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صنایع معدنی

رقابتپذیری صنایع معدنی در سایه مشوقهای مالیاتی

سیاه و سفید تکیه بر درآمدهای مالیاتی
مرضیه احقاقی

مالیات بهعنوان ابزاری برای انتقال بخشی از درآمدهای جامعه و سود حاصل از فعالیتهای
اقتص�ادی به دولت و تامین هزینههای اجتماعی مورد توجه ق�رار دارد .از آنجا که در طول
س�الهای گذشته صادرات نفت کشور تحتتاثیر تحریمهای بینالمللی محدود شده ،تکیه
بر مالیات بهعنوان ابزاری برای درآمدزایی افزایش یافته است .بر همین اساس نیز شاهدیم
موضوعاتی مانند افزایش مالیات ارزشاف�زوده یا حذف انواع معافیتهای مالیاتی صادرات
مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است .معافیت مالیاتی صادرات در حوزه معدن و صنایع
معدنی برای تولیدکنندگان و فعاالن این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است .برخی این
معافیته�ا را الزمه تداوم تولید میدانند .ام�ا در همین حال برخی از فعاالن صنعتی ضمن
تایید این دس�ت تغییرات ،بر تکمیل زنجیره تولید ،ارزشآفرینی هرچه بیش�تر و توس�عه
اشتغالزایی در سایه تغییر سیاستهای مالیاتی تاکید دارند.
در ادامه باید خاطرنش�ان کرد تولیدکنن�دگان در حلقههای گوناگون زنجیره تولید ضمن
تاکید بر چالشهای موجود در مس�یر فعالیت خود ،هر نوع افزایش�ی در دریافت مالیات را
سدی بزرگ در مسیر تداوم تولید خود میدانند که به کاهش هرچه بیشتر نقدینگی ،شدت
گرفتن رکود در صنایع معدنی و خروج سرمایه از این بخش منجر خواهد شد.
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عکس:

ش��عار توقف خامفروش��ی در طول س��الهای گذش��ته همواره از سوی
مس��ئوالن داده ش��ده اس��ت واکنون انتظار میرود روند تحقق این شعار
حتی در تنظیم امور مالیاتی و معافیتهای صادراتی نیز مورد توجه باشد

مالیات ،ابزار ارزشآفرینی
کیوم��رث فتحالهکرمانش��اهی ،دبی��ر س��ندیکای
تولیدکنندگ��ان لول��ه و پروفیل ف��والدی در گفتوگو با
تاکی��د کرد :تکمیل زنجیره تولید و ارزشآفرینی
بای��د از س��وی سیاس��تگذاران مورد توجه ق��رار گیرد.
دریاف��ت مالیات نیز یکی از مهمترین پارامترهایی اس��ت
که میتواند در تبیین سیاس��تهای تولیدی موثر باش��د.
ب��ر همین اس��اس انتظار م��یرود مجموعههای صنعتی
ک��ه در حوزههای اش��تغالزایی ،ارزشآفرینی و درنهایت
ص��ادرات و ارزآوری به اقتصاد کش��ور کمک میکنند از
مش��وقهایی بهویژه در حوزه صادرات برخوردار ش��وند.
این موضوعات همچنین باید در بازنگری قوانین ،مقررات،
ضابطهها و آییننامهها لحاظ ش��ده تا بدینترتیب زمینه
اش��تغالآفرینی و تولید ارزشافزوده هرچه بیشتر فراهم
شود.

 حمایت از صنایع نهایی

ص��ادرات از پرداخ��ت مالیات ،معاف اس��ت .بدون تردید
تس��هیل صادرات اهمیت وی��ژهای دارد ،چراکه به رونق
کسبوکارها و بهبود شرایط تولید منجر میشود .بر همین
اس��اس نیز صادرات در همه کشورها از امتیازات ویژهای
برخوردار اس��ت و جوایز ویژهای به آن تعلق میگیرد .اما
در همی��ن حال مباحث مرب��وط به ارزشآفرینی ،اقتصاد
مقاومتی ،رویارویی با تحریم و محدودیت بینالمللی نیز
باید مورد توجه باشد .وی در ادامه افزود :هرچه تولید به
حلقههای انتهایی زنجیره ارزش نزدیک شود ،بدین معنی
اس��ت که از خامفروش��ی فاصله میگیریم .ش��عار توقف
خامفروش��ی در طول س��الهای گذشته همواره از سوی
مسئوالن داده ش��ده؛ بنابراین انتظار میرود روند تحقق
ای��ن ش��عار حتی در تنظیم امور مالیات��ی و معافیتهای
صادرات نیز مورد توجه باش��د و هرچه به انتهای زنجیره
تولید نزدیک میشویم این تسهیالت افزایش یابد.

