقات 
مالیاتی در ارتباط با مباحث کمی و کیفی، قوانین و 
مقررات مالیاتی، ارتقاء خدمات رسانی، فرهنگ سازی 
و  علمی  ظرفیت های  از  برخورداری  لزوم  همچنین  و 

اقتصادی استان تاکید دارد.
اقتصاد  دانشکده  رئیس  این جلسه دکتر رستمی،  در 
دکتر  و  نژاد  حبیب  احمد  سید  دکتر  قم،   دانشگاه 
مرکز  اجرایی  و  پژوهش  معاونان  مالمیر  اله  عزیز 
و  مدیرکل  حسنی  و  مجلس  اسالمی  تحقیقات 
مسئولین آموزشی اداره کل امور مالیاتی استان قم و 
اقتصاد و کارشناسان مرتبط  از اساتید رشته  تعدادی 

نیز حضور داشتند.

مدیرکل امورمالیاتي همدان در جلسه بررسي مسائل 
بر  بازرگاني،  اتاق  در  استان  اقتصادي  فعاالن  مالیاتي 

رعایت قوانین مالیاتی از سوی مودیان تاکید کرد.
به گزارش سامان، محمد خلیفه، مدیرکل امور مالیاتي 
و  قوانین  رعایت  اهمیت  به  اشاره  با  همدان  استان 
اگر  اظهارداشت:  مالیاتي  مؤدیان  سوی  از  مقررات 
افرادي که  مقرراتي در موضوعي وضع مي شود، همه 
مرتبط با آن موضوع هستند ملزم به رعایت آن قوانین 

هستند.
با  تعامل  راستاي  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  خلیفه 
فعاالن اقتصادي استان، سعي مي کنیم از پیشنهادات 
استفاده  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  شده  مطرح 
نماییم، از اجراي طرح جامع مالیاتي در آینده نزدیک 
در استان خبرداد و گفت: با اجراي این طرح، پرونده ها 
مشکالت  از  بخشي  و  شد  نخواهند  علي الرأس  دیگر 

بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي برطرف مي شود.
و  صنایع  بازرگاني،  اتاق  رئیس  زبردست،  ادامه  در 
با اشاره به اهمیت  معادن و کشاورزي استان همدان 

استان  مالیاتي  امور  با  بازرگاني  اتاق  سازنده  تعامل 
امور  با  بازرگاني  اتاق  سازنده  و  دوسویه  تعامل  گفت: 
شده  اقتصادي  وضعیت  بهبود  موجب  استان  مالیاتي 

و از سردرگمي مودیان جلوگیري بعمل خواهد آمد.
بیان  به  جلسه  در  حاضر  اقتصادي  فعاالن  پایان  در 
مشکالت خود پرداختند و مقرر شد در ماه هاي آینده 
جلسات بیشتري با حضور مدیرکل امور مالیاتي برگزار 

نمایند.

اظهار  بختیاری  و  مالیاتی چهار محال  امور  مدیر کل 
در  رسانی  اطالع  با  مالیاتی  تمکین  افزایش  داشت: 

خصوص نحوه مصرف مالیات امکان پذیر است.
مالیاتی  امور  کل  مدیر  بهمنی،  سامان،  گزارش  به   
خطبه  از  پیش  سخنان  در  بختیاری  و  چهارمحال 
رجوع،  ارباب  کرد:تکریم  تصریح  نماز جمعه شهرکرد 
مودیان  به  رسانی  اطالع  و  شهروندی  حقوق  حفظ 
مندی  بهره  و  خود  قانونی  وظایف  مورد  در  مالیاتی 
از  مالیاتی  بخشودگی  ازجمله  ویژه  تسهیالت  از  آنان 

اولویت های اداره کل امور مالیاتی استان می باشد.

چهارصد  حدود  گذشته  سال  در  افزود:  ادامه  در  وی 
نقل  و  حمل  نوسازی  و  تجهیز  جهت  ریال،  میلیارد 
خیابان ها  ترمیم  تفریحی،  فضاهای  ایجاد  عمومی، 
به  افزوده  ارزش  مالیات های  محل  از  شهری  معابر  و 
شهرداری ها و دهیاری های استان اختصاص داده شد.

و  محال  چهار  مالیاتی  امور  کل  مدیر  خاتمه  در 
بختیاری خاطر نشان کرد: هرچه میزان مشارکت مردم 
در پرداخت مالیات بیشتر باشد به طبع دست دولت 
برای توسعه و آبادانی کشور و ارایه خدمات مطلوب تر 

بازتر است.

اصفهان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
تکلیفی ملی، شرعی و  مالیات،  تصریح کرد: پرداخت 

قانونی است.
مدیریت  توسعه  معاون  سیستانی،  سامان،  گزارش  به 
اندیشی  هم  جلسه  در  اصفهان  استانداری  منابع  و 
مشترک اداره کل امور مالیاتی، نمایندگان اتاق بازگانی 
نشست های  برگزاری  استان،  اصناف  اتاق  رییس  و 
تخصصی بین فعاالن اقتصادی و سازمان امور مالیاتی 
را ضروری دانست و بر رفع مشکالت مالیاتی واحدهای 
بر  تأکید  با  وی  کرد.  تاکید  آن ها  تعامل  و  تولیدی 
اهمیت فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی و توجه 
به درآمدهای مالیاتی گفت: باید سازوکارهای موردنیاز 

جهت شناسایی مودیان جدید فراهم شود.
نیز  اصفهان  اصناف  اتاق  رئیس  جلسه،  این  ادامه  در 
ای  عنوان وظیفه  به  مالیات  پرداخت  بر  تأکید  ضمن 
رضایت  کسب  و  مالیات  عادالنه  وصول  به  شرعی، 

مشکالت  حل  خواستار  و  کرد  اشاره  مالیاتی  مودیان 
اصناف و فعاالن اقتصادی دز سطح استان شد.

تولیدی  واحدهای  نمایندگان  از  تعدادی  خاتمه،  در 
خود  مشکالت  و  دیدگاه ها  بیان  به  استان  صنعتی  و 
تولیدی  واحدهای  از  حمایت  خواستار  و  پرداختند 

بخش خصوصی شدند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام وعمل 
محقق  مالیاتی  جامع  طرح  اجرای  چهارچوب   در 

می شود.
به گزارش سامان، محمدرضا پور ابراهیمی، در مراسم 
معارفه مدیرکل جدید امور مالیاتی کرمان با اشاره به 
ارزش افزوده  بر  مالیات  قانون  در  انجام شده  اصالحات 
اظهار داشت: دولت اصالحاتي را در این زمینه انجام 
داده و کار را نهایي کرده است که به زودی به مجلس 
وارد  آینده  هفته های  از  و  ارائه شده  اسالمي  شوراي 

دستور کار می شویم. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
ادامه با تأکید بر نقش اجرای طرح جامع مالیاتی در 
و  عملیاتي شدن  خواستار  مالیاتی،  فرار  از  جلوگیری 
جمع بندی این طرح در سال جاري شد و اظهار داشت: 
اراده جدي هستیم زیرا  نیازمند عزم و  این راستا  در 
اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل می تواند در چارچوب 
عملیاتي کردن طرح جامع مالیاتي صورت گیرد که به 
همین منظور در نخستین جلسه تخصصي کمیسیون 
اقتصادي با رئیس سازمان امور مالیاتي، موضوع طرح 
جامع مالیاتي را پیگیري و حوزه نظارتي مجلس را در 

این بخش فعال خواهیم کرد. 

استان  مالیاتي  امور  جدید  مدیرکل  سلماني،  محمد 
مؤثر  و  بارز  نقش  به  اشاره  با  مراسم  این  در  کرمان 
وصول  داشت:  اظهار  مقاومتی  اقتصاد  در  مالیات 
توسعه  موتور  قانون،  مطابق  و  همه جانبه  مالیات های 
اعمال  از  پس  و  اخیر  سال های  در  و  است  استان 
تحریم های ظالمانه و سقوط قیمت نفت، مقوله مالیات 
به یکي از مهم ترین مسائل ملي تبدیل شده است. وي 
افزود: چنانچه فرهنگ مالیاتي در بین اقشار مختلف 
پرداخت  به  مؤدیان  بیشتر  گرایش  شاهد  یابد،  ارتقاء 
خواهیم  مالیات  وصول  در  هزینه ها  کاهش  و  مالیات 

بود. 
سلماني تصریح کرد: به منظور اجرای برنامه های عمران 
اطالع رسانی  ضمن  است  الزم  شهرها،  در  آباداني  و 
صحیح به مردم، تدابیری بیندیشیم تا مؤدیان، عدالت 
پرداخت  آثار  و  کرده  لمس  بیش ازپیش  را  مالیاتي 
مالیات در جامعه مشاهده شود. مدیرکل امور مالیاتي 
مالیاتي  فرار  از  جلوگیري  بر  تأکید  با  کرمان  استان 
اظهار داشت: در  اقتصاد کشور  بر  تبعات منفی آن  و 
تعامل مثبت مسئوالن  و  نیازمند همکاري  راستا  این 
حقوق  احقاق  جهت  در  تا  می کنیم  تالش  و  هستیم 

دولت و ملت، عدالت مالیاتی را رعایت کنیم.

از  یکی  داشت:  اظهار  زنجان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
بزرگ ترین واحدهای امور مودیان طرح جامع مالیاتی 

کشور در آستانه بهره برداری قرار گرفت.
مالیاتی  امور  مدیرکل  شریفی،  سامان،  گزارش  به 
صرفه  با  امکان  حد  تا  طرح  این  در  گفت:  زنجان 
با  و  موجود  امکانات  از  بهینه  استفاده   جویی، 
استانداردهاي  با  مطابق  روز  تجهیزات  از  بهره گیری 
طرح  سازي  اجرایي  کمیته  توسط  ابالغي  و  مصوب 
رفاه  جهت  مناسب  محیطي  سازمان،  مالیاتي  جامع 
استان،  در سطح  اداره کل  و همکاران  مؤدیان  حال 
فراهم  شده است تا با ارائه خدمات مالیاتي به  صورت 
متمرکز، در وقت و هزینه های مؤدیان صرفه جویی و 
از ازدحام، نبود فضا و مکان کافي، ترافیک و بسیاري 

از مسائل استرس زا جلوگیري به عمل آید.

شریفی در ادامه خاطرنشان کرد: واحد امور مؤدیان 
واحدهاي  بزرگ ترین  از  یکي  استان  مرکز  مالیاتي 
خدمات مؤدیان کشور است که استانداردهاي اجرایي 
ستاد طرح جامع مالیاتي در آن به نحو مطلوبي رعایت 
و اجراشده است و بر این اساس، ضمن تخصصي شدن 
امور اجرایي، امور مؤدیان از جریان رسیدگي تفکیک 
می شود و در امور مؤدیان بخش هایی از قبیل مرکز 
باجه های  و  مؤدیان  به  پاسخگویي  باجه های  اسناد، 
براي  مؤدیان  و  است  اجراشده  و  پرداخت،طراحي 
انجام امور مالیاتي خود به این محل مراجعه می کنند 
براي  مالیاتي آن ها حسب شرح وظایف  امور  تمام  و 
هر باجه تعریف شده است و از تردد به سایر بخش ها، 

علی الخصوص بخش رسیدگي خودداري می شود 

کارگاه آموزشی ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 
امور  کل  مدیر  و  مالیاتی  انتظامی  دادستان  با حضور 

مالیاتی استان فارس برگزارشد.
دادستان  آرضایی،  کارگاه  این  در  سامان،  گزارش  به 
انتظامی مالیاتی مالیاتی با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری، عزم جدی نظام مالیاتی را برخورد با مفاسد 
اقتصادی جهت برقراری عدالت مالیاتی، جلوگیری از 
فرار مالیاتی و در نهایت تحقق درآمدهای پاک عنوان 
کردوتاکید نمود: از وظایف قانونی کارکنان امورمالیاتی 
حق  احقاق  پاسخگویی،  افزایش  مردم،  اعتماد  جلب 
مؤدی و تکریم ارباب رجوع است که این مهم با برنامه 

ریزی، تدبیر و نظارت دایمی امکان پذیر می باشد.
پیشگیری  راستای  در  کرد:  نشان  خاطر  آرضایی 
نظارت  امر  در  رویه  وحدت  وایجاد  فساد  با  مبارزه  و 
وتسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکالت و ارزیابی 

عملکرد از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
در ادامه مؤمنی، مدیرکل امور مالیاتی استان فارس به 
انسانی سالم و کارآمد  نیروی  اهمیت نقش و جایگاه 
به عنوان سرمایه های انسانی اشاره کرد و بیان داشت: 
مالیاتی  امور  سازمان  عالی  اهداف  پیشبرد  به منظور 

صحیح  اجرای  همچنین  و  سازمانی  جایگاه  ارتقاء  و 
قانون و اعتمادسازی بین مؤدی و نظام مالیاتی مانع از 

شکل گیری هرگونه تخلف و یا فساد می شویم.
مالیاتی،  امور  سازمان  اولویت های  از  افزود:  وی 
بنابراین  است،  ادارات  در  فساد  بروز  از  پیشگیری 
نظارت در تمامی ابعاد سیستم اداری جهت پیشگیری 
می  ضروری  و  اجتناب ناپذیر  امری  فساد،  بروز  از 
باشدکه در این راستا اداره کل امور مالیاتی فارس نیز 
آسیب  کاهش  و  ناهنجاری ها  از  پیشگیری  به منظور 
که  داده  تشکیل  را  پیشگیری  کمیته  انسانی،  نیروی 
نظارت مستمر بر کارکنان باهدف اصالح پرونده ها در 

دستور کار این کمیته قرارگرفته است.

