
مالیاتی،  ام��ور  رئی��س س��ازمان 
میزان معافیت بر درآمد حقوق س��ال 

۹۶ را ابالغ کرد.
به گزارش س��ازمان امور مالیاتی، 
س��یدکامل تقوی نژاد در بخشنامه ای، 
میزان معافیت بر درآمد حقوق س��ال 
۹۶ را ب��ر اس��اس بند ال��ف تبصره ۶ 
قانون بودجه س��ال ج��اری ابالغ کرد.

بر اس��اس این ابالغیه، سقف معافیت 
مالیات��ی موض��وع م��اده )۸۴( قانون 
مالیات های مس��تقیم ، مبلغ دویست 
میلی��ون )۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰(  و چه��ل 
ریال در س��ال تعیین گردیده است و 
ن��رخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان 
دولت��ی و غیردولت��ی مازاد ب��ر مبلغ 
مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات 

س��االنه ) ۱۰درصد( و به نسبت مازاد 
آن )۲۰درصد( اس��ت. میزان معافیت 
قان��ون   ۱۰۱ و   ۵۷ م��واد  مالیات��ی 
مالیات های مس��تقیم مبل��غ یکصد و 
هش��تاد میلی��ون ) ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ( 

ریال تعیین می گردد.
لذا پرداخت کنن��دگان حقوق در 
بخ��ش دولت��ی و غیردولت��ی مکلفند 

قان��ون  م��اده ۸۶  حس��ب مق��ررات 
مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد 
حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان 
خود در س��ال ۱۳۹۶ را طبق مقررات 
ماده ۸۵ قانون یاد ش��ده محاس��به و 
کس��ر و تا پایان م��اه بعد ضمن انجام 
س��ایر تکالی��ف قانونی ب��ه اداره امور 

مالیاتی محل پرداخت نمایند.

میزان معافیت بر درآمد حقوق سال ۹۶ 
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آغاز ساخت مدرسه جدید بانک تجارت در 

سیستان و بلوچستان
آیین کلنگ زنی مدرسه جدید بانک تجارت در روستای" واپک " از توابع 

شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان را برگزارشد. 
ب��ه گزارش آفرینش به نق��ل ازروابط عمومی بانک تجارت، این بانک در 
راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود، با تخصی��ص اعتبار ازمحل 
بودجه خرید هدایای تبلیغاتی س��ال۹۶، احداث مدرسه روستای "واپک" از 

توابع شهرستان سرباز را آغازکرد.  

بانک پارسیان رتبه دوم سهم بازار تعداد 
تراکنش های پذیرندگی را از آن خود کرد

بان��ک پارس��یان با س��هم ۷.۹۱ درص��دی از کل تع��داد تراکنش های 
پذیرندگی شبکه پرداخت، رتبه دوم را در بین تمامی بانک ها کسب کرد.

ب��ه گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی بانک پارس��یان ،براس��اس 
 گزارش ش��اپرک مرب��وط به بهمن ماه ۹۵ که به تازگی منتش��ر ش��ده، ب

انک پارسیان با کسب سهم ۸.۲۰درصدی از تعداد تراکنش های کارت خوان 
های فروش��گاهی، س��هم ۱۲.۹۰درصدی از تراکنش های پذیرش اینترنتی، 
 و س��هم ۳.۹۶ درص��دی از تراکن��ش ه��ای موبایلی، از نظر س��هم از تعداد

 تراکن��ش های ابزارهای پرداخت رتبه دوم را در میان ۳۴ بانک و موسس��ه 
اعتباری مجاز کسب کرده است. 

