ل ماهه
ضرب االج ر مالیاتی برای
ن امو
ه و خودروهای
سازماخت مالیات خان
پردا
گرا نقیمت

فرشته پناهی

خانههای بیصاحاب
چرا باید بگیری مالیات از خانه خالی
چه کرده صاحبش جز اینکه کرده داخلش دالی
خودش شاید سر کوچه است کارتن خواب بیچاره
نرفته توی منزل چون ندارد بر تنش حالی
و شاید حرفه اش بوده برای لقمه نانی
بسازد گاه آلونک ،کند گهگاه داللی
پس از یک عمر زحمت کرده شاید یک پس اندازک
به غیر از خودرو و خانه ندارد مال و اموالی
ندارد خانه خالی که اصال ارزش مالی
در آمد چون ندارد ماهیانه یا طی سالی
و ماشین هم که با این وضع بنزین رفته در گاراژ
نمی ارزد ولو اندازه یک سطل آشغالی
مگر پس مردم آزاری؟ چرا دنبال این کاری؟
اگر هی تز ندادی هم نمیگوید کسی اللی!

پنجشنبه  ۶مرداد 1401
وطنامروز شماره 3542

طنز

صامره حبیبی

بگیریدش

204

عاشق چشم و ابروی وطنم
وطنم یا َو...تن ...و ...تن و ....تنم
پول یا مفت عطر خوبی داشت
دیگر این بو نمی دهد دهنم
خِ ر من را گرفتهاند چه جور
از جلو پاره است پیرهنم
غیر ویال و کارخانه  ...دریغ
خانه را هم زدم به اسم زنم
من کجا میتوانم ای «اموال»
مثل دندان لق تو را بکنم
گردنم را نبین کلفت شده
نازکم بی تو زود میشکنم
آنکه بوده فراری از قانون
یار زندان نرفت ه تو منم

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

بزرگمهر حیاتی

سینصادقی

محمدح

راهکارهایی برای مشکالت لوکسی

هرچه مالش بیش برفش بیشتر

دستورالعمل دریافت مالیات

آیا شما هم پس از اعالم فرصت یکماهه برای پرداخت مالیات دچار ریزش پَر شدهاید؟
آیا شما هم مثل بچهای که دکتر برای او آمپول تجویز کرده است ،مثل چی به دنبال راه
فرار میگردید؟ اصأل نگران نباشید ،هر قانونی را میشود دور زد و ما راهکارهای آن را
خدمتتان عرض میکنیم:
 .۱اگر آقازاده یا همسر آقازاده هستید که هیچ .نانتان در روغن است و دارد کرال سینه
میرود .اص ً
ال شما را چه به نگرانی! نگرانی برایتان جیز است و پوستتان را چروک
میکند .بروید و خیاری روی صورتتان بگذارید تا شاداب شود.
 .۲از ساقیان محله کمک بگیرید .این قشر زحمتکش ،جاسازهایی دارند که پیدا کردنش
از عهده آدمیزاد خارج است و حتی به عقل جن هم نمیرسد .پنجاه هزار تومان بگذارید
ت یک ساقی تا خانه و ماشینهای لوکستان را جوری قایم کند که مراجع
کف دس 
ذیربط که هیچ ،خودش هم نتواند آنها را پیدا کند.
 .۳درخت بکارید .دور تا دور خانهتان را درخت های بلند بکارید تا
خانهتان بین درختان پنهان شود و مجبور نباشید مالیات
بپردازید.
 .۴زمان ،حالل مشکالت است .اگر هیچ کدام از
روشهای باال جواب نداد ،باید با کش دادن زمان،
این فرصت یکماهه را به فرصتی یکی دو ساله
تبدیل کنیم تا بتوانیم روشهای جدیدی برای دور
زدن بیابیم .برای کشدادن زمان میتوانید در کالسی
که به درس آن هیچ عالقهای ندارید حاضر شوید.
تحقیقات نشان داده است که سرعت حرکت عقربه
دقیقهشماری که در آن کالسها است از سرعت
حلزونی که پنج بار قطع نخاع شده و وزنهای شصت
کیلوگرمی را حمل میکند کمتر است.

