
3
خبر

اصالح ساختار دستگاه هاي اجرايي آغاز شد
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از آغاز 
اصالح ساختار دستگاه هاي اجرايي خبرداد و گفت كه به عنوان دستگاه پيشگام 
و اولين سازمان دولتي با اصالح ساختار تشكيالتي و كاهش پست هاي سازماني، 
اين برنامه را آغاز كرده ايم . به گزارش مهر، محمود عسكري آزاد گفت: به عنوان 
دستگاه پيشگام و اولين سازمان دولتي با اصالح ساختار تشكيالتي و كاهش 
پست هاي سازماني اجراي سياست هاي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم 
رهبري را آغاز كرده ايم و تا اجراي كامل اين سياست ها در تمامي دستگاه هاي 

اجرايي پيگير تحقق عملي آنها هستيم .  

4 پيشنهاد ايران براي بهبود روابط اقتصادي 
كشورهاي اكو

وزي��ر اقتصاد ايران با طرح چهار پيش��نهاد براي بهب��ود روابط تجاري و 
اقتصادي كش��ورهاي اكو گفت: كشورهاي عضو اكو براي مقابله با بحران و 
چالش هاي رش��د اقتصادي در منطقه و توس��عه پايدار كه پاسخ مشترك و 
مسووليت همگاني را مي طلبد گام بردارند . علي طيب نيا كه در راس هياتي 
جهت شركت در چهارمين نشست وزراي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان 
همكاري هاي اقتصادي )اكو( عازم قزاقستان شده است، در سخنراني نشست 
وزراي كشورهاي عضو اكو بر شرايط پس از بحران كشورهاي جهان به ويژه 
منطقه اكو تاكيد كرد و افزود: بهبود شكننده اقتصادي با بهره وري پايين و 
افزايش نرخ بيكاري هم اكنون از چالش هاي اساسي رشد اقتصادي و توسعه 
پايدار به شمار مي رود كه پاسخي مشترك و مسووليتي همگاني را مي طلبد 
و كشورهاي عضو اكو بايد در اين چارچوب در جهت حل و فصل مشكالت 
مذكور گام بردارند . وي پيشنهاداتي از جمله انجام بررسي هاي علمي و فني 
الزم به منظور تدوين چارچوب به كارگيري سيستم جامع پول ملي اعضاي اكو، 
تعامل و همكاري جهت تقويت زيرساختارهاي حقوقي و فني كشورهاي عضو 
اكو به منظور بهره گيري از روش هاي نوين تامين مالي پروژه هاي زيرساختي 
نظير مشاركت عمومي و خصوصي، تسريع در طرح ها و برنامه هاي در دستور 
كار اكو براي توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل، اقدام و همكاري هاي مشترك 
براي اتخاذ سياست هايي به منظور ثبات اقتصاد كالن منطقه را جهت تسهيل 

روابط تجاري و اقتصادي بين كشورها را مطرح نمود . 

بانك پاسارگاد از قاضي پور شكايت كرد
بانك پاسارگاد در پي اظهارات نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در 
مجلس نهم مبني بر دريافت وام هشت ميليارد دالري اين بانك از بانك 
مركزي و سرمايه گذاري در دوبي از اين نماينده شكايت كرد . به گزارش 
تس��نيم، نادر قاضي پور، نماينده م��ردم اروميه در مجلس نهم در جريان 
بررس��ي كليات طرح دايمي ش��دن قانون اصالح موادي از قانون تشكيل 
سازمان بازرسي در نطق پيش از دستور جلسه علني 26 فروردين ماه به 
بي��ان اظهاراتي درخصوص بانك پاس��ارگاد پرداخت و اعالم كرد كه اين 
بانك هش��ت ميليارد دالر س��رمايه گذاري در دوبي با منابع دولتي انجام 

داده است . 
در پي اظهارات اين نماينده مجلس عليه بانك پاس��ارگاد باخبر ش��ديم 
بانك پاس��ارگاد به خاطر اظهارات قاضي پور عليه اين بانك از وي ش��كايت 