آمادگی بانک پاسارگاد برای حمایت از تولید، 
اشتغال و ارایه انواع خدمات ارزی 

در دیدار با فعاالن اقتصادی اصفهان و بازدید از کارخانه های ذوب آهن و 
فوالد مبارکه؛ آمادگی بانک پاس��ارگاد برای حمایت از تولید، اشتغال و ارایه 

انواع خدمات ارزی اعالم شد.
ب��ه گ��زارش آفرینش به نق��ل از رواب��ط عمومی بانگ پاس��ارگاد،دکتر 
مجید قاس��می مدیرعامل بانک پاسارگاد، ضمن دیدار صمیمانه با بازرگانان، 
تولیدکنن��دگان و تجار اصفه��ان، از کارخانه های ذوب آه��ن و فوالد مبارکه 

اصفهان بازدید و با مدیران عامل این کارخانه ها دیدار و گفتگو کرد.

مدیر امور فناوری اطالعات بانک شهر خبر داد:

امکان استفاده از تکنولوژی NFC برای 
نخستین بار در نمایشگاه کتاب تهران

مدیر امور فناوری اطالعات بانک شهر با اشاره به پیش بینی صدور۴۰۰ 
هزار بن کارت برای متقاضیان در س��ی امین نمایش��گاه بی��ن المللی کتاب 
ته��ران، از امکان اس��تفاده از تکنول��وژی NFC برای نخس��تین بار در این 

نمایشگاه خبر داد. 
به گزارش آفرینش به نقل ازمرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، 
میثم نمازی با اش��اره به تعداد و انواع بن کارت هایی که امسال در نمایشگاه 
کتاب صادر می شود، گفت: در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
حدود ۴۰۰ هزار بن کارت ش��امل بن کارت دانش��جویان و طالب، بن کارت 
دانش آموزان،بن کارت اساتید و همچنین بن کارت سازمان ها صادر و توزیع 

خواهد شد. 

سود سهام عدالت را در شعب بانک صادرات 
دریافت کنید

دارن��دگان س��هام عدالت می توانند با معرفی ش��ماره ش��بای حس��اب 
الکترونیکی خود در بانک  صادرات ایران از س��ود س��هام یاد شده بهره مند 

شوند.
به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک صادرات ایران، مشموالن 
www. برای واریز س��ود س��هام عدالت می توانند با مراجعه به وب س��ایت

samanese.ir نس��بت به تکمیل فرم هاي مربوط اقدام و شماره شبای ۲۴ 
رقمی حساب خود نزد این بانک را در سامانه مربوط به ثبت برسانند.

  
مدیران حوزه "سازمان و توسعه سیستم" و 

"برنامه ریزی" بانک ایران زمین منصوب شدند
مراسم معارفه مدیران امور " سازمان و توسعه سیستم"و " برنامه ریزی" 
بان��ک ایران زمین، روز چهار ش��نبه ۳۰ فروردین ۹۶ ب��ا حضور مدیرعامل، 
قائم مقام مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران این بانک در س��اختمان 

مرکزی برگزار شد. 
به گ��زارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بان��ک ایران زمین، در این 
مراس��م عبدالمجید پورس��عید مدیرعامل این بانک با اشاره به اهمیت حوزه 
فن آوری و برنامه ریزی اظهار داشت: این تغییرات در راستای ساختار جدید 

سازمانی و در جهت رشد و توسعه بانک ایران زمین صورت گرفته است.

حضورمدیرعامل بانک ملی در بوشهر و جلسه با 
استاندار

دکترحسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران با دکترساالری استانداربوشهر 
دیدار و پیرامون مسایل بانکی و توسعه ای این استان گفت و گو کردند.

ب��ه گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ،حس��ین 
زاده در این جلس��ه به مزیت های اقتصادی ومنطقه ای استان بوشهر اشاره 
کرده و افزود:این منطقه از لحاظ دسترس��ی آس��ان ب��ه خلیج فارس،صنایع 
دریایی،حوزه گردش��گری،صنعت نفت،گاز و پتروشیمی،حمل ونقل دریایی 
وصنعت ش��یالت دارای مزیت های خوب و قابل توجهی است لذا با استفاده 
ازمنابع تخصیصی صندوق توس��عه ملی و بهره ب��رداری از اولویتی که برای 
مناطق محروم در نظر گرفته شده است،می توانیم به اشتغال و تولید و کمک 

به توسعه در این استان ،فعالیت های خوبی داشته باشیم. 