دستورالعمل دریافت مالیات (نسخه نهایی/ویرایش اول/مختص
عموم)
 .1در ابتدا میبایست اطالعات درآمدی و سرمایهای تک تک افراد
به صورت دقیق و بدون خدشه احصا گردیده و در سامانههای
زونکنی ادارات هر استان دستهبندی گردد.
 .2شیوه دستهبندی به صورت صعودی بوده از زیاد به کم انجام
میگردد .بدینمعنا که در زونکنهای آخر سالن بایگانی اطالعات
اشخاص دارای درآمد و سرمایه زیاد قرار گرفته و بدین ترتیب تا
ابتدای سالن که اشخاص با درآمد کم قرار میگیرند.
 .3سپس برای اینکه اتالف نیرو صورت نگیرد از ابتدای سالن اقدام
به دریافت مالیات صورت میگیرد .بدیهیاست کارگران روزمزد،
کارمندان ،معلمان ،کسبه بازار و دیگر حقوقبگیران در ابتدای صف
رسیدگی بوده و به صورت روتین مالیات از حقوق آنها برداشت
میگردد .تجربه ثابت کرده حجم این پروندهها بسیار اندک است.
 .4پس از مرحله قبل با توجه به ضرورت عدم اتالف نیرو نیاز است
بررسی مالیات ثروتمندان به خاطر حجم باالی پرونده آنان ،با تاخیر
انجام شده و سر صبر و فرصت به نتیجه برسد.
 .5در صورتی که فرصت و موعد رسیدگی به مالیات ثروتمندان به
پایان رسید ،نیاز است فرصت مجدد جهت خوداظهاری ارائه شود
تا نیروهای سازمان بیش از پیش تحلیل نرود.
 .6در صورت استنکاف ثروتمندان از پرداخت مالیات ،به صرفه آن
است که مهلت آنها تمدید شده و نیروی سازمان برای فشار به
آنها هدر نرود .این کار ممکن است تا دوره مالیات بعدی به طول
انجامد که با توجه به اصول مدیریتی هیچ اشکالی ندارد.

اگه تا یه
ماه دیگه
مالیاتهاتو
ندی اموالت
توقیف میشه
...

ط

اهر
ه ابر
اهی

من
ژاد

دیگر نگران مالیات زورکی خود نباشید!
دفتر مخفی جعل و کپی اسناد و مدارک «قانونگریزگستر نوین اّ
کلش»
آمادگی دارد جهت رفاه حال شما مر ّفهین عزیز ،با کارمزدی بسیار پایین،
تمامی اموال شما را کام ً
ال صوری و الکی به اطرافیانتان منتقل نماید تا
از خطر پرداخت مالیات بجهید.
فردا دیر است ،همین امروز بهفکر فرار مالیاتی خود باشید.

چی میگی؟
اص ً
ال صدات
نمیاد!

عاقبت پیچاندن
پیچاندیشان همیش ه با دوز و کلک
این دفعه ولی خفن کشیدند سرک
یا بند حساب بانکی ات را شل کن
یا آنکه نجستی و به دستی ملخک

بنگاه معامالتی «چنگیز وجداندار»
مفتخر است اعالم کند از این پس شما خرپوالن گرامی که تمایلی به پرداخت
مالیات ندارید ،میتوانید بدون ثبت معامله و انتقال سند رسمی و صرفاً بهاستناد
تار سبیل و َق َسم «من بمیرم؛ تو بمیری» ،معامالت ملک و ماشین لوکس خود
را در این بنگاه معامالتی انجام دهید.
همراه با کادری مج ّرب و آموزشدیده در زمینه «شتر دیدی ،ندیدی»
حقّالسکوت است.
هدف ما جلب رضایت شما نیست ،اخذ
ّ

علی زارع

واردات
مهنا صادقی

میکنیم از هر قبیلی واردات
می شود پسته به جایش صادرات
چون معافیم عمدتا از دادنش
باید از خارج بیاید مالیات

تأسف و تأثّر به ّاطالع شما کارمندان و مأموران اداره مالیات میرساند
با نهایت ّ
جناب آقای «شهروز رعیتگریز» در مسیر اداره مالیات برای پرداخت بدهی مالیاتی
خویش ،با تانکر نفت تصادف کرده و خود و پولهایشان تا ته سوختند.
پس دیگر پیگیر مالیات آن مرحوم نباشید؛ قسمت نبوده دیگر.
به همین مناسبت ،مجلس یادبودی جهت اطمینان شما مالیاتبگیران محترم از مرگ آن
مرحوم ،برگزار میگردد .حضور شما باعث اّ
تسلی قلب خود مرحوم در گور خواهد بود.

