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اگر از خرید کاالهای معاف مالیات 
بگیرند چه می شود؟

اگر بابت خریــد و دریافت کاالها و خدماتی که از 
مالیات معاف هستند، مالیاتی دریافت شود، صرفا 
برای خریدارانی که از مؤدیان عضو سامانه مؤدیان 
و از طریق کارت های بانکی خرید می کنند، مالیات 
و عوارض پرداختی بابت کاالها و خدمات معاف به 
همان حسابی که از آن خریداری شده است، واریز 

و به خریداران اطالع داده خواهد شد.
به گزارش ایســنا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 
غیرمستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کاالها 
و خدمات عرضه شــده با ارزش کاالها و خدمات 
خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع 

می شود.  
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ســال ۱۳۸۷ به 
صورت آزمایشــی تصویب و هر ســاله در بودجه 
تمدید شــد تا اینکه برای بودجه سال ۱۳۹۹  این 
قانون تا مهرماه آن ســال اعتبار داشت اما در آبان 
ماه سال ۱۳۹۹ تا زمان تصویب و الزم االجرا شدن 
الیحه اصالح و دائمی شــدن این قانون، توســط 
مجلس شــورای اسالمی به مدت یک سال تمدید 

شد.
پس از این، قانــون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 
در اوایل خرداد ســال گذشته تصویب و در تیرماه 
نیز به رئیس جمهوری ابالغ شــد که طبق اعالم 
ســازمان امور مالیاتی اجرای این قانون از ۱۳ دی 

ماه سال گذشته آغاز شد.
امــا در این زمینه، ســازمان امــور مالیاتی اعالم 
کرد که تا زمان راه اندازی ســامانه مؤدیان، نحوه 
ارائه اظهارنامه مالیاتی و رســیدگی به آنها، حسب 
مقررات قانــون مالیات بر ارزش افــزوده مصوب 
۱۳۸۷ است که هنوز این سامانه و قانون پایانه های 
فروشگاهی به صورت کامل راه اندازی و اجرا نشده 

است.
استرداد  برای  مالیاتی  ســازمان  تکالیف   

مالیات
در این بین، قانون مالیات بر ارزش افزوده تکالیفی 
برعهده ســازمان امور مالیاتی در صــورت احراز 
تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی 
بابت کاالها و خدمات معاف از مالیات را قرار داده 
اســت که براساس دســتورالعمل مربوطه در این 
زمینه، ســازمان باید برای آگاهی مردم و تشویق 
آن ها به گزارش دهی تخلفات احتمالی فهرســت 
کاالها و خدمات معــاف از مالیات و عوارض را در 
ســامانه سازمان منتشر و شــرایطی را فراهم کند 
که مردم بتوانند گــزارش تخلف مؤدیان مبنی بر 
دریافت مالیات و عوارض از کاالها و خدمات معاف 

را از طریق سامانه سازمان اعالم کنند. 
همچنین، ســازمان امور مالیاتی باید ترتیب بدهد 
تا امکان درج مالیات و عوارض از کاالها و خدمات 
معاف در صورت حســاب فروش کاال یا خدمت در 
ســامانه مؤدیان و پایانه های فروشــگاهی فراهم 
نباشــد و ســازمان امور مالیاتی باید در پایان هر 
دوره گزارش هــای مردمــی رســیده درخصوص 
دریافت مالیــات و عوارض کاالها و خدمات معاف 
را رســیدگی و در صورت احراز تخلف نســبت به 
اســترداد مالیات و عــوارض دریافتی از خریداران 
و همچنین محاســبه، مطالبه و وصول جرایم غیر 
قابل بخشش از مؤدیان متخلف، اقدام و به ترتیب 

مقرر در ماده ۳۸ قانون عمل کند.
 مالیات دریافتی از کاالهای معاف ۴۵ روزه 

برگردد
از ســوی دیگر، در این دســتورالعمل به چگونگی 
برگشت مالیات و عوارض از کاالها و خدمات معاف 
از مالیات نیز اشاره شده که طبق آن، سازمان امور 
مالیاتــی باید پس از پایان هــر دوره گزارش های 
مردمی اعالم شــده در ســامانه سازمان را بررسی 
و در صــورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات 
و عوارض پرداختــی بابت کاالها و خدمات معاف، 
مالیات و عوارض دریافتی از کاالها و خدمات معاف 
خریداران را از محل وصولی های جاری ســازمان 
حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره اعالم گزارش 
در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز کند.