درآمدهای  تحقق  از  مازندران  مالیاتي  امور  مدیرکل 
مالیاتی در 3 ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: 
اقتصادی  استقالل  جهت  در  گامی  مالیات  پرداخت 

است.
امور  مدیرکل  حمزه ای،  علی اکبر  سامان،  گزارش  به 
مؤدیان  همکاري  از  تقدیر  ضمن  مازندران،  مالیاتي 
استان و تالش همکاران در ادارات تابعه، جمع وصولي 
مالیات 3 ماهه سال جاري از منابع مختلف را بالغ بر 
2 هزار و 381 میلیارد ریال اعالم نمود که درمجموع 
توانسته 102 درصد از پیش بینی سازمان امور مالیاتي 

کشور را تأمین نماید.
حمزه ای وصول این مبلغ مالیات در سه ماهه نخست 
وظیفه شناسی  و  باال  فرهنگ  نتیجه  را  جاري  سال 
و  تالش  با  که  همکاران  از  و  دانست  استان  مؤدیان 
کوشش گام مهمی در جهت اقدام و عمل به اقتصاد 

مقاومتي برداشتند قدرداني نمود.

وی  با اشاره به اینکه پرداخت مالیات و انجام به موقع 
تکالیف مالیاتي گامي در جهت اتکا به اقتصاد مقاومتي 
و دوری از اقتصاد متکي به نفت است، اعالم کرد: از 
مجموع 2 هزار و 381 میلیارد ریال مالیات وصول شده، 
بیش از یک هزار و 531 میلیارد ریال از این درآمد از 
محل درآمدهای مستقیم و بیش از 849 میلیارد ریال 
نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به ترتیب 27 و 25 درصد رشد 

داشته است.
ترویج  باهدف  جامعه  آگاه سازی  و  اطالع رسانی  وي 
داشت:  اظهار  و  دانست  ضروری  را  مالیاتي  فرهنگ 
تأثیر  مصرف،  موارد  مالیات،  پرداخت  ضرورت  باید 
برنامه های زیرساختي و  بر اجراي  درآمدهاي مالیاتي 
رفاهي استان و درنهایت تأمین رفاه عمومي و تحقق 

عدالت اقتصادي برای عموم مردم تشریح گردد.

مدیرکل امور مالیاتي استان گلستان شکوفایی اقتصاد 
کشور را در گرو اتکا به درآمدهاي غیرنفتي دانست و 
به  می توان  مالیاتي  پاک  درآمدهاي  به  اتکا  با  گفت: 

اقتصاد کشور کمک کرد.
مدیرکل  هزارجریبی،  علی اصغر  سامان،  گزارش  به 
امور مالیاتي استان گلستان در نشست خبری اصحاب 
ششم  برنامه  اهداف  تحقق  شک  بدون  گفت:  رسانه 
توسعه درگرو اصالحات اقتصادي است و اقدام عملي 
و  نفتي  درآمدهاي  به  بودجه  اتکا  کاهش  جهت  در 
افزایش درآمدهاي مالیاتي سبب تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتي مي شود. 
مقاومتي  اقتصاد  تحقق  راستاي  در  کرد:  بیان  وي 
ثروت های  فروش  محل  از  نباید  دولت  هزینه های 
امر  این  باید  و  شود  تأمین  نفت  چون  هم  خدادادی 
کنوني  شرایط  در  درواقع  کرد  تأمین  مالیات  از  را 
از  دولت  درآمدي  منابع  تأمین  براي  راهکار  بهترین 
داد: سال جدید همگام  ادامه  مالیات است وي  محل 
با اجراي اصالحیه قانون مالیات های مستقیم تحوالت 
امیدواریم  ایجاد می شود که  مالیاتي  نظام  اساسي در 
در بلندمدت با شفاف سازی گام های مؤثري در تعامل 
با مؤدیان و اجراي عدالت مالیاتي و جلوگیري از فرار 

مالیاتي برداشته شود. 
می توانند  رسانه  اصحاب  اینکه  بابیان  هزارجریبی 

باشند  مالیاتي  فرهنگ  اشاعه  در  ما  توانمند  بازوان 
گفت: اصحاب رسانه می توانند نقش پررنگي در ارتقای 

فرهنگ مالیاتی در جامعه داشته باشند. 
مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به رتبه نخست 
فرهنگ  جشنواره  در  استان  مالیاتي  امور  کل  اداره 
به  گذشته  سال  در  افزود:  گذشته  سال  مالیاتي 
فرهنگ  جشنواره  در  توانستیم  رسانه  اصحاب  کمک 
مالیاتي رتبه نخست کشور را در تعداد دریافت آثار به 
دست آوریم. وي در خاتمه به اصالحیه جدید قانون 
با  امیدواریم  گفت:  و  کرد  اشاره  مستقیم  مالیات های 
قانون مالیات های مستقیم شاهد  اصالحات جدید در 
افزایش عدالت مالیاتي و فرار مالیاتي کمتري در سطح 

جامعه باشیم.

پرداخت بيش از 24 ميليارد ريال به شهرداری ها و دهياری های ايالم

امضا تفاهم نامه همکاري پژوهشي مالياتي در قم

موديان قوانين مالياتي را رعايت کنند

تمکين مالياتی در سايه ی اطالع رسانی از محل هزينه کرد ماليات

پرداخت ماليات، تکليفي ملي، شرعي وقانوني است

تجهيز واحد امور موديان طرح جامع مالياتی در استاناقدام و عمل در چهارچوب اجرای طرح جامع مالياتی محقق می شود 

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء سالمت اداری در امور مالياتی فارس

پرداخت ماليات گامی در جهت استقالل اقتصادی است
شکوفايی اقتصاد کشور در گرو اتکا به درآمدهاي غيرنفتي است

مدیر کل امور مالیاتی ایالم خبر داد

مدیرکل امور مالیاتي استان همدان

مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری

معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداري اصفهان

مدیر کل امور مالیاتی زنجان خبردادرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

مدیرکل امور مالیاتي مازندران خبر داد
مدیرکل امور مالیاتي استان گلستان

مدیرکل امور مالیاتی البرز، مهم ترین ثمره اجرای طرح 
جامع مالیاتی را برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد.

امور  تقوی، مدیرکل  به گزارش سامان، سید مجتبی 
جامع  طرح  اهداف  عمده ترین  البرز  استان  مالیاتی 
هزینه های  کاهش  مردم،  رضایت  افزایش  را  مالیاتی 
وصول مالیات، تبدیل سیستم سنتی به سیستم مدرن 
وصول مالیات، تأمین درآمدهای پاک مالیاتی و قطع 

وابستگی دولت به درآمدهای نفتی برشمرد. 
مهم  را  طبقاتی  فاصله  کاهش  در  مالیات  نقش  وی 
خوداظهاری،  سیستم  اینکه  به  اشاره  با  و  دانست 
بهترین روش دریافت اظهارنامه های مالیاتی در سراسر 

حضوری،  مراجعه  عدم  داشت:  اظهار  است،  جهان 
هزینه های  کاهش  مردم،  به  خدمت رسانی   افزایش 
ازجمله  آن  پرداخت  در  تسریع  و  مالیات  وصول 
اظهارنامه های  امسال  و  است  خوداظهاری  مزایای 
از طریق  الکترونیکی و  به صورت 100 درصد  مالیاتی 
خوداظهاری دریافت می شود. تقوی افزود: این همکاری 
و  مالیاتی، پست  امور  اداره کل  بین  استان  در سطح 
از  بسیاری  طرح  این  در  که  می شود  واقع  شهرداری 
ارائه  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه  که  مالیاتی  واحدهای 
طریق  این  از  به طورقطع  و  شناسایی شده  نمی کنند، 

درآمد مالیاتی استان افزایش پیدا می کند.

ــار  ــاه اظه ــتان کرمانش ــي اس ــور مالیات ــر کل ام مدی
ــان از  ــدی مودی ــاد و رضایت من ــب اعتم ــت: جل داش

ــی کشــور اســت. ــداف نظــام مالیات اه
ــور  ــر کل ام ــاهی، مدی ــامان، ملکش ــزارش س ــه گ ب
ــت:  ــکاران گف ــا هم ــدار ب ــاه در دی ــی کرمانش مالیات
ــروژه مهــم،  ــا معرفــي دو پ ســازمان امــور مالیاتــي ب
پیــاده ســازي کامــل نظــام مالیــات بــرارزش افــزوده 
ــزائي در  ــش بس ــی نق ــع مالیات ــرح جام ــرای ط و اج

ــده دارد. ــي برعه ــاد مقاومت ــراي اقتص اج
ــه موقــع و  ــه اجــراي ب وی در ادامــه افــزود: توجــه ب
ــد ادارات  ــي توان ــروژه، م ــن دو پ ــدي شــده ای زمانبن
ــاری  ــتر ی ــانی بیش ــت رس ــي را در خدم ــور مالیات ام

کنــد و نیــل بــه اهــداف عالیــه ســازمان کــه تحقــق 
ــي مــي باشــد را ممکــن ســازد. در آمدهــاي مالیات

ــت  ــر شــمردن اهمی ــن ضمــن ب ملکشــاهي، هم چنی
ــتم  ــر سیس ــی و تغیی ــع مالیات ــرح جام ــرای ط اج
ــه  ــزه، از آن ب ــتم مکانی ــه سیس ــی ب ــنتی مالیات س
ــام  ــور ن ــی کش ــروژه الکترونیک ــن پ ــوان مهمتری عن
بــرد و افــزود: امیدواریــم بــا اجــرای کامــل آن، 
تحقــق درآمدهــای مالیاتــی عادالنه تــر و موجــب 

ــد. ــی باش ــان مالیات ــاد مودی ــب اعتم جل
را  مالیاتــي  درآمدهــاي  تحقــق  خاتمــه،  در  وی 
از اهــداف مهــم اداره کل امــور مالیاتــی اســتان 

برشــمرد.

مدیرکل امور مالیاتي کردستان گفت: ارتقاي فرهنگ 
مالیاتي،کاري گسترده و بلندمدت است و عزم جدي 
را  استاني  مسئولین  همه  همکاری  و  عمل  و  اقدام  و 

می طلبد.  

امور  مدیرکل  الوندي،  علیرضا  سامان،  گزارش  به 
امور  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  کردستان  مالیاتي 
مالیاتي گام های بسیار خوبي را در جهت اعتمادسازی 
اظهار  است،  برداشته  مؤدیان  میان  فرهنگ سازی  و 
تکالیف  و  وظایف  به  نسبت  مالیاتي  مؤدیان  داشت: 
خود در زمینه ارائه اظهارنامه آگاهند اما در خصوص 
پرداخت مالیات، فرهنگ سازی گسترده تری نیاز است. 
وي افزود: فرار مالیاتي، ضررهاي هنگفتي را بر پیکره 
بی اعتمادی  باعث  و  سازد  می  وارد  کشور  اقتصادي 
مالیاتي  تمکین  عدم  و  مالیات  پرداخت  امر  در  مردم 
مي شودکه امیدواریم با اجراي طرح جامع مالیاتي و 
شفاف سازی مالي مؤدیان تا حدود زیادی با این پدیده 

مقابله شود. 