كرده است . 
گفتني است پيش از اين يك مقام در بانك مركزي به خبر دريافت وام 
هشت ميليارد دالري بانك پاسارگاد واكنش نشان داده و اعالم كرده بود كه 
»اصال اينكه بانكي به طور ارزي از بانك مركزي وام ريالي يا ارزي بگيرد وجود 
ندارد و در ارتباط با وام ريالي ، خط اعتباري براي بانك ها در نظر مي گيرند كه 
سود آن نيز باالست از اين رو بانك ها سعي مي كنند هر چه سريع تر نسبت 
به بازپرداخت مبلغي كه از خط اعتباري خود استفاده كرده اند اقدام نمايند، 
ضمن اينكه بانك پاسارگاد هيچ گونه خط اعتباري ريالي هم از بانك مركزي 
درخواست نكرده است لذا اينكه هشت ميليارد دالر به يك بانك خصوصي وام 

پرداخت شده و در دوبي سرمايه گذاري شده تكذيب مي شود .«

يه
نما

بررسي پرونده رانت ۶۵۰ ميليون يورويي وزارت 
صنعت در ديوان محاسبات

رييس ديوان محاسبات كشور از بررسي پرونده رانت 6۵۰ ميليون يورويي 
در مرحله دادسراي ديوان محاسبات خبر داد . 

اميرحسين رحيمي، رييس ديوان محاسبات كشور روزگذشته در حاشيه 
نخستين اجالس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي در سال 
93 كه با موضوع هم انديشي معاونان و مديران حقوقي دستگاه هاي اجرايي با 
ديوان محاسبات برگزار شده بود با اشاره به تخلف برخي پااليشگاه ها اظهار داشت: 
يك پرونده مربوط به پااليشگاه ها بود كه يك بدهي مالياتي داشتند كه در واقع 
در فروش فرآورده نفتي مبلغي را از مردم به عنوان ماليات گرفته بودند، اما آن را 

به حساب خزانه واريز نكرده بودند . 
وي ادامه داد: در سال گذشته مبلغي از اين بدهي واريز شده است، اما اكنون 
همچنان بدهكار هستند و ما هم پيگير هستيم تا هرچه زودتر اين بدهي وصول 

شود اما متاسفانه تاكنون پرداخت نكرده اند . 

رييس ديوان محاسبات كش��ور درباره رسيدگي ديوان محاسبات به رانت 
6۵۰ ميليون يورويي وزارت صنعت به يك شركت خاص به تسنيم گفت: ديوان 
محاس��بات مواردي كه درباره آن پرونده اي تشكيل مي شود موردبررسي قرار 
مي دهد و پس از صدور راي قطعي خبر آن را با رسانه ها مطرح مي كند، البته در 

اين خصوص پرونده اي تشكيل شده و در حال رسيدگي است . 
رييس ديوان محاسبات كشور در بخش ديگر از سخنان خود تاكيد كرد كه اين 
ديوان در تهيه گزارش تفريغ بودجه با دولت تعامل نخواهد كرد و اين خود دولت 

است كه بايد تالش كند تا تفريق بودجه اش داراي كمترين تخلفات باشد . 
وي با اشاره به بودجه هاي سنواتي از سال 82 تا 93 گفت: طبق آمار، بودجه 
كشور در سال 82 حدود 96 هزار ميليارد تومان بود و اين بودجه در سال 93 
به 8۰3 هزار ميليارد تومان افزايش يافت ، يعني طي اين 1۰ سال بيش از هشت 
برابر افزايش داشته است  اما نكته مهم اين است كه بايد ديد آيا پيشرفت و توسعه 

كشور هم به اين تناسب افزايش يافته يا خير . 
رحيمي افزود: در سال 92 حدود 147 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي 
محقق شد كه 8۰ درصد اين بودجه هزينه هاي جاري مي باشد پس مشخص 

است كه چرا پولي براي اجرا و تكميل پروژه هاي عمراني نمي ماند، چراكه همه 
بودجه كشور صرف هزينه جاري مي شود  به عنوان مثال سال گذشته 22 هزار 
ميليارد تومان به بودجه عمراني اختصاص يافت كه 9 هزار ميليارد تومان آن 
روز 28 اسفندماه محقق شد . اين مبلغ فقط براي اين بود كه طرح ها نخوابند 
وگرنه با اين بودجه نمي توان پروژه هاي عمراني را تكميل يا اجرا كرد  بنابراين 

بايد اين ساختار اصالح شود . 
بنابراين ما با دولت هماهنگ كرديم تا در بودجه 93 بندهايي كه منجر به 

