اینکه کوشش کردند نتوانستیم مثال نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند ،بهتر
بود این نهادها مالیاتشان را میدادند و ما بعد مالیات را به آنها بر گشت میدادیم.
باید کوشش کنیم مقامات کشور را قانع کنیم کسی را معاف نکنیم بلکه بگوییم
همه باید مالیات را پرداخت کنند و بعد هر نهادی به نس��بت پولی که نیاز دارد
دولت به آنها بازگرداند ،دولت هم باید کوشش و عمل کند.
وی افزود :بخش دیگری که مالیات گریز هستند؛ هیچ نشانهای ندارند مثال یک
آقای فعال اقتصادی با یک موبایل آهن فروشی و یا موبایل فروشی میکند حجم
معامالت آنها سر به فلک میکشد درحالی که بنگاهدار و یا کسی که کسب و کار
دارد با کمترین عددی که دارد شناسایی شده است ،سازمان مالیاتی وظیفه دارد
آنهایی که فراری هستند و نمیشناسند به این لیست اضافه کند ما اصال اعتقاد
نداریم به آنهایی که شناس��ایی ش��دند و مالیات میدهند دوباره فشار مضاعف
وارد شود.
 14هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور
دوانی در مورد ارقام قابل تخمین فرار مالیاتی در کشور گفت :رییس سازمان امور
مالیاتی میگوید  14هزار میلیارد تومان فرار یا مالیاتهایی که میتوانیم بگیرم و
نگرفتیم؛ میگوید  200هزار میلیارد تومان در چتر مالیاتی نیست که مالیاتشان
هم 14هزار میلیارد تومان اس��ت ،اگر یه ذره بخواهیم خوشبینانه فکر کنیم به
نظر میآید که بیش از این است.
وی افزود :اینها کس��انی هس��تند که به نوعی معافند و یا کس��انی هستند که
شناسایی نشدند و از نظر من غیر قابل قبول است وقتی میگویند  25میلیارد دالر
کاالی قاچاق وارد میشود بعضی از این جنسها  ،جنسی نیست در جیب کسی
جا بگیرد و قاچاق بیاید اینها از مبادی رس��می وارد کشور میشوند؛ احتماال یا
دست میبرند در تعرفههایشان و یا در مبادی گمرکی دچار مشکل هستیم و یا از
مبادی مناطق آزاد میآیند در تعرفههایشان دست کاری میکنند من اصال اعتقاد
کامل دارم که نمی تواند از مبادی غیررسمی باشد از مبادی رسمی میآیند.
این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در پاسخ به سئوال اقتصاد
کرمان اکنون با اصالحاتی که انجام شده چقدر متحول و روز آمد شدیم و چقدر
جای کار اصالحی داریم؟ گفت :برای اصالحات همیش��ه وقت داریم و همیشه
میتوان بهتر هم انجام داد ولی همینی هم که شده اگر در اجرا بتوانیم انجام دهیم
ماده  132و  138و سازمان مالیاتی در اجرا به شیوه های اجتهادی عمل نکند به
شرط اینکه سایر موارد اقتصادی همگام شود به نظر باید دچار تحولی بشویم چون
معافیتها را تا حدود  20سال میتوانیم ادامه دهیم.
وی ادامه داد :در این روش جدید هم برای سرمایهگذاری خارجی معافیت خاص
دیده ش��ده و هم برای داخلی؛ بنابراین از دیدگاه مالیاتی واقعیت این است که
معافیت خاص پیشبینی شده است ولی ممکن اس��ت سایر قوانین ،تسهیالت
بانکی ،قوانین اثرگذار بر کسب و کار اصالح نکنیم حتی این معافیت مالیاتی هم
کار ساز نشود ،چون برخالف تصور عدهای مالیات مهمترین گره اقتصادی کشور
نیست ،مالیات یکی از گرههاست کسب و کار حدود  20یا  30مانع دارد که مالیات
یکی از این موانع است.
آیا کش��ور ما از اقتصاد متکی به نفت به س��مت در آمدهای مالیاتی شیب پیدا
میکند سئوال اقتصاد کرمان از دوانی بود که او پاسخ داد :همه کشورهای دنیا
در ابتدا کسب و کار را راه میاندازند و بعد خودش با راهاندازی کسب و کار در آمد
مالیاتی ایجاد میکنند ،شما نمیتوانید بگویید در آمد مالیاتی زیاد میکنیم بعد
کسب و کار راه بیفتد.
وی ادامه داد :این شکلی هم که در ایران اس��ت و معروف به مالیات بودجهای؛
شکل غلطی است ،یعنی دولت میآید هر س��ال بر اساس نسبتی اعالم میکند
امسال نسبت به سال قبل آن بیشتر بگیرند ،بعد هم چتر مالیاتی را باز نمیکند و
میخواهد به بقیه فشار آورد به طور مشخص مثال دوسال گذشته ،اقتصاد کشور
دچار مشکل شد اما دستگاه مالیاتی کماکان اصرار دارد که قبلیها بیشتر مالیات
دهند این غیر منطقی است ،آمار داریم  340شرکت بورسی ضرر کردند وقتی
شرکت ضرر میکند چگونه باید مالیات بیشتر دهد مگر میشود.
وی افزود :در دوسال گذشته تولید ناخالص ملی کشور کاهش پیدا کرده است،
اگر در آمد مالیاتی زیاد شده معلوم اس��ت که داریم اجحاف می کنیم ما اعتقاد
داریم کسانی هستند از اش��خاص حقیقی و حقوقی که مالیات نمیدهند و باید

بتوانیم با این طرح نظام جامع؛ در آمد مالیاتی بیشتری داشته باشیم.