مدیرکل امور مالیاتی اردبیل در بازدید از اداره امور مالیاتي 
شهرستان مشکین شهر، ضمن تقدیر از تالش کارکنان آن 
اداره در تحقق وصولي سه ماهه اول سالجاري، بر رعایت 

عدالت در تشخیص و وصول مالیات تاکید کرد.
به گزارش سامان، رسول نوع پرور، مدیرکل امور مالیاتی 
اردبیل در این بازدید با اشاره به نامگذاري سال جاری با 
نام ))اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل((، توسط مقام معظم 
رهبري، افزود: سازمان امور مالیاتي کشور با اجراي طرح 
جامع مالیاتي و همچنین پیاده سازي حلقه هاي بعدي 
اهداف  به سوي عملیاتي نمودن  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
اقتصاد مقاومتي حرکت کرده است. مدیرکل امور مالیاتی 

اردبیل با توجه به سیاستهاي جدید سازمان امور مالیاتي 
کشور، خواستار همت مضاعف همکاران مالیاتی در مسیر 
اقتصاد مقاومتي  باب  بیني شده در  اهداف پیش  به  نیل 

شد.
وی ضمن تاکید بر اهمیت شناسایي مودیان جدید، ابالغ 
به موقع اوراق مالیاتي و تسریع در فرایند ابالغ، شناسایي 
جایگاه  مودیان،  با  توافق  انجام  و  افزوده  ارزش  مودیان 
و  عدالت  توسعه  بویژه  کشور  اقتصادي  نظام  در  مالیات 
عدم اتکا به درآمدهاي نفتي را بسیار مهم دانست و گفت: 
توجه به فرهنگ سازي مالیاتي و آموزش مودیان بایستي 

در راس همه امور قرار گیرد.

عدالت مالياتی؛ ثمره اجرای طرح جامع مالياتی است

جلب اعتماد موديان در راستای اهداف نظام مالياتی کشور

ارتقاي فرهنگ مالياتي، نيازمند اقدام و عمل همه مسئولين است

رعايت عدالت در تشخيص و وصول ماليات

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز

مدیر کل امور مالیاتي کرمانشاه

مدیرکل امور مالیاتي استان کردستان

مدیرکل امور مالیاتی اردبیل تاکید کرد

اجرای  با  گفت:  مرکزی  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
جهت  مناسبی  بسترهای  مستقیم  مالیات های  قانون 
سنتی  سیستم  از  گرفتن  فاصله  و  مالیاتی  شفافیت 
مالیات ستانی ایجاد می شود که با توجه به این پشتوانه 
شاهد  آینده  سال های  در  می توان  اجرایی  و  حقوقی 

رشد و شکوفایی بیشتر در کشور باشیم.
اجرایی  راهکارهای  بررسی  جلسه  سامان،  گزارش  به 
امور  مدیرکل  حضور  با  مستقیم  مالیات های  قانون 
جهت  مسئولین  از  جمعی  و  مرکزی  استان  مالیاتی 
تعامل  و  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  راههای  بررسی 
وصول  خصوص  در  نظارتی  دستگاه های  همکاری  و 
استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  در  دولت  حقه  حقوق 

برگزار شد.
در  مرکزی  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  فرد،  ساالر 
موجب  مالیاتی  جامع  طرح  داشت:  اظهار  جلسه  این 
فرارهای  کاهش  اقتصادی،  فعالیت های  شفاف سازی 
ابالغی  کلی  و سیاست های  منویات  اجرای  و  مالیاتی 
مقام معظم رهبری در خصوص کاهش اتکای به نفت 
و افزایش درآمدهای مالیاتی که یکی از اهداف اصلی 

طرح جامع مالیاتی به شمار می رود، می شود.
اشاره  مستقیم  مالیات های  در  مصوب  جرائم  به  وی 

قانون،  مالیاتی مقرر در  بر جرائم  افزود: عالوه  و  کرد 
قانونی  تکالیف  انجام  از  مؤدی  خودداری  صورت  در 
در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی 
متوالی،  سال   3 در  هزینه ای  و  درآمدی  اطالعات 
نام  به  خود  قراردادهای  و  معامالت  تنظیم  همچنین 
دیگران و یا معامالت و قراردادهای مودیان دیگر به نام 
خود برخالف واقع و نیز تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک 
خالف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی 
مالیاتی محسوب  آن جرم  از  درآمد حاصل  کتمان  و 
شده و مرتکب و یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات 

درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم می شوند.
در ادامه این جلسه عشقی، بازرس کل سازمان بازرسی 
مهم  موارد  از  یکی  داشت:  بیان  مرکزی،  استان  در 
و  مالیاتی  فرار  بودن  مالیات های مستقیم جرم  قانون 
جلوگیری از آن است. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود از راهکار برخی شرکت های استان که به بهانه های 
مختلف ازجمله موانع تولید و اشتغال، پرداخت مالیات 
و حقوق مردم و دولت را به تعویق می اندازند، گالیه 
مالیات ها  محل  از  کشور  جاری  بودجه  افزود:  و  کرد 
در  کشور  مالیات،  پرداخت  عدم  با  و  می شود  تأمین 

زمینه های مختلف دچار چالش خواهد شد.

قانون ماليات های مستقيم زمينه ساز شفافيت مالياتی
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از لزوم مشارکت 
درصدي   100 تحقق  به منظور  مؤدیان  همراهی  و 
درآمدهاي مالیاتي آذربایجان غربي در سال » اقتصاد 

مقاومتي؛ اقدام و عمل « خبر داد. 
امور  مدیرکل  لي،  مزرعه  یعقوب  سامان،  گزارش  به 
مالیاتي آذربایجان غربي در جلسه شوراي اداري این 
اداره کل که باهدف تشریح و تبیین اهداف و مصوبات 
اجالس اخیر مدیران کل مالیاتي سراسر کشور تشکیل 
شد، با اشاره به هدف گذاری براي تحقق 100 درصدی 
درآمدهاي استان در سال اقدام و عمل، اظهار داشت: 
در دو سال گذشته، 12 هزار منبع جدید مالیاتي در 

استان شناسایی شده است که وصول معوقات مالیاتي 
درآمدهای  تحقق  در  جدید  منابع  محل  از  وصول  و 

مالیاتی استان، سهم به سزایي خواهند داشت.  
تحقق  بیش ازپیش  اهمیت  بر  تأکید  با  مزرعه لي 
درآمدهاي مالیاتي براي کشور در سال جاري با توجه 
به وضعیت اقتصادي کشور و قیمت پایین فروش نفت، 
تصریح کرد: امیدواریم با مشارکت و تعامل مؤدیان در 
مالیاتی  درآمدهای  درصد   100 مالیات،  پرداخت  امر 

وصول و هزینه های کشور تأمین شود.
مدیرکل امور مالیاتي آذربایجان غربي، وضعیت وصول 
رضایت بخش  را  گذشته  سال  در  مالیاتي  درآمدهای 
تشکر  و  تقدیر  همکاران  کلیه  تالش  از  و  کرد  عنوان 
موضوع  به  ویژه  توجه  کرد:  خاطرنشان  وی  کرد. 
سالمت اداري، تأکید بر تکمیل طرح جامع مالیاتي تا 
بهمن ماه سال جاری، تحقق اهداف تعیین شده، برنامه 
رفاهي  امکانات  توسعه  و  ارباب رجوع  تکریم  محوري، 
مؤدیان و کارکنان و صرفه جویی در هزینه ها ازجمله 
گرفته  قرار  تأکید  مورد  استان  در  که  است  مواردي 

است.

با مشارکت مؤديان، صد درصد درآمدهاي مالياتي وصول می شود 
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی



برگزار  استانداری  در  که  نشستی  در  گیالن  استاندار 
شد نقش مالیات را در تحقق درآمدهای استانی حائز 

اهمیت خواند.
به گزارش سامان، در این نشست دکتر نجفی، استاندار 
گیالن، ضمن رضایت از نحوه ی عملکرد اداره کل امور 
از دستگاه های  اداره کل  این  که  این  بیان  با  مالیاتی 
جهت  تالش  ضرورت  بر  است،  استان  تقدیر   قابل 

شفاف سازی و عدالت مالیاتی تاکید کرد.
اصل  بر  دولت  مهم  رویکرد  کرد:  خاطرنشان  وی 
رسالت  و  است  کارکنان  مالی  سالمت  و  پاکدستی 
سازمان فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال استان 

بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
مالیاتی  امور  این نشست حقیقی، مدیر کل  ادامه  در 
استان گیالن تصریح کرد: در سال جاری در راستای 
»اقتصاد  سال  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
اقشار  به  کمک  جهت  در  عمل«و  و  اقدام  مقاومتی، 
آسیب پذیر جامعه و تکریم مودیان با اتحادیه ها توافق 
در  استان گیالن  اینکه  بیان  با  آمد. حقیقی  به عمل 
سال 94، بیش از 722 میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
به سال  این مقدار 18 درصد نسبت  داشته است که 
93 افزایش داشته است، به درآمدهای مالیاتی در سه 
مدت  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  امسال  نخست  ماه 
شامل  مالیاتی  آمد  در  تومان  میلیارد   167 بیش 
مالیات های مستقیم و غیر مستقیم )ارزش افزوده( در 

داشته  رشد  درصد   29 که  است  شده  وصول  گیالن 
مالیات های  قانون  اصالحیه  به  اشاره  با  وی  است. 
جهت  در  مالیاتی  معافیت های  و  مشوقها  و  مستقیم 
حمایت از بخش تولید و سرمایه گذاري افزود: مطابق 
معافیت های  مستقیم  مالیات های  قانون   132 ماده 
مالیاتی با هدف رفع موانع تولید و کار آفرینی تولیدی 
و خدماتی، در نظر گرفته شده است. حقیقی از دریافت 
137 هزار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در خرداد 
ماه سالجاری خبر دادو آن را نشان از فرهنگ مالیاتی 
باالی مردم استان دانست. مدیرکل امور مالیاتی گیالن 
در خصوص طرح جامع مالیاتی در استان اظهار داشت: 
با توجه به اینکه طرح جامع مالیاتی یکی از اقدامات 
مهم و اثرگذار و دارای اولویت در سازمان امور مالیاتی 
است، خوشبختانه توانسته ایم در اکثر شهرهای استان 

این طرح را اجرایی نماییم.
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امور  کل  اداره  در  دارایي  و  مالیاتي  اسناد  نمایشگاه 
مالیاتی استان یزد در هفته فرهنگ مالیاتی برپا شد. 

مالیاتی  فرهنگ  مناسبت هفته  به  به گزارش سامان، 
که با پنجاه و دومین سالگرد انتزاع و استقالل دارایي 
نمایشگاه  است،  هم زمان شده  اصفهان  استان  از  یزد 
سند  سي  از  بیش  قالب  در  دارایي  و  مالیاتي  اسناد 
خصوص  در  وقت  دارایي  وزیر  نامه  شامل  تاریخي 
استقالل دارایي یزد از اصفهان، نحوه پرداخت مالیات، 
و  مستقیم  مالیات های  انواع  سفید،  پول  جمع آوری 
به عنوان  مشیرالممالک  مجدد  انتصاب  غیرمستقیم، 

پیشکار دولت در یزد و دیگر اسناد مرتبط با موضوع 
مالیات در اداره کل استان برپا شد. 

گفتنی است قدیمی ترین سند در این نمایشگاه مربوط 
از  است.  قمري  ده هجري  و  دویست  و  هزار  به سال 
نمایشگاه  این  در  نمایش گذاشته شده  به  اسناد  دیگر 
حواله  مرکزي،  محاسب  انتصاب  به حکم  می توان 
اراضي،  مالیات  پرداخت  خصوص  در  مالي  مساعده 
تفاوت  مجدد  برقراري  و  آب ها  مالیات  دریافت  رسید 
مستحق  اشخاص  به  مستمري  پرداخت  جهت  عمل 

اشاره کرد. 

مدیرکل امور مالیاتي یزد از افزایش درآمدهاي مالیاتي 
استان بواسطه مبارزه با فرارهاي مالیاتي خبر داد.