بانک مسکن اعالم کرد:

لزوم تکمیل اطالعات شناسایی مشتریان تا نیمه 
اردیبهشت  ماه

تمامی مشتریان بانک مسکن موظف هستند تا نیمه اردیبهشت ماه سال 
جاری برای تکمیل اطالعات شناسایی خود به شعبه محل افتتاح حساب در 
سراسر کشور مراجعه کنند.به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک 
مس��کن، بر اس��اس اعالم اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی بانک، تمامی  
دارندگان حس��اب های فاقد شماره شناس��نامه،کد ملی و شماره اختصاصی 
اتباع بیگانه باید در اس��رع وقت، اطالعات خود را در ش��عب بانک در سراسر 

کشور تکمیل کنند.

نهادهای مالی

رییس کل بانک مرکزی: 

اقتصاد ایران بدون تورم از رکود خارج شد
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در کانال تلگرامی اش در خصوص 

کنترل رشد نقدینگی و تامین مالی نظام بانکی توضیح داد.
ب��ه گزارش عصرایران، متن یادداش��ت ولی اهلل س��یف رییس کل بانک 
مرکزی به ش��رح زیر است:اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت های قابل 
توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهش��ی نرخ تورم و دستیابی 
ب��ه نرخ تورم تک رقمی  و حصول هم زمان رش��د اقتص��ادی دو رقمی در نه 
ماهه س��ال ۱۳۹۵ همراه بوده که جملگی نشانه  هایی امیدوارکننده از روند 
آتی تحوالت اقتصاد ایران را بدس��ت می دهن��د. عالوه بر تحوالت مثبت یاد 
ش��ده، آخرین اطالعات پردازش ش��ده در خصوص رشد نقدینگی و عملکرد 
تس��هیالت پرداختی در س��ال ۱۳۹۵ نیز تکمیل کننده موفقیت های مزبور 

است.
بر اساس آخرین اطالعات موجود، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ به رقم 
۲/۲۳ درصد رس��ید که با توجه به کاهش معنی دار آن نسبت به رقم مشابه 
سال قبل )۳۰ درصد( و نیز پایین تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد 
نقدینگی، اطمینان خاطر بیش��تری را در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت 
از توفیقات حاصله در این خصوص به دست می دهد. بی شک لحاظ داده های 
جدید در خصوص رش��د اقتصادی و نیز عملکرد مناس��ب رشد نقدینگی در 
سال ۱۳۹۵ و سایر مولفه های اقتصادی، چشم انداز روشن تری از اقتصاد ایران 
را در مجامع بین المللی به نمایش گذاش��ته و جذابّیت های اقتصادی کش��ور 

برای سرمایه گذاران خارجی را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر و با وجود کاهش رشد نقدینگی، حجم تسهیالت پرداختی 
ش��بکه بانکی کش��ور در س��ال ۱۳۹۵ به رقم ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال بالغ 
گردیده که نس��بت به رقم مشابه سال ۱۳۹۴ )۲/۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال( 
به میزان ۸/۱۳۰۹ هزار میلیارد ریال )۴/۳۱ درصد( افزایش نش��ان می دهد. 
واضح است که با وجود تنگنای مالی و مشکالت ساختاری در شبکه بانکی، 
این میزان تس��هیالت پرداختی نش��ان از عزم و س��هم باالی ش��بکه بانکی 
در تأمی��ن مال��ی فعالیت های مختل��ف اقتصادی دارد که ب��ه عنوان یکی از 
ش��اخص های مهم عملکرد سیس��تم بانکی قابل طرح است. قطعاً حصول به 
این موفقیت ها بدون حمایت های دولت و مجلس محترم ش��ورای اسالمی و 
معاض��دت مدیران و بدنه اجرایی بانکها غیرممکن بوده اس��ت. در همین جا 
الزم است که از همکاران خادم، پرتالش و صدوق شبکه بانکی تقدیر و تشکر 
کنم که علی رغم وجود بس��یاری از مشکالت و تحمل انتقادات غیرمنصفانه، 
نهایت تالش خود را در جهت تأمین مالی س��الم اقتصاد انجام داده و انجام 
وظیف��ه و رس��الت اصلی خود را مق��دم بر هر موضوع حاش��یه ای دیگر قرار 

