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اقتصاد و هنر

مجلس یازدهم هنرمندان را موظف به پرداخت مالیات کرد

مالیاتستانی از اهل هنر رواست؟
سهند اینانلو

گزارشهای دیوان محاس�بات از سال  ۹۹نش�انگر آن است که برخی گروهها که طبق
قان�ون موظف ب�ه پرداخت مالیات بودند به هر اقدامی متوس�ل ش�دهاند ت�ا از زیر بار
پرداخ�ت مالیات به دولت فرار کنند .جالب اینجاس�ت که تقریبا هم�ه این گروهها نیز
ب�ه نوعی از پرداخت مالیات ش�انه خالی کردند که هنرمندان ب�ا درآمد باال نیز یکی از
همین گروهها هستند .البته طبق آنچه برای سال  ۹۹پیشبینی شده بود ،تنها بازیگران
و اینفلوئنس�رهای اینستاگرامی موظف به پرداخت مالیات شده بودند،موضوعی که در
بودجه  1400نیز پیشبینی و مصوب ش�ده اس�ت .با توجه به اصالحات کمیسیون تلفیق
بر الیحه بودجه ،۱۴۰۰به نظر میرس�د مجلس یازدهم نی�ز درآمدی را محل درآمدهای
خرد و کالن هنرمندان در نظر گرفته است .طبق آنچه رحیم زارع ،سخنگوی کمیسیون
تلفیق مجلس اعالم کرده ،قرار اس�ت در سال  ۱۴۰۰بخش قابلتوجهی از کسری بودجه
دولت از محل مالیات تامین ش�ود که یکی از منابع پیشبینی شده برای اخذ مالیات در
سال آینده هنرمندانی هستند که بیش از ۲۰۰میلیون تومان درآمد ساالنه دارند.

س��ال گذش��ته نیز تصمیم دولت و مجلس برای اخذ مالیات از هنرمندان
واکنشه��ای زیادی را بهدنبال داش��ت اما به هر نحوی که ش��ده هنرمندان
مشمول مالیات موفق به شانه خالی کردن از زیر بار مالیات شدند که همین
موضوع نیز زمینهس��از تصمیم اخیر مجلس یازدهم شده است .موافقان این
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طرح معتقدند هنرمندان نیز مانند س��ایر قشرهای جامعه موظف به پرداخت بس��یار اندکی از هنرمندان هس��تند ک��ه درآمدهای قابلتوجهی داش��ته و
مالی��ات بوده و نباید هیچ فرقی با کارمندانی که بیش��ترین میزان مالیات را مش��مول پرداخت مالیات میشوند ،پس شاید بهتر بود فهرستی از این عده
پرداخت میکنند داشته باشند.
که به اصطالح سلبریتی نامیده میشوند ،تهیه کرد تا سره از ناسره مشخص
البت��ه مخالفان اجرای این بند از بودج��ه نیز اعتقاد دارند که فقط درصد شود.

چه کسانی از پرداخت مالیات معاف هستند؟
عض��و کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت:
هنرمندان تا س��قف  ۲۰۰میلیون تومان درآمد س��االنه ،معاف از
مالیات هس��تند و مازاد بر آن ش��امل پرداخت مالیات به صورت
پلکانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما ،احمد راس��تینه با اشاره به
اینک��ه مالیات یکی از پایههای اساس��ی ایج��اد درآمد برای اداره
جامعه اس��ت ،افزود :در کش��ور ما هم امروز هم��ه افرادی که به
نح��وی درآمد کس��ب میکنند از جمل��ه کارگران و کارمندان ،مش��مول

پرداخت مالیات هس��تند ،به جز کس��انی که سقف حقوق آنها
 ۴میلیون و  ۸۰۰هزار تومان اس��ت که معاف از مالیات هستند
و م��ازاد بر آن مش��مول پرداخ��ت مالیات به ص��ورت پلکانی
خواهد ش��د .وی با بیان اینکه در جهان بسیاری از سلبریتیها
و هنرمن��دان ب��ا درآمد باال تا  ۶۰درصد درآمدش��ان را مالیات
پرداخت میکنند ،گفت :این قش��ر در کشور ما تا کنون استثنا
بودهاند ،اما براساس قانون مجلس ،از سال  ۱۴۰۰آنها مشمول
پرداخت مالیات میشوند.