به گزارش سامان، سید رضا نوربخش،  مدیرکل امور 
مالیاتي یزد با بیان اینکه خوشبختانه صاحبان مشاغل 
خود  مالیاتي  تکالیف  به خوبی  جاری  سال  در  استان 
تعداد  در سال گذشته  کرد:  تصریح  داده اند،  انجام  را 
از سوي صاحبان  مالیاتي  اظهارنامه  و 503  44 هزار 
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درصدي به 46 هزار و 754 مورد افزایش یافت. 
ابراز  اهمیت  به  اشاره  با  یزد  مالیاتي  امور  مدیرکل 
بیانگر دقت آنها در تنظیم  مالیات توسط مؤدیان که 
اظهارنامه مالیاتي است، اظهار داشت: میانگین مالیات 
ابرازي هر یک از صاحبان مشاغل همراه با اظهارنامه 
درسال گذشته، معادل پنج میلیون و 328 هزار ریال 
بوده که این مبلغ در سال جاري به پنج میلیون و 402 

هزار و 747  ریال افزایش یافته است. 
نوربخش با اشاره به پیش بیني وصول یک هزار و 150 
میلیارد تومان مالیات در استان یزد براي سال جاري، 
اول سال جاري 85 درصد  اظهار داشت: در سه ماهه 
یعني 300 میلیارد تومان از درآمدهاي مالیاتي استان 

یزد وصول شده است.
مدیرکل امور مالیاتي یزد در پایان با اشاره به افزایش 
سهم درآمدهاي استان از مالیات در سال جاری، اظهار 
داشت: تمام تالش اداره کل امور مالیاتي استان براي 
تأمین این افزایش از طریق شناسایي فرارهاي مالیاتي 
شرایط  به  توجه  با  مؤدیان  بر  فشار  نکردن  وارد  و 
جامع  طرح  اجرای  با  و  بود  خواهد  کشور  اقتصادي 
فرارهاي  با  مقابله  به  الکترونیکي  نظارت  و  مالیاتي 

مالیاتي خواهیم پرداخت. 

افزایش  گفت:  سمنان  استان  مالیاتي  امور  مدیرکل 
بافرهنگ سازي  مالیات  مشارکت مردم در پرداخت 
آثار  باید  مردم  و  است  امکان پذیر  مؤثر  و  مناسب 

پرداخت مالیات را لمس کنند.
امور  مدیرکل  بی نیاز،  عباس  سامان،  گزارش  به 
اصحاب  با  خبری  نشست  در  سمنان  مالیاتي 
فرهنگ سازی  اهمیت  به  اشاره  با  استان،  رسانه های 
و نقش بسیار مهم رسانه ها در این بخش خاطرنشان 
ساختار  ایجاد  به  منوط  کشور  اقتصاد  کرد: سالمت 
مالیاتي  نظام  استقرار  با  سالم  مالیاتي  و  درآمدي 
قوي و هدفمند است و یکي از شروط اساسي ایجاد 
نظام مالیاتي مطلوب، مقبولیت آن از سوي مردم و 
پرداخت داوطلبانه مالیات است که این امر با تقویت 
ایجاد بسترهاي فرهنگي مناسب  و  مالیاتي  فرهنگ 

امکان پذیر است.
به ضرورت  نسبت  افراد  آگاهی  ارتقاء  با  افزود:  وی 
پرداخت مالیات و تبعات جبران ناپذیر عدم وصول آن 
بر اقتصاد کشور، می توان حمایت مردم را در پرداخت 
با کمک رسانه های  امیدواریم  و  افزایش داد  مالیات 
جمعي و اصحاب مطبوعات نسبت به این امر خطیر 

درآمدهای  تحقق  بی نیاز،  برداریم.  مؤثری  گام های 
مالیاتی را از مهم ترین محورهای کاری دولت ارزیابی 
و تصریح کرد: در همه کشورهای توسعه یافته، مالیات 
نقش مهم و محوری در توسعه و رشد اقتصادی دارد.

وی ضمن تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ پرداخت 
و  داد  خبر  آموزشی  فعالیت های  افزایش  از  مالیات، 
دو  در  استان سمنان  مالیاتی  امور  کرد:  خاطرنشان 
بخش درون سازمانی و برون سازمانی اقدام به برگزاری 
دیگر  و  استان  مرکز  در  آموزشی  متعدد  دوره های 
با اشاره به کاهش  شهرستان ها کرده است. بی نیاز 
نرخ مالیات بر درآمد مشاغل گفت: دولت یازدهم این 
مهم را در راستای حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی و توسعه فضای رقابتی در محیط کسب وکار 

اجرایی کرده است.
برای  ویژه  تسهیالت  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
فعاالن اقتصادی، خاطرنشان کرد: دولت مشوق های 
و  مشاغل  صاحبان  برای  متنوعی  و  متعدد  مالیاتی 
فعاالن اقتصادی در نظر گرفته که مؤدیان می توانند 
خود  اقتصادی  فعالیت  رونق  بر  آن  از  بهره گیری  با 
بیفزایند. وی بابیان اینکه همکاران ما آمادگی کامل 
دارند که مشاوره های الزم را به مؤدیان ارائه دهند، 
خبره  کارشناسان  از  می توانند  مؤدیان  کرد:  تصریح 
این اداره کل در سراسر استان مشاوره بگیرند، ضمن 
امکان مالقات  نیز  اینکه هر هفته روزهای سه شنبه 
مردمی با مدیرکل امور مالیاتی استان فراهم است و 
مردم می توانند با مراجعه به اداره کل مشکالت خود 

را به سهولت مطرح کنند.

مدیرکل امور مالیاتي قزوین در دیدار با مدیرعامل ایرنا 
در استان بر نقش بي بدیل و موثر رسانه ها در فرهنگ 

سازي مالیاتي در بین شهروندان تاکید کرد.
 به گزارش سامان، در این دیدار پورامیدي، مدیرکل 
امور مالیاتي قزوین وظیفه و رسالت حرفه اي رسانه ها 
را اطالع رساني دقیق و شفاف عنوان کرد و تاثیرات 

عمیق رسانه ها بر افکار عمومي را یادآور شد.
وی با اشاره به تفاوت کمي و کیفي رسانه ها در نحوه 
انعکاس اخبار و رویدادها، خبرگزاري رسمي جمهوري 
گذار  تاثیر  و  اي  حرفه  اي  رسانه  را  )ایرنا(  اسالمي 
در  رسانه  این  دقیق  رساني  اطالع  از شیوه  و  دانست 

خصوص موضوعات مالیاتي، تشکر و قدرداني کرد.
به  اشاره  با  ادامه  در  قزوین  مالیاتي  امور  مدیرکل 
تغییرات  و  مستقیم  مالیاتهاي  قانون  اخیر  اصالحیه 
اساسي در برخي قوانین مالیاتي، ضرورت اطالع رساني 
و آگاه سازي شهروندان از محتواي قوانین را ضروري 

فرار  با  برخورد  در  قانون  جدیت  بر  و  دانست  الزم  و 
مالیاتي، کتمان درآمد، حساب سازي و ... تاکید کرد. 
اجراي  فرایند  به  اشاره  با  استان  امورمالیاتي  مدیرکل 
مهترین  از  یکي  را  طرح  این  مالیاتي،  جامع  طرح 
مالیاتي  نظام  ساختار  اصالح  راستاي  در  اقدامات 
کشور و بهبود روشها دانست و هدف از اجراي آن را 
شفاف سازي مبادالت و فعالیتهاي اقتصادي، جلوگیري 
و  مالیات  وصول  هزینه هاي  کاهش  مالیاتي،  فرار  از 

تسریع در انجام امور مالیاتي عنوان کرد. 
ایرنا در استان قزوین  در این دیدار مقدم، مدیرعامل 
امور  از رویکرد سازنده و مثبت مدیرکل  با تشکر  نیز 
مالیاتي استان نسبت به رسانه ها، سیاست خبري ایرنا 
را انعکاس شفاف دیدگاهها و سیاستهاي نظام و دولت 
دانست و بر رعایت تمام اصول حرفه اي در خبررساني 

از جانب این رسانه تاکید کرد.

منابع  توسعه  و  اقتصادي  امور  هماهنگي  معاون 
کل  اداره  از  بازدید  در  آذربایجان شرقي  استانداري 
از زحمات و تالش هاي مدیریت  استان،  مالیاتي  امور 
و کارکنان اداره کل قدرداني کرد و کار وصول مالیات 

را بسیار حساس و خطیر دانست.
امور  نواداد، معاون هماهنگي  به گزارش سامان، علي 
آذربایجان شرقي،  استانداري  منابع  توسعه  و  اقتصادي 
نقش مالیات در اقتصاد کشور و استان را مهم توصیف 
مهم ترین  از  یکي  مالیاتي  نظام  کرد:  تصریح  و  نمود 
ارکان اقتصاد مقاومتي به حساب مي آید و بعد از تغییر 
نظام بودجه ریزي کشور و کاهش وابستگي اقتصاد به 
استوار  مالیات  بر  کشور  درآمدهاي  ثقل  نقطه  نفت، 
طریق  از  کشور  درآمدهاي  از  زیادي  بخش  و  است 

مالیات تأمین مي شود.

ادارات  به حساسیت و سختي هاي کار کارکنان   وی 
بسیار  مالیات  وصول  کار  افزود:  و  کرد  اشاره  مالیاتي 
هم  باید  همزمان  که  چرا  مي باشد  خطیر  و  حساس 
مودیان  رضایت  هم  و  کنند  عمل  قانوني  تکالیف  به 

مالیاتي جلب شود.
افزایش درآمدهاي  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  نواداد در   
مالیاتي نباید به فشار مضاعف به مودیان خوش حساب 
و  جدید  مودیان  شناسایي  شود،  منجر  قانونمند  و 
برخورد با فرار مالیاتي را یکي از بهترین اقدامات جهت 

افزایش درآمدهاي مالیاتي دانست.
 وي در پایان با تشکر از تالش ها و زحمات مدیریت و 
کارکنان اداره کل، کسب موفقیت ها و دستاوردها در 
این اداره کل را ناشي از تدبیر، دانش و تالش مجموعه 

مدیریت و کارکنان اداره کل دانست.

خدمات  ارائه  رضوی،  خراسان  مالیاتي  امور  کل  مدیر 
را  الرضا)ع(  موسي  ابن  علي  آقا  مجاوران  به  مطلوب 

از وظایف اصلي اداره کل امور مالیاتي استان برشمرد.
به گزارش سامان، ابدی، مدیر کل امور مالیاتی خراسان 
رضوی در دیدار با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوي 
، بر اهمیت نقش و جایگاه پرداخت مالیات در تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتي تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به این که بر اساس قانون جدید 
مالیاتهاي مستقیم، نهادهاي انقالب اسالمي و آستانهاي 
مي باشند،  مالیاتي  اظهارنامه  ارایه  به  مکلف  مبارکه 
از سوي مقام  نام گذاري سال 95  به  با توجه  گفت:  
اقدام  مقاومتي،  اقتصاد  سال  عنوان  به  رهبري  معظم 
و  نهادها  ها،  دستگاه  کلیه  مشارکت  عمل، ضرورت  و 

آستانهاي مبارکه به موضوع مالیات احساس مي گردد. 
قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم  بختیاري،  خاتمه،  در 
مالیات  هفته  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  نیز  رضوي 
به  اي  ویژه  تاکید  رضوي  قدس  آستان  تولیت  افزود: 

رعایت تکالیف قانوني و شرعي این نهاد مقدس دارد.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان، تصریح کرد: افزایش 
درآمدهای مالیاتی موجب توسعه و رونق اقتصادی در 

کشور می شود.
مالیاتی  امور  مدیرکل  محمدی،  سامان،  گزارش  به 
فرماندار  و  استاندار  معاون  با  دیدار  در  لرستان، 
شهرستان بروجرد، به نقش و جایگاه مالیات به عنوان 
تحقق  و  کرد  اشاره  دولت  درآمدی  منبع  مهمترین 
اقتصادی  کالن  برنامه های  در  را  مالیاتی  درآمدهای 
با اهمیت برشمرد. در ادامه این دیدار، پورقاسمیان، 
در  را  ها  مالیات  موقع  به  وصول  بروجرد،  فرماندار 

اهمیت  حایز  بسیار  کشور،  توسعه  و  آباداني  جهت 
و  کشور  کنوني  شرایط  به  توجه  با  افزود:  و  دانست 
به منابع  اتکاء  تغییر رویکرد دولت به سمت کاهش 
نفتي و همچنین کاهش شدید درآمدهاي نفتي الزم 
مورد  تمام  جدیت  با  مالیاتي  درآمدهاي  که  است 
بروجرد ضمن  بگیرد. در خاتمه، فرماندار  قرار  توجه 
مالیاتي  امور  کل  اداره  کارکنان  تالش  از  قدردانی 
بروجرد  فرمانداري  کرد:  خاطرنشان  لرستان،  استان 
امر  در  مشارکت  جهت  در  مردم  مشوق  همیشه 
پرداخت مالیات و احقاق حقوق حقه دولت بوده است.

