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ونـــــــــــا ی کــــــــــــــار و کـــر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

از  بخشی   Tax Foundation اندیشکده 
وب سایت خود را به پیگیری اقدامات کشورها 
در جهت کاهش آسیب اقتصادی این اپیدمی 
اقدامات  موسسه  این  داده  است.  اختصاص 
مختلف  گروه  پنج  در  تفکیک  به  را  کشورها 
یکـ تعویق پرداخت مالیات،  گزارش می  کند: 
دوـمعافیت یا کاهش در مالیات اشخاص، سهـ 
کسب وکارها،  کاهش در مالیات بر  معافیت یا 
کاهش در مالیات بر مصرف  چهارـ معافیت یا 
شده  است.  انجام  حمایت ها  سایر  پنجـ  و 
گزارش این اندیشکده، تا ۱۵ فروردین،  طبق 
ارائه  اقتصادی  حمایت  بسته های  کشور   ۴۹
که از این تعداد حدود ۶۰ درصد آن ها  داده اند 
)۲۸ کشور( اروپایی هستند. بیش از ۹۰ درصد 
کشورها اقداماتی در راستای تعویق در پرداخت 
کمی  کشورهای  ولی  داده اند،  انجام  مالیات 
کاهش مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی  به 

سازمان کید تا وجود با آورده اند.  روی  مصرف  بر  مالیات  یا  و  شرکت ها  اشخاص،  به 
گروههایآسیبپذیروشاغلینفعال از کاربهاهمیتحمایتمستقیم بینالمللی
کشورهاتمرکزبرانجاماقداماتیدر دربخشغیررسمی،بهنظرمیرسددربیشتر
کاهش کمتربهطورمستقیمبه جهتتحریکتقاضاوحمایتازکسبوکارهاستو

اثراپیدمیبرفقروبیکاریپرداختهشدهاست.

بسته اقتصادی دو هزار میلیارد دالری آمریکا 
مختلف  روش های  با  که  جامعی ست  بسته 
کسب وکارهای آسیب پذیر حمایت  افراد و  از 

می کند. 
یادداشت حاضر، بخش اول از یک یادداشت 
به  و  است  بسته  این  مورد  در  بخشی   سه 
جزییات پرداخت   های معروف به »چک های 
محرک اقتصادی« )حدود ۱۲۰۰ دالر به بیش 
آمریکایی(  دهندگان  مالیات  درصد   ۹۰ از 
هر  ازای  به  مبلغ،  این  بر  عالوه  می پردازد. 
کمتر نیز مبلغ ۵۰۰ دالر به  کودک ۱۶ ساله یا 

هر خانوار پرداخت خواهد شد. 
این پرداخت  فقط یکبار انجام شده و بیشتر 
را  آن  آینده  هفته  سه  حدود  طول  در  افراد 
کرد. برای دریافت این مبلغ  دریافت خواهند 
اساس  بر  و  نیست  درخواست  ثبت  به  نیاز 
مالیاتی  اظهارنامه های  در  موجود  اطالعات 
افراد  درآمد  که  آن جایی  از  می شود.  انجام 
بر اساس اطالعات مالیاتی معیار اصلی واجد 

شرایط بودن است، کلیه  بزرگساالنی که در سال های اخیر اظهارنامه های مالیاتی خود را 
کار بپردازند. که هر چه سریع تر به انجام این  تکمیل نکرده اند تشویق شده اند 

بسته محرک اقتصادی آمریکا
بخش اول: »چک های محرک اقتصادی«

کووید-19  گزارش ILO از 
کار در جهان و فضای 

چشم اندازی از بسته های حمایت 
کشورها اقتصادی در سایر 

بر  بحران   تاثیرات  از  را  اولیه اش  ارزیابی  گزارشی  طی   )ILO( کار  بین المللی  سازمان 
کسب وکار ارائه داد.  کار و فضای  نیروی 

بین۵.۳میلیونتا۲۴.۷ کووید-۱۹،  اثر اپیدمی  طبق پیش بینی این سازمان، در 
که  میلیونبهجمعیتبیکارجهانافزودهخواهدشد.همچنین پیش بینی می شود 
کند و  کاری و دستمزدها، اشتغال ناقص به  شدت افزایش پیدا  کاهش ساعات  در اثر 
کار  وبین۸.۸تا۳۵میلیونبهجمعفقرایشاغلاضافهشود.سازمان بین المللی 
و پناهندگان و مهاجران زنان، جوانان، که  می کند  اشاره  همچنین  خود  گزارش  در 
افرادباالی۵۵سال برای بازیابی شغل و حفظ درآمدشان با دشواری بیشتری روبه رو 
خود بیمه، فاقد کارگران بر  باید  حمایتی  سیاست های  حال،  عین  در  بود.  خواهند 
گردشگریوخردهفروشی کارشاغلدربخشخدمات، اشتغال،روزمزدونیروی

کنند. تمرکز

صفحه 3 را بخوانید
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تجارب جهانی

در پاسخ به این بحران، 
تا امروز ۴۹ کشور 
بسته  های حمایتی 
)اکثرا در قالب معافیت، 
کاهش یا تعویق در 
پرداخت های مالیاتی( 
ارائه داده اند.