کرمانشاهی درباره معافیت مالیاتی صادرات و تغییرات
احتمال��ی در ای��ن قان��ون ،گفت :مطابق برنامه توس��عه،

 ضرورت تعامل

حس��ن حس��ینقلی ،رئی��س اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآوردهه��ای صنای��ع و مع��ادن س��رب و روی ایران در
گفتوگ��و ب��ا
تاکید ک��رد :درحالحاضر صادرات
ش��مش س��رب و روی معاف از مالیات اس��ت .در گذشته
این معافیت مالیاتی به صادرات کنس��انتره س��رب و روی
نیز اختصاص مییافت اما درحالحاضر معافیت برای این
حلق��ه از زنجی��ره تولید فقط ب��ه  ۲۰درصد کاهش یافته
است .کاهش معافیت مالیاتی برای صادرات کنسانتره در
هیات وزیران تصویب شد.
وی افزود :یعنی در مصوبه یادش��ده کنس��انتره سرب و
روی را بهعنوان ماده خام در نظر گرفته و معافیت مالیاتی
آن را کاه��ش دادهاند .ای��ن مصوبه با ماده  ۳۷قانون رفع
موان��ع تولید مغای��رت دارد .در ماده  ۳۷قانون رفع موانع
تولید تاکید ش��ده ماده خام مادهای اس��ت که از طبیعت
اس��تحصال میش��ود اما هیچ تغییر شیمیایی ،فیزیکی و
کیفی روی آن انجام نمیشود و بهصورت کلوخه به واحد
بعدی منتقل یا صادر میش��ود .این تعریف با مشخصات
کنس��انتره مغایرت اساسی دارد؛ بنابراین مصوبه شورای
اقتصاد برخالف قانون رفع موانع تولید تصویب شده و در
همین حال به ضرر تولید است.

تولید محص��والت صنایع معدنی را فراهم میکند .اتخاذ
چنین تصمیماتی در ش��رایطی که نگاهی تازه به صنایع
معدن��ی برای توس��عه صادرات و ارزآوری ش��کل گرفته،
ج��ای تعجب دارد .عالوه بر این ،ما فناوری برای فرآوری
و س��رمایه م��ورد نیاز ب��رای ورود ماش��ینآالت فرآوری
در اختی��ار نداری��م .در همین ح��ال ،بهدلیل تحریمهای
بینالمللی و شرایط بیثبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر
کشور ،ورود ماشینآالت و تجهیزات به کشور با دشواری
انج��ام میش��ود.وی گفت :عالوه بر تمام موارد یادش��ده
ش��رایط تولید ،ف��رآوری و فروش محص��والت معدنی و
صنایع معدنی بسیار متفاوت است و هر زنجیره تولید باید
جداگانه بررسی شود .بهعنوان مثال ،ساالنه  ۴۰۰هزار تن
کرومیت کلوخه در کشور تولید میشود .این محصول در
رده مواد خام قرار دارد اما مصرف داخلی ندارد؛ حال چرا
باید صادرات آن مش��مول مالیات و عوارض شود؟ وی در
ادامه افزود :بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی یادش��ده و
فروش این محصوالت در بازارهای جهانی نقش بس��زایی
در توس��عه اقتصادی و صنعتی کش��ور داش��ته و به رشد
اش��تغالزایی نیز منجر شده است؛ بنابراین نمیتوان تمام
ای��ن مزیته��ا را نادی��ده گرفت و در مس��یر نابودی این
ظرفیتها گام برداشت .مالک و معیار در تغییر قوانین و
مقررات باید کار کارشناسی باشد؛ یعنی سدهای جدیدی
در مس��یر تولید و فعالیتهای صنعتی ایجاد نش��ود .وی
خاطرنشان کرد :چنانچه ایجاد ارزشافزوده به سودآوری
منجر ش��ود ،تولیدکنندگان به سمت آن گام بر میدارند.

