رفع معضالت مالیاتی یکی از اقدامات مهم اتاق خرمشهر در سال 97
طاهر سلیمانی :عدم اجرای درست قوانین مناطق آزاد اولین مشکل مالیاتی فعاالن اقتصادی

خزانه دار اتاق بازرگانی خرمشهر بیان نمود :دلیل اصلی مشکالت مالیاتی بازرگانان و فعاالن اقتصادی منطقه عدم
اجرای صحیح قوانین مالیاتی مناطق آزاد توسط برخی شرکت های خصوصی فعال در بندر و گمرک منطقه می
باشد.
طاهر سلیمانی افزود :هر زمان که حضور دولت در جایگاه حامی و یار بخش خثوصی پر رنگ تر بوده ،اقدامات
موثرتری نیز در رفع ایرادات قانونی. ،رفع مشکالت اقتصادی داخلی و خارجه ،حل معضالت مالیاتی فعاالن
اقتصادی و بهبود شرایط تهیه مواد اولیه محصوالت صادرات محور تولیدکنندگان ایرانی را شاهد بوده ایم.
ایشان تصریح کرد :با توجه به قانون ماده  13مناطق آزاد کشور کلیه فعالیت های اقتصادی این گونه مناطق از
زمان تصویب و به مدت  20سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف می باشند .اما درعمل و در مرحله اجرا
شاهد نقض این قانون در چند مورد بوده ایم.
سلیمانی ادامه داد :مهم ترین موارد نقض قانون معافیت مالیات در منطقه آزاد اروند شامل:
_اجرای ماده 169معامالت فصلی بدون اطالع رسانی قبلی و مناسب در سال های  1390تا  95و تحمیل جرائم
سنگین مالیاتی به فعاالن اقتصادی این منطقه
_دریافت  9درصد ارزش افزوده از تولیدکنندگان و فعاالن عرصه های کشاورزی در قبوض برق ،آب  ،گاز و
...
_دریافت تعرفه های صنعتی از شرکت های تولیدی محصوالت کشاورزی
_دریافت مالیات  1درصد از فروش شرکت های آبزی پروری بوده است.

وی گفت :طبق آئین نامه های مالیات کاالهای مشمول  9درصد مالیات ارزش افزوده از پرداخت  4درصد مالیات
علی الحساب معاف می باشند  ،در صورتیکه این مالیات ها در خرمشهر از واردکنندگان دریافت می شود که این
خالف مقررات و قوانین می باشد.
خزانه دار اتاق خرمشهر همچنین ادامه داد :اعمال ماده  169قانون مالیات های مستقیم فصلی به شکل درستی
اطالع رسانی نشده و عدم اعمال ماده قانونی فرار سرمایه و کاهش میزان فعالیت های تجاری  -اقتصادی در
منطقه را موجب شده است.
سلیمانی در تشریح مشکالت صادرکنندگان در شلمچه نیز بیان کرد :تفاوت ارزش گمرکی و ارزش واقعی فروش
کاالهای صادراتی و مشکالت برگشت ارز با توجه به فروش ریالی در مرزها ،یکی از اصلی ترین مشکالت
بازرگانان در ارائه اظهارنامه های مالیاتی و تعیین ارزش واقعی کاالهای صادراتی است .وی گفت :فروش واقعی
فروش کاالهای صادراتی اغلب از ارزش گمرکی اظهار شده کمتر بوده و این سبب برخی از ناهماهنگی ها در
بازگشت ارز شده است به شکلی که میزان ارز اظهار شده در سامانه های گمرکی بیش از ارز حاصل شده بوده و
عمال امکان بازگشت ارز به میزان اظهاری وجود ندارد
وی طوالنی بودن زمان بازرسی و خروج کامیون های حامل بار صادراتی ،عدم تخصیص وام های کم بهره به
صادرکنندگان ،حذف مشوق های صادراتی ،نبود دستگاه های ایکس ری و نبود مدیریت واحد در شلمچه را مهم
ترین معضالت صادراتی منطقه دانست.
این فعال اقتصادی اضافه کرد :اعمال حداکثر تخفیف مالیاتی ویژه مشاغل جهت تشویق بنگاه های اقتصادی به
فعالیت بیشتر کمک شایانی به فعالیت های اقتصادی خواهد نمود .از جمله این موارد می توان به معافیت های
صادرات از مالیات اشاره کرد که در دولت سابق و با تبدیل اظهارنامه های صادراتی به فروش داخلی تمامی
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی را شامل مالیات های سنگین نموده که اعمال این گونه قوانین عرصه غعالیت
های تجاری را تنگ می نماید.
ایشان افزود :اتاق بازرگانی خرمشهر با رایزنی های صورت گرفته و طی نشست های متمادی و مکرر موفق شد
امتیازات ویژه و تسهیالت خاصی را در امور دارائی و رفع معضالت مالیاتی برای اعضای خویش بردارد .

طاهر سلیمانی تصریح نمود :تخفیف  95درصدی جرائم مالیاتی اعضای اتاق از مهم ترین توافقات حاصله در
این نشست ها بود .همچنین اخذ موافقت سازمان امور مالیاتی استان خوزستان در رابطه با برگزاری دوره های
آموزشی قوانین مالیاتی را با قید قوانین منطقه آزاد به کلیه بازرگانان و فعاالن اقتصادی و اجرای ان در سالن
اجتماعات اتاق خرمشهر از دیگر دستاوردهای اتاق خرمشهر در نشست با مدیران مالیاتی استان و منطقه بوده
است.
خزانه دار اتاق خرمشهر در پایان ،استقرار نمایندگان سازمان دارائی و امور مالیاتی استان خوزستان در خرمشهر
جهت رفع معضالت خاص بازرگانان و فعاالن اقتصادی و اطالع رسانی مداوم و مناسب بخشنامه ها و آئین نامه
های جدید مالیاتی به بازرگانان را از دیگر توافقات حاصله از این نشست ها برشمرد.