کشورها باید بر کاهش اثرات این بحران بر جمعیت بیکار و 
شاغلین ناقص و کم درآمد تمرکز کنند.

حدود ۱۲۰۰ دالر به 
بزرگساالن و ۵۰۰ دالر به 
کودکان آمریکایی؛ بیش 
از ۹۰ درصد واجد شرایط 
هستند.
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

از  را  اولیه اش  ارزیابی  گزارشی  طی  کار  بین المللی  سازمان 
کسب وکار ارائه داد.  کار و فضای  تاثیرات بحران  بر نیروی 
این گزارش به تاثیرات این بحران بر نیروی کار، کسب وکارها 
و صنایع و حرف آسیب پذیر می پردازد و در ادامه به اقداماتی 

پیشنهادی جهت کاهش اثرات این بحران اشاره می کند. 

  بیکاری،اشتغالناقصوشاغلینکمدرآمد
اپیدمی اثر در کار، بینالمللی سازمان پیشبینی طبق
کووید-۱۹،بین۵.۳میلیون)»سناریویکمینه«(تا۲۴.۷
جهان بیکار جمعیت به بیشینه«( )»سناریوی میلیون
که در اثر  افزودهخواهدشد. همچنین پیش بینی می شود 
کاهش ساعات کاری و دستمزدها، اشتغال ناقص به  شدت 
حال  در  کشورهای  در  که  خوداشتغالی  کند.  پیدا  افزایش 
کار  توسعه اغلب همچون ضربه گیری در برابر تغییرات بازار 
و رکود اقتصادی عمل می کند، ممکن است این بار چنین 
گرچه خوداشتغالی معمواًل نسبت  کارکردی نداشته باشد. ا
و  نمی دهد  نشان  کنش  وا اقتصادی  نامطلوب  شرایط  به 
اعمال  افزایش می یابد، محدودیت های  در طی بحران ها 
این  است  ممکن  کاالها  و  افراد  جابه جایی  بر  کنونی  شدۀ 
سازوکارهای تعدیلی را کم اثر کند. همچنین انتظار می رود که 
که نزدیک یا پایین خط فقر زندگی می کنند  تعداد شاغالنی 
کاهش فعالیت های اقتصادی به  شدت افزایش  نیز در اثر 
گرفتار فقر شدیدتری می شوند. سازمانبینالمللی یابد و 
کهبین۸.۸میلیونتا۳۵میلیوننفر کارتخمینمیزند

دیگربهجمعفقرایشاغلاضافهخواهدشد.

  گروهها،صنایعومشاغلآسیبپذیر
گزارش خود همچنین به اثر این  کار در  سازمان بین المللی 
اپیدمی بر گروه ها و مشاغل خاص اشاره می کند. بیماری های 
همه گیر و بحران های اقتصادی می تواند تأثیرات بیشتری 
افزایش  سبب  و  بگذارد  جمعیت  از  خاصی  بخش های  بر 
گذشته، در بینالمللی تجارب اساس بر شود.  نابرابری 

جوانان،زنان،مهاجرانوپناهندگان)افرادعدمبرخوردار
برای باالی۵۵سال افراد و اجتماعی( ازحقوقحمایت
هستند. روبهرو بیشتری دشواری با شغلشان بازیابی
کار می کنند  گروه ها معمواًل در مشاغل با درآمد پایین  این 
و از حقوق حمایت اجتماعی محروم هستند. کارگرانفاقد
از برخورداری عدم دلیل به روزمزد و بیمه،خوداشتغال
مرخصیاستعالجی،حمایتاجتماعیوسایرسازوکارهای

جبراندرآمدآسیبپذیرترهستند.
در خصوص صنایع و مشاغل آسیب پذیر، سازمان بین المللی 
و  اقتصادی  فعالیت های  کاهش  که  می کند  کید  تأ کار 
و  تولیدی  فعالیت های  بر  افراد  جابه  جایی  محدودیت 
است.  بوده  اثرگذار  صنایع  و  حرف  سایر  از  بیش  خدماتی 
و جهانی تأمین زنجیرههای که میدهند نشان شواهد
منطقهایکاالمختلشدهاندوبخشخدمات،گردشگری

وخردهفروشیآسیبدیدهاند.