کرمانشاهی در پاسخ به سوالی مبنی بر رفع چالشهای

موجود در حوزه مالیاتی گفت :کس��بوکارهای صنعتی و
اقتصادی در کش��ور م��ا در موقعیت کنونی با چالشهای
جدی روبهرو ش��ده اس��ت .تولید در کش��ور و بهویژه در
صنایع پاییندس��تی در طول سالهای گذشته از شرایط
تحری��م متاثر و تحتفش��ار قرار گرفته اس��ت .در همین
ح��ال ،تولیدکنندگان در حوزه مالیات نیز با چالشهایی
روبهرو هستند که بر بار مشکالت آنها میافزاید .در چنین
ش��رایطی انتظار میرود تعاملی میان سیاستگذاران در
س��ازمان امور مالیات��ی در رأس مدیران تصمصمگیر این
نهاد با کارآفرینان و اهالی کسبوکارها برقرار شود .ضوابط
و دس��تورالعملها اصالح و در همین حال مقرراتزدایی
انجام ش��ود .وی گفت :فعاالن کسبوکارهای مختلف در
طول سالهای گذشته بارها نسبت به چالشهای موجود
در حوزه پرداخت مالیات گالیه کردهاند .البته این چالشها
در سالهای گذش��ته بیشتر بود ،چراکه سیستم قائل به
فرد بود اما درحالحاضر با مکانیزه شدن سیستم مالیاتی،
برخی چالشهای موجود در این حوزه برطرف ش��دهاند.

بنابراین پیگیری در مس��یر پرداخ��ت مالیات تا حدودی
تس��هیل شده اما هنوز مشکالت س��اختاری پابرجاست.
ام��ا این چالشه��ا از طریق گفتم��ان و تعامل قابل حل
و رفع و رجوع هس��تند .وی گفت :مس��ئوالن تصمیمگیر
در بخش دولتی ،سیاس��تگذار هستند .در بحث مالیات
سیاس��تگذاری بنا به پیش��نهادات سازمان امور مالیاتی
تدوین و در دولت و مجلس بررس��ی و س��پس به قانون
تبدیل میش��ود .اگر میان بخش سیاستگذار و صاحبان
کس��بوکارها که تص��دی اجرای امور را ب��ر عهده دارد،
هماهنگی و تعامل برقرار ش��ود ،بس��یاری از چالشهای
موجود برطرف خواهد ش��د .درواقع تصمیمگیری پشت
درهای بس��ته و بدون توجه به نظرات فعاالن اقتصادی و
تولیدکنندهها اش��تباه است .در چنین شرایطی چالشها
افزایش مییابد .بنابراین راهحل کلی برقراری تعامل میان
کیومرث فتحالهکرمانشاهی
سازمان امور مالیاتی با صنعتگران ،انجمنهای تخصصی
و تشکلهاس��ت .درواقع در س��ایه گفتوگو و تعامل این
مشکالت برطرف خواهد شد.

از تولید حمایت کنید

 خطر کاهش تولید و صادرات

حس��ینقلی در ادامه حذف معافیت مالیاتی از صادرات
م��واد خ��ام و میانی در زنجیره محص��والت معدنی که از
س��وی مجلس شورای اس�لامی مورد توجه قرار گرفته را
اشتباه دانست و افزود :این اقدام زمینه کاهش قابلتوجه

اما حتما دالیلی دارد که این اقدام در برخی زنجیرههای
تولید اجرایی نش��ده اس��ت .بنابراین از سیاس��تگذاران
انتظ��ار میرود به جای س��ختتر کردن ش��رایط تولید،
دالیل ضعف را شناسایی و برای رفع آن برنامهریزی کنند.

 انتقاد داریم

حسینقلی گفت :تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی خود
را موظف به پرداخت مالیات مقرر قانون بهازای فروش خود
میدانن��د .اما به نحوه پرداخت این مالیات انتقاداتی وارد
است .بهعنوان مثال ،در مواردی تولیدکنندگان محصولی
را به فروش میرسانند اما هزینه آن را  ۶ماه بعد دریافت
میکنن��د .ب��ا این وج��ود موظفند مالی��ات ارزشافزوده
خ��ود را در موع��د  ۳ماهه پرداخت کنند .بنابراین اصالح
جزئی��ات در ای��ن حوزه ضروری بهنظر میرس��د .فعاالن
صنایع معدنی قابل شناس��ایی هس��تند و عموما بهدنبال
ف��رار مالیاتی نیس��تند؛ بنابراین میتوان ب��ا ارائه مهلت
مناسب ،چالشی تازه در مسیر فعالیت این تولیدکنندگان
ایج��اد نک��رد .وی افزد :به اعتقاد ما اختصاص  ۹درصد به
مالیات ارزشافزوده باالست و هیچ افزایشی در این زمینه
قابل پذیرش نیس��ت .تولیدکنندگان با احتساب مالیات
عملک��رد در مجموع  ۱۴درصد مالیات پرداخت میکنند.
این رقم قابلتوجه است و همچون مانعی در مسیر توسعه
تولید در بخش معدن و صنایع معدنی قرار دارد .در همین
حال ،توسعه سرمایهگذاری در این حوزه را محدود کرده
اس��ت .بدینترتیب شاهد افت س��رمایهگذاری در بخش
معدن و بهویژه اکتشاف هستیم .درواقع با دریافت مالیات

