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اقتصاد

سال پنجم شماره 1153

«همدلی» امکان استفاده از اهرم مالیات برای کاهش نوسان قیمت در بازارها را بررسی کرد

خبر

مالیات بده ،داللی کن!

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت:
ظرفیت صادرات  700میلیون دالری صنعت
لوازم خانگی در سال 98

مدیــر کل دفتــر صنایع فلزی و لــوازم خانگی از امــکان صادرات
700میلیون دالری لوازم خانگی در سال  98خبر داد و گفت :در صورت
تامین ملزومات تولید ،عالوه بر تامین نیاز داخل ،توان صادرات مناسبی
داریم .عباس هاشمی در گفت و گو با شاتا ،با توجه به اینکه رونق تولید
لوازم خانگی یکی از محورهای برنامه صنعت لوازم خانگی در سال 98
است ،گفت :در صورت تامین ملزومات تولید ،عالوه بر تامین نیاز داخل،
توان حدود  700میلیون دالر صادرات لوازم خانگی را داریم.
وی افزود :طبق پیش بینی ها امسال به نسبت سال گذشته با اولویت
حفظ وضع موجود برنامه افزایش تولید نیز لحاظ گردیده اســت البته
تولید الزاماتی دارد که در صورت تامین این الزامات مثل تخصیص ارز
واحدها توسط بانک مرکزی ،همکاری بانک ها جهت تامین نقدینگی
مورد نیاز  ,همکاری سایر دستگاه های مرتبط با تولید می توانیم رونق
تولید را تضمین کنیم.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوزام خانگی ادامه داد :با توجه به زیر
ساخت های فنی و سرمایه گذاری هایی که تاکنون انجام شده است ،در
صورت تامین الزامات ،برای تامین نیاز داخل هیچ گونه مشکلی نداریم
و عالوه بر آن می توانیم به کشــورهای همسایه و سایر بازارهای هدف
صادرات قابل مالحظه ای داشته باشیم.

منبع اعالم قیمت مسکن مشخص شد

طبق آخرین تصمیمات اخذ شده برای نحوه انتشار آگهیهای فروش
مسکن در سایتهای اینترنتی ،قیمت آخرین معامالت ثبت شده در
سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهیها شد.
به گزارش اقتصاد ،۲۴در جریان افزایش جهشی قیمت مسکن یکی از
متهمان ردیف اول گرانیهای بیمنطق در بازار مسکن انتشار آگهیهای
سوداگرانه در برخی از سایتهای اینترنتی خرید و فروش کاال و خدمات
معرفی شدند .برخی از دالالن و سودجویان از فرصت راهاندازی تجارت
الکترونیک در کشورمان سوءاستفاده کردند و در شرایط نابهسامانی بازار
مسکن نسبت به انتشار آگهیهای غیرواقعی با قیمتهای نامتعارف اقدام
کردند.
انتشار این آگهیها در حجم باال باعث شد که نرخ گذاری امالک تحت
تاثیر فضای مجازی قرار بگیرد و قیمتها در برخی از شهرها و مناطق به
صورت مصنوعی افزایش پیدا کند .به همین دلیل سایتهای اینترنتی
برای جلوگیری از سوءاســتفاده دالالن اقدام به حذف قیمت آگهیها
کردند .اما گویا نمایندگان دولت ،بخش خصوصی و کســب و کارهای
اینترنتی به توافقهایی رســیدهاند که ضمن انتشار قیمت آگهیها ،از
فعالیت دالالن و سودجویان در این فضا جلوگیری کنند.
قرار براین است که قیمت آگهیهای مسکن با قیمت های معامالت
محقق شده و ثبت شده در سایت وزارت راه وشهرسازی به آدرس hmi.
 mrud.irمطابقت داده شود و اگر آگهیای قیمت نامتعارفی نسبت به
آخرین معامله ثبت شده در این سایت داشته باشد ،مدیران سایتها و
اپلیکیشنها از انتشار آن آگهی خودداری خواهند کرد.
نیما اشرفزاده ،مدیر اجرایی یکی از سایتهای فروش اینترنتی در
گفتوگو با ایلنا درباره آخرین مذاکرات با نمایندگان دولت برای انتشار
قیمت آگهیهای فروش مسکن گفت :جلسات متعددی با نمایندگان
نهادهای مختلف برگزار شــده است .آخرین تصمیم برای نحوه انتشار
آگهیهــا در فضای مجازی ایــن بود که کارگــروه نظارتی با حضور
نمایندگان کســب و کارهای اینترنتی ،مشــاوران امالک ،وزارت راه و
شهرسازی ،پلیس فتا و اماکن و ...تشکیل شود.
وی افزود :قرار بر این است که برای تشخیص آگهیها با قیمتهای
نامتعارف از دیتا بیس -اطالعات -ســامانه اعالم معامالت وزارت راه و
شهرسازی -سامانه سابا -استفاده کنیم .در این سامانه قیمت آخرین
معامالت در مناطق مختلف ثبت شــده اس .ت اگر شخص حقیقی و
حقوقی تقاضای انتشار آگهی با قیمت باالتر از ثبت شده در این سامانه
را داشته باشد ،آن تقاضا رد خواهد شد.
اشرفزاده با بیان اینکه با این ساز و کار جدید حداکثر تا  ۷۲ساعت
دیگر آگهیها با قیمت منتشــر می شــوند ،ادامه داد :ابزارهایی برای
شناسایی دالالن تعریف کردهایم و از این پس اجازه انتشار آگهیهای
صوری و غیرواقعی با حجم باال را نمیدهیم.