راس��تینه با اش��اره به اینکه هنرمندانی که درآمدهای کالن میلیاردی
دارند در جامعه ما بس��یار کم هس��تند ،افزود :این قان��ون کمک میکند
ت��ا عدالتی در زمینه درآمد و مالیاتها ش��کل بگی��رد .وی افزود :البته با
اج��رای این قانون خط��ر قراردادهای زیرزمینی و مخف��ی وجود دارد ،اما
مجلس بهطور ویژه دس��تورالعمل اجرایی دولت را با قانون تطبیق خواهد
داد و اگر این دس��تورالعمل نتواند روش شفافی برای قراردادها پیشبینی
کند ،مجلس ورود خواهد کرد و در تنظیم این آییننامه اجرایی به دولت
کمک خواهد کرد.

مگر خون هنرمند رنگینتر از کارگران است؟
محمد کاس��بی ،بازیگر پیشکسوت س��ینما ،تئاتر و
تلویزیون با اشاره به نابرابر بودن قوانین در زمینه اخذ
مالی��ات و تبعیض مثبت ب��رای هنرمندان ،به
گف��ت :مگر خون هنرمندان رنگینت��ر از آن کارگری
اس��ت که در س��رما و گرما کار میکند و مالیات هم
میپردازد؟ چ��را او باید مالیات بده��د اما هنرمندان
معاف باشند؟
وی در ادام��ه افزود :در تمام دنیا دولتها از افرادی
که کار میکنند ،مالیات میگیرند ،من دوس��تانی در
اروپ��ا دارم که دول��ت بخش زی��ادی از درآمد آنها را
بهعنوان مالیات میگیرد .اصال این دولتها خودش��ان
را ب��ا اتکا ب��ه درآمد همین مالیاته��ا اداره میکنند،
ما نیز مانند سایر کش��ورها باید از همین الگو پیروی
کنیم.

 بیتوجهی به منابع مالیاتی

کاس��بی با اش��اره به روی��ه دولت ای��ران در زمینه
مالیاتس��تانی از اقش��ار گوناگون ،عنوان کرد :اما در
کش��ور ما بهدلیل اینکه نفت وج��ود دارد دولت تا به
ح��ال در زمینه اخذ مالیات بیتوج��ه بوده و خودش
را هم محتاج به دریافت مالیات از مردم ندیده اس��ت.

البته تا به حال از اقش��ار زحمتکش��ی مانند
معلم��ان و کارمندان مالیات گرفته ش��ده اما
حاال که قرار اس��ت س��ایر بخشها نیز شامل
پرداخت مالیات ش��وند نباید برای هنرمندان
استثنا قائل شد.

 گاهی هم بخشودگی مالیاتی

این بازیگر کهنهکار سینما ،تئاتر و تلویزیون
ب��ه موض��وع درآمده��ای اندک بس��یاری از
هنرمندان اشاره کرد و به
گفت :البته نمیتوان
از همه هنرمندان هم مالیات گرفت ،چون درآمدشان
به حدی پایین اس��ت که اصال مالیاتی شامل حالشان
نمیش��ود ،اما افرادی که درآمدش��ان از یک سطحی
باالتر اس��ت باید بدون هیچ ح��رف و حدیثی مالیات
خود را به دولت پرداخت کنند .البته این مس��ئله که
همان بخش��ودگی مالیات��ی نام دارد بای��د برای همه
اقش��ار کش��ور که از میزانی کمتر درآم��د دارند باید
رعایت ش��ود و باز هم در این م��ورد هنرمندان نباید
مستثنا باشند.