عــالوه برایــن، در صــورت رد گزارش های اعالم 
شــده در سامانه ســازمان، مراتب با ذکر دالیل از 
طریق سامانه ســازمان به گزارش دهندگان اعالم 
می شــود و در صورتی که گــزارش دهنده نقایص 
اعالم شــده را برطرف کند، گزارش ها دوباره مورد 
رســیدگی قرار خواهد گرفت تــا در صورت احراز 
تخلف، مطابق بند ۶ شــود. در ایــن زمینه، باید 
بدانید که استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت 
کاالها و خدمات معاف صرفا برای خریدارانی که از 
مؤدیان عضو سامانه مؤدیان و از طریق کارت های 
بانکی خرید می کنند، مجاز خواهد بود و مالیات و 
عوارض پرداختــی بابت کاالها و خدمات معاف به 
همان حسابی که از آن خریداری شده است، واریز 
و به خریداران اطالع داده خواهد شــد. همچنین، 
پرداختی مالیــات و عوارض خریــداران کاالها و 
خدمات معــاف که مؤدی نظام مالیاتی هســتند 
در صورت دارا بودن بدهــی مالیات و عوارض، به 
حساب بدهی آنان منظور و در صورت درج عنوان 
اعتبــار مالیاتی، به حســاب پرداختی آنان منظور 
خواهد شــد؛ در غیر این صورت به حســاب آنها 
برگشت داده می شــود. عالوه براین، سازمان امور 
مالیاتی مجاز اســت با درخواست خریداران کاالها 
و خدمات معاف که مؤدی نظام مالیاتی هســتند، 
پرداختــی آن ها بابت کاالها و خدمات معاف را در 
صورتی که مالیات و عوارض پرداختی را به عنوان 
اعتبــار مالیاتی لحاظ نکرده اند، به عنوان اعتبار به 

دوره های بعد منتقل کند.

خبر

جوابیه سازمان بورس و اوراق بهادار به 
گزارش بازار سرمایه بالتکلیف برجام

روزنامه همدلی در مورخه ۱۸تیر ۱۴0۱ گزارشی با 
عنوان »بازار سرمایه بالتکلیف برجام« منتشر کرد 
که در همین رابطه ســازمان بورس و اوراق بهادار 
جوابیه ای به روزنامه همدلی ارسال کرده که در آن 
آمده است: پس از تصویب بندهای حمایتی از بازار 
ســرمایه در ۵بهمن ماه ۱۴00 و ابالغ آن در ششم 
بهمن از ســوی معاون اول محترم رئیس جمهور تا 
پایان خردادماه ۱۴0۱، شــاخص کل بورس تهران 
)وزنی ارزشی( حدود 2۶درصد رشد و شاخص کل 
بورس تهران )هم وزن) ۳۳درصد رشد داشته است. 
بررسی ۳۵۳ نماد بورسی نشان می دهد تعداد روزها 
با میانگین بازدهی مثبت نســبت به روزهای قبل 
از تاریــخ ۵ بهمن افزایش معنی داری یافته اســت 
که مؤثر بودن این بندهای حمایتی دولت اســت. 
به عنوان مثال یکی از مهم تریــن اقدامات حمایتی 
دولت تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای 

صنایع بوده است. 
با قیمت های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر سقف 
قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی شد، حدود 
۳00هزارمیلیارد تومان ســود صنایع کاهش پیدا 
می کرد و عالوه بر زیان ده شــدن صنایع و فشــار 
مضاعف بر صندوق های بازنشســتگی، بازار سرمایه 
سقوط 20 تا ۳0 درصدی را تجربه می کرد و زیان 
سنگین مجددی به آحاد مردم وارد می شد. یکی از 
اقدامات فوق العاده مؤثر، هوشمندانه و به موقع دولت 

در بازار سرمایه همین مصوبه بوده است.
 ابتکاراتی همچون پرداخت ســود سنواتی به مردم 
که در واقع حق الناســی اســت که سال های سال 
در حساب بانکی شــرکت های بورسی رسوب کرده 
و به مردم پرداخت نشــده بوده، تحقق ورود اولین 
استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید نیز اقدام 

