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دستورالعمل تکمیلی سازمان امورمالیاتی کشور
درباره شــیوه رســیدگی به تراکنشهای بانکی
مشکوک برای عملکرد سال های  1391تا 1394
ابالغ شــد .دی ماه پارســال در آییننامه اجرایی

بودجه

تبصره  ٥ماده  ١٦٩مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
تعیین شده بود که اطالعات حسابهای بانکی با
بیش از پنج میلیارد ریال تراکنش سالیانه بررسی
شــود .یازدهم اردیبهشت امسال نیز سازمان امور

مالیاتی در دستورالعملی به همه اداره های مالیاتی
شیوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی را با
عنوان «رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک»
برای اجرا ابالغ کرد.

بررسی تراکنشهای بانکی
بیش از  50میلیارد ریال
کلید خورد
چهارشنبه  6دیماه  8 1396ربیع الثانی  27 1439دسامبر 2017شماره  8 92صفحه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ،مطرح کرد

تولید و اشتغال؛ محورهای بنیادین بودجه 97

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت :توجه به اولویتهای برنامه
ای از جمله تولید ،اشتغال و تمرکز بر عدالت اجتماعی و همچنین تالش برای حذف
فقر مطلق ،چهار محور بنیادین الیحه بودجه سال  97کشور است.
جعفر رودری به تشریح الیحه بودجه  97پرداخت و افزود :یکی از محورهای با اهمیت
در الیحه بودجه سال  97کشور ،توجه ویژه به تولید و اشتغال است.
وی ادامه داد :اشتغال فراگیر و تولید ،جذب مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل
پروژه های نیمه تمام عمرانی و توجه ویژه به صادرات غیرنفتی به منظور توجه به مقوله
اشتغال در الیحه بودجه  97مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان کرمان با تاکید بر توجه ویژه دولت
به اشــتغال ،تولید و رفع معضل بیکاری کشــور در الیحه بودجه سال  97گفت :پیش
بینی می شود در سه محور اشتغال فراگیر ،اشتغال روستایی و اشتغال حمایتی حدود
 980هزار شغل در کشور ایجاد شود و منابع مورد نیاز آن از محل تسهیالت بانکی و
صندوق توسعه ملی تامین می شود.
وی افزود :حدود  45درصد از جمعیت بیکار کشــور و حدود  65درصد از بیکاران
استان کرمان دارای تحصیالت عالی هستند.
رودری عنوان کرد :کاهش فقر مطلق از طریق پوشــش تمام افراد با درآمد کمتر از
میزان مستمری نهادهای حمایتی یکی از گام های دولت در راستای حذف فقر مطلق
و تالش برای بهبود بهداشت و سالمت مردم از ویژگی های الیحه بودجه  97است.
به گزارش ایرنا ،وی با اشاره به اصالحات ساختاری در تدوین الیحه بودجه سال 97
کشور گفت :بودجه سال  97از نظر ساختار و محتوا تفاوت های فراوانی با الیحه های
بودجه در سال های گذشته دارد.

الف :اصالحات ساختاری در تدوین بودجه:
 بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای حرکت به سمت تمرکز زداییب :توجه ویژه به اولویت های برنامه ای:
 آب محیط زیست و ساماندهی پسماندها و مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها حمل و نقل ریلی و حمل و نقل عمومی توسعه سواحل مکران توجه به مسکن و بافت های فرسوده -تقویت بنیه دفاعی

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود :تمام بودجه کشور یک
میلیارد و  194هزار میلیون ریال اســت کــه  35درصد آن متعلق به بودجه عمومی
و  65.5درصد بودجه شرکت های دولتی ،موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
وی تصریــح کرد 65 :درصد مصارف بودجه عمومی دولت در بخش هزینه ها 14.2
درصد در بخش تملک داریی های سرمایه ای 7.4 ،درصد در بخش تملک دارایی های
مالی و  13.4درصد در بخش درآمدهای اختصاصی هزینه خواهد شد.
رودری گفت :درآمد اختصاصی در قانون بودجه سالهای گذشته تصویب نمی شد و
امسال در بودجه سال  97این اتفاق رخ داده و هزینه های جاری دولت در سال آینده
 ۲۷۶هزار میلیارد تومان اســت .وی افــزود :بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ،افزایش
شفافیت و انضباط بودجه ای و حرکت به سمت تمرکز زدایی از شاخصه های اصالحات
ساختاری این الیحه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد :توجه ویژه به اولویت
های برنامه ای در الیحه بودجه ســال  97شــده لذا آب ،محیط زیســت ،ساماندهی
پسماندها ،مقابله با آلودگی هوا ،حمل و نقل ریلی و عمومی و توجه ویژه به مسکن و
بافت فرسوده جزو اولویت های این الیحه بودجه است.
وی گفت :در بودجه ســال  ۹۷تصمیمی برای افزایش ضرایب مالیاتی وجود ندارد و
با توجه به تورم ،مالیات به قیمت واقعی محاسبه شده و هیچ افزایشی نداشته است.
رودری افــزود :بســیاری از ردیف های متفرقه در الیحه بودجــه  97برای افزایش
شفافیت و ایجاد انضباط بودجه ای ،حذف یا انتقال شده بطوری که از  337ردیف به
 138ردیف رسیده است.
وی اضافــه کرد :امروز حدود  71هزار طرح عمرانی نیمه تمام از جمله  6هزار طرح