تخلف مي شد و هيچ فايده اي هم نداشت، لحاظ نشود . 
وي در پايان با اش��اره به گزارش��ات تفريغ بودجه سنواتي گفت: ما تصميم 
گرفتيم اين گزارشات را براي اطالع مردم در سايت ديوان محاسبات قرار دهيم  
البته در تهيه گزارشات تفريغ بودجه ما تعاملي با دولت نداريم و در تشكيل اين 
پرونده ها تعامل مطرح نيست و ما تمام تخلفات واقعيت هاي دستگاه اجرايي و 
دولت را مي نويسيم  بنابراين مسووالن دستگاه اجرايي بايد تالش كنند تا سال 
بعد گزارش تفريغ بودجه نخستين سال دولت يازدهم روي سايت رفت، شاهد 

كمترين تخلفات باشيم . 
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از بانك

گروه اقتصادي- معاون برنامه ريزي و نظارت 
راهب��ردي رييس جمهور اس��تقالل در تدوين و 
اجراي آزادانه سياس��ت هاي پولي و ارزي بدون 
دخالت سياست پيشگان را امري ضروري مي داند 
و بر اين باور است كه اختاللي كه سال هاي گذشته 
به دليل دخالت سياستمداران در بازار ارز پديد آمد 

بر ضرورت استقالل بانك مركزي تاكيد دارد . 
اس��تقالل بانك مركزي به معن��اي جدايي 
سياست هاي پولي از سياست هاي مالي در نظام 
اقتصادي كشور است كه بانك مركزي را از حوزه 
تسلط مطلق دولت رها مي كند در نتيجه دولت 
نمي تواند به ميل خود و به هر ميزاني كه تشخيص 
مي دهد به استقراض از بانك مركزي و انتشار پول 

به منظور تامين كسري بودجه روي آورد . 
عدم اس��تقالل بانك مركزي در دولت نهم و 
دهم كه منجر به نقدينگي افسار گسيخته و تورم 
ناشي از آن شد،  باعث شده تا كارشناسان حوزه 
پولي و مالي حتي در روزهاي پيش از انتخابات 
رياس��ت جمهوري هم يكي از مهم ترين وظايف 
دولت يازدهم را بازگرداندن استقالل بانك مركزي 

به اين نهاد مهم پولي كشور عنوان كنند . 
حال محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ريزي و 
نظارت راهبردي رييس جمهوري مي گويد: دولت 
از استقالل بانك مركزي استقبال كرده و نتيجه 

آن هم مهار تورم و كنترل بازار ارز است . 
وي ب��ا اعالم اينك��ه در دوران فعاليت دولت 
يازده��م نرخ تورم با 13 درصد كاهش از 43 به 
حدود 3۰ درصد كاهش يافته و نرخ تورم نقطه 
به نقطه نيز به 17 درصد رسيده است، به تاثير 
نامطلوب نوسانات بازار ارز بر فعاليت هاي اقتصادي 
اشاره كرد و گفت: اختاللي كه سال هاي گذشته به 
دليل دخالت سياستمداران در بازار ارز پديد آمد، 

بر ضرورت استقالل بانك مركزي تاكيد دارد . 
نوبخت خاطرنشان كرد: صادقانه باور داريم با 
شروع كار دولت روحاني و تعامل مسووالنه ايران 
با مجامع بين المللي و در سايه توافق هاي گسترده 

ايران با گروه 1+۵  ش��اهد بس��ط همكاري هاي 
كشورمان با اتحاديه باشيم . 

وي به موفقيت ه��اي دولت تدبير و اميد در 
زمينه بهبود ش��رايط اقتصاد مل��ي پرداخت و 
گفت: طي م��دت كوتاهي كه از روي كار آمدن 
دولت يازدهم مي گذرد، دستاوردهاي خوبي در 
صحنه داخلي حاصل شده است . دولت روحاني 
وارث تحريم هاي گسترده بين المللي بوده و اين 
امر، حجم تجارت بين المللي ايران را به ش��دت 

تحت تاثير قرار داده است . 
مع��اون برنامه ري��زي و نظ��ارت راهب��ردي 

رييس جمهوري با بيان تاثير نامطلوب نوسانات 
بازار ارز بر فعاليت هاي اقتصادي، تغييرات غيرقابل 
پيش بيني قيمت ها و در پي آن؛ افزايش نرخ تورم 
افزود: دولت جديد، كاهش سطح نااطميناني ها، 
تعميق شفافيت، افزايش پاسخگويي در قبال ملت 
و كاهش فشارهاي تحريمي به منظور كاستن از 