 برخورد احساسی نکنیم

این هنرمند پیشکسوت کشورمان در ادامه با تاکید

بر اجتن��اب از برخ��ورد احساس��ی با این
موض��وع ،بیان کرد :برای مث��ال از افرادی
که کمت��ر از ۳میلیون تومان درآمد ماهانه
دارن��د ،مالیات��ی گرفته نمیش��ود ،همین
قانون ه��م باید درباره هنرمن��دان رعایت
شود و از هر کس��ی که بیش از حد معین
ش��ده دریافت میکند ،مالیات اخذ ش��ود.
م��ا نمیتوانیم وقت��ی کار به هنرمندان که
میرس��د احساس��ی رفتار کنیم یا استثنا قائل شویم،
ما هم بخش��ی از این جامعه هستیم و باید مانند همه
مردم که مشمول هستند ،مالیات پرداخت کنیم.
کاس��بی با یادآوری میزان درآمدهای اندکی اقشار
حقوقبگی��ر جامعه ،تاکید ک��رد :البته به غیر از اینکه
دولت به درآمدهای نفتی اتکا داش��ته ،دالیل دیگری
ه��م برای اخذ نک��ردن مالیات از قش��رهای گوناگون
جامعه وجود دارد که حق��وق غیرعادالنه کارمندان و
کارگ��ران یکی از مهمترین آنهاس��ت .به این معنا که
س��طح درآمد کارگران ب��ه اندازهای پایین اس��ت که
اصال چیزی برای گرفتن مالیات از س��وی دولت باقی
نمیماند.

همه هنرمندان پولدار نیستند!
برخ��ی دیگر نیز نظرات متفاوتی دارند .محس��ن چگینی،
تهیهکنن��ده و کارگ��ردان س��ینما و تلویزیون ب��ا ناهمگون
دانس��تن خان��واده هن��ر در ایران ،به
گف��ت :جامعه
هنرمندان از همگونی و برابری در میزان درآمدها برخوردار
نیست ،بهعنوان مثال ،درآمد بازیگر با بازیگر دیگر فرق دارد
یا تهیه کنندگانی هس��تند که درآمده��ای کالنی دارند اما
در ع��وض بس��یاری از تهیهکنندگان از چنی��ن درآمدهایی
برخوردار نیستند.
وی در ادامه افزود :البته کف درآمدی را مشخص کردهاند که تنها
افرادی را ش��امل ش��ود که از این مقدار درآمد بیش��تری را در سال
کسب میکنند اما در مجموع باید به آن ناهمگونی توجه داشت.

 کار هنری فصلی است

چگینی با اشاره به فصلی بودن کار اغلب اهالی هنر ،عنوان کرد :از
سویی هم درآمد اغلب هنرمندان فصلی است و بهطور ثابت حقوقی
را از جایی دریافت نمیکنند .مثال ش��ما با قشری طرف نیستید که
پس از ۳۰س��ال کار بازنشس��ته ش��ود ،بلکه افرادی را میبینید که
ممکن اس��ت ماهها هیچ کاری نداشته باشند و هیچ درآمد مستمری
هم در این مدت کسب نکنند.

این تهیهکننده و کارگردان مش��هور ب��ه تفاوت میزان
درآمد هنرمندان در س��الهای متمادی اش��اره کرد و به
گفت :شاید یک هنرمند در یک سال ۳۰۰میلیون
تومان کار کند اما س��ال بع��دی ۳۰میلیون تومان درآمد
داش��ته باشد و حتی ممکن اس��ت در برخی سالها هیچ
کاری ندارند که درآمدی هم از قبل آن نصیبشان شود؛
بنابراین این معیار که هرکس بیش از ۲۰۰میلیون تومان
درآمد داش��ته باشد را باید مشمول پرداخت مالیات کرد،
چندان منطقی به نظر نمیرسد.

 شفافیت و دقت در اجرای طرح

چگینی در پایان با تاکید بر لزوم رعایت شفافیت و دقت در اجرای
این طرح ،خاطرنش��ان کرد :البته شاخص شفافیت هم در این زمینه
بس��یار تعیینکننده خواهد بود ،اگر بتوانند بهطور کامال ش��فاف و
دقیق افراد را دس��تهبندی کنند میتوان گفت که طرح خوبی است،
اما اگر قرار باش��د همه هنرمندانی که از ۲۰۰میلیون تومان بیش��تر
درآمد دارند را شامل پرداخت مالیات کنند بهدالیلی که پیشتر گفته
شد کارآیی چندانی نخواهد داشت و به ضرر افرادی میشود که واقعا
توان پرداخت مالیات را ندارند.