استاندار سیستان و بلوچستان از سیاست های مالیاتی 
در چارچوب شرایط خاص استان بعنوان ابزاری کارآمد 
برای رونق توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذار یاد 

نمود.
استاندار  هاشمی  اوسط  علی  سامان،  گزارش  به 
مدیرکل،  با  که  نشستی  در  بلوچستان  و  سیستان 
معاونین، مسئولین حراست و دادیار انتظامی مالیاتی 
چارچوب  در  مالیاتی  سیاست های  از  داشت،  استان 
شرایط خاص استان بعنوان ابزاری کارآمد جهت رونق 
و  نمود  یاد  گذار  سرمایه  جذب  و  اقتصادی  توسعه 
گفت: می توان با اعمال سیاست های متفاوت ومتعادل 

موجبات جذب سرمایه گذار را فراهم کرد.
سالیان  خشکسالی  قبیل  از  مشکالتی  استاندار 
متمادی، بیکاری و نبود صنایع تولیدی مادر و مسائل 
نوسانات ارزی را به نوعی از دغدغه های اصلی کاهش 
توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: در این راستا، 
سایر  از  تر  متفاوت  می بایست  مالیاتی  سیاست های 
استان باشد تا شاهد خروج سرمایه و سرمایه گذار از 

استان نباشیم. وی تصریح کرد: سهمیه وصولی استان 
می بایست بر اساس کشش و توان بازار مصوب گردد.

و  اساس  اظهارداشت:  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
پایه مؤدی مداری بر اعتماد سازی است و باید در این 

خصوص اهتمام وافر داشت.
در ایـن دیـدار قالسـی مدیـر کل امور مالیاتی اسـتان 
گـزارش کاملـی از اقدامـات صـورت گرفتـه در زمینه 
در  محتـرم  مودیـان  مالیاتـی  اظهارنامه هـای  آمـار 
خردادمـاه به صـورت الکترونیکـی، پرداخـت مالیات بر 
پایـه سـال 1393 بـدون افزایش، شـرح وظایـف اداره 
کل از بـاب تکالیفـی کـه در ارتبـاط بـا سیاسـت های 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی دارد، گـزارش از اقدامـات در 
ارتبـاط بـا قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده و وصـول 
اسـتان،  شـهرداری های  بـه  آن  پرداخـت  و  عـوارض 
اجـرای طـرح جامـع مالیاتـی در ارتبـاط بـا اصـالح 
و  مسـاعدت  حداکثـر  همچنیـن  و  فیزیکـی  فضـای 
همـکاری با مودیـان در رابطه با تخفیف و بخشـودگی 

ارائـه دادند. جرائـم 

از رکود  کارگاه آموزش چالش ها و راهکارهای خروج 
و رشد همراه با اشتغال در ایران توسط هسته علمی 
با حضور  تهران  استان  و  شهر  مالیاتی  امور  پژوهشی 
امور مالیاتی شهر و استان تهران، اعضا هسته  رئیس 
در  مالیاتی  امور  مدیران  از  جمعی  و  پژوهشی  علمی 
سالن اجتماعات اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ 

برگزار شد .
امور  رئیس  صفار،  بنی  حسین  سامان،  گزارش  به 
آموزشی  کارگاه  این  در  تهران  استان  و  مالیاتی شهر 
اظهار داشت: عدم ارتباط بین دانشگاه ها و دستگاه های 
اجرایی باعث شده است تا دستگاه های اجرایی نتوانند 
از علم روز بهره مند شوند و با  شیوه های سنتی به اداره 
امور بپردازند، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی چند 
سالی است که هسته علمی پژوهشی را فعال کرده و 
انجام داده است که  فعالیت های خوبی در این زمینه 
در سال گذشته، اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران 
نیز مکلف شد، این هسته را تشکیل داده و با دعوت 
از اساتید بنام کشور به پژوهش های کاربردی بپردازد.

حضور  از  تهران  استان  و  شهر  مالیاتی  امور  رئیس 

دکتر رنانی به عنوان یکی از اساتید مطرح دانشگاه های 
امیدواری  کشور در کارگاه آموزشی قدردانی و اظهار 
همت  به  آموزشی  کارگاه های  قبیل  این  که  کرد 
همچنین  و  سازمان  پژوهش  دفتر  پژوهشی،  معاونت 
همکاران  تا  برگزار  شوند  نیز  آینده  در  آموزش  دفتر 
حداکثر استفاده از مباحث مطرح شده را داشته باشند .
خرسندی  اظهار  با  رنانی  دکتر  مراسم،  ادامه  در 
و  مدیران  جمع  در  حضور  و  کارگاه  این  برگزاری  از 
گفت:  تهران  استان  و  شهر  مالیاتی  امور  کارشناسان 
عمیق  رکود  ایران،  اقتصاد  جدی  معضالت  از  یکی 
کنونی است که بی گمان، اشراف به مسئله رکود، عمق 
رکود و ریشه های رکود می تواند در نگاه شما به مسئله 
اقتصاد و دسته بندی فعاالن اقتصادی، راه گشا بوده و 
افزایش بصیرت در این حوزه را به دنبال داشته باشد. 
مقامات  بخش  در سه  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  این 
و  ریشه ها  و  مفاهیم  رکود،  انواع  سیاست گذار؛ 
پرداخت و  بیان مسئله  به  از رکود  راهکارهای خروج 
در پایان مراسم به سؤاالت شرکت کنندگان پاسخ داد.

با  نشست  در  شمالی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اصحاب رسانه خواستار نام گذاری یکی از خیابان ها یا 
را موجب  آن  و  نام »مالیات« شد  به  پارک های شهر 

فرهنگ سازی پرداخت مالیات در استان دانست.
به گزارش سامان، جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی 
خراسان شمالی در جمع خبرنگاران گفت: در راستای 
صادرات،  توسعه  و  اشتغال  سرمایه گذاری،  افزایش 
گرفته شده  نظر  در  مالیاتی  معافیت های  و  مشوق ها 
است که با داشتن شرایط مندرج در قوانین اصالح شده 

مالیات های مستقیم عملیاتی می شود.
خدماتی  و  تولیدی  واحدهای  داشت:  اظهار  انوری 
بیش  و  ساالنه  اشتغال  افزایش  درصد   50 دارای  که 
مالیاتی  مشوق های  از  باشند  کار  نیروی  نفر   50 از 
صفر  نرخ  اعمال  به  سال  یک  و  می شوند  برخوردار 
مالیاتی  امور  مدیرکل  می شود.  افزوده  آن ها  مالیاتی 
خراسان شمالی در ادامه گفت: مشوق ها و معافیت های 
مناطق  در  و  سال   5 توسعه یافته  مناطق  در  مالیاتی 
کمتر توسعه یافته 10 سال محاسبه می شود. حمایت 
صادرات،  کشاورزی،  بخش  بورس،  تعاون،  بخش  از 
گردشگری و شهرک های صنعتی در قالب اعمال نرخ 
صفر مالیاتی از دیگر اصالحاتی بود که »انوری« در این 

جلسه به تشریح آن پرداخت.
وی افزود: تأسیسات ایران گردی و جهان گردی بر این 
اساس از پرداخت 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی 
به  اشاره  با  وی  هستند.  معاف  سال   6 مدت  تا  خود 

جامع  طرح  اجرای  داشت:  اظهار  مالیاتی  فرارهای 
کاهش  مالیاتی،  درآمدهای  افزایش  موجب  مالیاتی 
مالی  مالیاتی و شفاف سازی درآمدها و اطالعات  فرار 

می شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی با اشاره به وجود 
با داشتن مهر، فاکتور صوری  شرکت های کاغذی که 
ارزش افزوده  بر  مالیات  اعتبارات  از  تا  می کنند  صادر 
استفاده کنند، اعالم کرد: فاکتورهایی که از سوی این 
است  ساقط  اعتبار  درجه  از  می شود  صادر  شرکت ها 
استفاده  مالیاتی  اعتبار  از  نمی توانند  شرکت ها  این  و 
تاکنون یک هزار  از سال 87  اینکه  بابیان  کنند. وی 
ارزش افزوده  بر  مالیات  محل  از  ریال  میلیارد   680 و 
اعالم  است  پرداخت شده  شهرداری ها  و  دهیاری  به 
از  ریال  میلیارد   463 امسال  نخست  ماه   4 در  کرد: 
استان  در  ارزش افزوده  و  مستقیم  مالیات های  محل 
 317 میزان   این  مجموع  از  که  است  وصول شده 
مابقی  و  مستقیم  مالیات های  محل  از  ریال  میلیارد 
 87 مبلغ  و  می باشد  ارزش افزوده  بر  مالیات  محل  از 
میلیارد ریال نیز به شهرداری ها و دهیاری های استان 
پرداخت شده است. انوری با ابراز اینکه در حال حاضر 
استان در مرحله چهارم طرح جامع مالیاتی است، بیان 
کرد: به زودی این طرح به طور کامل اجرایی می شود که 
از مزایای اجرای آن مؤدی محوری، افزایش درآمدهای 

مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.

مالیات  به موقع  پرداخت  گفت:  هرمزگان  استاندار 
افزایش رفاه مردم را در پی خواهد داشت.

هرمزگان  استاندار  جادری،  دکتر  سامان،  گزارش  به 
ضمن  باید  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  داشت:  اظهار 
نیز  نکته  این  مالیات،  پرداخت  برای  فرهنگ سازی 
موردتوجه قرار گیرد که پرداخت مالیات افزایش رفاه 
نظام  توسعه  موجب  و  داشت  خواهد  پی  در  را  مردم 
سالمت، آموزش و کاهش فقر در جامعه و پیشرفت و 

آبادانی کشور می شود.
 وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و تجاری استان، 
افزود: هرمزگان به عنوان دروازه تجارت و اقتصاد ایران 
وصول  درزمینه ی  کشور  برتر  استان های  از  همواره 

درآمدهای مالیاتی بوده است.
مقاومتی  اقتصاد  برنامه های  به  هرمزگان  استاندار   
ظرفیت های  به  ویژه  توجه  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره 

اصلی  مالیاتی، رکن  ازجمله درآمدهای  داخلی کشور 
تحقق اقتصاد مقاومتی است با وصول به موقع مالیات، 
می توان در راستای رشد و توسعه کشور استفاده کرد.

جادری تصریح کرد: پرداخت مالیات نوعی مسئولیت 
اجتماعی محسوب می شود که اقشار مختلف برحسب 
توانایی خود در این مسئولیت مشارکت می کنند و در 

راستای پیشرفت جامعه خود گام برمی دارند. 

تابعه  دستگاه های  مدیران  هماهنگی  شورای  جلسه 
وزارت اقتصادی ودارایی با محوریت اقتصاد مقاومتی 
و تعامل هرچه بیشتر دستگاه های ذیربط به میزبانی 
وبویراحمد  کهگیلویه  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره 

برگزارشد.
به گزارش سامان، امدادی فرد، مدیر کل امور مالیاتی 
کهگیلویه و بویر احمد و دبیر اجالس گفت: با توجه 
به جایگزینی اقتصاد مبتنی بر مالیات به جای اقتصاد 

متکی برنفت، تالش می شود تا ضمن وصول حقوق 
حقه ی دولت و رعایت حقوق شهروندان ومودیان، از 
مالیاتی،  و بخشودگیهای  قانونی  طریق معافیت های 

حمایت های الزم نیز از بخش تولید به عمل آید.
افزود:  مالیاتی  جامع  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
وصول  هزینه های  کاهش  موجب  طرح  این  اجرای 
از  دو  این  که  می شود  مالیاتی  شفاف سازی  و 

شاخص های مهم اقتصاد مقاومتی است.