فشار ركود تورمي را مدنظر قرار داده است . 
وي گفت: نرخ ت��ورم با 13 درصد كاهش از 
43 درصد به ح��دود 3۰ درصد كاهش يافته و 
نرخ تورم نقطه به نقطه نيز به 17 درصد رسيده 
است . اصالح قيمت هاي نسبي حامل هاي انرژي 

و س��امان بخش��يدن به پرداخت ها براي نيل به 
عدالت اقتصادي و اجتماعي از دستاوردهاي دولت 

به شمار مي آيند . 
نوبخت افزود: بيمه س��المت و تامين دارو و 
درمان با حداقل قيمت و دسترس��ي به پزشك 
خان��واده در دورترين نقاط كش��ور، بيانگر تعهد 
مستحكم دولت در تحقق عدالت اجتماعي است 
و افراد با پرداخت ۵ تا 1۰ درصد هزينه هاي درمان 

مي توانند از خدمات درماني استفاده كنند . 
وي همچنين با استقبال دولت از استقالل بانك 
مركزي بيان كرد: اختاللي كه سال هاي گذشته 

به دليل دخالت سياستمداران در بازار ارز پديد 
آمد، بر ضرورت استقالل بانك مركزي تاكيد دارد . 
استقالل در تدوين و اجراي آزادانه سياست هاي 
پولي و ارزي بدون دخالت سياست پيشگان امري 
ضروري است و دولت از اين مهم استقبال مي كند . 
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياس��ت 
جمهوري با ابراز خوشبيني نسبت به اينكه سال 
2۰14 براي كشورمان رشد و شكوفايي اقتصادي و 
كاهش تورم را به ارمغان خواهد آورد، بيان داشت: 
در مدل بودجه سال 2۰14 ، رشد اقتصادي 1/۵ 
درصد و تورم 2۵ درصد براي كش��ور پيش بيني 
شده است . صندوق بين المللي پول نيز تورم زير 
2۰ درصد و بيزينس مانيتور، رشد اقتصادي 2/8 
درصد را در س��ال جاري ب��راي ايران پيش بيني 
كرده است . نوبخت كه در چهل و سومين اجالس 
اتحاديه پاياپاي آسيا )ACU( سخن مي گفت با 
اشاره به تاريخچه چهار دهه فعاليت اتحاديه در 
راستاي گس��ترش همكاري هاي پولي، ارتقاي 
فرصت هاي رشد اقتصادي و همكاري هاي دو و 
چندجانبه، ابراز اميدواري كرد تا با استفاده بهينه 
از ظرفيت هاي توليد و مكانيسم توزيع، موجبات 
رشد اعضا فراهم آمده و در جهت تنوع بخشيدن 
به پرتفوي دارايي ها، استفاده از منابع مالي و بهبود 

معيشت مردم گام بردارند . 
مع��اون برنامه ري��زي و نظ��ارت راهب��ردي 
رييس جمهوري افزود: گس��ترش همكاري هاي 
كش��ورهاي عضو از فراز و نشيب هايي برخوردار 
بوده ولي روند كلي آن رو به رشد است . اميدوارم 
اين رخداد، زمينه هاي موفقيت روزافزون اتحاديه 
را فراهم س��اخته و به تحرك سرمايه و افزايش 

شتاب سياليت آن منجر شود . 
وي در بخش ديگري از س��خنانش به نقش 
تعيين كننده ايران در اتحاديه اشاره كرد و گفت: 
ايران ب��ه عنوان يكي از كش��ور هاي بنيان گذار 
اتحاديه، همواره روابط گسترده اي با اعضا داشته 

است .

