اخبار
رویداد
استاندار در گفتگو با «خراسان جنوبی»
خبر داد:

پی گیری وزارت امور خارجه برای
رسمیت یافتن معبر یزدان
فرخ نژاد-وزارت امور خارجه رسمی اعالم شدن معبر
یزدان و بازگشایی این بازارچه را پی گیری می کند.
استاندار خراسان جنوبی دو روز قبل سفر کاری به
پایتخت داشت که مربوط به مرزهای کشورهای
افغانستان و پاکستان می شد.
آن طور که مهندس سید«علی اکبر پرویزی» می گوید:
مهم ترین موضوعی که دراین سفر به آن پرداخته و پی
گیری شد مربوط به مرز یزدان بود تا به عنوان معبر
رسمی از سوی کشور همسایه پذیرفته شده و دوباره
صادرات از این بازارچه مرزی از سر گرفته شود.
بنابر گفته او مقامات افغانستان نظر مثبت خود را در
مورد بازگشایی مجدد و پذیرفتن این بازارچه به عنوان
معبر رسمی به صورت شفاهی به مسئوالن خراسان
جنوبیوکشوراعالمکردندودراینجلسهنیزمقررشد
تا وزارت امور خارجه به طور رسمی این موضوع را پی
گیری کند .وی ابراز امیدواری می کند :پی گیری های
وزارتامورخارجههرچهزودترانجاموبهنتیجهبرسدتا
شاهدبازگشاییاینمعبرقدیمیبرایتبادالتمرزیاز
دو سوی مرز خراسان جنوبی و افغانستان باشیم.
بهگزارشخبرنگارمامهندسسید«علیاکبرپرویزی»
استاندار خراسان جنوبی  20اسفند در سفری که به
زیرکوه داشت در جلسه شورای اداری این شهرستان
گفت :در مذاکراتی که با والی هرات و وزیر ترانسفورت
افغانستانداشتهامهردویآنهاقولدادندکهتاپایان
سال جاری بازارچه یزدان بازگشایی شود و صادرات از
این بازارچه از سرگرفته شود ولی هنوز موضوع قطعی
نشده است.

طرح ویژه نظارتی بازار نوروز از اول
اسفند ماه

حیدری – طرح ویژه نظارتی بازار در ایام نوروز از ابتدای
اسفند ماه سال جاری در خراسان جنوبی اجرا می
شود .رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت :با توجه به فرا
رسیدن تعطیالت نوروزی و همچنین افزایش تقاضای
عمومی برای بسیاری از کاالها و خدمات پر مصرف در
ایام پایانی سال  ،طرح نظارتی ویژه نوروز سال  96در
استان اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت  ،معدن و
تجارت خراسان جنوبی « ،علی تهوری» به اجرای این
طرح در  2مرحله اشاره و اضافه کرد :مرحله اول این
طرحنظارتیشاملاطالعرسانیوهماهنگیبرگزاری
جلسات مرتبط است که از اول تا  10اسفند ماه سال
جاری اجرا می شود و مرحله دوم شامل انجام بازرسی
ها و نظارت های موردی و نوبتی ،برگزاری گشت های
مشترک بوده که از  10اسفند ماه سال جاری تا 15
فروردین ماه سال آینده اجرا خواهد شد.
«تهوری» نظارت ویژه بر تأمین و توزیع و قیمت میوه و
مرکبات طرح تنظیم بازار ،نظارت بر برگزاری فروش
های فوق العاده و حراج در واحدهای صنفی استان،
نظارت بر حسن اجرای قیمت های مصوب پایانه های
مسافربری و  ...را از جمله اقدامات این طرح برشمرد.
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پشت پرده مالیات در تعاونی ها

تعاونیهازیرتیغبرداشتهایمتفاوتازقانون
رحیم زاده – «ناتوانی در پرداخت مالیات 10
شرکتتعاونیرانابودکرد»عنوانخبریکه 14دی
ماه سال جاری در روزنامه «خراسان جنوبی» درج و
تلنگریبرایتهیهگزارشیازمشکالتوموانعپیش
روی تعاونی های استان شد.
در این خبر«سروری» ،معاون تعاون اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان به تفسیرهای نادرست از
قانون های مالیاتی در استان که بسیاری از تعاونی
های استان را درگیر کرده است اشاره کرد و آن
را دلیلی برای تعطیلی این تعاونی ها دانست .اما
موضوعبهاینجاختمنمیشودودراینبینمواردی
از جمله تفسیر و اعمال سالیق در اجرا و حتی در
مواردی نادیده گرفتن قانون هم مطرح است.