ملی و  65هزار پروژه اســتانی در کشــور وجود دارد که سه هزار پروژه نیمه تمام در
استان کرمان است .رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد :در
الیحه بودجه سال  97توجهی ویژه به پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی و
نیز مشارکت عمومی با خصوصی شده است و برای تکمیل این قبیل پروژهها با استفاده
از مشوق های دولتی ،منابع بانکی ،صندوق توسعه ملی ،منابع خارجی و آورده بخش
خصوصی صورت گرفته است .وی گفت :کرمان رتبه پنجم کشور را از نظر درآمد استانها
در الیحه بودجه سال  97به خود اختصاص داده است.
رودری به تمرکززدایی در الیحه بودجه  97اشاره کرد و افزود :سهم استانها از اعتبارات
هزینه ای از  4.3درصد در بودجه سال  96به حدود  24.3درصد در الیحه بودجه سال
 97کشــور رسیده و همچنین پیش بینی سهم استانی از اعتبارات تملک دارایی های
سرمایه ای به بیش از  30درصد در سال  97افزایش یافته است.
وی با اشاره به اصالح فرایند توزیع منابع در بودجه سال آینده تصریح کرد :افزایش
اعتبارات و اختیارات استان ها ،اولویت بندی اهداف دستگاه های اجرایی و حذف موازی
کاری ها و صرفه جویی در اعتبارات دستگاه های اجرایی از جمله موارد استقرار بودجه
ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه سال  97در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت :یکهزار و  618میلیارد ریال
از جمله اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان کرمان است و همچنین هزینه
های این استان  15درصد نسبت به سال  96افزایش خواهد داشت.
وی با اشاره به اقدامات پیش بینی شده دولت برای حذف فقر مطلق در کشور افزود:
در سالهای آینده بنا به مالحظات اقتصادی کشور و کاهش تعداد یارانه بگیران اقداماتی از
جمله پاالیش نهادهای حمایتی بر اساس معیارهای فقر ،تهیه بانک اطالعاتی افراد واجد

بررسی اقتصاد کرمان از ویژگی های
الیحه بودجه سال 1397

ج :توجه ویژه به تولید و اشتغال
 اشتغال گسترده و تولید (توجه ویژه به تولید) مشارکت عمومی و خصوصی (توجه ویژه به پروژه های عمرانی) -توجه ویژه به صادرات غیر نفتی

نکته :یک مجلد کتاب در خصوص مبانی و روش های اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه هایی
که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا می کنند ،تهیه شده و به مجلس ارائه می شود.
 -2افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای
 -1ساماندهی ردیف های اصلی و متفرقه
 کاهش ردیفهای متفرقه از  337ردیف به 138ردیف حذف یا انتقال 199ردیف متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاههای اجرایی و یا استانی حذف ،انتقال و یا ادغام 45ردیف جدول شماره ( )7قانون بودجه ارائه اعتبارات هزینه ای به تفکیک  7فصل هزینه ای -کاهش سهم اعتبارات متفرقه از  20درصد در سال  1396به  11.8درصد در سال 1397

تقسیم بندی کلی پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دولت

شاخص های کلیدی بازار کار دوره 1392 -1396
حدود  71هزار پروژه ناتمام در دست دولت وجود دارد ،شامل:
 حدود  6هزار پروژه ملی حدود  65هزار پروژه استانیتفکیک پروژه ها به گروه های مختلف و تهیه بسته های تامین مالی برای هر گروه از پروژه ها با هدف تشویق
مشارکت بخش غیر دولتی

حوزههای قابل واگذاری

در سال :1397
  340دستگاه و رديف ملی ( 34درصد) دستگاههای استانی ( 100درصد) -بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهند داشت.

ج :توجه ویژه به تولید و اشتغال
 -2رویکرد مشارکت عمومی خصوصی
(در خصوصی پروژه های عمرانی)

ج :توجه ویژه به تولید و اشتغال
 -1اشتغال گسترده (توجه ویژه به تولید)

الف :اصالحات ساختاری در تدوین بودجه
 -1بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
اصالح فرآیند تصویب:
 تعیین اهداف کمی ساالنه فعالیت های دستگاه اجرایی بر اساس اسناد فرادست هدفمند کردن اعتبارات هزینه ای (از طریق برقراری ارتباط بین اعتبارات هزینه ای و اهداف کمی دستگاه) تعیین بهای تمام شده فعالیت های دستگاه های اجرایی -تعیین اعتبارات هزینه ای دستگاه بر مبنای بهای تمام شده فعالیت ها