داده اند.
مجموعه تحوالت صورت گرفته در خصوص متغیرهای واقعی و اس��می 
اقتصاد در س��ال ۱۳۹۵، این پیام امیدوارکننده را تداعی می کند که اقتصاد 
کش��ور ب��ا موفقیت از رکود خارج ش��ده و با توجه ب��ه غیرتورمی بودن این 

دستاورد، پویایی و سالمت در روند رشد اقتصادی کشور آغاز شده است.
توفیق��ات حاصله در ش��رایطی بدس��ت آمده که بس��یاری از کش��ورها 
از جمله کش��ورهای منطقه با ش��رایط نامناس��ب اقتصادی روبرو بوده و به 
تبع آن دس��تیابی ب��ه چنین موفقیت هایی در کش��ور از اهمیت بیش��تری 
نس��بت به ش��رایط عادی برخوردار است. متاس��فانه علیرغم توفیقات قابل 
توجه ذکر ش��ده در مدیریت اقتصادی کش��ور، کماکان انتق��ادات مغرضانه 
و غیرکارشناس��ی که از جهت گیری های سیاس��ی نس��بت به عملکرد دولت 
یازدهم ناش��ی ش��ده و عمدتاً با ه��دف تخریب دولت در آس��تانه انتخابات 
 ریاس��ت جمه��وری ص��ورت می گی��رد، همچنان و با ش��دت بیش��تر ادامه

 دارد.
هر چند که بانک مرکزی از انتقادات س��الم، کارشناس��ی و دلسوزانه در 
کمک به بهبود ش��رایط اقتصادی کشور استقبال می کند، لیکن رویکردهای 
انتقادی مبتنی بر تخریب، نه تنها آثار مثبتی را به همراه ندارد بلکه با انتشار 
و گس��ترش جو بدبینی، نتیجه ای جز ایجاد ناامیدی در آحاد مختلف جامعه 
به همراه نخواهد داش��ت. در این برهه زمان��ی و با توجه به نتایج و تحوالت 
مثبت اقتصادی کش��ور، شایس��ته و بایسته اس��ت که جناح های سیاسی با 
خروج از فضای تخریب، پتانسیل های اجتماعی و سیاسی جامعه را در جهت 
بهره برداری هر چه بهتر از فرصت ها و موفقیت های پیش آمده بسیج نمایند 
تا از مس��یر آن زمینه الزم برای حل و فصل مش��کالت دیرینه و س��اختاری 
اقتصاد کش��ور به ویژه رف��ع دغدغه مقام معظم رهب��ری در خصوص ایجاد 

فرصت های شغلی جدید برای جوانان فراهم آید.

تریبون         

در راس��تای تحق��ق دولت الکترونیکی در کش��ور، 
برخ��ی روس��تاها طبق قرارداد منعقد ش��ده با پس��ت 
بانک ایران، به دس��تگاه های خودپرداز )ATM( مجهز 

می شوند.
به گزارش ایسنا، به گفته مدیران وزارت ارتباطات، 
ش��فافیت در پرداختها ب��ه عنوان یکی از م��وارد مهم 
در وزارت ارتباط��ات در اولوی��ت ق��رار داش��ته و ای��ن 
ش��فافیت در عملکرد طوری بوده ک��ه حتی یک مورد 
هم در موض��وع  حقوق ها و دریافتهای غیر متعارف در 
وزارت ارتباطات مطرح نش��ده و ای��ن موضوع به دلیل 
این اس��ت که تمام پرداختها به صورت دقیق و شفاف 

 و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کش��وری انجام
 می شود.