اعالم قیمت نفت سنگین ایران در فروردین

متوسط قیمت نفت ایران طی سال  2017برابر با  49.60دالر به ازای
هر بشکه و در ســال  2018نیز  64.25دالر در هر بشکه عنوان شده
است .همچنین متوسط قیمت نفت ایران در  4ماه نخست  2019برابر
با  62.53دالر برآورد شده است.
بــه گزارش فرتاک نیوز  ،اوپک در جدیدترین گــزارش اعالم کرد،
متوســط قیمت هر بشکه نفتســنگین ایران در مــاه آوریل 2019
(فروردین  )97با  4دالر و  35ســنت افزایش نسبت به ماه پیش از آن
به  68.52دالر رسید.
بر اســاس این گزارش ،هر بشکه نفت ســنگین ایران در ماه مارس
 64.17دالر به فروش رسیده بود .بر اساس گزارش ماهانه اوپک ،قیمت
تمامی انواع نفتهای اوپک در این ماه افزایش یافته است که بیشترین
افزایش به نفت گیراسول آنگوال تعلق دارد.
متوسط قیمت نفت ایران طی ســال  2017برابر با  49.60دالر به
ازای هر بشکه و در سال  2018نیز  64.25دالر در هر بشکه عنوان شده
است .همچنین متوسط قیمت نفت ایران در  4ماه نخست  2019برابر
با  62.53دالر برآورد شده است.
نفت ایران در سال  2015نیز معادل  48.80دالر در هر بشکه فروخته
شده است .متوسط قیمت سبد نفتی اوپک در ماه آوریل با  4دالر و 41
سنت افزایش نسبت به ماه قبل از آن به  70.78دالر در هر بشکه رسیده
اســت .این رقم برای سبد نفتی اوپک در ماه مارس  66.37دالر در هر
بشکه بوده است .نفت عربستان نیز با  4دالر و  48سنت افزایش 71.88
دالر در هر بشکه فروخته شد.
بر اســاس این گزارش ،قیمت ســایر نفتهای اوپک در ماه آوریل
به ازای هر بشــکه به این شــرح است :نفت ســبک عربستان 71.88
دالر ،نفــت بصره عراق  70.45دالر ،نفــت بونیالیت نیجریه 72.81
دالر ،دجنو کنگــو  68.55دالر ،ســیدر لیبی  70.45دالر ،نفــت
گیراســول آنگوال  72.88دالر ،نفت ســنگین ایران  68.52دالر ،نفت
صادراتی کویــت  71.20دالر ،نفت مرِیِ ونزوئــا 58.95 دالر ،نفت
موربان امارات  71.51دالر ،نفت اورینت اکوادور  67.61دالر ،نفت رابی
الیت گابن  70.40دالر ،نفت صحرای الجزایر  71.15دالر و زفیرو گینه
 72.65دالر است.
هر بشــکه نفت برنت دریای شــمال نیز به طور متوسط در این ماه
 71.15دالر به فروش رفته است که افزایش  5دالر و  07سنتی نسبت
به ماه گذشته را نشان میدهد و هر بشکه نفت خام آمریکا با  5.71دالر
افزایش  63.87دالر معامله شده است.
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آلبرت بغزیان« :درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سکه و ارز مشمول مالیات نیست
مگر اینکه ثابت شود شغل فرد خریدوفروش سکه و ارز است؛
یعنی اگر فردی  10ماشین بخرد و اصال نفروشد،حتی اگر قیمت ماشین  10برابر شود ،نباید مالیاتی پرداخت کند»
همدلی| گروه اقتصادی :نقش مالیات در
اقتصاد پررنگ میشود؛ این را میتوان از اظهار
نظرهای اخیر مسئوالن فهمید .طی چند روز
گذشته اخبار متعددی در این باره منتشر شد؛
وزیر راه و شهرســازی ،اعالم کرده بر اســاس
طرحی که در حال بررســی در مجلس است؛
صاحبخانههایی که بیش از سقف تعیین شده،
اجاره دریافت کنند ،مشمول پرداخت مالیات
تصاعدی میشــوند .دیروز هم ســازمان امور
مالیاتی کشور اعالم کرد با هدف کنترل دالل
بــازی در بازار ارز ،خریداران ارزی باید مالیات
بپردازند .در این بــاره اظهار نظرهای متفاوتی
وجود دارد ،برخی از کارشناســان اقتصادی بر
این باور هستند ،می توان با ابزار مالیات تمایل
به داللی در اقتصاد را کاهش داد ،اما در مقابل
این اظهار نظر ،آگاهان اقتصادی هم قرار دارند
که میگویند ،این اتفاق داللی را به عنوان یک
شغل تثبیت میکند ،آنهم نه داللی علمی که
در بســیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا قابل
قبول اســت ،بلکه نوعی از این شیوه را ترویج
میدهد که در نهایت به احتکار منجر میشود.
گام اول...
با توجه به جنحالهایی که نوسانات نرخ ارز
ناشی از داللی در کشــور ایجاد کرد ،سازمان
امورمالیاتی تصمیــم گرفته با این روند مقابله
کند .تهیه و تنظیم شیوهنامهای که روش اخذ
مالیات خریداران حقیقی و حقوقی ارز توسط
سازمان امور مالیاتی در آن مشخص شده است،
به نظر میرسد نخستین قدم سازمان مالیاتی
برای زهرچشــم گرفتن از کسانی باشد که از
فروردین سال گذشته با حضور سنگین در بازار
ارز ،مقدمات رشد بهای دالر و وقوع تالطم در
اقتصاد کشور را فراهم کردند.
در این شــیوهنامه آمده با توجه به تحوالت
ارزی ســالهای  ۹۵تا  ۹۷و فعالیت سوداگرانه
برخی اشــخاص که مبادرت به خرید ارز به هر
طریــق از بانک مرکزی کردهانــد و به منظور
رسیدگی مالیاتی هماهنگ و متناسب با درآمد
حاصله ،این شیوهنامه جهت نحوه رسیدگی به
خریدهای ارزی این اشــخاص ابالغ میشود.
همچنیــن روی گرفتن مالیات از اشــخاص