کار،تحریکاقتصادو   اقدامات:ایمنسازیمحل
کار،حمایتازاشتغالودرآمد تقاضاینیروی

در ادامه این گزارش، سازمان بین المللی کار انجام اقداماتی 
و  محافظت  می داند:  ضروری  را  دسته  سه  در  وسیع 
کار، تحریک اقتصاد  کارگران در محل  مراقبت بهداشتی از 
شامل اقدامات این افراد.  درآمد  و  مشاغل  از  حمایت  و 
ازنگهداشتنیروی گسترشحمایتاجتماعی،حمایت
سایر و حقوق با مرخصی کوتاهمدت، کار )مانند شاغل
حمایتها(ومعافیتهایمالیومالیاتیبرایبنگاههای
کار همچنین  کوچکومتوسطاست.سازمان بین المللی 
بحران  همچون  بحرانی  دوره های  در  که  می کند  کید  تأ
کنونی، ایجاد و مشارکت در گفتگوهای اجتماعی نیز اهمیت 
بسیاری دارد. گفتگو با کارگران، کارفرمایان و نمایندگانشان. 
گفتگوی اجتماعی سازنده و مداوم بین دولت ها و شرکای 
اجتماعی شان تأثیر به سزایی در تمهید اقدامات مناسب در 

سطح بنگاه، بخش های اقتصادی و اقتصاد کالن دارد. 

  اقداماتکشورها
کشورها  کار در ادامه به بررسی اقدامات  سازمان بین المللی 
این  می پردازد.  صنایع  و  درآمد  اشتغال،  از  حمایت  برای 
دورکاری فضای تشویق مانند  مواردی  قالب  در  اقدامات 
به افزایشدسترسی آن، زیرساختهای کردن فراهم و
کار و  کاهشساعات مرخصیاستعالجی،تدابیرایمنیو

اقدامات جبرانی صورت پذیرفته  است. 
فضایکارودورکاری: دورکاری و ساعت های نامنظم کاری 
کار  کشورها در سطح ملی یا برخی محل های  در بسیاری از 
در حال اجراست. در ژاپن و ایتالیا برای تشویق دورکاری، 
ارائه  اجرایی  قابلیت  با  و  فرایندهای ساده   و  حمایت مالی 

شده است.
الزم  امکانات  استعالجی: مرخصی به دسترسی افزایش
وضعیت  که  شاغالنی  به  استعالجی  مرخصی  ارائۀ  برای 

بسیاری  در  هستند  قرنطینه  در  یا  ندارند  مطلوبی  جسمی 
دستورالعمل هایی  چین  است.  شده  فراهم  کشورها  از 
یا  که به  علت قرنطینه  برای پرداخت حقوق به شاغالنی 
کرده است.  بیماری قادر به رفتن به سرکار نشده اند، ارائه 
کرۀ جنوبی مرخصی استعالجی برای  در ایرلند، سنگاپور و 

خوداشتغاالن فراهم شده است. 
و  ایمنی  تدابیر  حرفهای: سالمت و ایمنی توصیههای
و  کارفرمایان  دغدغه های  به  پاسخ  در  حرفه ای  سالمت 
شاغالن از طریق خطوط تلفن، وب سایت ها و نشر اطالعات 

در کشورهای مختلف اجرا شده  است.  
کاریواقداماتجبرانی: در ایتالیا، هلند،  کاهشساعت
فرانسه و آلمان کاهش ساعت کاری همراه با گسترش بیمه 
حفظ  است.  گرفته  صورت  پاره وقت(  بیکاری  )یا  بیکاری 
کار نیز از طرق دیگر تضمین  شده یا ارتقا یافته است.  نیروی 
کارگران  تا به  کرده است  در چین دولت اطالعیه ای صادر 
یا  بیماری  اثر  بر  قراردادهایشان  که  دهد  اطمینان  مهاجر 
فسخ  ویروس  با  مقابله  برای  دولت  اقدامات  نتیجۀ  در 
نخواهد شد. در برخی کشورها نیز برای بهبود امنیت درآمد، 
مساعدت اجتماعی یا پرداخت یارانۀ نقدی در دستور کار قرار 