نوبخت از كاهش 13 درصدي نرخ تورم خبر داد؛

كنترل بازار ارز در گرو استقالل بانك مركزي

پاورقي

ادامه قسمت اول
 به موج��ب مندرجات 
برگ اجراي بند »3« ماده 
»97« و ني��ز نظ��ر هيات 
س��ه نفره موضوع بند »3« 
ماده »97«، عدم مشاهده 
اخذ  مدارك ثبت اطالعيه 
شده از سازمان امور مالياتي 
در مورد »خريد مبلغ 42۰42۰2۰7۰ يورو )معادل 
363۰۰۰۰۰۰۰ ريال( ارز بر اساس اعالم صرافي 
 .  .  .  . « در دفاتر ش��ركت مورد بحث، منجر به رد 
دفاتر آن گرديده اس��ت . اولين سوالي كه به ذهن 
متبادر مي شود اين است كه آيا خريد بيش از چهار 
ميلي��ارد يورو آن هم در يك معامله و در يك روز 
توس��ط يك شركت كوچك از يك صرافي با عقل 
جور در مي آيد؟ دومين سوال اين است كه به فرض 
محال، اگر چنين معامله اي هم انجام شده باش��د، 
آي��ا خريد 4/2 ميليارد يورو به مبلغ 3/6 ميليارد 
ري��ال يعني خريد هر يورو به مبلغي كمتر از يك 
ريال ايراني در عالم واقع امكان پذير است؟ طبعا هر 
انسان معقولي به ناصحيح بودن اطالعيه مندرج در 

سامانه سازمان امور مالياتي پي مي برد .  
موضوع از اين قرار اس��ت كه اشخاص حقيقي 
وحقوقي، در اجراي 169 مكرر قانون ماليات هاي 
مستقيم، فهرست معامالت خود را با درج شماره 
اقتصادي طرف معامله، در س��امانه س��ازمان امور 
ماليات��ي وارد مي كنن��د . اطالع��ات اين معامالت 
به تفكيك ش��ماره اقتصادي طرف ه��اي معامله 
دس��ته بندي مي ش��ود  سپس فهرس��ت معامالت 
هر يك از طرف حس��اب ها از سيس��تم استخراج 
مي شود . كارشناسان امور مالياتي نيز هنگام انجام 
رس��يدگي هاي مالياتي اقدام به تطبيق اطالعات 
مندرج در اين فهرست ها با دفاتر موديان مالياتي 
ك��رده و در ص��ورت عدم انع��كاس اين معامالت 
در دفات��ر قانون��ي مودي اقدام ب��ه ارجاع پرونده 
به هيات س��ه نفره حسابرس��ان موضوع بند »3« 
م��اده »97« مي كنن��د . مودي ماليات��ي نيز براي 
جلوگي��ري از رد دفاتر قانوني خود بايد ثابت كند 
كه معامالت مندرج در فهرس��ت معامالت كه به 
وي نسبت داده شده است، مربوط به وي نيست . 
براي اين كار الزم اس��ت مودي كفشي آهنين به 
پ��ا كرده، فهرس��ت اين معام��الت را از اداره امور 

ماليات��ي دريافت كند، آدرس اظهاركنندگان اين 
معام��الت را پيدا كند، به آدرس آنان كه مي تواند 
در ه��ر كجاي اين كش��ور پهناور باش��د مراجعه 
كن��د، در صورتي كه اين آدرس ها صحيح باش��د 
و اظهاركنن��دگان اين معام��الت در آن آدرس ها 
حاضر باش��ند، از آنها درخواس��ت همكاري كند، 
اگر آنها همكاري كردند، پاس��خ آنها و مستندات 
معامل��ه از جمل��ه فاكتورهاي خريد و فروش را از 
آنها دريافت كند، اين مس��تندات را به اداره امور 
ماليات��ي اظهاركننده معامله ارايه دهد، اداره امور 
مالياتي اقدامات الزم را به منظور اصالح اطالعات 
مربوط ب��ه اين معامله به عمل آورد تا در نهايت، 
فهرس��ت معامالت اصالح شده مودي به وي ارايه 
ش��ود . در صورتي كه فهرس��ت اصالح شده فاقد 
معامالت ثبت نش��ده در حساب ها باشد، مودي از 
رد ش��دن دفاترش رهايي مي يابد و اگر همچنان 
معامله ثبت نش��ده اي در اين فهرست باقي بماند، 
مودي بخت برگش��ته بايد صاب��ون رد دفاتر و به 
تب��ع آن ب��ه احتمال زياد علي الراس ش��دن را بر 

تن خود بمالد .
 پس از آن نيز به كفش آهنين ديگري نياز خواهد 
داشت تا در فرآيند پر پيچ و خم تجديدنظرخواهي 
از جمله در هيات هاي حل اختالف مالياتي، ش��ايد 
بتواند حق پايمال ش��ده خود را احقاق كند و حتي 
در ف��رض احقاق نس��بي يا كامل اي��ن حق، معلوم 
نيست كه چگونه بايد خسارات مادي و معنوي وارد 
شده به اين مودي در اين روند طوالني و طاقت فرسا 
را جب��ران كرد و اصوال مس��ووليت اي��ن امر با چه 
ش��خص يا نهادي است؟ )س��ازمان امور مالياتي با 
مقررات خلق الساعه اش، مودي اظهاركننده اطالعات 
نادرست يا اپراتوري كه در شركت سهامي خدمات 
ماشين هاي محاسب الكترونيكي ممكن است مرتكب 