مهم دیگر هفته های اخیر بوده است.
 ایــن اقدام با اســتقبال گســترده شــرکت های 
دانش بنیان همراه شــد و انگیــزه ی جدیدی را به 
شرکت های دانش بنیان تزریق خواهد کرد؛ انگیزه 
رشد و در نهایت عرضه در بازار سرمایه، پذیره نویسی 
اولین صندوق در صندوق، اولین صندوق با تضمین 
اصل ســرمایه، اولین موافقت اصولــی با صندوق 
امالک و مســتغالت و اقدامات بیشمار دیگری که 
کاماًل خالف تیتر بالتکلیف بودن بازار ســرمایه به 

برجام را اثبات کرده است.
در تکمیل توضیحات این یادداشت توضیحی الزم 
اســت تأکید شود که اساساً بازار سرمایه و تحوالت 
در ایــن بــازار معلول تحــوالت در بخش حقیقی 
اقتصاد اســت. در واقع، اثرات تغییر در متغیرها و 
ریســک های حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، 
اجتماعــی و ... در قیمت ســهام، صنایع مختلف و 
به تبع آن بازار نمود پیدا می کند. منتهی به واسطه 
مختصاتی که در آن قرار داشــته باشــیم، شدت و 

ضعف این اثرگذاری متغیر است. 
همین طور تأخیر در شــروع اثرات ناشــی از تغییر 
متغیر و زمان ماندگاری اثر نیز برای هر مســئله ای 
متفــاوت خواهد بود. در مقطعــی صرفاً بحث نرخ 
ارز خارجی، مناسبات سیاســی یا فرضاً جنگ در 
نقطه ای از جهان مطرح می شود و ماندگاری اثر آن 
چند ماه زمان می بــرد؛ اما در مقطع دیگری تعدد 
متغیرها بیشتر یا کمتر می شود و ماندگاری اثرات 
ناشــی از آن ها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و 
متغیر بنیادی که اثرات طوالنی مدت تری داشــته 
باشد، اهمیت بیشــتری می یابد. ضمن اینکه باید 
توجه داشته باشیم سرعت گردش اطالعات در بازار 

نیز تغییرات کم سابقه ای را تجربه کرده است.
همچنیــن مصمم بودن دولــت در حمایت از بازار 
ســرمایه کشور، موجب شده دســتوراتی مبنی بر 
مدنظر قرار دادن مالحظات بازار سرمایه کشور در 
سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها صادر شود. رفع 
ابهامات نیز یک مسئله اساسی است و نباید قوانین 
و مقرراتی را وضع کرد که هزینه هایی را به صنایع 
مزیت دار کشور تحمیل کنند بدون اینکه حمایتی 

برای جبران آن دیده شده باشد. 
دولت و مجلــس در تعامل حداکثــری با یکدیگر 
اولویــت اساســی حمایت از تولید در کشــور را با 
جدیت دنبــال می کنند، لذا قطعاً در جهت کاهش 
سودآوری و تضعیف صرفه های اقتصادی بنگاه های 
تولیدی حرکت نخواهند کرد و از این منظر تردیدی 
در لزوم حمایت سیاست گذار و قانون گذار از طریق 

وضع قوانین الزم وجود نخواهد داشت. 
صرف نظر از اینکــه ماندگاری اثرات این حمایت ها 
چه میزان است، الزم است دولت و مجلس همسان 
توجه به ســایر موضوعات و دغدغه ها در کشــور، 
از هــر امکانی برای حمایــت از تولید و بنگاه های 
اقتصــادی، جلوگیــری از کاهش حاشــیه ســود 
زنجیره تولید و سرمایه گذاری، تعدیل نسبی اثرات 
ســوء قیمت گذاری دستوری، پشــتیبانی از تولید 
آسیب دیده از تکانه های تحریم و کرونا و در نهایت 

حفظ یا تقویت اشتغال در کشور استفاده نمایند.
 لــذا از نگاه ســازمان بورس و اوراق بهــادار که با 
جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت 
دولت از تولید مورد تأکید اســت و الزم اســت با 
پیگیری های الزم از تمام ظرفیت های قانونی برای 

تحقق بهتر این مهم استفاده نماییم.
در پایــان خاطرنشــان می شــود که بــا توجه به 
توضیحات فوق، دولت به هیچ عنوان بازار سرمایه را 
به برجام گره نزده است و طبیعتاً روند بازار سرمایه 
با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشــخص 
خواهد شــد و با توجه به اقدامات گســترده دولت 
پیرامون صنایع مختلف و بازار ســرمایه، ان شاءاهلل 

شرایط بازار سرمایه رو به بهبودی خواهد رفت.