وی اضافه کرد :باید کوشش کنیم موانع تولید کسب و کار را برداریم ،چون وقتی
تولید رونق بگیرد درآمد ایجاد میکند ،در آمد هم مالیاتش را میدهد و به نظر
نمیآید کسی پول در بیارد و مالیاتش را بدهد.
وی گفت :برای اینکه این کار محقق شود اولین کار این است که امنیت اقتصادی
را تضمین کنیم االن همه نگرانند که فردا چه میشود ،اینگونه مسائل سرمایهگذار
را با تصمیمهای روزمره مواجه میکند سیاستهای بزن برو  ،که این خطرناک
است.
پرداخت مالیات بییشتر باید به رفاه بیشتر مردم ختم شود
دوانی گفت :باید در واقع مردم را با آثار ملموس مالیات مواجه کنیم تا آنها حاضر
باشند مالیات بیشتر بدهند ،آثار ملموس این اس��ت که رفاه جامعه باید بیشتر
باشد ،دولت وقتی مالیات میگیرد باید خرج یکی از مسائل توسعهای کند مردم
نمیتوانند بگویند هر روز سبد دفترچه بیمه ما کم میشود اما پولش را بدهیم
به مالیات و یا بیمه ،مردم میگویند اگر مالیات بیش��تری از ما میگیرند انتظار
داریم خدمات اجتماعی بیشتری هم از دولت دریافت کنیم  ،دولت برای اینکه
نشان دهد امین مردم است سیاس��تهایی اتخاذ کند که این مالیاتها در عمل
مراکز خرج مردم نشان دهد ما نمیتوانیم با شعار و مصاحیه یک ساعته رییس
سازمان مالیاتی؛ مردم باور کنند که این پولها در جای خودش خرج شده ،این
پولها همان مصداق شعار معروف است که میگوید" دوصد گفته چون نیم کردار
نیست" ،نشان دهند که مالیات خرج شده و آن هم با احداث جاده ،توسعه شهری،
راه اندازی مترو ،تراموا ،اما یک شهری احساس کند  10سال در آن هیچ اتفاقی
نیفتاده مالیات هم داده ،مردم پیش خود میگویند این مالیات کجا میرود.
این مدرس مراکز آموزشی کشور گفت :فعاالن اقتصادی باید بپذیرند که مالیات
هزینه اجتماعی است که همه ش��هروندان باید به نسبت در آمدی که از جامعه
در میآورند بپردازند" ،هرکه بامش بیش برفش بیشتر" اینکه می گویند مالیات
نمیدهیم هم نمیش��ود ،باید همه مالیات دهند و اگر قرار باشد شرکتی معاف
باشد طبق قانون مشخص است ،اما اینکه مالیات بدهیم اصل است و باید طبق
قانون مالیات را پرداخت.
وی افزود :برای اینکه بتوانیم به کس��ب و کارمان برس��یم دولت باید این منابع
مالیاتی را درست تخصیص دهد بعضی از استانها هنوز محرومند ،بعضی استانها
آنقدر پول در آنجا خرجش میشود که معلوم نیست به چه دلیل اتفاقی می افتد،
ما نمیتوانیم در استانهایی که منابع اصلی نفتی آنجاست شاهد این باشیم که
آب آشامیدنی نداشته باشند.
دوانی در مورد کرمان گفت :کرمان استانی است که امکانات بالقوه زیادی دارد
امکانات کشاورزی خوب است و یک زمانی مرکز تجارت هم بوده ،در زمینه معادن
هم چنین است ،اما چرا در استان کرمان شاهد یک توسعه جهشی نیستیم ،مثال
دلمان خوش است که میخواهیم مترو بزنیم ،مترو یکی از نمادهای توسعه است
و باید در روابط شهری هم این موضوع را ببینیم ،استانهای شمالی کشور هم که
بدتر است فقط دلمان خوش است که ویال میسازیم ،ما باید توسعه متوازن داشته
باشیم و هر بخش از کشور در آن فرایند توس��عه قرار بگیرد که امکاناتش است.
اگر مثال کرمان استان نفتی نیست ،پاالیشگاه برای چه میخواهد ،باید توسعه را
به گونهای بگذاریم که از مزیتهای استانها استفاده کنیم ،استان نفتی کشور،
استان کشاورزی کشور مزیتش مشخص است .استانهایی که معادن دارند مانند
کرمان و یزد روی این معادن سرمایهگذاری نمیشود گفته میشود  700میلیارد
دالر ارزش روز معادن کشور است که حداکثر از  200میلیارد تومان آن استفاده
میکنیم 500 ،میلیارد دالر بالتکلیف است.
دوانی در پاسخ به سئوال اقتصاد کرمان که آیا آماری از افزایش ضریب مالیاتی
و سهم مالیاتی استان داریم ،گفت :یک آمار درستی از توانمندی اقتصاد کشور
نداریم که بگوییم سهمشان چقدر است ،دارایی بر اساس سنوات گذشته برای
خودش ضریبی میزند ،اگر بر اساس توانمندی استان باشد من تا کنون چنین
گزارشی را ندیدم .سازمان مالیاتی بر اساس تجارب گذشتهاش ،ضریب میبندد،
اینکه تجارب ،متکی بر اصل علمی باش��د و یک تحلیل علمی باشد حداقل ما
چنین گزارش��ی ندیدیم بنابراین وقتی دو هزار و  200بشود هزار و  600کسی
چرایی آن را متوجه نخواهد شد.
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