شود باید به ازای هر ماه  2.5درصد جریمه دیرکرد
پرداخت کند .
به گفته وی برای شفاف سازی ،همه دستگاهها
و صنوف باید فهرست معامالت خود را در سامانه
درج کنند و بر اساس قانون واحد صنفی تا سقف
 156میلیون ریال درآمد ساالنه از پرداخت مالیات
معاف هستند و مازاد بر آن به نرخ مالیاتی محاسبه
می شود.

• •طرح جامع مالیاتی

• •گالیه تعاونی ها

مدیر عامل یک تعاونی مصرف استان به ماده 133
قانونمالیاتمستقیماشارهمیکندواینکه برخی
تعاونی ها مانند تعاونی های کشاورزی ،مصرف
و  ...از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند اما
متصدیان امور مالیاتی این معافیت را در محاسبات
خود اعمال نمی کنند.
او که خواست نامش نوشته نشود ،به این نکته اشاره
کرد که بسیاری از اصناف هم مشمول پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده نیستند در حالی که این نوع
مالیات از آن ها دریافت می شود.
بهگفتهویتعاونیهابرایجبران ضرروزیانباید9
درصدمالیاتبرارزشافزودهرادرموردنرخاجناس
اعمال کنند که خود باعث افزایش قیمت ها و در
نتیجه کاهش خرید و در نهایت تعطیلی و انحالل
تعاونی ها می شود .به گفته وی این تعاونی در هر
دوره  3ماهه بین  7تا  10میلیون تومان مالیات بر
ارزش افزوده و در سال  20تا  30میلیون تومان
مالیات بر درآمد پرداخت می کند.

• •اجرای سلیقه ای قانون و فرار مالیاتی

اوباگالیهازبرخیاعمالسلیقههادراجرایقوانین
میگوید:باوجودمعافیتهایمالیاتیتعاونیهای
مصرفادارهکلامورمالیاتیبااینتوجیهکهفروش
به غیر اعضاء این تعاونی ها مشمول این قانون نمی
شود مالیات را دریافت می کند در حالی که در دیگر
نقاط کشور با شرایطی مشابه این قانون به درستی
اعمال می شود.
وی با بیان این که تعاونی ها با داشتن دفاتر معین،
...ملزمبهپرداختمالیاتهستند،میگوید:برخی
واحدهای صنفی با توجه به نداشتن دفاتر به راحتی
از دادن مالیات فرار می کنند.

• •دفاع از حقوق تعاونی ها

مدیر عامل یکی از تعاونی های مرزنشین در استان
هم با تایید این موارد می گوید :واردات برنج ،چای
و...برای مرزنشینان نیاز به هزینه های باال دارد و به
همین علت اقدام به مشارکت با تاجران برای انجام
واردات می شود اما در پایان مالیات برای شرکت
تعاونی می آید که انصاف نیست.
وی میزان مالیات اعمال شده سال گذشته برای
شرکت تعاونی خود را بیش از  100میلیون تومان
بیان می کند و خواستار حضور کارشناسان مربوط
برای دفاع از حقوق تعاونی ها می شود.
حسابدار یکی از تعاونی های خدماتی بیرجند هم
از نبود دقت و کیفیت در رسیدگی به کار برخی
ممیزان گالیه می کند و می گوید :سال  91برای
شرکت حدود  50میلیون تومان مالیات بر درآمد
محاسبه شد که با وجود ارایه مستندات و پیگیری
هایانجامشدهاینرقمبه 12میلیونتومانکاهش
یافت .وی ارقام مالیاتی را به دور از انصاف می داند و
می افزاید :برخی مواقع مدت زمان رسیدگی بیش
از یک سال است و به همین علت مودی باید جریمه

پرداخت کند .مدیر عامل یک اتحادیه در استان
هم از افزایش نرخ مالیات با وجود رکود اقتصادی
و خشکسالی های چند ساله گالیه می کند و می
گوید :تعاونی ها فهرست های خرید و فروش خود را
دردفاترروزنامه،معینو...ثبتمیکنندوبراساس
آن باید مالیات بدهند در حالی که دیگر اصناف به
راحتی از پرداخت مالیات طفره می روند.

• •خال قانونی تعاونی های مرزنشین

بازرس اتحادیه مرزنشینان استان هم به مشکالت
تعاونی های مرزنشین به دلیل نبود قانون اشاره می
کند که بار مالی زیادی را برای آن ها به همراه دارد.
به گفته «جهانی» با توجه به اصالح قانون مالیات
مستقیم در سال گذشته و با وجود پیگیری های
انجام شده بند و تبصره ای مبنی بر معافیت تعاونی
های مرزنشین اعمال نشده است.