حقیقی تاکید زیادی شده است .ادارات کل امور
مالیاتی اســتانها و امور مالیاتی شهر و استان
تهران موظف شدهاند در مواردی که مودی فاقد
پرونده مالیاتی مشــاغل است ،ابتدا نسبت به
تشکیل پرونده اقدام و سپس به تناسب پرونده
آنها را برای صدور احکام ارسال کنند.
در قدم نخست قرار است کارگروه رسیدگی
ضمن دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد
و مدارک مربوطه نســبت به بررسی و ارتباط
خرید ارز با ســوابق فعالیت او اطمینان حاصل
کند .البد برای اینکه مطمئن شــوند ارزی که
خریده را برای چی و به چه دلیلی خریده است.
باید مشخص شود آیا کار فرد با دالر و بازار ارز
ارتباط داشــته یا او به خاطر رسیدن به سود و
کســب درآمد اقدام به خرید مقدار زیادی ارز
کرده است.
چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با قعالیت

گزارش
برآوردها از سیاســت اعطای یارانه به واردات کاالهای اساسی
حاکی از آن اســت که حتی با فرض آنکه در فرآیند تخصیص
یارانه به کاالهای اساســی هیچ انحرافی هم وجود نداشته باشد،
دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت میکند.
بــه گزارش خبرآنالین ،با وجود آنکه طبقه فقیر در حال حاضر
نیازمند حمایت و جبران هزینههای افزایش یافته هستند ،اما یارانه
تخصیص یافته به کاالهای اساسی بنا به گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ،لزوما منجر به حمایت از طبقه فقیر نخواهد شد .به طور
کلی ،یارانه کاالیی در شرایطی که قیدی برای مصرف قایل نیست،
به گروههایی که مصرف باالتری دارند ،خواهند رسید.
نگاهی به میزان مصرف خانوارها از کاالهای اساســی نشــان
میدهــد که مصرف کاالهــای اساســی در دهکهای مختلف
درآمدی به شدت متفاوت است .این میزان مصرف متفاوت باعث
میشود تا یارانه دریافتی گروهها نیز با یکدیگر متفاوت باشد.
محاسبات صورت گرفته از یارانه دریافتی هر یک از دهکهای
درآمدی به ازای برخی از کاالهای اساســی که براســاس میزان
مصرف هر یک از دهکها از کاالهای منتخب و همچنین اختالف
نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی با  ۸۰۰۰تومان سامانه نیما صورت گرفته
است ،نشان میدهد که حتی با فرض آنکه در فرآیند تخصیص
یارانه به کاالهای اساسی هیچ انحرافی هم وجود نداشته باشد و
فرآیند تخصیص به طور کامل و با قیمتهای مصوب صورت گیرد،
دهک دهــم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه (با فرض ثبات
وضعیت مصرف در ســال  ۱۳۹۷نسبت به سال  )۱۳۹۶دریافت
میکند .براساس برآوردهای انجام شده ،یارانه دهک دهم به طور