اجالس مدیران منطقه 7 سازمان امور مالیاتی کشور 
در استان خوزستان برگزار شد.

از  جمعی  حضور  با  اجالس  این  سامان،  گزارش  به 
خوزستان،  استانهای  کل  مدیران  و  ستادی  مدیران 
لرستان، همدان، ایالم و کرمانشاه به میزبانی اداره کل 

امور مالیاتی خوزستان در اهواز برگزار شد.
مالیاتی  امور  مدیرکل  کاویانی،  همایش  این  در 
خوزستان و دبیر منطقه 7 سازمان امور مالیاتی کشور 
و  مالیاتی  جامع  طرح  از  رونمایی  سال  امسال  گفت: 
ورود رسمی پرونده های مالیاتی به سیستم نرم افزاری 
ERIS است و از آنجا که منطقه 7 سازمان امور مالیاتی 
حدود 8درصد از سهم وصولی مالیات در کشور را به 
در  توافقات  حداکثر  لذا  است،  داده  اختصاص  خود 

پرونده های مالیاتی مدنظر است.
اصلی  اهداف  افزود:  خوزستان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
سازمان امور مالیاتی افزایش آگاهی و آموزش مؤدیان، 
کاهش  کل،  ادارات  عملکرد  بر  بیشتر  هرچه  نظارت 
حجم پرونده های ارجاعی به هیات های حل اختالف 

مالیاتی در جهت افزایش هرچه بیشتر عدالت مالیاتی 
و اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور است.

امور  اهداف سازمان  به منظور تحقق  بیان داشت:  وی 
مالیاتی درزمینه وصول مالیات و جلوگیری از هرگونه 
تمامی ظرفیت های  از  استفاده  مالیاتی،  فرار  و  تخلف 
قانونی، نیروی انسانی شاغل در اداره کل امور مالیاتی 
و هم چنین تالش و کار مضاعف همراه با برنامه ریزی 

دقیق در دستور کار قرارگرفته است.
در ادامه این جلسه ممبینی، رئیس اتاق اصناف اهواز و 
عضو هیأت مدیره مجمع اصناف کشور اظهار داشت: در 
حال حاضر 20درصد از اصناف کشور در بخش خارجی 
فعالیت دارند که این حوزه در بحث اقتصاد مقاومتی 
خوزستان  استان  این که  بابیان  وی  است.  مهم  بسیار 
یکی از استان های پیشرو درزمینه ارائه اظهارنامه های 
مالیاتی الکترونیکی در سال های اخیر بوده است، اظهار 
امور  اصناف و سازمان  با مشارکت  امیدواری کرد که 
اقتصاد  به کلیه اهداف تعیین شده در  بتوانیم  مالیاتی 

کشور در بخش مالیات دست یابیم. 

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: بهترین 
نفتی،  درآمدهای  برای  جایگزین  مناسب ترین  و 

درآمدهای مالیاتی است.
امور  نژاد، مدیرکل  به گزارش سامان، یحیی یعقوب 
مالیاتی خراسان جنوبی در نشست خبری با اصحاب 
داخلی،  تولید  و  توان  تکیه بر  داشت:  اظهار  رسانه 
با فساد  نفتی و مبارزه  به درآمدهای  قطع وابستگی 
و قاچاق کاال از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است که 

باید مورد تأکید قرار گیرد.
اینکه  بابیان  جنوبی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
درآمدهای مالیاتی موجب استقالل و رشد اقتصادی و 
برقراری عدالت اجتماعی می شود، از جمع آوری 568 
میلیارد ریال مالیات در استان طی سه ماهه نخست 

سال جاری خبر داد.
یعقوب نژاد با اشاره به اینکه 43 درصد از هزینه های 
جاری، 20 درصد درآمدهای شهرداری ها و 60 درصد 
درآمدهای  محل  از  دهیاری ها  درآمدهای  کل  از 
درصد  یک  داشت:  اظهار  می شود،  تأمین  مالیاتی 
و  سالمت  بیمه های  حوزه  در  مالیاتی  درآمدهای  از 

درمان کشور استفاده می شود.
از  استان  درآمدهای  از  درصد   88 اینکه  بابیان  وی 
افزود:  می شود،  تأمین  مالیاتی  درآمدهای  محل 
ترکیب درآمدهای مالیاتی استان خراسان جنوبی به 
نسبت کشور 2/2 درصد است. مدیرکل امور مالیاتی 
 94 سال  دوم  نیمه  از  اینکه  بابیان  جنوبی  خراسان 
لغایت خردادماه سال جاری یک هزار و 345 میلیارد 
واریزشده  دهیاری ها  و  شهرداری ها  به حساب  ریال 
میلیارد   887 از  بیش  رقم  این  از  افزود:  است، 
میلیارد   457 از  بیش  و  شهرداری ها  به حساب  ریال 
با  وی  است.   واریزشده  دهیاری ها  به حساب  ریال 
به  پرداخت شده  عوارض  مجموع  از  اینکه  به  اشاره 

شهرداری ها 505 میلیارد ریال به شهرداری بیرجند 
سال  نخست  دوماهه  در  گفت:  است،  پرداخت شده 
به حساب شهرداری  ریال  میلیارد  ماهیانه 20  جاری 
بیرجند واریزشده است. یعقوب نژاد بابیان اینکه طی 
سال های 91 تا 93 مبلغی معادل 66 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات تملک دارایی جذب شده است، تصریح 
ریال  میلیارد   40 نیز   94 و   93 سال های  در  کرد: 
اعتبارات ملی جذب و در 11 شهرستان استان هزینه 
جنوبی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل  است.  شده 
سال  در  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  اینکه  بابیان 
94 یک هزار و 776 میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی 
کسب کرده است، تصریح کرد: از این رقم بیش از یک 
مالیات های مستقیم  به  مربوط  میلیارد  و 223  هزار 
مالیات های  محل  از  ریال  میلیارد   552 از  بیش  و 
مالیاتی در  و کل درآمدهای  است  بوده  غیرمستقیم 
سه ماهه نخست سال جاری 568 میلیارد ریال بوده 
به  مربوط  ریال  میلیارد   401 رقم  این  از  که  است 
به  ریال مربوط  میلیارد  مالیات های مستقیم و 167 
به سهم  اشاره  با  وی  است.  غیرمستقیم  مالیات های 
منابع عمده مالیاتی در استان اظهار داشت: اشخاص 
حقوقی 35 درصد، مالیات بر ارزش افزوده 29 درصد، 
در  حقوق  درصد،   5 حقوقی  اشخاص  حقوق  درآمد 
از  درصد   6.5 مشاغل  و  درصد   20 دولتی  بخش 
پوشش  را  استان  در  مالیاتی  درآمدهای  ترکیب 
با  جنوبی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل  داده اند. 
اشاره به اینکه 545 فقره اظهارنامه از سوی اشخاص 
حقوقی تا بیستم تیرماه سال جاری ارائه شده است که 
نسبت به سال گذشته 75 درصد رشد داشته است، 
ادامه داد: یک هزار و 675 فقره اظهارنامه نیز توسط 
به سال  صاحبان امالک تسلیم شده است که نسبت 

گذشته 62 درصد رشد داشته است. 

برپايی نمايشگاه اسناد مالياتی در امور مالياتی يزد

افزايش درآمدهاي مالياتي بواسطه مبارزه با فرارهاي مالياتي

مردم بايد آثار پرداخت ماليات را لمس کنند

رسانه ها از مهمترين ابزار های فرهنگ سازي مالياتي در کشور هستند

کار وصول ماليات بسيار حساس و خطير است

ارايه خدمات مطلوب، از اولويت های اداره کل 

سياست های مالياتی ابزار کارآمد رونق اقتصادیافزايش درآمدهای مالياتی در راستای توسعه و رونق اقتصادی

کارگاه آموزش چالش ها و راهکارهای خروج از رکود 

نام گذاری يکی از اماکن عمومی شهر به نام ماليات

پرداخت به موقع ماليات موجب افزايش رفاه جامعه می شود

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مديران دستگاه های تابعه 
وزارت امور اقتصادی و دارايی

برگزاری اجالس مديران منطقه 7 در اهواز

ماليات مناسب ترين جايگزين برای درآمدهای نفتی است

مدیرکل امور مالیاتي استان سمنان

مدیرکل امور مالیاتي استان قزوین

معاون استانداري آذربایجان شرقي

مدیر کل امور مالیاتي خراسان رضوي

استاندار سیستان و بلوچستان عنوان کردمدیر کل امور مالیاتی لرستان

در امور مالیاتی شهر و استان تهران برگزار شد 

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی خواستار شد

مدیرکل امور مالیاتي یزد خبر داد

استاندار هرمزگان

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی

نقش ماليات در تحقق درآمدهای استانی حائز اهميت است
استاندار گیالن
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مقدمه
در ماه های پایانی سال 1393 در راستای اولویت راهبردی 
»توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی« سازمان 
امور مالیاتی کشور، به همت معاون پژوهش، برنامه ریزی 
به منظور  مطالعاتی  مجموعه  سازمان،  بین الملل  امور  و 
مشارکت  با  توسعه ای  اقدامات  و  برنامه ها  برخی  طراحی 
دفاتر زیرمجموعه معاونت مذکور در دستور کار قرار گرفت. 
دانشگاهی،  مشاوران  مشارکت  با  نشست هایی  متعاقباً 
تعدادی از مدیران و کارشناسان ستاد سازمان، و مدیران 
و خبرگان مالیاتی منتخب ادارات کل امور مالیاتی شهر 
در  تبادل نظر  و  بحث  از  برگزار شد. پس  تهران  استان  و 
یکی  انسانی سازمان،  منابع  مورد مسائل مختلف موجود 
برنامه ای  پیاده سازی  ضرورت  بر  تأکید  کلیدی،  نتایج  از 
مالیاتی  امور  سازمان  در  استعدادها  مدیریت  برای  جامع 
کشور بود. بنابراین مقر رشد پژوهشی با عنوان »طراحی و 
پیاده سازی نظام مدیریت استعداد در سازمان امور مالیاتی 
تهران  دانشگاه  از  منتخب  مشاور  مشارکت  با  کشور« 
سازمان  آموزش  دفتر  همکاری  و  ابیلی(  خدایار  )دکتر 
و  استعدادها  »شناسایی  موضوع  با  آن  اول  فاز  و  تعریف 
ابتدای  از  مصوب،  اساس شرح خدمات  بر  شایستگی ها« 
علمی  مبانی  بر  مروری  از  پس  شود.  آغاز   1394 سال 
مدیریت استعداد در دو شماره قبلی، مطالب این شماره 
از ره نگار آموزشی به ارائه گزارشی درباره فاز نخست این 
با  برنامه های مرتبط  از پیشرفت  طرح و ترسیم تصویری 

آن در سازمان اختصاص دارد:

1- در جهت رعایت اصل مشارکت حاکم بر طرح و تهیه 
کارفرما،  با  مشاور  گروه  نشست  اولین  در  آن،  مقدمات 
گرفت  قرار  موردتوافق  »کارگروه طرح«  تشکیل  ضرورت 

و اعضای آن انتخاب و معرفی شدند.

