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 بزرگترین واگذاری امسال 
سازمان خصوصی سازی برگزارشد

رئی��س کل س��ازمان خصوص��ی 
س��ازی گفت: 15 ش��هریور امس��ال را 
 بای��د به عنوان ی��ک روز تاریخی برای 
واگذاری های دولت به ثبت رساند؛ چرا 
که هم به لحاظ کمی وهم به لحاظ کیفی، 
استقبال خوبی ازس��وی متقاضیان برای 

واگذاری های دولت را شاهد بودیم. 
پوری حسینی با اش��اره به برگزاری 
بزرگتری��ن واگ��ذاری امس��ال س��ازمان 
خصوصی س��ازی ک��ه با برپای��ی مزایده 
بی��ش از 100 جایگاه س��وخت دولتی با 
حضور پرش��ور متقاضی��ان در محل این 
س��ازمان برگزار ش��د گفت: 15 شهریور 
امس��ال را باید به عنوان یک روز تاریخی 
برای واگذاری های دولت به ثبت رساند؛ 
چ��را که هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ 
کیفی، اس��تقبال خوبی از سوی متقاضیان 
ب��رای واگذاری ه��ای دولت را ش��اهد 
بودیم.رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
افزود: حدود 100 جایگاه س��وخت از 25 
استان کشور روی میز مزایده رفت که ارسال 
بیش از 333 پاکت برای این مزایده، نش��ان 
از اس��تقبال 70 درصدی به ای��ن واگذاری 
بزرگ دول��ت دارد.وی اف��زود: با توجه به 
تعداد جایگاه عرضه ش��ده در این مزایده و 
نیز تقاضاهای رسیده به سازمان خصوصی 
س��ازی، تقریبا برای هر جایگاه س��وخت 
دولتی 5 متقاضی اع��ام آمادگی کردند که 
این حجم از تقاضا نش��ان از کار گروهی و 
برنامه ریزی ش��ده در ماه های گذش��ته در 
سازمان خصوصی سازی و نیز تاش تیمی 
و هماهنگی اعض��ای هیات عامل و هیات 
واگذاری دارد و این استقبال پرشور نشان می 
دهد که استقبال از بزرگترین واگذاری امسال 
سازمان خصوصی سازی اتفاقی نبوده است.

خبرنامه

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور 
از تحق��ق 99 درصدی وص��ول مالیات های 
مس��تقیم در چهار ماهه نخست امسال نسبت 

به بودجه مصوب خبر داد.
س��ید کام��ل تق��وی ن��ژاد، رئیس کل 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور اظهار داشت: 
در بخ��ش مالیات های مس��تقیم و در چهار 
ماه��ه نخس��ت امس��ال، بی��ش از 16 هزار 
میلیارد تومان وصول ش��ده ک��ه 99 درصد 
تحقق نس��بت ب��ه بودجه مصوب را نش��ان 
می ده��د و حدود 25 درصد نیز نس��بت به 
دوره مش��ابه س��ال قبل رشد داش��ته است.
تق��وی نژاد همچنین از وص��ول 27 هزار و 
500 میلی��ارد تومان مالی��ات در چهار ماهه 
نخست امس��ال خبر داد و گفت: این میزان 
وصولی با 29 درصد رش��د نس��بت به دوره 
مشابه س��ال قبل، تحقق 95 درصدی نسبت 
به بودجه مص��وب و تحقق 99.5 درصدی 
نسبت به پیش بینی فصلی را نشان می دهد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطر 
نشان کرد: میزان وصولی درآمدهای مالیاتی 
در دو حوزه مالیات های مس��تقیم و مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده در چهارماهه نخس��ت 
امس��ال، در مجموع رقم��ی بالغ بر 27 هزار 
و 500 میلیارد تومان بوده اس��ت .تقوی نژاد 
در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: در 
چهارماه نخس��ت امسال و در بخش مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده حدود 11 ه��زار میلیارد 
توم��ان مالیات وصول ش��ده که نس��بت به 
دوره مش��ابه س��ال قبل 89 درصد تحقق و 
35 درصد رشد را نشان می دهد.وی افزود: 