خبر

همدلــی| دور جدید مذاکــرات وین برای 
مهم ترین بازارهای پایتخت یک معنا بیشــتر 
ندارد و آن ســقوط کوتاه مدت و البته موفقی 
قیمت هاســت. آن طور که از برخی بازارهای 
پایتخــت به گوش می رســد، معامله گران به 
انتظار نتایج این نشست ها هستند؛ این انتظار 
را در معامــالت دالر، ســکه و حتی خودرو 
می توان دید. بررســی تغییرات قیمت خودرو 
طی دو روز گذشــته، از ســکون قیمت ها در 
این بــازار حکایت دارد؛ تا جایــی که اغلب 
خودروها بدون تغییر قیمت، مورد معامله قرار 
گرفته اند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه دو روز پیش بود که از عزیمت هیات 
مذاکره کننده کشــورمان به وین جهت ادامه 
مذاکرات هســته ای خبر داد و گفت: »در این 
دور از گفت وگوها که به روال قبل با هماهنگی 
اتحادیه اروپا برگزار خواهد شــد، در خصوص 
ایده های مطرح شده از سوی طرف ها ازجمله 
ایده های ارائه شده از سوی جمهوری اسالمی 
ایران که هفته جاری به طرف مقابل ارائه شد، 
بحــث و تبادل نظر صــورت خواهد گرفت.« 
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید مجدد 
بر عــزم و اراده جمهوری اســالمی ایران بر 
دستیابی به یک توافق پایدار که ضامن حقوق 
و پاسدار منافع ملت ایران باشد، ابراز امیدواری 
کرد طرف های مقابل نیز با اتخاذ تصمیمات 
الزم و تمرکز جدی بر حل مسائل باقی مانده، 
شرایط را برای پیشبرد مؤثر گفت وگوها فراهم 
کننــد. در این میان، نماینده اتحادیه اروپا در 
مذاکــرات احیای توافق هســته ای در پیامی 
خبــر داد که برای ازســرگیری این مذاکرات 
میــان ایران و قدرت هــای جهانی راهی وین 
شده است. از سوی دیگر، به نظر می رسد که 
تغییرات یک هفته آینده، در ثبات قیمت ها در 
بازار خودرو بی تأثیر نبوده اســت. فعاالن بازار 
عنوان می کنند که این موضوع، بازارها را وارد 
فاز جدیدی از رکود کرده اســت. آن طور که 
بررسی قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد 
که قیمت دناپالس دنده ای ساده مدل ۱۴0۱ 
کاهش دو میلیون تومانی را تجربه کرده و به 
۴۴۱میلیون تومان رسیده است. مدل ۱۴00 
ایــن خودرو نیز با افــت دو میلیون تومانی با 
قیمت ۴22میلیون تومان معامله شده است 
و مــدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از ۴۱۴میلیون 
تومان در روز گذشــته امروز به ۴۱2میلیون 
تومان رسیده اســت. دناپالس دنده ای توربو 
مدل ۱۴0۱ نیــز از ۴۹۵میلیــون تومان به 
۴۹0میلیون تومان رســیده است. دنا پالس 
اتوماتیک توربو مدل ۱۴0۱ نیز ســه میلیون 

تومان ارزان شده و در حال حاضر ۵0۵میلیون 
تومان قیمت خورده است. خودروهای کوییک 
نیــز در این مدت کاهــش قیمت ها را تجربه 
کردند به طوری که کوییــک دنده ای R مدل 
۱۴0۱ از 222میلیون تومان در روز گذشــته 