اشتباه شده باشد؟(
بنا بر داليل زير، اطالعات مندرج در فهرس��ت 
معام��الت نمي تواند هم��واره اطالعاتي صحيح و 
قابل اتكا تلقي ش��ود: 1 - ممكن اس��ت اشخاصي 
ب��ا جعل مدارك ديگران و با نام آنان با اش��خاص 
حقيقي و حقوقي معامله كنند . 2 - ممكن اس��ت 
اش��خاص حقيقي وحقوقي، خود اق��دام به ثبت 
معام��الت صوري با جعل م��دارك ديگران كنند . 
3 - ممكن اس��ت اش��خاص حقيق��ي و حقوقي، 
اطالعات مربوط به طرف معامله را به اشتباه ثبت 

و گزارش كنند . 4 - ممكن اس��ت در فرآيند ورود 
اطالع��ات به كامپيوتر در س��ازمان امور مالياتي، 

اشتباهاتي رخ دهد . 
 در م��ورد ش��ركت موضوع اين نوش��تار، پس 
از آنكه ماموران مالياتي در محل ش��ركت حضور 
يافتن��د و اقدام به ط��رح موضوع عدم ثبت خريد 
4/2 ميلي��ارد يورو به مبل��غ 3/6 ميليارد ريال در 
دفاتر شركت نمودند به آنان گفته شد كه شركت 
چنين ارزي خريداري نكرده كه بخواهد آن را در 
حس��اب ها ثبت كند و اساس��ا مبلغ ارز اعالمي و 
به��اي خريد آن با عقل جور درنمي آيد . ما چنين 
ارزي را نخريده اي��م و اگر كس��ي ادعا مي كند كه 
چنين ارزي را به ما فروخته اس��ت، وظيفه اوست 
كه مس��تندات خود را در اي��ن مورد ارايه كند نه 
ما . از اين گذش��ته، اگر صرافي هس��ت كه چهار 
ميلي��ارد يورو را به قيمت هر ي��ورو كمتر از يك 
ري��ال مي فروش��د، آدرس آن را به همه بدهيد تا 
مردم مجبور نباشند كه يورو را به قيمتي بيش از 

4۰  هزار برابر از ساير صرافي ها بخرند !
 متاسفانه اين داليل براي ماموران مالياتي كه به 
شركت آمده  بودند، همچنين هيات سه نفره موضوع 
بند »3« ماده »97« و نيز يكي از مديران مالياتي كه 
براي دقايقي در جلسه هيات حضور يافته بود، قابل 
پذيرش نبود و تنها راه حل موضوع را اين دانستند 
كه شركت به صرافي مدعي مراجعه، اسناد و مدارك 
الزم را جمع آوري و به سازمان امور مالياتي ارايه نمايد 
تا اثبات كند اين معامله مربوط به شركت مورد بحث 
نبوده تا اطالعات مندرج در س��امانه س��ازمان امور 

مالياتي اصالح شود . 
 ش��ركت بخت برگش��ته به ناچار ب��ه صرافي 
مراجع��ه ك��رد و پس از چندين تم��اس تلفني و 
مراجعه مشخص شد كه صرافي ياد شده، اطالعات 
معامله را به طور فاحش��ي به اش��تباه در س��امانه 
سازمان امور مالياتي كشور وارد كرده است . خريدار 
ارز، شخص ديگري بوده نه شركت مورد بحث ما، 
مبلغ ارز فروخته ش��ده 2۰۰  هزار يورو بوده و نه 
42۰42۰2۰7۰ يورو و اين عدد 42۰42۰2۰7۰، 
شماره حساب يورويي صرافي نزد يك بانك بوده 
كه اشتباها به عنوان مبلغ يوروي مورد معامله در 

سامانه سازمان امور مالياتي ثبت شده است !
ادامه مطلب را در شماره بعد بخوانيد

*حسابدار رسمي،كارشناس رسمي 
دادگستري و مدرس دانشگاه

اصالح اطالعات در سامانه مالياتي در  هاله اي از ابهام
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