ارزشاف��زوده از واحدهای تولیدی ،نقدینگی این واحدها
بهش��دت کاهش مییابد .این در حالی است که نقدینگی
یادش��ده میتوانست زمینه توسعه فعالیتهای اکتشافی
را فراه��م کن��د .این فعال صنعت س��رب و روی در پایان
اف��زود :درحالحاضر بازپرداخت مالی��ات ارزشافزوده از
سوی نهادهای مرتبط به دشواری و تحت بروکراسیهای
پیچی��دهای انجام میش��ود ام��ا انتظار م��یرود چنانچه
تولیدکنندهای اقدام به صادرات محصول خود کرد ،بتواند
مالی��ات ارزشافزوده خ��ود را در کمترین زمان ممکن از
گمرک استرداد کند.

سخن پایانی

دریافت مالیات میتوان��د ب هعنوان ابزاری برای
تنظیم بازارهای مختلف ،تنظیم ش��رایط تولید و
تکمی��ل زنجیره ارزش مورد توج��ه قرار گیرد .اما
بای��د اقرار کرد که صنایع ما در ش��رایط کنونی با
چالشهای جدی روبهرو ش��دهاند .تداوم بیثباتی
اقتصادی در طول سالهای متمادی این صنایع را
آسیبپذیر کرده است؛ بنابراین هر نوع تغییری در
سیاس��تهای حاکم بر این بخش از جمله مالیات
باید با درنظر گرفتن شرایط ویژه حاکم بر صنایع،
کار کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن تفاوتهای
تولید در زنجیرههای مختلف باشد.

نگاهی به رتبه بینالمللی تولید محصوالت معدنی ایران

معدن بر قلههای افتخار

ایران از ظرفیتهای ویژه معدنی برخوردار اس��ت .بهرهگیری از
این ظرفیتها در طول چند سال اخیر مورد توجه سیاستگذاران
قرار گرفته اس��ت .به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت بدون
تردید این منابع به قدری غنی هس��تند که میتوانند تاثیر بسزایی
در رش��د اقتصادی کش��ور داشته باش��ند .در همین حال میتوان
زمینه ارزشآفرینی و توس��عه اش��تغالزایی را در کشور فراهم کرد.
توج��ه به این نکته ضروری بهنظر میرس��د که اغلب منابع معدنی

در اس��تانهای محروم واقع ش��دهاند؛ بنابرای��ن بهرهگیری از این
ظرفیتها میتواند تاثیر بسزایی در محرومیتزدایی داشته باشد.
همزمان با دهه فجر انقالب اس�لامی ،آماری از پیشرفت در بخش
معدن و صنایع معدنی منتش��ر ش��د .براس��اس این آمار باید اقرار
کنیم که بخش معدن ایران در طول س��الهای گذش��ته توانسته
در س��طح بینالمللی موفقیتهای قابلتوجهی را از آن خود کند.
ایران در رده بزرگترین تولیدکنندگان آهن اس��فنجی جهان قرار

دارد .براس��اس این آمار ایران در حاضر دومین تولیدکننده بزرگ
این محصول قرار دارد .در همین حال ،کش��ور ما در تولید بنتونیت
و سنگ گچ همزمان در رتبه سوم جهان قرار گرفته است .در ادامه
باید خاطرنش��ان کرد که تولید استرانس��یوم و باریت کشور نیز در
س��طح بینالمللی در جایگاه چهارم قرار گرفته است .امید میرود
با بهبود ش��رایط اقتصادی و سیاستهای تکمیلی شاهد درخشش
هرچه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی و توسعه تولید باشیم.