امروز به 2۱۷میلیون تومان رسیده است.
 عقب نشینی دالر

با رســیدن زمزمه های احیای برجام، قیمت 
دالر مثل هفته های گذشته در مسیر افزایشی 
قــرار نگرفته و تقریباً دو روزی می شــود که 
چهارراه اســتانبول به گفته فعاالن این بازار 
در وضعیت کسادی به سر می برد. در روزهای 
اخیر در حالــی دالر در بازار آزاد با قرارگیری 
در کانال ۳۱هزارتومانی روی میز معامله رفت 
که بر اســاس نرخ صرافی ملــی ایران در روز 
)۱۴مرداد  ۱۴0۱( هــر دالر آمریکا به مبلغ 
2۷هزار و ۹۱۹تومان و هر اســکناس یورو به 
قیمت 2۸هزار و ۸۳۳تومان به فروش رسید. 
آن طــور که صرافان در خیابان فردوســی در 
پاسخ به سؤال در خصوص وضعیت عرضه ارز 
به رسانه ها می گویند طی روزهای اخیر ارز به 
میزان کافی به بازار عرضه شده اما آنچه اهمیت 
دارد این اســت که بسیاری از سرمایه گذاران 
خرد از ترس ردگیری و ثبت مشخصاتشــان 
در هنگام خرید ارز نســبت به خرید قانونی 
اقدام نمی کننــد و ترجیح می دهند دالر را از 
بازار غیررسمی خریداری کنند. یک فعال بازار 
در این خصوص گفت: »بــازار ارز با وضعیت 
نابسامانی روبروست. درحالی که خریداران ارز 
از صرافی های بانکی مورد رصد سازمان مالیاتی 
و ... قــرار می گیرند و حتی یارانه آن ها ممکن 
است در این پروسه قطع شود اما در بازار آزاد 
و روبروی مغازه ما به سادگی خریدوفروش ارز 
صورت می گیرد و هیچ کسی نیز مقابل آن ها 
نمی ایستد. طبیعی است سرمایه گذاران خرد 
ترجیح بدهنــد از بازار آزاد خریداری کنند تا 
مورد رصد قرار نگیرند.« وی با تأکید بر اینکه 
خرید دالر در شــرایط فعلــی صرفه چندانی 
ندارد، گفت: »بازار در وضعیت آرامی اســت و 
پیش بینی می کنیم شرایط تغییر چندانی را 
شاهد نباشد. ازاین رو ســرمایه گذاری بر دالر 
ســایر ارزها به کســی توصیه نمی شود.« در 
مجموع آن طور که از صحبت های فعاالن بازار 
برمی آید، بازارهای مالی از جمله طال و سکه، 
تحــت تأثیر مذاکرات وین و اخبار سیاســی 
قرارگرفته اند و فعاًل قیمت دالر افزایشی است. 
به نظر می رســد بعد از ریزش قیمت دالر، در 
روزهای اخیر کمی از جو خوش بینی کاسته 
شــده  و افزایشــی های بازار توانستند کمی 

روند را برگردانند. از ســوی دیگر، این روزها 
تنش ها میان چین و آمریکا نیز قیمت اونس 
را افزایشی کرده است. به طوری که دیروز طال 
و سکه در بازار داخلی، تحت تأثیر قیمت دالر 
و طالی جهانی گران شدند. برخی کارشناسان 
معتقدند اگر مذاکرات به نتیجه برسد و توافقی 
شــکل بگیرد، ممکن اســت دالر به 2۸هزار 
تومان هم برسد. به باور فعاالن بازار، اخباری 
مبنی بر شکل گیری یک توافق خوب در بازار 
منتشرشده است. اگر این توافق صورت بگیرد، 
احتمال دارد که قیمت ها با کاهش بیشتری 
همراه شــود؛ اما روی دیگر ســکه به نتیجه 
نرسیدن مذاکرات هسته ای است. کارشناسان 
می گویند اگر مذاکرات به نتیجه نرســد، باید 
منتظر افزایش قیمــت دالر بود و این نگرانی 
وجود دارد که قیمت دالر ســقف جدیدی را 