• •شکایات از رسیدگی ارزیابان مالیاتی

نماینده تعاون در هیئت های حل اختالف مالیاتی
هم با بیان این که هیئت های حل اختالف مالیاتی
با حضور 3عضو شامل یکی از قضات دادگستری،
نماینده اداره مالیاتی ،نماینده تعاونی  ،اصناف
و  ...به تناسب حوزه تشکیل می شود  ،می گوید:
رسیدگی به مشکالت بر اساس اعتراضات تعاونی
ها انجام می شود.
«حسینی» با بیان این که برخی مواقع هیئت
رسیدگی با نظر مساعد به پرونده تخفیف می دهد،
تاکیدمیکند:بیشترینگالیهها بهنحوهرسیدگی
ارزیابان مالیاتی است .به گفته وی تاکنون بیش از
 60درصدرایهابهنفعتعاونیهاصادرشدهاستو
خراسانجنوبیپایلوتاجرایقانوندرکشوراست.
ویتاکیدمیکند:ازقانونتفاسیرمتفاوتیمیشود
قانون را می توان به نفع مودیان و یا برعکس تفسیر
کرد و انجام داد که این از مشکالت پیش رو است.

صد درصد درآمد شرکت های تعاون روستایی،
عشایری ،کشاورزی ،صیادان ،کارگری ،کارمندی،
دانشجویی ،دانش آموزی و اتحادیه ها از پرداخت
مالیات معاف است در حالی که با وجود صراحت در
قانون از برخی تعاونی ها مالیات دریافت می شود.

• •تغییر اساسنامه تعاونی ها

وی درباره تغییر اساسنامه تعاونی ها هم قول
همکاریمی دهد و می گوید :در صورت حلمشکل
واز بین رفتن تبصره های جانبی آمادگی داریم
اساسنامه تعاونی ها را اصالح کنیم.
وی با تاکید بر این که معتقد به پرداخت نکردن
مالیات نیستیم  ،می گوید :مالیات اهرم توسعه
است اما تفسیر قانون تعاونی ها را با مشکل جدی
مواجه کرده است.

• •تخفیف های مالیاتی

معاون حسابرسی مالیاتی استان هم به ماده 133
قانون مالیات گریزی می زند و می گوید :شرط
استفاده از معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه و
اجرای اساسنامه هر تعاونی است و اگر تعاونی
خارج از چارچوب اساسنامه فعالیت کند مشمول
مالیات می شود.
«پاک گهر» درباره وضع مالیات و تخفیف آن می
گوید :در مراحل رسیدگی ممکن است مدارک
کامل نباشد و در طول رسیدگی با کامل شدن
مدارک ناخودآگاه مبلغ کاهش می یابد .
وی با بیان این که میزان مالیات مودیان بر اساس
فعالیت اقتصادی است ،می گوید :زمان رسیدگی
به پرونده ها برای مودیانی که اظهارنامه تکمیل
کرده اند یک سال و در غیر این صورت عالوه بر این
که تعاونی مشمول تخفیف و معافیت مالیاتی نمی

وی از اجرای طرح جامع مالیاتی در استان خبر
می دهد و می افزاید :فاز اول این طرح در استان به
صورت پایلوت در قاینات اجرا شده و امید است به
زودی در همه شهرستان ها اجرایی شود.
به گفته وی با اجرای ماده  169و اجرای این طرح
همه اطالعات فعاالن اقتصادی  ،دستگاههای
اجراییو...بهصورتشفافثبت ونسبتبهدریافت
مالیات اقدام می شود.
«پاکگهر»دربارهحمایتازتعاونیهاهم تاکیدمی
کند:هرگونهمساعدتدرچارچوبقانونومقررات
نسبت به تعاونی ها انجام می شود.

• •مالیات بر ارزش افزوده

معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل مالیاتی
استان می گوید :مالیات بر ارزش افزوده نوعی
مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف
زنجیره واردات ،تولید ،توزیع بر اساس درصدی
از ارزش کاالی فروخته شده و خدمات ارایه شده
دریافت می شود اما مالیات پرداختی در هر مرحله
از زنجیره واردات ،تولید  ،توزیع به مرحله بعد از
انتقال رفته و در نهایت از مصرف کننده نهایی
گرفته می شود.
به گفته «مجاهد» همه تولید کنندگان  ،وارد
کنندگان از ابتدای اجرای قانون مشمول نظام
مالیاتی شده و مالیات بر ارزش افزوده از آن ها
دریافت می شود و قیمت برای عرضه کننده و تولید
کننده تفاوتی ندارد .
وی درباره  9درصد ارزش افزوده کاال می گوید :بر
اساس ماده  1قانون ارزش افزوده عرضه کاال  ،ارایه
خدمات  ،صادرات و واردات مشمول قانون مالیات
بر ارزش افزوده است و به استناد ماده  18مودیان
مکلفند بر اساس اعالم سازمان مالیات کشور
نسبت به ارایه اطالعات درخواستی سازمان مذکور
و تکمیل فرم اقدام کنند.
وی در پایان به ماده  12قانون ارزش افزوده اشاره
می کند و می گوید :بر اساس این قانون معافیت
شامل کاالهای ضروری می شود و مرزنشینان هم
بر اساس قانون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
معافهستند.