 همه در ظاهر مدافع ضعفا هستند!

این بازیگر مطرح با انتقاد از رویکرد اغلب هنرمندان
درباره این دست مسائل ،اظهارکرد :از سویی هم اگر با
هر هنرمندی صحبت کنیم ،هم در موضع اپوزوسیون
صحب��ت خواهد کرد و هم اینکه خود را مدافع حقوق
ضعفا و مخال��ف قلدرها و ظالمان نش��ان میدهد اما
وقت��ی نوبت پرداخ��ت مالیات میش��ود ه��زار بهانه
میآورند .دلیل آن چیس��ت؟ مگر خون ما رنگینتر از
آن کارمند و معلمی است که به سختی درآمد اندکی
را کسب میکند و مالیات هم میپردازد؟

 جان کالم!

کاسبی در پایان به لزوم نگاه مساوی به هنرمندان با
سایر مردم تاکید و خاطرنشان کرد :ختم کالم اینکه،
من بهعنوان یک هنرمند مردمی باید زندگی مش��ابه
آنچه مردم دارند ،داشته باشم و ضمنا در برابر قوانین
هم باید با سایر شهروندان ایرانی مساوی باشم .دلیلی
ندارد یک فرد تنها بهدلیل هنرمند بودنش از پرداخت
مالیات معاف باش��د اما اقش��ار زحمتکش و کمدرآمد
هر ماه مالیات خود را ب��ه دولت بپردازند ،این انصاف
نیست.

سخن پایانی...
باتوج��ه ب��ه واکنش بیش��تر هنرمندان به ای��ن تصمیم مجلس ،به نظر میرس��د
هیچکس مخالف اخذ مالیات از س��لبریتیهای دنیای هنر و فضای مجازی نیس��ت
ام��ا در ای��ن بین نگرانیهای زیادی وج��ود دارد که حتی موافق��ان این طرح را نیز
مردد کرد ه اس��ت .مهمترین ابهام این طرح چگونگ��ی مقابله با راههای فرار مالیاتی
ی تر نیز به آن اشاره شد ،بسیاری از هنرمندان
سلبریتیهاست .طبق گزارشاتی که پ 
مش��مول پرداخت مالیات در س��ال جاری با اتخاذ روشهایی که هنوز روشن نیست
موفق به فرار از پرداخت مالیات خود شدهاند.
موض��وع دیگری که مدافعان دریافت مالیات از هنرمن��دان را نگران کرده ،اجرای
غیردقیق و نادرس��ت این طرح اس��ت .این عده با یادآور شدن سابقه نهچندان قابل
اعتماد نهادهای اجرایی در زمینه اجرای مصوبات ،نگران افرادی هستند که درآمدی
به مراتب کمتر از  ۲۰۰دارند اما ممکن است بهدلیل فقدان بانک اطالعاتی جامع ،در
حلقه سازمان امور مالیاتی کشور گرفتار آیند.
از س��ویی هم بحث فس��اد مطرح میشود ،زیرا بس��یاری بر این باورند که عدهای
از صاحب��ان س��رمایه در زمینههای گوناگون همواره برای ف��رار مالیاتی تالش کرده
و در این راه مبالغ کالنی هم هزینه ش��ده تا پرونده مالیاتی آنها به کلی بس��ته شود.
منتقدان این طرح به اظهارات برخی از مقامات درباره اولویت بخشیدن به هنرمندان
برای دریافت واکس��ن کرونا اش��اره کرده و از امکان تس��ری این نگاه به مقوله اخذ
مالیات ابراز نگرانی میکنند.