در همی��ن راس��تا  مهدی راس��خ معاون توس��عه 
مدیریت، هماهنگی و امور پش��تیبانی وزارت ارتباطات 
با اش��اره به اینکه امس��ال، س��ال پایانی دولت یازدهم 
اس��ت، تاکید کرده اس��ت: ما در مقاب��ل دولت و مردم 
مس��ئول هس��تیم و باید فعالیتهای خ��ود را با جدیت 
 در جه��ت تحقق برنامه های مصوب س��ال ۹۶ پیگیری 

کنیم.
به گفته او مدیران استانی وزارت ارتباطات، مسووالن 
دولت الکترونیک در استان ها هستند و با توجه به اینکه 

عملکرد دولت الکترونیک در دستگاه ها ارزیابی می شود، 
وزارت ارتباطات به عنوان متولی این کار باید در رتبه برتر 
قرار گیرد و با توجه به اهمیت موضوع دولت الکترونیک، 
 ای��ن موض��وع  بای��د با جدی��ت در اس��تان ها پیگیری

 شود.
 در همین راستا طبق قرارداد منعقد شده با پست 
بانک ایران، برخی روس��تاها به دستگاه های خودپرداز 
)ATM( مجهز می ش��وند و وظیفه نظارت بر عملکرد 
این دس��تگاه ها با مدیران اس��تانی این وزارتخانه است، 
چراکه در آینده این س��رویس جزء مطالبات روستائیان 

قرار می گیرد.

چهارمین جشنواره »برند محبوب« از نظر مصرف 
کنندگان با بررس��ی وضع برندها، موانع تولید و تقدیر 
از برنده��ای برت��ر در مرکز همایش ه��ای بین المللی 
صداوس��یما برگزار شد. چهارمین جش��نواره ملي برند 
محبوب با معرفي برند هاي محبوب سال ۱۳۹۶ برگزار 
ش��دبه گزارش خبرنگارما، چهارمین جش��نواره »برند 
محب��وب« از نظر مصرف کنن��دگان در حالی با حضور 
برندها و نمایندگان جامعه مصرف کننده برگزارشد که 
هادي اسدي رییس کمیته اجرایي این جشنواره ضمن 
ارائه گزارش��ي از عملکرد دروره هاي گذش��ته تصریح 
ک��رد در چهارمین نظرس��نجي مردم��ي برند محبوب 
ک��ه با حض��ور بیش از ۲۴۰۰ برن��د در ۱۴۷ گروه کاال 
و خدم��ات برگزار گردی��د  و ۱۲۷۵۴۹۶ راي از طرف 
مصرف کنن��دگان به ثبت رس��ید ودر نهایت ۳۳ برند 

محبوب معرفی شدند.
محمدناط��ق، رئیس ش��وراي سیاس��تگذاري این 
جش��نواره به نقش و جایگاه وی��ژه مصرف کنندگان به 
عنوان ه��واداران مردمي برندها پرداخته و ضمن تاکید 
بر اهمی��ت توجه ویژه ب��ه آنها در برنام��ه هاي اطالع 
رساني برندها، به ارائه پیشنهاداتي براي توسعه ارتباط 

برندها با هوادارن شان در قالب باشگاه هواداري برندها 
پرداختند. ایشان سپس برنامه هاي دبیرخانه جشنواره 
را در جهت اشاعه بیش��تر جایگاه برندهاي محبوب در 
جامعه و ایجاد زمینه توجه بیشتر  مصرف کنندگان به 
این ش��اخص به عنوان یک معیار تصمیم گیري خرید 

مهم ارائه نمودند
مش��اور وزیر صنعت، معدن و تج��ارت هم در این 
جشنواره در تش��ریح اهمیت برند در بازارهای جهانی، 
به بخش محصوالت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: همه 
محصوالت پتروشیمی کشور تا سال ها با برند بازرگانی 
پتروش��یمی در بازارهای بین المللی عرضه می ش��د و 
جایگاه��ی ویژه برای خود باز کرده بود، اما با خصوصی 
شدن این شرکت و حضور شرکت های پتروشیمی دیگر 
در بازاره��ای بین المللی، آن برن��د از بین رفت.موءید 
صدرحسینی افزود: با خصوصی شدن شرکت بازرگانی 
پتروش��یمی، ش��رایطی پی��ش آمد ک��ه مجموعه های 
پتروش��یمی به ط��ور جداگانه محصوالت خ��ود را در 
بازارهای بین المللی عرضه کردند و حتی برای رقابت با 