تجربه کند.
 بورس در هفته های اخیر

برجــام برای بــورس معنای نوســان دارد و 
بــس. این را بــا نگاهی به روند ایــن بازار در 
پی زمزمه های رســیده از مذاکرات وین بهتر 
می توان فهمید. در هفته های اخیر و با بیشتر 
شدن ابهامات برجامی، بورس روزهای خوبی را 
تجربه نکرد؛ به طوری که در هفته های گذشته 
روندی نزولی داشــت و همین مسئله باعث 
افزایش رکــود و خروج پول حقیقی از بورس 
شد. به باور آگاهان اقتصادی، درصورتی که روند 
خروج سرمایه از بورس ادامه دار باشد، می تواند 
مشکل بزرگ تری برای سهامداران ایجاد کند. 
تحلیل گران در شــرایط کنونــی نیاز بورس 
تهران برای رشد را اعتماد مردم به این بازار و 
سرمایه گذاری در آن می دانند. بااین وجود هنوز 
اقداماتی در پیرامون بورس تهران رقم می خورد 
که باعث افزایش بی اعتمادی مردم به این بازار 
حیاتی می شود؛ یکی از این بی اعتمادی ها براثر 
ابهام در سیاست های خارجی و حتی برخی از 
سیاست های داخلی ایجادشده. بانک مرکزی 
در دو ماه اخیر با افزایش نرخ بهره بین بانکی 
تالش کرده اســت تا در برابر افزایش تقاضای 
بانک ها که منجر به افزایش پایه پولی می شود، 
ایستادگی کند. افزایش نرخ بهره یکی از عوامل 
اصلی افت شاخص بورس تهران در این دو ماه 
بوده است. از طرفی کاهش تورم نیاز به افزایش 

تولید و در نهایت رونق بازار سرمایه دارد.
 کاهش روند منفی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در هفته دوم مردادماه نیز 
با روندی نزولی همراه بود، اما این روند منفی 
نســبت به هفته ابتدایی مردادماه با کاهش 
همراه بوده اســت. شاخص کل بورس در روز 

شــنبه با کاهش دو هزار و ۸2۷واحد همراه 
شد و روز یکشنبه نیز ۱۷هزار و ۳۸۹واحد را 
تجربه کرد. روز دوشــنبه اما روند بازار تغییر 
کرد و رشــد چهار هزار و ۱0۹واحدی را برای 
ســهامداران به همراه داشــت. روز سه شنبه 
شاخص بازهم رشد کرد و دو هزار و ۴۱۶واحد 
باالتر ایســتاد. این شاخص در روز چهارشنبه 
رکورد رشــد در دو هفته گذشته را شکست 
و هفت هــزار و ۳۳۹واحد رشــد کــرد. در 
نهایت شــاخص کل بورس با کاهش ۶هزار و 
۳۵2واحدی در سطح یک میلیون و ۴۳۷هزار 
و ۳۶0واحد قرار گرفت. بازدهی این شاخص 
در هفته دوم مردادمــاه منفی ۴دهم درصد 

بوده است.
 عقب گرد ســهم های کوچــک بازار 

سرمایه
در هفته دوم مردادماه شــاخص کل هم وزن 
بیشــتر از سه برابر شــاخص کل نزول کرد. 
این شــاخص در روز شــنبه با افت دو هزار و 
2۵۱واحدی همراه شــد و در روز یکشــنبه 
کاهش هفت هزار و 2۴۱واحدی را تجربه کرد.

اما مانند شــاخص کل، شاخص کل هم وزن 
در روز دوشنبه رشد ۳۸۶واحدی داشت و در 
روز سه شــنبه نیز 22۷واحد باال آمد و در روز 
چهارشنبه نیز به باالترین میزان در دو هفته 
گذشته رسید و رشد سه هزار و ۴۶۶واحدی 
داشت. شــاخص کل هم وزن در نهایت افت 
پنج هزار و ۴۱۳واحدی داشــت و به ســطح 
۳۸۴هزار و ۵۵واحدی رسید و بازدهی منفی 

۱.۳۹درصد را داشت.
  رشد ارزش کل معامالت بورس

میانگین ارزش کل معامالت بازار ســهام در 
هفته دوم مردادماه با رشد ۱۹درصدی همراه 
شد و به ۴2هزار و ۸۴۷میلیارد تومانی رسید. 
در هفته گذشــته بیش از 2۱۴هزار میلیارد 

تومان در بورس معامله شده است.
اما میانگین ارزش معامــالت خرد با کاهش 
هشــت درصدی مواجه شــد و به دو هزار و 
2۴2میلیارد رســید. در مجموع سهامداران 
خرد در این هفته ۱۱هزار و 2۱2میلیارد تومان 
در بورس معامله انجام داده اند. به باور آگاهان 
این بازار، ارزش معامالت بورس باوجود بهبود 
هنوز ضعیف اســت و نمی توان پایان اصالح 
بازار را اعالم کرد. یک یا دو روز مثبت شــدن 
معامالت پس از چند روز اصالح در کلیت بازار 
اتفاقی طبیعی است و با توجه به از دست رفتن 
حمایت های مهم، کف سازی شاخص در یک 
محدوده می تواند هیجانــات معامله گران را 

تعدیل کند.