حسن حسینقلی

یادداشت

تکمیل ظرفیت
کارخانه
آلومینیوم جاجرم

مدیرعامل ش��رکت آلومین��ای ایران گف��ت :کارخانه تولید ش��مش
آلومینی��وم طی ده��ه فجر به ظرفیت کامل تولید دس��ت پیدا میکند.
ب��ه گزارش روابطعمومی ایمیدرو ،تورج زارع که به مناس��بت دهه فجر
گزارش��ی از اقدامات انجامش��ده ارائه میداد ،اظهارکرد :این کارخانه در
دهه فجر امس��ال با راهاندازی تمامی دیگه��ای واحد احیا ،به ظرفیت
کامل  ۴۰هزار تن میرسد .وی همچنین خبر داد که شرکت آلومینای
ایران با تولید هیدرات ویژه ،جزو  ۵کشور تولیدکننده این ماده ارزشمند

قرار میگیرد .طبق پیشبینیها پروژه یادش��ده در دهه فجر سال آینده
وارد مدار تولید میش��ود .به گفت��ه مدیرعامل آلومین��ای ایران ،تولید
هیدرات ویژه ،با اس��تفاده از دانش شرکتهای ایرانی انجام خواهد شد.
زارع در ادامه تصریح کرد :در  ۳سال اخیر با اجرای طرحهای توسعهای
در مع��دن ،کارخانهه��ای تولید آلومینا و آلومینی��وم در مجموع هزار و
 ۵۰۰ش��غل در این مجموعه ایجاد ش��ده اس��ت .وی با اش��اره به انجام
فعالیتهای اکتشافی بیان کرد :با افزایش ذخیره ماده معدنی بوکسیت

از  ۷ب��ه  ۳۰میلیون تن ،مدت زم��ان فعالیت برای بهرهبرداری از معدن
ب��ه  ۳۰س��ال افزایش پیدا کرده اس��ت .مدیرعامل آلومین��ای ایران در
بخش دیگری از س��خنان خود خاطرنشان کرد :کسب عناوینی همچون
رتبه نخس��ت و دریافت تندیس برنزی��ن در جایزه ملی بهرهوری معدن
و صنایع معدنی (ایمیدرو) ،رتبه نخس��ت در جایزه بهداش��ت،ایمنی و
محیطزیست ایمیدرو و نیز رتبه برتر بین  ۵۰۰شرکت در رشد سریع از
جمله دستاوردهای شرکت آلومینای ایران است.