از میان خبرها
استاندار تاکید کرد

سهمیه استخدامی ایثارگران
در ادارات
حیدری – استاندار خراسان جنوبی بر استفاده از
ظرفیت ایثارگران در استخدامی ادارات و دستگاه
های اجرایی استان تاکید کرد.
«پرویزی» روز گذشته در جلسه شورای مشورتی
ایثارگران استان تاکید کرد :مسئولین دستگاه
های اجرایی آمار جامعه ایثارگری واجد شرایط
برای خدمت در سطوح مدیریتی را برای استفاده از
توان و تخصص آن ها احصا کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان
جنوبی ،وی ابراز امیدواری کرد :با توجه به این
که در الیحه بودجه  96و برنامه ششم توسعه،
توجه به رزمندگان و برخورداری آنان از برخی
امتیازات مادی و معنوی مورد تأکید و توجه قرار
گرفته است بتوان اقدامات جدی تری برای این
قشر انجام داد.
وی از اشتغال جامعه ایثارگری به عنوان یکی از
مهمترین دغدغه ها نام برد .
استاندار همچنین برای کمک و مساعدت به این
قشر از طریق ارائه تسهیالت ارزان قیمت در زمینه
های تولیدی ،عمرانی و خدماتی اعالم آمادگی
کرد .وی گفت :تالش می شود در خراسان جنوبی
نیز بدهی باقی مانده به ایثارگران در اسرع وقت
پرداخت شود.

طرح مدیریت جامع حوزه های
آبخیز در استان اجرا می شود
فاطمی -طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز در
استان اجرا می شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان با بیان
این مطلب مدیریت جامع حوزه های آبخیز را از
مهمترین رویکردهای منابع طبیعی و آبخیزداری
استان برشمرد و گفت :به زودی طرح جامع حوزه
آبخیز در بشرویه و سال آینده به صورت فراگیر در
تمام شهرستان های استان اجرا می شود.
به گفته مهندس«نصرآبادی» این طرح با هدف
ایجاد اشتغال ،ماندگاری مردم در روستاها و نوار
مرزی و ...اجرایی خواهد شد.
وی اجرای طرح های مشترک و متقابل با سازمان
ها و نهادهای بزرگ مانند آستان قدس رضوی و
بنیادبرکت و بنیاد مستضعفان را از دیگر برنامه های
در دستور کار بیان کرد.
وی با اشاره به بازدید هفته گذشته بنیاد برکت از
طرح های اجرا شده استان ابراز امیدواری کرد:
بنیاد برکت برای سرمایه گذاری در بخش های
مختلف ورود کند .

• •انحالل  10تعاونی

معاون تعاون اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به ناتوانی در پرداخت مالیات تعاونی ها و انحالل
 10شرکت تعاونی اشاره می کند و می گوید :سال
گذشته 10شرکتتعاونیبهدلیلباالبودنمالیات
و نداشتن توانایی برای پرداخت آن منحل شده و
تفسیرهاینادرستازقانونهایمالیاتیدراستان
بسیاری از تعاونی های استان را درگیر کرده است.
مهندس«سروری» با بیان این که شرکت های
تعاونی در  3ماده قانونی از پرداخت مالیات معاف
هستند ،به این نکته اشاره می کند که در حال
حاضر ،نظر برخی مسئوالن به گونه ای اعمال می
شودکهمالیاتازشرکتهایتعاونیاستاندریافت
و مشکالت زیادی برای آن ها ایجاد می شود.
به گفته وی بر اساس ماده  133قانون مالیات،

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻴﻤﺎ ﺷﺮق
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ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺷﺮ�ﺖ �ﻪ در ﻣﻮرﺧﻪ ٩٥/١٢/١٦ﺳﺎﻋﺖ ١٢ﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻣﺤﻼﺗ�-ﭘﻼ� � ١١٨ﺪ ﭘﺴﺘ�  ٩٧١٨٦ -١٦١٥٣ﺗﺸ�ﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺨﺼﺎ �ﺎ و�ﺎﻟﺘﺎ
ﺷﺮ�ﺖ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
-٣ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� در ﻣﻮرد ﻣﻌﺪن
-٢اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن
-١اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪ�ﺮان
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