گرفته است. 
ترمیم،  فرایند  برای تسهیل  ایجادمشاغلخوداشتغالی:
قالب  در  عمدتًا  خوداشتغالی،  به ویژه  و  اشتغال  بر  تمرکز 
 Public Works( عام المنفعه  امور  در  افراد  دادن  مشارکت 
از  گذشته  تجارب  دارد.  اهمیت  بسیار   ،)Programs
است  داده  نشان  طبیعی  بالیای  و  بیماری ها  همه گیری 
آب،  سالمت،  بخش  در  اشتغال آفرین  سرمایه گذاری  که 
جمله  از  بهداشتی  خدمات  و  زیرساخت ها  و  گندزدایی 
بحرانی  دوره های  در  اشتغال  ایجاد  راه های  سریع ترین 
کارآفرینی  و  مهارت  تقویت   بر  مبتنی  سیاست های  است. 

اثرات بیکاری را کاهش خواهند داد.

  منبع:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/
wcms_738753.pdf 

کار در جهان کووید-19 و فضای  گزارش ILO از 

به گزارش سازمان بین المللی کار، 
تعداد شاغالنی که نزدیک یا پایین 
خط فقر زندگی می کنند، در اثر کاهش 
فعالیت های اقتصادی، بین ٨.٨ تا 
٣۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

برای تسهیل فرایند ترمیم، تمرکز 
بر اشتغال و به ویژه خوداشتغالی، 
عمدتا در قالب مشارکت دادن 
 Public( افراد در امور عام المنفعه
Programs Works ،)بسیار اهمیت 
دارد. به عنوان مثال می توان به 
سرمایه گذاری اشتغال آفرین در بخش 
سالمت و زیرساخت ها و خدمات 
بهداشتی اشاره کرد.
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سنای آمریکا یک بسته اقتصادی به ارزش دو هزار میلیارد دالر 
به عنوان برنامه محرک اقتصادی و برای کاستن از تأثیر اپیدمی 
کووید-۱۹ طراحی کرده است. اینطرحشاملپرداختحدود
۱۲۰۰دالربهتعدادزیادیازبزرگساالنآمریکایی)معروفبه
»چکهایمحرکاقتصادی«یاStimulusChecks(،گسترش
بازپرداخت برای ماهه چند تنفس بیکاری، بیمه طرحهای
وامهایدانشجویی،برداشتقبلازسررسیدازحسابهای
کمکوحمایتمالی بازنشستگیبدونجریمههایمعمول،
ازکسبوکارهایکوچکوسازمانهایغیرانتفاعیوحمایت
کردنحقتخلیهبهخاطر ازبرخیازاجارهنشینهابامحدود
اجارهبهمدت۱۲۰روزمیشود.تخمینزده عدمپرداخت
مشمول آمریکایی خانوار میلیون ۱۶۵ حدود که میشود
پرداختهایمستقیماینطرحمیشوندکهشامل۹۳درصد
کلمالیاتدهندگانآمریکاییاست. آن چه در ادامه می خوانیم 
خالصه ای از پرسش و پاسخ های طراحی شده توسط نیویورک 
که برخی جزئیات مربوط به پرداخت های محرک  تایمز است 
میلیارد  دوهزار  اقتصادی  بسته  در  بیکاری  بیمه   و  اقتصادی 

ح می دهد.  دالری دولت آمریکا را شر
 

  پرداختهایمحرکاقتصادی
مبلغپرداختیبههرفرددراینطرحچهقدراست؟

گرچه این  برای بیشتر بزرگساالن واجد شرایط ۱۲۰۰ دالر است، 

کودک  کمتر خواهد بود. به ازای هر  مقدار برای برخی از افراد 
کوچکتر، مبلغ ۵۰۰ دالر به این رقم  تحت سرپرست ۱۶ ساله یا 

اضافه خواهد شد. 
چهتعدادپرداختانجاممیشود؟

بعدی  مصوبه های  با  است  ممکن  گرچه  بار.  یک  فقط  فعاًل 
پرداخت های دیگری نیز در دستور کار قرار بگیرد. 