مگر خون
هنرمندان
رنگینتر از آن
کارگری است
که در سرما و
گرما کار میکند
و مالیات هم
میپردازد؟
چرا او باید
مالیات بدهد اما
هنرمندان معاف
باشند؟

یادداشت

اعتراض جمعی از
هنرمندان
به مصوبه
مالیاتی مجلس

کان��ون کارگردانان و انجمن تهیهکننده-کارگردانان س��ینما ،در اعتراض به
مصوبه مالیاتی مجلس ش��ورای اس�لامی ،تاکید کردند همه هنرمندان سینما،
س��لبریتی با درآمد کالن نیس��تند .بهگزارش برنا ،کانون کارگردانان و انجمن
تهیهکننده-کارگردانان س��ینما ،ب��ه طرح مالیاتی مجلس درب��اره هنرمندان
اعت��راض کردن��د .بهدنبال تصویب قانون اجرای معافی��ت مالیاتی فعالیتهای
هنری ،فقط تا درآمد س��االنه  ۲۰۰میلیون تومان در مجلس ش��ورای اسالمی،
دو صنف س��ینمایی به این مس��ئله اعت��راض و تاکید کردن��د همه هنرمندان
س��ینما ،س��لبریتی با درآمد کالن نیس��تند .در بخشهای��ی از متن اعتراضی

کانون کارگردانان و انجمن تهیهکننده-کارگردانان س��ینمای ایران آمده است:
«نمایندگان محترم مجلس ،آنچه در روز  ۵اسفند در صحن علنی مجلس و در
قالب اصالح موضوع معافیت مالیاتی هنرمندان اتفاق افتاد ،در ش��کل اجرایی
آن و در تقابل با تمامی جامعه س��ینمایی ،متاس��فانه میتواند مصداق «الاله»
بدون «االاهلل» باش��د! بند «ل» ماده  ۱۳۹قانون مالیاتهای مس��تقیم حاصل
س��الیان دراز مشاوره و همراهی و همکاری مسئوالن امور مالیاتی و نمایندگان
مطل��ع صن��وف گوناگون و متفاوت هنرمندان اس��ت .بیش از  ۲دهه اس��ت که
کارگروهه��ای خبره صنفی در امور مالیاتی و هیاتهای حل اختالف دو جانبه،

به اصالح و پالوده کردن اجزای این رابطه و وظیفه ملی همت گماردهاند .طبعا
اگر کارگردان ،تهیهکننده ،فیلمنامهنویس ،بازیگر یا هر کدام از عوامل مشغول
در این عرصه ،بعد از چندس��ال بیکاری و درآمد صفر ،بخت این را داش��ته باشد
که به پیشنهاد کاری جدیدی فراخوانده شود ،با تغییراتی که در این قانون رخ
داده ،بدون توجه به سرش��کن ش��دن مبلغی که دریافت میکند به س��الهای
بی��کاری قبلی ،موردی را به ناگاه مش��مول مالیات��ی غیرعادالنه خواهد کرد .ما
خواستار بازنگری ،بررسی مجدد و واکاوی دقیق و درست مسئله مالیات اهالی
هنر هستیم».

