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کدام وام اب کدام رشایط؟
آشنایی با وام های چند بانک و شرایط دریافت
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تیترها
t i t l e s

چه مالیایت برای
چه نوع درآمدی؟

آشزپخانه ای شیک و
مدرن اب استیل الربز
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نگاهی به 3نوع مالیات بر
درآمد جدید که در مسیر
بررسی و تصویب قرار دارد

آشناییبایکمحصول
ایرانیحاضردرمنزل
بسیاریازایرانیان

بلندقامتان
محبوب رشیق و غریب

خودروی اتن را در
مزنلمعاملهکنید

نگاهیبرکراساوورهای
صفرکیلومتریکهبین 200تا300
میلیونتومانقیمتدارند

تحولیمهمدرعرصه
معامالتخودرو
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5

سفر به  3غار
بکر ایراین

پول خارجی
در بیاوریم

راهنمایحضوردر
غارهایکمترشناخته
شدهکشور

آشناییباکسب
وکارهایمرتبطبا
گردشگریسالمت
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یادداشت
n o t e

بادآورده را مالیات می برد!
هفتـه گذشـته پیـش نویس اصلاح قانون
مالیـات ها منتشـر شـد .پیش نویسـی که
مهدی حسنزاده
در بردارنـده انـواع مالیـات هـای جدیـد
روزنامهنگار
بـود .اگرچـه در ایـن میـان ،مالیـات بـر
سـود سـپرده بـا امـا و اگـر و تکذیـب های
برخـی مسـئوالن همـراه شـد ولـی از منظـر مالیات بـر مجموع درآمـد که در
ایـن پیـش نویـس آمـده اسـت ،مالیـات بـر سـود سـپرده نیـز در دل مالیات

بـر مجمـوع درآمـد وجـود خواهـد داشـت .علاوه بـر ایـن ،مالیات بـر عایدی
سـرمایه کـه بیـش از همـه بـا افزایـش قیمـت مسـکن ارتبـاط دارد ،از دیگـر
نـکات مهـم گنجانـده شـده در ایـن پیش نویس اسـت .در مجمـوع اتفاقی که
در حـال رخ دادن اسـت ،تعریـف مالیـات های جدید اسـت .ایـن مالیات ها دو
نـوع درآمـد را هدف قرار داده اسـت؛ نخسـت :درآمدهای بـدون زحمت و دوم:
درآمدهای ناشـی از سـوداگری.این اتفاق یک مسـیر گریز ناپذیر برای اقتصاد
ایـران اسـت .اقتصـاد ایـران به اتکای درآمد نفت ،سـال هاسـت به حیات خود

ادامـه داده امـا از ابتـدای دهـه  ،90تحریـم هـا و کاهش قیمـت نفت ،موجب
کاهـش درآمـد نفتـی شـده کـه مهـم تریـن راه جبران ایـن کاهـش ،افزایش
درآمـد مالیاتی اسـت .افزایـش درآمد مالیاتی از طریـق افزایش مالیات حقوق
بگیران و تولیدکنندگان ،جز فشـار بیشـتر بر اقتصاد و سـنگین تر شـدن رکود
نتیجـه ای نـدارد ،لـذا در عمـل ،مسـیر درآمـد مالیاتـی باید به سـمت بخش
هایـی بـرود کـه اتفاقا در شـرایط بحرانی سـال های اخیر اقتصاد ،توانسـته اند
درآمـد بیشـتری از محـل افزایـش تورم کسـب کنند .لذا نظم جدیـد مالیاتی

کـه در حـال شـکل گرفتن اسـت ،در عمـل موجب به خطر افتادن سـودآوری
بـدون زحمـت و سـوداگرانه خواهـد شـد .این اتفـاق برای بسـیاری از مردمی
کـه بـه ایـن نـوع درآمد دلخـوش کرده اند ،پیـام مهمی دارد کـه دیگر دوران
درآمـد بـدون زحمـت و سـود سـوداگرایانه به سـر آمده اسـت و جبـر بیرونی
تحریـم هـا ،اقتصـاد ایران را به سـمت اصالح نظام مالیاتی کشـانده اسـت .لذا
دیگـر نمـی تـوان بـه درآمدهـای بـادآورده قبلـی اکتفا کـرد و برای به دسـت
آوردن پـول باید زحمت کشـید.