یکدیگر، قیمت های خود را شکستند.
عبدالرض��ا مصری نماینده مردم کرمانش��اه و عضو 

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، نیز 
از ش��رایط کنونی و قوانی��ن و مقررات مربوط به بخش 
تولی��د انتقاد ک��رد.وی که اکنون در کمیس��یون ویژه 
حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاس��ت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی نیز عضویت دارد، سخنان 
خود را با طرح این س��وال آغاز کرد که »آیا در کش��ور 
ما شرایط برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی یکسان 

است«؟
وی گفت: اکن��ون تولیدکننده ایرانی تس��هیالتی 
با نرخ س��ود ۲۵ درصد دریافت می کن��د؛ در حالی که 
تولیدکنندگان کش��ورهای همس��ایه، از تس��هیالتی با 
نرخ های س��ود یک تا س��ه درص��د برخوردارند.مصری 
ادامه داد: رتبه ایران در فضای کس��ب و کار نامناس��ب 
است؛ روند دریافت مجوز ها و آغاز به کار برای واحدهای 
تولیدی داخلی نیز سهل و آسان نیست.عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: ش��مار زیاد کارکنان 
دولت، موجب طوالنی ش��دن مراحل اداری می ش��ود؛ 
اکن��ون دولت آمریکا ۸۰۰ هزار، دولت ژاپن ۳۵۰ هزار، 
دانمارک هش��ت ه��زار و دولت ایران س��ه میلیون نفر 

کارمند دارد.

در راستای اجرای دولت الکترونیکی،

تجهیز برخی روستاها به دستگاه های خودپرداز

 تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره برند محبوب 
مصرف کنندگان

مع��اون اول رئی��س جمه��ور تصویب نامه س��تاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی برای اعمال مس��اعدت 
در جه��ت مرتفع نمودن مش��کالت مالیاتی واحدهای 
کوچک و متوس��ط را به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

ابالغ کرد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق 
جهانگی��ری، مع��اون اول رئیس جمه��ور تصویب نامه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اعمال مساعدت 
در جه��ت مرتفع نمودن مش��کالت مالیاتی واحدهای 
کوچک و متوس��ط را به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

ابالغ کرد.
 س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی در جلس��ه

 س��ی و دوم م��ورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ب��ه اس��تناد مفاد 
مصوب��ه ش��ماره ی ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه م��ورخ ۳۱/ 
۶/ ۱۳۹۴ هی��ات محترم وزیران و در راس��تای اجرای 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال 
مس��اعدت در جهت مرتفع نمودن مش��کالت مالیاتی 

واحدهای کوچک و متوسط مصوب نمود:
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در اج��رای مقررات 
تبص��ره الحاق��ی به م��اده ۲۹ آیین نام��ه اجرایی ماده 
۲۱۹ قانون مالیات های مس��تقیم ترتیبی اتخاذ نماید 
ک��ه مامورین مالیاتی ذیربط ب��ا ملحوظ نظر قرار دادن 
اظه��ار نامه ها و صورت های مالی تس��لیمی واحدهای 
موصوف و ب��ا اولویت قطعی نمودن مالیات بر اس��اس 

اظهار نامه تس��لیمی، ضمن خ��ودداری از صدور برگ 
تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ 
آنان را صادر و ابالغ نمایند. در صورتی که امکان صدور 
برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد 
 س��ال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون 
مالیات های مس��تقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صرفا از 
طریق رس��یدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین 
ش��ود.گزارش اقدام��ات بعمل آمده به ط��ور ماهانه به 
همراه مس��تندات مربوط توسط س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور تهیه و از طری��ق وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال 

گردد. مراتب برای اجرا ابالغ می شود.

تصمیم جدید برای حل مشکالت مالیاتی واحدهای 
کوچک و متوسط 