موفقیت  مصوب،  طرح  اهداف  چارچوب  در  ازآنجاکه   -2
هر  همانند  استعداد  مدیریت  نظام  استقرار  و  طراحی 
پروژه مشابهی، مستلزم شناخت وضعیت موجــود منابع 
انسانــی سازمان است، به عنوان نخستین و مهم ترین گام 
نگهداشت  و  توسعه  موجود  وضعیت  شناخت  پروژه،  در 
منابع انسانی انجام گرفت تا در جهت فراهم آوردن بستر 
راهکارهای  راهبردی در سازمان،  ایجاد تحول  برای  الزم 
وضعیت  شناخت  مطالعه  برای  گردد.  پیش بینی  مقتضی 

موجود اقدامات زیر انجام گرفت:
جلسات  برگزاری  طرح،  کارگروه  نشست های  برگزاری 

توجیهی- هم اندیشی با افراد و گروه های ذی نفع
برگزاری نشست های کارشناسی، مطالعه اسناد و مدارک 
مرتبط با وضعیت موجود منابع انسانی سازمان و مطالعه 

تطبیقی تحقیقات و تجربیات سایر کشورها و سازمان ها

3- بر اساس نقطه نظرات غالب حاضران در نشست های 
نتایجی  و  یافته ها  کارشناسی،  و  هم اندیشی  توجیهی، 
حاصل شد. تحلیل کارشناسی چالش های مطرح شده در 
نگهداشت  و  توسعه  با  ارتباط  در  ذی نفعان  نشست های 
استراتژیک  چالش های  احصای  به  سازمان  انسانی  منابع 

و اهم موانع پیاده سازی زیر منجر شده است:
الف( چالش های کلی

- به کار گرفته نشدن عملی سند راهبردی در فعالیت های 
توسعه و نگهداشت منابع انسانی سازمان

و  توسعه  فعالیت های  در  بخشنامه ای  نگاه  وجود   -
نگهداشت منابع انسانی

- حاکم نبودن تفکر یادگیری و توجه نه چندان به فرهنگ 
آموزش

ب( چالش های استراتژیک در زمینه توسعه
- ارزش تلقی نشدن مقوله توسعه منابع انسانی )آموزش، 
ارتقاء و جانشین پروری(، در  انتصاب و  ارزیابی عملکرد، 

سازمان
در  آن  مدیریت  و  استعداد  مقوله  به  کافی  توجه  عدم   -

فعالیت ها و فرآیندهای توسعه ای منابع انسانی
فعالیت های  فرآیندها و  به  نگاه جامع و یکپارچه  نبود   -
و  تعاملی  ارتباط  نبود  و  سازمان  انسانی  منابع  توسعه ای 
شده  منجر  آن ها  اثربخشی  کاهش  به  جزیره ای  عملکرد 

است.
ج( چالش های استراتژیک در زمینه نگهداشت

نارسایی  سازمان،  انگیزشی  اقدامات  پراکندگی   -

انگیزشی کارکنان و اجرای  نیازهای  در تشخیص درست 
شدن  انگیزه  کم  انگیزشی،  فعالیت های  بخشنامه ای 
کارکنان و کاهش تعهد سازمانی آنان را موجب شده است.

- نبود جو مشارکتی الزم در سازمان )در سطوح فردی و 
واحدهای کاری( و کم توجهی به نظرات مجموعه در اتخاذ 
تصمیمات سازمانی، به تضعیف فرهنگ و روحیه کار تیمی 

که به کم انگیزگی کارکنان منجر شده است.
در  استعداد  مدیریت  پیاده سازی  عمومی  موانع  د( 

سازمان
نقطه نظرات  فوق،  استراتژیک  چالش های  بر  عالوه 
است  موانعی  نشانگر  مختلف  نشست های  در  مطرح شده 
با  سازمان  در  را  استعداد  مدیریت  نظام  پیاده سازی  که 

مشکالتی مواجه خواهد کرد. این موانع عبارت اند از:
- وجود بدبینی نسبت به پروژه های جدید به دلیل سوابق 

پروژه های ناتمام
به  پرداختن  مانع  به عنوان  سازمان  باالی  کار  حجم   -

استعدادیابی
- عدم تناسب توانمندی ها با وظایف در برخی مشاغل

4- عالوه بر شناسایی و احصای چالش های موجود منابع 
بستر  تخصصی تر  شناخت  اهمیت  و  ضرورت  انسانی، 
سازمانی، اقدامات و فعالیت های تکمیلی به منظور سنجش 
میزان آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای پیاده سازی 

نظام مدیریت طی مراحل زیر به اجرا درآمد:
نهایي سـازي  و  )تعریـف  شاخص سـازی  الـف( 

آمادگـی( میـزان  سـنجش  شـاخص های 
براساس مطالعات نظری داخلی و خارجی مرتبط با موضوع 
و تجارب مشاور از اجرای طرح های مشابه در سازمان های 
و  اصلی  شاخص های  از  متشکل  فهرستی  مختلف، 
اعضای  با  نشستی  در  و  تدوین  هریک  زیرمجموعه های 
چک لیست  بررسی  و  هم اندیشی  شد.  مطرح  کارگروه 
شاخص های  به عنوان  شاخص  پنج  انتخاب  به  ارائه شده، 
موردتفاهم به قرار زیر برای تهیه فرم نظرسنجی منجر شد:

- حاکمیت نگاه و تفکر استراتژیک محور
- برخورداری از فرهنگ مدیریت استعداد

- التزام به شناسایی، توسعه و نگهداشت نیروهای مستعد 
موجود

افراد  با  مرتبط  انگیزشی  توسعه ای-  اقدامات  تدارک   -
مستعد موجود

شناسایی  به  مربوط  فعالیت های  و  برنامه ها  اعمال   -
استعدادهای نیروهای جدید

ب ( تدوین فرم نظرسنجی
داشت  ملحوظ  با  و  موردتفاهم  شاخص های  اساس  بر 
مؤلفه های مهم آمادگی بستر، فرم نظرسنجی مشتمل بر 
پنج شاخص اصلی و 39 سؤال تدوین شد و پس از اعمال 

نظرات اعضای کارگروه طرح، نهایی شد.
ج ( تعیین جامعه تحقیق

به اتفاق آرای حاضران دو گروه )الف( مدیــران و معاونان 
سطح  تعیین  آزمون  برتر  افراد  )ب(  سازمان،  ستادی 
مأموران مالیاتی سال 1394، به عنوان آشناترین گروه ها با 

بستر سازمانی، انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند.
و  مدیران  از  )نظرخواهی  پرسشنامه  اجرای  د ( 
برتر  رتبه  حائزین  از  نظرسنجی  و  ستادی  معاونان 

آزمون سطح مالیاتی(
ه ( جمع بندی نهایی نظرخواهی

میانگین نظرات دو گروه پاسخ دهنده در ارتباط با میزان 
مدیریت  پیاده سازی  برای  مالیاتی  امور  سازمان  آمادگی 
استعداد، نسبتاً مطلوب ارزیابی شده و حاکی از آن است که 
پیاده سازی نظام مدیریت استعداد در سازمان با مشکالت 

چندانی مواجه نخواهد شد.

5- پس از شناخت وضعیت موجود سازمان در حوزه منابع 
شرح  به  فعالیت هایی  کارگروه،  اعضاء  نظرات  با  انسانی، 

مراحل زیر موردتفاهم قرار گرفت:
رده های  و  سازمان  کلیدی تر  فرایند  تعیین  اول:  مرحله 
مدیریت  پیاده سازی  اولیه  هسته  به عنوان  آن  شغلی 

استعداد سازمان امور مالیاتی کشور
متصدیان  استعدادمحور  نیازهای  شناسایی  دوم:  مرحله 

رده های شغلی فرآیند کلیدی تر سازمان
و  سازمان  اصلی  فرآیند  تعیین  اول:  مرحله  الف( 

مشاغل کلیدی آن

اصلی سازمان، در نشست  فرآیند  تعیین  برای   -
کارگروه و مشاور چهار شاخص محوری به منظور 
شد  پیشنهاد  سازمان  فرآیند  اصلی ترین  انتخاب 
دربرگیرنده  سازمان،  اصلی  مأموریت  )معرف 
بودن،  حاکمیتی  و  سازمان  اصلی  فعالیت های 
برون سپاری آن به صالح سازمان و ثبات جایگاه 
آن  نشدن  تغییر  دستخوش  و  فرآیند  اهمیت  و 
شاخص،  چهار  این  اساس  بر  و  زمان(  طول  در 
فرآیند »تشخیص« به عنوان فرآیند کلیدی/اصلی 
اینکه  به  نظر  شد.  انتخاب  و  شناسایی   سازمان 
»فرآیند تشخیص« متضمن چهار رده شغلی است 
که هر رده در راستای فعالیت فرآیندی تشخیص، 
حلقه  شغلی،  رده  هر  بدون  و  بوده  اهمیت  حائز 

فرآیندی دستخوش کمبود خواهد شد، لذا مقــرر گردید 
پیاده سازی  مشمول  مهم  مشاغل  به عنوان  رده  چهار  هر 
نظام مدیریت استعداد قرارگیری و استعدادهای موردنیاز 
زیر  اقدامات  اساس  بر  مشاور  توسط  چهارگانه  مشاغل 

شناسایی شد:
- تدوین فهرست استعدادهای موردنیاز بر اساس تحلیل 
چهارگانه  رده های  مشاغل  وظایف  شرح  و  احراز  شرایط 

فرآیند تشخیص
- استخراج و معادل یابی انگلیسی عناوین مشاغل کلیدی 
و استعدادهای مرتبط با رده های شغلی ذی ربط از پایگاه 

»ONET« اطالعاتی
استعدادهای  تلفیق  بر  مبتنی  لیستی  چک  تدوین   -

شناسایی شده در دو فعالیت موردنظر
رده های  موردنیاز  استعدادهای  دسته بندی  و  تحلیل   -

شغلی بر اساس چک لیست فرم نظرخواهی
- تکمیل نتایج فرم نظرخواهی فوق به تفکیک استعدادهای 

موردنیاز هر رده شغلی
رده های  موردنیاز  استعدادهای  فهرست  کردن  نهایی   -
)شغلی/  بعد  سه  در  تشخیص،  فرآیند  چهارگانه  شغلی 
معاونت  با  نشستی  طی  مدیریتی(  و  رفتاری  تخصصی، 

پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان
شاغل  افراد  استعدادهای  ارزیابی  دوم:  مرحله  ب( 
موجود در رده های شغلی چهارگانه فرآیند تشخیص
ابزار  از  استفاده  با  چهارگانه  مشاغل  صاحبان  ارزیابی   -
تهیه شده بر اساس یافته های مرحله قبل و شناسایی اهم 
نیازهای استعداد محور مشترک آنان به تفکیک و رده های 

شغلی به قرار زیر:
- اهم نیازهای )استعداد محور( مشترک کمک کارشناسان/ 

کارشناسان مالیاتی
- اهم نیازهای )استعداد محور( مشترک کارشناسان ارشد 

مالیاتی
گروه  رؤسای  مشترک  محور(  )استعداد  نیازهای  اهم   -

مالیاتی
امور  رؤسای  مشترک  محور(  )استعداد  نیازهای  اهم   -

مالیاتی
رده های  مشاغل  موجود صاحبان  استعدادهای  ارزیابی   -
در  مشاور  و  کارفرما  توافق  اساس  بر  چهارگانه  شغلی 
نشست اعضای کارگروه و در نشست متعاقب آن با معاونت 

در حوزه هایی از سازمان به قرار زیر:
- اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده استان تهران

- اداره کل امور مالیاتی شرق تهران
- اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
- اداره کل امور مالیاتی استان فارس

تمامی  مشاور  و  کارفرما  توافق  اساس  بر  نیازسنجی   -
صاحبان مشاغل رده های شغلی چهارگانه فرآیند تشخیص 
در ادارات کل موردنظــر در ارتباط با زمینه های موردنیاز 

توسعه استعدادها/ توانایی های بالقــوه آنان
شغلی  رده های  جانشین  نیازمند  مشاغل  شناسایی   -

چهارگانه بر اساس استعدادها/توانایی های بالقوه با استفاده 
از فرم های نیازسنجی با تأکید بر ظرفیت ابزار در پوشش 

دادن ویژگی های زیر:
- میزان نیاز صاحبان مشاغل به توسعه توانایی های بالقوه 

مرتبط با شغل آن ها
صاحبان  موجود  توانمندی های  ارتقای  برای  الزم  اقدام   -

مشاغل )بالفعل شدن توانایی های بالقوه آن ها(
- اولویت نیازهای شناسایی شده

توسعه  نیازمند  زمینه های  شناسایی  و  نیازسنجی  در   -
توانایی های بالقوه صاحبان مشاغل موردنظر، از دو رویکرد 

زیر استفاده شده است:
صاحبان  مشاغل:  صاحبان  نیازسنجی  خود-  رویکرد   -
از  پس  و  شده  هماهنگی  جلسات  در  حضور  با  مشاغل، 
ارائه توضیح و توجیهات الزم فرم های نیازسنجی خود را 

تکمیل کردند.
جهت  در  بالفصل:  مافوق  توسط  نیازسنجی  رویکرد   -
مافوق  نظرات  از  نیازها،  بیشتر  روایی  و  صحت  افزایش 

بالفصل شاغالن در هر رده شغلی نیز استفاده شد.
فرم  تحلیل  ضمن  طرح،  فاز  این  نهایی  مرحله  در   -
نیازهای  فرم  و  مشاغل  صاحبان  خودنیازسنجی 
فهرستی  افراد،  بالفصل  مافوق  سوی  از  پیشنهادشده 
به منظور  فردی(  )به صورت  آنان  اولویت  با  نیازهای  از 
و  توسعه  برنامه  تدوین  در  حاصله  نتایج  از  بهره گیری 
بهسازی استعدادهای موردنیاز صاحبان مشاغل تهیه شد.