با ازسرگیری مذاکرات، دالر و خودرو در مسیر ریزش یا رکود قرار گرفتند

بازار در فاز بیم وامیِد وین

همدلی| روزنامه همدلــی در مورخه۹ مرداد 
۱۴0۱، گزارشــی با عنوان »مالیات جدید برای 
خریداران خودرو«، منتشــر کرد که در همین 
رابطه ســازمان امور مالیاتی کشــور جوابیه ای 
به روزنامه همدلی ارســال کرده که در بخشی 
از آن آمده اســت: بر اســاس آیین نامه اجرائی 
ماده )2۹( قانون مالیــات بر ارزش افزوده که به 
پیشنهاد شــماره ۱۵۶۷۵۷ مورخ ۱۴00/۹/2۴ 
وزارت کشور و به استناد تبصره )۱۱( این ماده 
تنظیم گردیده است، صرفاً عوارض سالیانه برای 
وســایط نقلیه تولید داخل معادل یک در هزار 
قیمت فروش کارخانه و معادل یک و نیم در هزار 
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض 
ساالنه برای وسایط نقلیه وارداتی تعیین گردیده 
است. درحالی که عوارض ساالنه آالیندگی فقط 
در شهرهای آلوده )فهرست شهرهای آلوده که 
وسایط نقلیه با پالک انتظامی متعلق به شهرهای 
مذکور مشــمول عــوارض ســاالنه آالیندگی 
می شــوند تا پایان دی ماه هرســال با پیشنهاد 
سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت 
وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند.( 
معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ذیل 
ماده )2۸( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 
ســال ۱۴00 و تا ده سال پس از تولید تعیین و 

مصوب گردیده است.

 جدول ذیل ماده )۲۸( قانون مالیات بر 
)ارقام  ارزش افزوده، مصوب ســال 1۴00 

جدول ذیل به درصد می باشد(

عوارض ساالنه آالیندگی پس از سال دهم تولید، 
هر ســال به میزان ده درصد )۱0%( به نرخ پایه 
عوارض آالیندگی وسایط نقلیه اضافه می شود تا 
حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وســایط 
نقلیه ای که نرخ عوارض ساالنه آالیندگی آن ها در 
جدول فوق صفر می باشد تا سپری شدن پنج سال 
از سال تولید، از پرداخت عوارض ساالنه آالیندگی 
معاف می باشند و پس ازآن، وسایط نقلیه سنگین با 

نرخی معــادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف 
)D( جدول یادشده و سایر وسایط نقلیه با نرخی 
 )C( معــادل یک دهم نرخ های منــدرج در ردیف

جدول مذکور مشــمول عوارض ساالنه آالیندگی 
می باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات 
آن ها متوقف می شــود، مأخذ محاســبه توسط 
ســازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین 
سال تولید یا واردات تعیین می شود. مأخذ محاسبه 
عوارض ساالنه و آالیندگی برای انواع وسایط نقلیه 
تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، بر اســاس 
آخرین نوع )مدل( خودروها توســط سازمان امور 

مالیاتی کشور تعیین و برای اجرا در سال بعد اعالم 
می شــود. مأخذ مزبور برای وســایط نقلیه ای که 
جدید تولید یا وارد می شوند، بالفاصله پس از تولید 

یا واردات توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و اعالم 
خواهد شد. این در حالی است که وضع مالیات و 
عوارض مستقیم و غیرمستقیم بر مردم و فعاالن 
اقتصادی و تعیین نرخ آن از سوی نمایندگان مردم 
در مجلس صورت گرفته و از درآمد آن در کارهای 
عمرانی و زیر بنایی، افزایش رفاه عمومی و سالمت 
جامعه، برقراری عدالت و کاهش فاصله بین فقیر و 

غنی و ... استفاده می شود.

 جوابیه سازمان امور مالیاتی کشور به گزارش »همدلی« 
درباره مالیات جدید برای خریداران خودرو

 وانت تک کابین، خودروی سواریسواری و وانت دوکابینشرح
موتورسیکلتخودروهای سنگین با شماره گذاری عمومی
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