سمیه قربانی

راهنمای پرتال ثبت نام برای ّفراران مالیاتی

عل

صرف نظر باید کنم از مال و اموال
پس می فروشم بنز و پورش و مازراتی

حتی ندارم یک وجب گور اضافی
رحمی بکن داری اگر یک ارتباطی

ده خان ه خالی و یک بی ام دبلیو
غیر از طالهایی که دارم کنج پَستو
گفتم که کم کن مالیاتم را که گفتا:
«این سنگ پای اصل قزوین است یا رو؟»

فراری

ی اک

فرصت بده تا جیب هایم را بشویم
دور دالرم را بپیچم یک مناتی

جان شما و جان انصافت برادر
باید به من حتی دهند از مادیاتی

کم کن

ده خانه بیست ویال بس الکچری گرفته
ماشین میلیاردی دو تا یکی گرفته
گفتم نمی هراسی از مالیات گفتا
این مالیات ها را کی داده کی گرفته

بر

حاجی حساب ما پر از ریگ است و ماسه
چیزی نمانده زندگی گردد نباتی

حاال که من با دست خالی جیب بیپول
سر میکنم با صد سالم و صلواتی

این کاخ که ویرانه خالی شده است
بی عشق تو پیمانه خالی شده است
گفتند که مالیات باید بدهم
زیرا دل من خانه خالی شده است!

کی داده؟

هشتاد و دو بنز و مازراتی دارم
تولیدی روغن نباتی دارم
مهدویکیا نیز به گردم نرسید
از بس که فرار مالیاتی دارم

رس
مد

ای کارمند مالیات با مروت
بنده کمی اللم زبانم هست قاتی

کل زمینم را به حیوانات دادم
نورم مانده صد متر حیاطی
ویالی َ

خالی

ا

حم

دلو

لقاسم سیفی
ابوا

دنبال هر چه بوده ام جز مالیاتی
باید که پارتیمان شوی حاجی براتی

حتی ندارم یک وجب گور اضافی
رحمی بکن داری اگر یک ارتباطی

م

ه
دی

ده
ی زا

ابراهیم صفایی

پارتی بازی

پورش فروشی یک سر گلگیر ماتیک
تعویض با پیکان دست دوی التی

سال

مت
غیر از همین قالدههای نازنینم
اینجای دنیا نیز اطفالی ندارم
مامور! دیدی من معاف از مالیاتم؟
جز ماستمالی ،مال و اموالی ندارم
اینقدر مالی ندارم
خیلی فقیرمَ ،
چیزی نخوردم سفرهها جمعند فعال
هرجای ایران خان ه خالی ندارم
سیرم نکردند آه! خوشحالی ندارم
ما ظالمانه غرق در تحریم هستیم
این کارها را میدهم دست وکیلم
اجناس لوکس و خودروی عالی ندارم
شم داللی ندارم
فهمیدم اصال ّ
دریا و جنگل ،کوه توچالی ندارم
خوردند و بردند و کسی دنبالشان نیست
میدان ،اتوبانی و تمثالی ندارم
من ماندهام که بخت و اقبالی ندارم
آن حاج خانم در ژل و بوتاکس رفته
اما نپندارید که افتادم از اصل
دیگر زن زیبای کم سالی ندارم
در دور گردون مهر ابطالی ندارم
از تولههای آنور آبم ،کریسمس
مجبورم این آخر کمی شفاف باشم
سوغات حتی کارت پستالی ندارم
ول کن مرا تا جار و جنجالی ندارم

معاف

م
حمدعل

دبیر سرویس نثر :اعظمسادات موسوی
دبیر سرویس شعر :صامره حبیبی
دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

س
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 لطفا اطالعات کاربری خود را وارد نمایید .اطالعات کاربری که میدانیدچیست؟ ما که بعید میدانیم بدانید .وقتی تا االن مالیات خانه الکچری و
ماشین لوکستان را ندادهاید ،از کجا باید بدانید!
 راستی ،مواظب باشید کادر نام کاربری با دیدن اسمتان  errorندهد،طفلکی خیلی به اسمتان عادت ندارد.
 دقت کنید صفحه کلید در حالت فارسی نباشد .نگویید گوشیتان اصالزبان فارسی ندارد که میگویم رمز عبور را برایتان قفل کنند .نیشتان را
هم ببندید .در ضمن ،آن ترکیب سمی که از حروف خودرو و
خانه الکچریتان ساختهاید را وارد ننمایید ،چنانچه وارد کنید
سامانه میرود چند دور بچرخد بیاید ،از ما گفتن.
 کاربر از ما بهتران! لطفا از در اختیار قرار دادن اطالعاتخود به دوستانتان بپرهیزید .بعید نیست بخواهند با اطالعات
شما مالیاتشان را بپردازند .به هر حال دور زدن مالیات در
تخصص شماهاست.
 لطفا توجه نمایید در صورت عدم تطابق اطالعات با اموالتان،کلیه اموال منقول و غیر منقول و هر قول دیگرتان توقیف
میشود .مفهوم شد مالیاتخور...؟ ال اله اال اهلل.

راههای ارتباطی
ما را در شبکههای اجتماعی
با نشانی tanzym-irدنبال کنید!

محمدرضا رضایی