سؤاالت
و  »طراحی  طرح  اجرای  جهت  در  گام  1-مهم ترین 
امور  سازمان  استعداد  مدیریت  نظام  پیاده سازی 

مالیاتی کشور« چیست؟
انسانی  منابع  نگهداشت  استراتژیک  2-چالش های 
در خصوص پیاده سازی طرح »طراحی و پیاده سازی 
نظام مدیریت استعداد سازمان امور مالیاتی کشور« 

چیست؟
3-شاخص های سنجش میزان آمادگی سازمان امور 
مالیاتی برای پیاده سازی مدیریت استعداد کدم اند؟

4-در مرحله تعیین فرآیند اصلی سازمان و مشاغل 
کلیدی آن در فرآیند استعدادیابی چه شاخص هایی 

تعیین و چه فرآیندی انتخاب شد؟
استعدادمحور  نیازهای  شناسایی  مرحله  5-در 
متصدیان رده های شغلی فرآیند کلیدی تر سازمان 
ویژگی هایی  چه  تعیین  برای  نیازسنجی  فرم های 

تهیه شد؟
نیازمند  زمینه های  شناسایی  و  نیازسنجی  6-در 
توسعه توانایی های بالقوه صاحبان مشاغل موردنظر، 

از چه رویکردهایی استفاده شد؟
»طراحی  طرح  اول  فاز  نهایی  مرحله  7-دستاورد 
امور  سازمان  استعداد  مدیریت  نظام  پیاده سازی  و 

مالیاتی کشور« چیست؟
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طراحی و پياده سازی نظام مديريت استعداد سازمان امور مالياتی کشور

نکات مهم در خصوص نحوه ارسال پاسخ به سؤاالت ره نگار آموزشی
مخاطبان محترم ره نگار آموزشی، با تشکر از استقبال گسترده شما از شماره های پیشین ره نگار آموزشی، برای 
به صورت  ارسال پاسخ  نکاتی در خصوص نحوه پاسخگویی و  ارسالی،  فرایند دریافت پاسخ های  تسهیل و تسریع 

ذیل ارائه می شود:
یک فرم استاندارد برای پاسخ به سؤاالت درج شده در ره نگار آموزشی طراحی شده است )فرم از بانک محتوای 
 WORD سیستم ایده قسمت ره نگار آموزشی قابل دانلود می باشد(. پاسخ ها فقط در این فرم و در فایل فرمت
ارسال شود. مشخصات درخواستی داخل این فرم به طور کامل تکمیل گردد. به سؤاالت به صورت خالصه و دقیق 
)حداکثر در 2 سطر( جواب داده شود. صرفاً پاسخ هایی که تا پایان روز 25 ام هر ماه از طریق آدرس پست الکترونیکی 
فاقد  که  پاسخ هایی  به  بود.  خواهند  پذیرش  قابل  شوند،  ارسال   Rahnegareamoozeshi@chmail.ir

شرایط مذکور باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

نقدی بر دادنامه شماره 47/79 مورخ 1379/2/11 هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

عدالت  دیوان  محترم  عمومی  هیات 
مورخ   47/79 شماره  دادنامه  بموجب 
وحدت  رأی  درمقام  که   1379/2/11
متهافت  آراء  از  تعارض  رفع  و  رویه 
شعب مربوطه و استنباط مغایر آن ها از 
حکم مقرر در تبصره 6 ماده 100 قانون 
ماه  اسفند  مصوب  مستقیم  مالیات های 
اصالحیه   100 ماده   5 )تبصره   1366
مزبور(  قانون   1380/11/27 مورخ 

صادرگردیده، مقرر داشته است:
قانـون  صـد  مـاده   6 تبصـره  ))مفـاد 
مالیات هـای مسـتقیم در خصـوص تعییـن میـزان مالیـات برمبنـای درآمدی که مـورد توافق 
وزارت اموراقتصـادی و دارایـی و اتحادیـه صنـف مربوطـه قـرار گرفتـه و قطعـی تلقـی شـده 
اسـت نافـی حـق اعتـراض قانونی مـؤدی مالیاتی براسـاس مقـررات مربـوط نیسـت. بنابراین 
دادنامه هـای ... )صـادره ازشـعب دوم و سـوم تجدیدنظر دیـوان( که متضمن این معنی اسـت 

موافـق اصـول و موازیـن قانونـی تشـخیص می گـردد ...((
برای تبیین مطلب الزم است ابتدا مفاد تبصره 6 ماده 100 )تبصره 5 ماده 100 اصالحیه 

1380( آورده شود:
))وزارت اموراقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور- می تواند درمورد بعضی از منابع 
این فصل در هرسال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از 
مودیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود 
یا دراثناء آن مؤدی ترک  اول یکسال مالیاتی  از  نماید و در مواردی که معلوم شود  وصول 
کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید 
هیات حل اختالف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و 

مالیات متعلقه وصول خواهد شد.((
نکات ذیل را درخصوص دادنامه یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری که قابل تأمل و 
تعمق می باشد یادآور می گردد: الف - هیات عمومی محترم دیوان در دادنامه مذکور، درآمد 
ومالیات مورد توافق دراجرای تبصره 6 ماده 100 ق.م.م را نافی حق اعتراض قانونی مؤدی با 
قید ))براساس مقررات مربوط(( ندانسته است. در این مقال ابتدا مقررات مربوط به اعتراض 

قانونی مؤدی مقرر در قانون مالیات های مستقیم را مورد واکاوی قرار می دهیم.

1- بموجب قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 ق.م.م، امکان طرح موضوع درهیات حل اختالف 
اصاًل  مالیاتی  دریکسال  است  که ممکن  مؤدی  اشتغال  زمان  ازحیث مدت  منحصراً  مالیاتی 
فعالیت نداشته و یا فعالیتش کمتر از یکسال بوده باشد، مجاز شناخته شده است و لذا ازحیث 
سایرموضوعات از جمله اعتراض به کمی یا زیادی اصل درآمد و یا مالیات مورد توافق اجازه اي 

برای طرح پرونده در هیات حل اختالف مالیاتی داده نشده است.

2- در قانون مالیات های مستقیم، مراجع رسیدگی به اعتراض، رفع یا حل اختالف مالیاتی 
پس از صدور و ابالغ برگ تشخیص مالیات، وفق مواد 238، 239، 244 و 247 )معطوفا به 
ماده 170 ( و 216 قانون مزبور، در مرحله نخست با تسلیم اعتراض کتبی به اداره امور مالیاتی 
و تقاضای رسیدگی مجدد از مسئول مربوط و امکان رفع اختالف مالیاتی در همین مرحله، 
مشروط به اعالم قبولی مؤدی با نظر مسئول مربوط در ظهر برگ تشخیص مالیات صادره، 
می باشد )مواد 238 و 239( و در مرحله بعد رسیدگی به اعتراض بر عهده هیات های حل 
اختالف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر خواهد بود )مواد 244 و 247 ق.م.م( و در مواردی که 
ادعای مؤدی مبنی بر به اجراء گذارده شدن مالیات قبل از قطعیت آن بوده باشد، رسیدگی 
به چنین شکایتی )در مرحله وصول و اجرا( در صالحیت ذاتی هیات حل اختالف مالیاتی 
موضوع ماده 216 ق.م.م بوده که وفق تبصره یک آن ماده در صورت وارد دانستن شکایت 
حکم به ابطال عملیات اجرائی و ورود به رسیدگی ماهوی به پرونده داده و حسب مورد در 
جایگاه و به جانشینی هیات حل اختالف مالیاتی بدوی و یا تجدیدنظر اصدار رأی می نماید 
و در غیراینصورت با رد شکایت مؤدی- رسیدگی تک مرحله ای- اتخاذ تصمیم و اصدار رأی 

خواهد نمود.
)که در مانحن فیه نیز مالیات قطعی موضوع تبصره 6 ماده 100، به لحاظ آنکه در متن تبصره 
)ازحیث درآمد مشمول و مالیات متعلقه( به قطعیت آن تصریح گردیده، از مقوله موضوعات 

تبصره ماده 216 محسوب نشده و از شمول آن خارج می باشد.(
قطعیت  به  نیز همانا  یادشده  مراحل  در  مالیاتی  دادرسی  از  منظور  و  مراد  است که  بدیهی 
رسیدن یا مختومه تلقی شدن میزان درآمد مشمول مالیات در هریک از مراحل مذکور می باشد.

ب- هیات عمومی محترم دیوان با ذکر اینکه »قطعی تلقی شدن مالیات، ازطریق تبصره 6 
شده  تعیین  مالیات  قطعیت  واقع،  در  نیست«،  مؤدی  اعتراض  نافی حق  ق.م.م،   100 ماده 
در اجرای تبصره فوق الذکر را از قطعیت خارج و مجدداً« فتح باب نموده و مؤدی را مجاز 
به اعتراض به مالیات قطعی اعالم شده در قانون و طرح موضوع در مراجع رسیدگی و حل 
اختالف )هیاتهای حل اختالف مالیاتی( دانسته اند. بدیهی است که نتیجه رسیدگی و حل و 
فصل اختالف توسط هیات های حل اختالف مالیاتی نیز ماال« و درنهایت امر بازهم به بقطعیت 
رسیدن درآمد و مالیات مؤدی منجر می شود و در واقع مالیات مؤدی دوبار به قطعیت می رسد 
)قطعیت مالیات به شرح مصرح در متن تبصره مذکور + قطعیت بعدی با رسیدگی به اعتراض 

در مراجع حل اختالف(.
علیهذا باعنایت به مراتب فوق مالحظه می شود که هدف مقنن از وضع تبصره 6 ماده 100 
)بعداً« تبصره 5 همان ماده بموجب اصالحیه مورخ 1380/11/27، همانا قطع و حذف مراحل 
الی 247  مالیاتی )موضوع مواد 156، 157، 237، 238، 244  تشخیص مالیات و دادرسی 
ق.م.م( ازطریق تعیین درآمد و مالیات قطعی برخی از مودیان فصل مالیات بردرآمد مشاغل 
با توافق فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارائی )بعداً« سازمان امور مالیاتی کشور( و اتحادیه 
صنف ذیربط مؤدی بوده بویژه آنکه اتحادیه های مزبور عرفا« و برحسب وظیفه قانونی خود 
اشراف کامل به وضعیت شغلی افراد صنفی ابوابجمعی مربوطه دارند. و بهمین منظور مقنن در 
همان تبصره تصریح نموده »و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید« و ازاین 
مراحل  بدون طی  و  مستقیماً«  و  بفوریت  موصوف  مودیان  مالیات  که  است  طریق خواسته 
دادرسی مالیاتی و غیره به قطعیت رسیده و قابل وصول ازطریق صدور برگ قطعی مالیات 
باشد و در واقع امر نقش اتحادیه های صنفی درخصوص چگونگی تعیین میزان درآمد و مالیات 
قطعی مودیان و آحاد صنفی زیرمجموعه آن ها با ارائه دالیل، شواهد و قرائن و بقول معروف 
با چک و چانه زدن در انجام این توافق، جایگزین نقش مودیان در فرض نبود حکم تبصره 
یادشده و تشخیص مالیات در حاالت عمومی و عادی و طرح اعتراض آن ها در مراجع و مراحل 
رفع و حل اختالف مالیاتی گردیده است. و عماًل« حکم مقرر در تبصره موصوف استثناء و 

تخصیصی بر عام )مراحل تشخیص مالیات و روند دادرسی مالیاتی( می باشد.
بنابراین مالحظه می شود که هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با اعالم مفتوح بودن 
باب اعتراض مودیان یادشده و جواز مراجعه آن ها به مراجع حل اختالف مالیاتی، وضعیت آن ها 
را همانند موارد عادی و عمومی تشخیص مالیات در اجرای مواد 156، 157 و 237 ق.م.م و 
حق اعتراض یکسان به مالیات اعالمی دانسته که بنابه توضیحات فوق مغایر با فلسفه وجودی 

وضع تبصره موردبحث بنظر می رسد.