مالیات
بر حرف مفت
مجتبی اسکندری
روزنامهنگار

قهرمان میرزا سالور در سیاهه خاطراتش
میگوید :هنگامیکه مخبرالسلطنه هدایت،
در عصر ناصری تلگراف را وارد کش��ور کرد،
اس��تقبال عمومی زیادی را برانگیخت ،پس
از آن ب��ود ک��ه مخبرالس��لطنه در تلگرافی
ب��ه تمام��ی تلگرافخانههای کش��ور ،اعالم
ک��رد از این بعد حرف مفت ممنوع اس��ت.
منظورش بهره بردن رای��گان از این پدیده
دستس��از غربیهای پاچهورمالیده بود اما
این لفظ «حرف مفت» در سرزمین آریایی
ماندگار شد .بعدها بسیاری از روشنفکران با
پرداخت هزینه تلگ��راف ،مردم و علما را به
مشروطه فراخواندند و گران کردن خدمات
تلگراف هم افاقه نکرد .عینالدوله ناچار شد
پایش را روی سیم تلگرافخانه تهران و تبریز
بگذارد و بعد که مش��روطهخواهان تهران را
فتح کردند ،اظهارکرد که آخ حواس��م نبود!
میدهم چوب بزنند این پدرسوختهها را!
بعدتر برخی روشنفکران وطنی هر حرف
نامربوطی که دلش��ان خواست درباره تاریخ
ای��ران زدن��د و بازهم مالیاتی نب��ود بر این
حرفها ،ممیزی نمیخ��ورد ،مفتمفت در
سراسر کشور توزیع هم میشد هیچ مالیاتی
هم بر این حرفها تعلق نمیگرفت.
یا جاللآلاحمد از شدت مصرفزدگی در
ای��ران ابراز بیزاری میک��رد در حالیکه در
شمال در جوار نیما یوشیج ویال ساخته بود
و با حقوق معلمی  ۶سفر خارجی رفت و ۴
سفرنامه نوش��ت! اما بازهم مالیات بر حرف
مفت هنوز طراحی نشده بود.
بعدت��ر ک��ه دی��گ روش��نفکران وطنی
تهگرف��ت و داریوش ش��ایگان به نمایندگی
از همه گفت« :ما روش��نفکران گند زدیم»،
دیگر قبیله جدیدی جای طایفه پیش��ین را
گرفته ب��ود که برای ایجاد ش��ور ،نیازی به
قیاس آوردن از صدر اس�لام و ذکر مصائب
سیهرا مائس��ترا ندارند و اصال کاری ندارند
به اینک��ه کارگ��ران جهان متحد بش��وند.
پرچمش��ان به ج��ای تقاطع س��رخ داس و
چک��ش ،از تقاطع لوگوی الی��ک و کامنت
س��فید در زمین��ه صورتی ش��کل میگیرد
و تنه��ا هدفش��ان از ش��لوغکاری ،افزایش
دنبالکننده در راستای کسب روزی حالل
است.
با این حال ،میان س��لبریتیون ،افرادی با
درآمد بسیار باال مشغول به فعالیت هستند
و گروهی هم درآمد بسیار پایینی دارند.
بس��یاری از این نمایندگان معموال هنگام
تصوی��ب طرحه��ای خودجوش سرش��ار از
فوری��ت تا تصوی��ب لوایحی ک��ه معموال با
گروگذاش��تن ریش دولت و تب��ادل امتیاز
میس��ر میش��ود ،حت��ی مس��ئولیت آنچه
خودش��ان تصوی��ب میکنند را ه��م قبول
نمیکنن��د چه برس��د به قبول مس��ئولیت
صنف��ی در براب��ر مجلس توپ خ��ورده اول
شورای ملی!
ای��ن مصوب��ه صندلیس��بزها ،ب��ا
اه��داف سیاس��ی ب��رای جداک��ردن طبقه
پوسترچس��بانان مجازی یک جناح سیاسی
از بدنه حامیانش��ان ص��ورت میگیرد و به
عنوان یک اکت سیاس��ی قابل فهم است اما
تبدیل اکت ب��ه قانون ،حتی برای دارالندوه
اعراب جاهلی در سال  ۴۰عامالفیل هم قفل
بود .به قول علی دایی :ببخشید کجای دنیا؟
شنوندگان عزیز که پیچ رادیو تکموج ایران
را میشنوید ،لطفا آب ذخیره کنید!
به قول رابرت نوزیک ،مالیات دزدیست.
دولت��ی که خودش پول چ��اپ میکند و از
مردم مالی��ات تورمی میگی��رد ،دیگر چرا
بای��د از ش��هروندان مالیاتس��تانی کن��د؟
هنرمندی که باید برای ارائه اثرش از فیلتر
سانسور سینهخیز عبور کند ،چرا باید برای
مخ��ارج فزاینده دولت ،پولی پرداخت کند؟
هنرمن��دان خدانواخته تئات��ر باید پول چه
چیزی را به دولت بدهند؟
پول اجاره همین دو س��الن تئاتری که در
مرکز شهر تهران وجود دارد و دولت رضایت
نمیدهد که بخش خصوصی دست رویشان
بگذارد ،بابت هر نمایش��ی از متولیان گرفته
میش��ود .مالیات بر هنر ،ک��ه داوطلبانه و
خالقان��ه و با کنش آزاد ف��ردی به خلق اثر
منجر میشود راهگش��ا نیست .صاحب این
کیبورد پیش��نهاد میکند که بر حرف مفت
روش��نفکرانه مالیات ببندی��د ،ولوم عمومی
تنظیم خواهد شد.