از ابتدای اجرای ای��ن قانون تا پایان خرداد 
1395، بال��غ ب��ر 140 هزار میلی��ارد تومان 
مالیات و عوارض ش��امل 88 ه��زار میلیارد 
توم��ان مالی��ات و 52 هزار میلی��ارد تومان 
عوارض وصول ش��ده ک��ه در بخش هزینه 
های عمومی کش��ور و همچنین هزینه های 
عمرانی ش��هرداری ها و دهیاری های سراسر 
کشور صرف ش��ده است.رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: در چهار 
ماه نخس��ت امس��ال و در بخش مالیات بر 
ارزش اف��زوده، ح��دود س��ه ه��زار و 500 
میلیارد تومان عوارض وصول و به حس��اب 
شهرداری ها و دهیاری ها واریز شده است.

تقوی ن��ژاد، اف��زود: مجم��وع وصولی 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده در این چهار ماهه 
ابتدای��ی امس��ال نی��ز رقمی در ح��دود 11 
هزار میلیارد تومان بوده اس��ت.وی همچنین 
خاطرنش��ان ک��رد: از ابتدای اج��رای قانون 
مالیات ب��ر ارزش افزوده تا پای��ان خردادماه 
1395، حدود 53 هزار میلیارد تومان عوارض 
به حس��اب ش��هرداری ها ودهیاری ها واریز 
ش��ده که صرف هزینه های عمرانی شهرها و 
روستاها شده اس��ت.رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کش��ور گفت: در چهار ماه نخس��ت 
امس��ال رقم��ی مع��ادل 920 میلی��ارد تومان 
تحت عنوان مالیات سامت از وصولی های 
بخش مالی��ات بر ارزش افزوده به س��امت 
ش��هروندان اختصاص یافته است.وی گفت: 
در س��ال 1394 در مجم��وع رقمی در حدود 
2700 میلی��ارد توم��ان تحت عن��وان مالیات 
سامت اختصاص یافته اس��ت.تقوی نژاد با 

بی��ان اینکه نرخ مالیات ب��رارزش افزوده کاال 
و خدم��ات عمومی در س��ال 1395، همانند 
س��ال گذشته، 9 درصد است، گفت: این نرخ 

ش��امل ش��ش درصد مالیات )سهم دولت( و 
س��ه درصد عوارض )س��هم ش��هرداری ها( 
اس��ت و یک واح��د درص��د از مالیات های 

وصول��ی تحت عن��وان مالیات س��امت در 
کشور هزینه می شود.رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور همچنین از دریافت حدود 5.5 
میلیون اظهارنام��ه الکترونیکی تا پایان تیرماه 
امسال در بخش مالیات های مستقیم خبر داد.
سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور گفت: در چهار ماه نخست سال 
95، حدود 5.5 میلیون اظهارنامه الکترونیکی 
مربوط به اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، 
اجاره اماک و مشاغل خودرو، بابت عملکرد 
س��ال 94 دریافت شده که در مجموع نسبت 
به سال گذشته حدود 11 درصد رشد را نشان 
می دهد.وی همچنین تصریح کرد: در بخش 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده نی��ز در چهار ماه 
نخست امسال در حدود 750 هزار اظهارنامه 
الکترونیکی دریافت ش��ده است.تقوی نژاد با 
اشاره به دریافت 30 دوره اظهارنامه مالیاتی بر 
اساس شش مرحله فراخوان مشمولین مالیات 
بر ارزش افزوده، عنوان کرد: از ابتدای اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد 
1395، در مجموع حدود هفت میلیون و 733 
هزار اظهارنامه الکترونیکی در س��امانه ارزش 
افزوده ثبت شده است.رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کش��ور در خصوص میزان اس��ترداد 
مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان در 
خص��وص اضافه پرداختی مالیات و عوارض 
نیز گفت: در چهار ماه نخس��ت سال 1395، 
بال��غ بر 260 میلیارد تومان مالیات و عوارض 
ارزش افزوده به مؤدیان استرداد شده است که 
حدود نیمی از این میزان مربوط به استرداد به 

صادر کنندگان بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد:

 تحقق 99 درصدی درآمدهای مالیات های مستقیم 
در چهار ماهه نخست امسال

      

در چهارماه نخست امسال و در بخش مالیات بر ارزش افزوده حدود 
11 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 89 درصد تحقق و 35 درصد رشد را نشان می دهد
      