حذف
معافیت مالیاتی
در مسیر
ارزشآفرینی

پدرام سلطانی

کارشناس و فعال اقتصادی

طرح حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد خام
و میانی از س��وی مجلس شورای اسالمی ،موضوع
جدیدی نیس��ت و از سالهای گذشته مورد توجه
بوده است .در سال  ۹۶اتاق بازرگانی ایران بستهای
را ب��ا هدف رقابتپذیر کردن صنایع پاییندس��تی
پتروشیمی ،فوالد ،مس ،آلومینیوم و فرآوردههای
پاالیش��یها تدوین کرد .در این بسته پیشنهاد شد
معافی��ت مالیات مس��تقیم صادرات ش��رکتهای
تولیدکنن��ده این مواد که از س��ود این ش��رکتها
دریافت میش��ود ،حذف شود .مالیات ارزشافزوده
ای��ن صنایع نی��ز بهطور کلی یا بخش��ی از آن بعد
از صادرات مس��ترد نشود؛ بهویژه که این صنایع از
مزیته��ای دیگری مانند خوراک و انرژی ارزان در
مسیر تولید خود بهرهمند هستند .معافیت مالیاتی
ص��ادرات مواد اولیه موجب ش��ده تولیدکنندگان
ترجی��ح بدهند محصوالت خ��ود را حتی با قیمت
ارزانت��ر صادر کنند ،چراکه فروش این محصوالت
در بازار داخلی مستلزم پرداخت مالیات مستقیم و
ارزشافزوده است.
در چنین شرایطی و با وجود بهرهمندی کشور از
مزیتهای نفت ،گاز ،انرژی ارزان و معادن ،صنایع
کوچک و متوس��ط تولیدکننده محصوالت نهایی
نمیتوانن��د با همتایان خود در س��طح بینالمللی
رقابت کنند .تاجایی که در مواردی ش��اهدیم یک
تولیدکننده لوله و پروفیل یا قطعات پالستیکی در
کشور ترکیه ،مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید
را از کش��ور ما خریداری میکند ،محصول تولیدی
خود را در بازار افغانس��تان یا کش��ورهای آسیایی
و در رقاب��ت با محصوالت مش��ابه ایرانی به فروش
میرس��اند .در واقع طرفهای خارجی بهواس��طه
مواد اولیه ارزان ایرانی ،برنده این رقابت میشوند.
ای��ن چال��ش را بای��د ناش��ی از کجاندیش��ی و
بیتوجهی سیاس��تگذاران در  ۱۵س��ال گذشته
دانس��ت .در واقع سیاستگذاران گمان میکردند
بدینترتی��ب صنایع بزرگ باالدس��تی مزیتهایی
را در اختی��ار صنایع پاییندس��تی ق��رار میدهند
اما این هدف در عمل اجرایی نش��ده است .درواقع
ای��ن صنایع آنطور که باید و انتظار میرود نقش��ی
اثرگذار در توسعه ارزشافزوده و اشتغالزایی صنایع
پاییندستی ندارند.
کما اینکه درحالحاضر صنایع بزرگ باالدستی
که اغلب در بازار سرمایه هم حضور دارند ،سودهای
بس��یار کالنی را ازآن خود میکنند .این سودها در
مقایس��ه با مالیاتی که میپردازند ،بس��یار محدود
است .بهویژه که این صنایع از مزیتهای متعددی
مانند ذخایر انرژی و معدنی کشور بهره میگیرند.
در همین حال ،چالشهای بسیاری به همراه دارند،
ازجمله آنکه تولید آنها با آلودگی همراه است.
در مواردی ش��اهدیم که تولیدکنندگان صنایع
باالدستی با بهانههایی همچون ارزآور بودن صنایع
باالدس��تی و نی��از کش��ور ب��ه ارز صادراتی آن هم
در ش��رایط تحریم مانع برقراری ش��رایط متعادل
به زنجیره تولید میش��وند .متاس��فانه این توجیه
به منزله کاله گش��ادی اس��ت که صنایع یادش��ده
در ط��ول این س��الها بر س��ر دولت گذاش��تهاند.
حذف معافیت مالیاتی در س��ال  ۹۷و در ش��ورای
گفتوگ��و دول��ت و بخش خصوصی مطرح ش��د.
در همان جلس��ات نیز وزیر اقتصاد و دارایی ،وزیر
وقت صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس وقت سازمان
ب��ورس و رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس
ش��ورای اسالمی با همین تفکر و تصور این طرح را
تصویب نکردند؛ درنتیجه دولت در شرایط تنگنای
مالی ناش��ی از تش��دید تحریمها از درآمد مالیاتی
محروم ش��د .با این وجود ،اگر صادرات این واحدها
زیانده باش��د که دیگر مالیاتی پرداخت نمیکنند؛
بنابرای��ن نباید نگران حذف این معافیت مالیاتی از
صادرات خود باش��ند .درواقع این مالیات به س��ود
ای��ن واحده��ا تعلق میگیرد و هر ن��وع نگرانی در
اینباره غیرمنطقی اس��ت .بهعالوه آنکه ،بس��یاری
از ای��ن واحدها محصوالت خ��ود را در بازار داخلی
حت��ی با نرخ باالت��ر از قیمتهای جهانی به فروش
میرس��انند؛ بنابراین اینگون��ه نگرانیها محلی از
اعراب ندارد.
در گزارش ارائهشده از سوی اتاق بازرگانی ایران
مبنی بر ح��ذف معافیت مالیاتی ص��ادرات تاکید
ش��ده بود که اگ��ر یک واحد از م��واد اولیه صنایع
یادش��ده به جای صادرات در داخل کش��ور تبدیل
به کاالی پاییندس��تی و با ارزشافزوده باالتر و در
ادامه صادر ش��ود ،ارزآوری افزایش مییابد .درواقع
ارزآوری محصوالت پاییندستی  ۳۰تا  ۲۰۰درصد
بیش از ارزآوری صادرات مواد اولیه است؛ بنابراین
درص��ورت تصویب ای��ن طرح آنچه ب��رای صنایع
کشور رقم میخورد ،ارزآوری بیشتر از محل صنایع
پاییندستی بود .بنابراین امید میرود این بار شاهد
تغییرات مثبت در قوانین مربوط به مالیات باشیم.