سرانه ماهانه در حدود  ۷۳هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود
 ۱۸هزار تومان خواهد بود .این در حالی است که اگر این یارانه به

خودرو

شغلی مودی باشــد و قبال به نحوی وجود آن
به اطالع اداره امور مالیاتی رسیده باشد ،مطالبه
دوباره مالیات متوقف میشود .در غیراین صورت
یعنی کار فرد خریدوفروش ارز یا بقیه کارهای
مرتبط با ارز نبوده است .یعنی به احتمال زیاد
طرف یا دالل است یا با خریدوفروش ارز توانسته
به میزان درآمد مشخصی دست پیدا کند.
اگر امکان تعیین درآمد فرد مشمول مالیات
وجود داشته باشــد ،ادامه کار ســاده خواهد
بود .در غیر این صورت ســازمان امور مالیاتی
دنبــال تاریخ دقیق فــروش ارز میگردد .اگر
این مســئله هم در دسترس نبود ،برای تعیین
میزان مالیات میتوان به میانگین نرخ فروش
آزاد ارز در بــازه ســه ماه بعــد از تاریخ خرید
رجوع شــود .تفاوت این دو نرخ عنوان درآمد
حاصل از نرخ فروش ارز لحاظ شــده و مالیات
بر درآمد روی آن محاسبه میشود .همچنین

ممکن اســت فرد اصال پرونده مالیاتی نداشته
باشد و برای اولین بار به خاطر نوسانات نرخ ارز
وسوسه حضور در این بازار به سرش زده باشد.
در این حالــت ،کار بیخ پیدا میکند؛ کارگروه
رسیدگی منتخب مکلف شده اسناد و مدارک
تسلیمی توســط مودی یا اطالعات به دست
آمــده از جمله تراکنشهای بانکی یا اطالعات
سامانه  ۱۲۰را استخراج و بر اساس آن پرونده
را پیش ببرد.
همچنین شــیوهنامه وضعیت کسانی را که
توسط دیگران اقدام به سرمایهگذاری و خرید
و فــروش ارز کردهانــد روشــن میکند .مثال
میگوید مباشــر هم باید از سهم حقالزحمه
خــود مالیات پرداخــت کند .به عــاوه ،اگر
مودی ادعــا کند که ارزهایــش را نفروخته و
این ادعا ثابت شــود ،کارگروه منتخب تفاوت
نرخ خرید ارز و نرخ تســعیر آن در پایان سال

نگاهی به دالیل ضرورت تغییر در جهتگیری سیاستهای حمایتی

ثروتمندان بیشتر  از نیازمندان یارانه میگیرند
طور مساوی بین همه مردم تقسیم میشد ،هر فرد در حدود ۳۸۰
هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت میکرد.
بنا به این محاسبات ،دهک اول نزدیک به  ۵هزار تومان یارانه
برنج ۷ ،هزار تومان یارانه مرغ ۲ ،هزار تومان یارانه روغننباتی۲ ،
هزار تومان یارانه تخممرغ ،یک هزار تومان یارانه گوشت گوسفند و

کمتر از هزار تومان یارانه گوشت گوساله میگیرند.
این در حالی اســت که در دهک دهم  ۲۲هــزار تومان یارانه
برنج ۱۸ ،هزار تومان یارانه مرغ ۳ ،هزار تومان یارانه روغننباتی۴ ،
هزار تومان یارانه تخممرغ ،نزدیک به  ۱۸هزار تومان یارانه گوشت
گوسفند و  ۵هزار تومان یارانه گوشت گوساله میشود.