اصالح فرآیند اجرا و نظارت:
 امکان نظارت بهتر به علت کمی بودن فعالیت ها برقراری ارتباط نظام مند بین عملکرد و تخصیص شفافیت گزارشگری عملکرد با استقرار نظام حسابداری تعهدی -انگیزه دار کردن مدیران برای افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه ها

با توجه به لزوم هماهنگی بین انواع منابع الزم است یک ساختار واحد برای اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی
و اشتغال تبصره  18تدوین شود و مشکالت ناشی از عدم هماهنگی های موجود در حوزه اشتغال مرتفع شود

ساماندهی حمل و نقل عمومی (موتورسیکلت ،تاکسی ،مینی بوس ،اتوبوس ،کامیون و کامیونت)
َکمک به ساماندهی بافتهای فرسوده و مناطق آسیب دیده از زلزله
توسعه سواحل مکران
تقویت بنیه دفاعی

د :توجه ویژه به عدالت اجتماعی
 تالش برای حذف فقر مطلق -تالش برای بهبود بهداشت و سالمت مردم

اصالح فرآیند توزیع اعتبارات:
 افزایش اعتبارات و اختیارات استان ها اولویت بندی اهداف کمی دستگاه اجرایی و تخصیص منابع محدود به اولویت ها -امکان حذف موازی کاری ها و صرفه جویی در اعتبارات دستگاه اجرایی

برنامه اشتغال گسترده در سال 1397
 اشتغال فراگیر  -اشتغال عشایری و روستايي  -اشتغال حمايتيبرنامه ها و اقدامات اشتغال فراگیر در سال 1397

بهبود محیط زیست  ،مقابله با ریزگردها  ،ساماندهي پسماندها در كل كشور
توسعه گردشگری
حمل و نقل ریلی

حمل و نقل

سالمت

صنعت و معدن

ورزش

آب و فاضالب

فرهنگی و هنری

ارتباطالت و فناوری اطالعات

انرژی

آب

آموزش عالی

کشاورزی

آموزش عمومی و فنی و حرفهای
میراث فرهنگی و گردشگری

د :توجه ویژه به عدالت اجتماعی
 -1تالش برای حذف فقر مطلق
 -2بهبود بهداشت و سالمت مردم
نکات مهم بودجه در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال
 توجه ویژه به حوزه های صنعت ،معدن ،کشــاورزی ،صنایع دســتی ،گردشــگری IT ،و  ICTو حمل و نقلعمومی با هدف کمک به تولید و اشتغال.
 حمایت از صادرات غیر نفتی تأکید بر اولویت های برنامه ای:* آب
* بهبود محیط زیست وساماندهي پسماندهاي عادي كل كشور
* حمل و نقل ریلی
* ساماندهی حمل و نقل عمومی (موتورسیکلت ،تاکسی ،مینی بوس ،اتوبوس ،کامیون و کامیونت)
* َکمک به ساماندهی بافتهای فرسوده و مناطق آسیب دیده از زلزله
* توسعه مکران
تنوع در تأمین منابع مالی برای پروژه های عمرانی
در الیحه بودجه سال  ،1397رویکرد تجهیز حداکثری منابع مالی ممکن برای پروژه های عمرانی در دستور کار
دولت قرار گرفت و تجهیز منابع از محل های زیر پیش بینی شد:

 -2حرکت بهسوی تمرکز زدایی
واگذاری تعدادی از ردیفها به استانها بهنحوی که :
 سهم استانها در اعتبارات هزینهای از 4.3درصد در سال  1396به 24.3درصد در سال  1397افزایش یافته است. سهم استانها در اعتبارات سرمایهای به بیش از 30درصد در سال  1397بالغ می گردد. استانی شدن تعداد  868طرح ملی تملک داراییهای سرمایهایب :توجه ویژه به اولویت های برنامه ای
آب:
 طرح هاي آبياري تحت فشار ،كم فشار و سامانه هاي نوين آبياري طرح هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه هاي آن -آبخیزداری

شرایط و شناسایی آنها ،تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها به صندوق رفاه اجتماعی
با ماموریت حذف فقر مطلق و بخشــی از منابع ناشــی از حذف یارانه بگیران متمکن
صرف بهبود افزایش درآمد افراد کم درآمد و بهداشت و سالمت آحاد جامعه می شود.
رودری عنوان کرد :نرخ تســعیر دالر در بودجه سال  ،97سه هزار و  500تومان در
نظر گرفته شده و میزان صادرات نفت کشور در این الیحه 2 ،میلیون و  400هزار بشکه
پیش بینی شده و حدود  32درصد فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.

تسهیالت
و
آورده
بخش
خصوصی

محل تجهیز منابع

هزار میلیارد ریال

از محل منابع عمومی بودجه کشور،

488

از محل درآمدهای اختصاصی بودجه کل کشور،

133

از محل منابع صندوق توسعه ملی،

123

تسهیالت صندوق توسعه ملی برای پروژه های با مشارکت عمومی-
خصوصی،

169

تسهیالت بانکی برای پروژه های با مشارکت عمومی -خصوصی،

300

آورده بخش خصوصی برای پروژه های با مشارکت عمومی-
خصوصی.
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