در فروردین امسال انجام شد

ترخیص  ۳۵۰خودرو دپو شده از گمرک
ن امسال حدود  ۳۵۰خودرو وارداتی دپو شده از
آمار از این حکایت دارد که در فروردی 
گمرک ترخیص شده است.
به گزارش ایســنا ،حدود دو سالی اســت که نزدیک به  ۱۳هزار خودروی وارداتی در
بنادر ،مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی دپو شده و ترخیص آن ماجرای خاص
خودش را داشته است.
تخلف در ثبت سفارشهای غیرقانونی حدود  ۶۴۰۰دستگاه از این خودروها و در ادامه
ممنوع شدن ثبت سفارش و همچنین تغییراتی در سیاستهای ارزی ،ترخیص آنها را
با مشــکل مواجه کرد .اما اواخر سال گذشته بعد از رایزنیهایی برای هموار شدن مسیر
ترخیص خودروها در نهایت در اسفند  ۱۳۹۷دستورالعمل آن از سوی هیأت وزیران ابالغ
شد و در مرحله اجرا قرار گرفت.
در این میان آمار مربوط به واردات خودرو و قطعات آن در فروردین امسال نشان از این

دارد که حدود  ۳۰میلیون دالر مجموع ارزش دالری خودرو و قطعات آن است که وارد
شده است و در این بین سهم خودروهای سواری به حدود  ۳۵۰دستگاه با ارزش دالری
نزدیک به  ۹میلیون و  ۵۰۰هزار دالر میرسد.
در حالی آمار ترخیص خودروهای دپو شده قابل توجه نیست و روند ترخیص به کندی
صورت میگیرد که گمرک تاکید دارد که هرگونه ترخیصی از گمرکات باید در چارچوب
ضوابط و مقررات ابالغی هیأت وزیران انجام شود و امکان ثبت سفارش برای خودروهای
دارای قبض انبار اماکن گمرکی ،مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت
بدون انتقال ارز صرفاً در تاریخ مصوب این دســتورالعمل در سامانه جامع تجارت انجام
خواهد شد .از این رو خودروها بعد از طی فرایند قانونی از گمرک ترخیص میشوند.
مروری بر شــرایط ترخیص خودروهای دپو شــده در گمرک در برخی موارد از این
حکایت دارد که در ثبت سفارشهای بانکی چنانچه خودروهای موجود در گمرک بیشتر

را مبنای محاســبه مالیات بر درآمد میگذارد.
کارشناسان چه میگویند؟
در این باره اظهار نظرهای متفاوتی از ســوی
کارشناســان و دستاندرکاران اقتصادی وجود
دارد .یک تحلیلگــر اقتصادی به «همدلی»،
میگوید« :فرض کنید من سکه را به قیمت هر
ک میلیون تومان خریداری کردم و بعد
قطعه ی 
از دو ماه بهای سکه به دومیلیون تومان رسید.
من تا پایان ســال فرصت دارم اظهارنامه ارائه
بدهم .دولت حتی اگر اطالعات من را داشــته
باشــد ،باید صبر کند .درآمد حاصل از فروش
سکه و ارز مثل درآمد حقوقبگیران نیست که
تا آخر ماه صبر کنید».
به گفته آلبرت بغزیان « :اگر حجم عظیمی
از اطالعات در اختیار دولت باشــد ،باید صبر
کند ،بعد از خرداد یا تیر سال بعد ،اگر شخص
حقیقی یا حقوقی اظهارنامه مالیاتی ارائه داد،
براســاسآن مالیات بگیرد و اگر این اظهارنامه
ارائه نشــد ،از دیگر مجاری قانونی ،مسئله اخذ
مالیات را پیگیری کند».
به اعتقاد این اســتاد دانشگاه « :درآمدهای
حاصل از افزایش قیمت ســکه و ارز مشمول
مالیات نیســت .مگر اینکه ثابت شــود شغل
فرد خریدوفروش ســکه و ارز است؛ یعنی اگر
فردی  10ماشین بخرد و اصال نفروشد،حتی
اگر قیمت ماشین  10برابر شود ،نباید مالیاتی
پرداخت کند .ارز باقیمانده در خانهها مالیات
ندارد .برای اخــذ مالیات باید درآمدی حاصل
بشــود ،ســازمان مالیاتی اطالعاتش را داشته
باشد و بگوید شما شاغل در این حرفه هستید
تا بتواند مالیــات آن را دریافت کند؛ نمیتوان
ردیابــی کرد و نمیتوان به ایــن افراد مالیات
بســت .فعالیت داللهایی که در بازار سکه و
ارز حضور دارند ،نوعی فرار مالیاتی است .فقط
درصورتیکه این افراد را پیدا کنند ،میتوانند
از آنهــا مالیات بگیرند ».ایــن آگاه اقتصادی
مالیاتگرفتــن از خانههای خالــی را هم کار
دشواری توصیف کرد؛ زیرا فرد ادعا میکند که
از همه این خانهها استفاده میکند و به صرف
نصب پرده یا انداختــن فرش در خانه ،ادعای
خود را اثبات میکند.

در این میان ،یارانه دهک پنجم نیز که تقریبا طبقه متوســط
جامعه را در برمیگیرد ،به طور ســرانه ماهانــه  ۳۳هزار ارزیابی
شــده اســت .به این ترتیب ،برای این گروه  ۸هزار تومان یارانه
برنج ،نزدیک به  ۱۱هزار تومــان یارانه مرغ ۲ ،هزار تومان یارانه
روغننباتی ۳ ،هزار تومان یارانه تخممرغ ،نزدیک به  ۶هزار تومان
یارانه گوشت گوسفند و  ۲هزار تومان یارانه گوشت گوساله ارزیابی
شده است.
نکته اینجاست که مقادیر محاسبه شده به معنای یارانهای که
در حال حاضر هر دهک دریافت میکند نیست ،بلکه به معنای
آن اســت که سیاست فعلی اعطای یارانه ،در صورتی که به طور
کامل اجرا شود ،هر کدام از دهکهای درآمدی را چقدر بهرهمند
میسازد.
در ایــن میان ،هرچند با توجه به تورم فزاینده ســال  ۱۳۹۷و
احتمال ادامه این روند در ســال  ۱۳۹۸اکثر گروههای درآمدی
نیازمند حمایت هستند ،اما این شیوه حمایت منجر به حمایت
بیشــتر از دهکهای باالی درآمدی نسبت به دهکهای پایین
خواهد شد .محاسبات باال نشان میدهد که حتی اگر میزان انحراف
منابع اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی صفر بود و قیمت
این کاالها در بازار ثابت میماند و تمام اهداف قیمتی نیز محقق
میشــد ،باز هم این سیاست نمیتوانست به عنوان یک سیاست
حمایتی از اقشار ضعیف تلقی شود.
مرکز پژوهشهای مجلــس در جمعبندی گزارش خود اعالم
کرده سیاست اعطای یارانه به واردات کاالهای اساسی ،به لحاظ
تعیین جامعه هدف دچار مشکل است ،بنابراین با توجه به لزوم
سیاستهای حمایتی در شرایط افزایش شدید قیمتها ،الزم است
تا حمایت به شیوه دیگری صورت گیرد.

از خودروهای تأمین ارز شده باشد ،مازاد آن باید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و
اظهار منشأ ارز در بانک مرکزی ترخیص شود.
همچنین بانکهای عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکننده برای ثبت
ســفارشهای بانکی درباره پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه
سنا در روز ترخیص نسبت به صدور اعالمیه تأمین ارز بهعنوان گمرک جمهوری اسالمی
ایران اقدام کنند.
از ســوی دیگــر خودروهای ترخیص شــده میبایســت زیر نظر ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به مشــتریانی که دارای قرارداد فروش یا پیش فروش
با واردکنندگان هستند تحویل شود .مادامی که این مشتریان خودروهای خود را دریافت
نکرده باشــند ،هر گونه عرضه خودروهای موضــوع این مصوبه در بازار تخلف تعزیراتی
محسوب شده و ممنوع است.
مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبانی قانونی بودجه سال ( ۱۳۹۷به ویژه بند ف تبصره
 )۶و کتاب تعرفه سال  ۱۳۹۷است و برای خودروهای باالی  ۴۰هزار دالر ،عالوه بر این،
 ۴۰درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و
واردات دریافت خواهد شد.