کلمبلغرا کهواجدشرایطهستموآیا کجابدانم از
دریافتمیکنم؟

بستگی به درآمد شما دارد. افراد بزرگسال مجرد که شماره ملی 
)Social Security Number( دارند و درآمد ناخالص تعدیل شده 
آن ها )adjusted gross income( ]درآمد قبل از کسر مالیات و بعد 
از کسر برخی کسورات خاص را می گویند که بر اساس اقرار مالیاتی 
که هر شخص حقیقی و حقوقی سالی یک بار پر می کند محاسبه 
کل  کمتر باشد،  می شود[ معادل ۷۵ هزار دالر آمریکا در سال یا 
۱۲۰۰ دالر را دریافت می کنند. زوج های بدون فرزندی که درآمد 
کمتر است، در مجموع ۲۴۰۰ دالر  ساالنه شان ۱۵۰ هزار دالر یا 
دریافت می کنند. در نهایت، مالیات دهندگانی که طبق پرونده 
درآمد  و  شده اند  شناخته  خانوار  سرپرست  عنوان  به  مالیاتی 
ساالنه شان معادل ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ دالر آمریکا یا کمتر است، کل 
مبلغ ۱۲۰۰ دالر را دریافت می کنند.  پرداختبهافرادمجردی
کهبیشاز۷۵هزاردالردرآمدساالنه)طبقپروندهمالیاتی
سال۲۰۱۹(دارندبهصورتپلکانیکاهشمییابدتااینکهدر
سقفدرآمد۹۹هزاردالربهصفربرسد. بهطورکلیاماباتوجه
بهپیچیدگیروشمحاسبهمیزانپرداختیبههرمشمول،
فرمهایآنالینیطراحیشدهاستکهباوروداطالعاتبهآن

میتوانازمیزاناستحقاقپرداختیمطلعشد.
آیادانشجویانواجدشرایطدریافتاینمبلغهستند؟
 )dependent( گر کسی در اظهارنامه مالیاتی اش شما را به عنوان وابسته ا

ثبت کرده باشه واجد شرایط دریافت مبلغ نخواهید بود.  
معیارواجدشرایطشدندرآمدچهسالیاست؟

گر هنوز اظهارنامه مالیاتی ۲۰۱۹ خود را هنوز کامل  سال ۲۰۱۹. ا
سال ۲۰۱۸  مالیاتی  اظهارنامه  اساس  بر  تصمیم  نکرده اید، 

گرفته خواهد شد.  
گردرآمدمندرسال۲۰۱۹باعثشودواجدشرایط ا
طبق ولی نباشم مبلغ این از بخشی یا تمام دریافت
پیشبینیدرآمدمدرسال۲۰۲۰واجدشرایطشوم،آیا

میتوانممبلغیدریافتکنم؟
که این پرداخت در واقع نوعی  در حال حاضر خیر، اما، از آن جایی 
اعتبار مالیاتی به حساب می آید، ممکن است هنگامی که اظهارنامه 

مالیاتی سال ۲۰۲۰ را پر می کنید واجد شرایط به حساب بیایید.  
یا انجامدهم اقدامی باید اینوجه دریافت برای آیا  

درخواستمرادرجاییثبتکنم؟
Internal Revenue( داخلی درآمد خدمات اداره گر ا خیر.
دولت خزانهداری زیرمجموعه ادارات از ]یکی )Services
آمریکا[اطالعاتحساببانکیشمارادراختیارداشتهباشد،
گذشته)۲۰۱۹(، براساسدرآمدتاندرپروندهمالیاتیسال

مبلغرامستقیمابهحسابشماواریزمیکند.
پرداختچهزمانیانجاممیشود؟

دریافت  را  مذکور  مبالغ  آینده  هفته  سه  طول  در  افراد  بیشتر 
خواهند کرد. 

گردرسالهایاخیراظهارنامهمالیاتیپرنکردهباشم ا
چهاتفاقیخواهدافتاد؟

تأثیر مبلغ دریافت بر میتواند مالیاتی اظهارنامه نکردن پر
بگذارد.دراسرعوقتبهسایتادارهخدماتدرآمدداخلی
گر به دلیل  کنید.ا برویدواظهارنامهمالیاتیسال۲۰۱۸راپر
بدهی های مالیاتی اظهارنامه را پر نکرده اید، با یک متخصص 
که شما را در خصوص روش هایی مانند  کنید  مالیاتی صحبت 

برنامه های پرداخت جایگزین راهنمایی کند. 
آیاافرادیکهحقوقبازنشستگیتأمیناجتماعییاکمک
هزینهمعلولیتدریافتمیکنند،بیکارانواجدشرایطو

جانبازانمشمولاینپرداختهاهستند؟
بله،همگیمشمولاند.

آیاشهروندانآمریکاییساکنخارجازکشوراینمبلغ
رادریافتمیکنند؟

گر شماره ملی )social security number( داشته باشند و  بله، ا
واجد سایر شرایط باشند دریافت خواهند کرد. 

  منبع:
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بخشدوموسوماینیادداشت،درموردجزییاتطرح
گسرتشبیمهبیکاریوانتقادهایواردشدهبه،درشماره

بعدخبرنامهمنتشرخواهدشد.

بسته محرک اقتصادی آمریکا
بخش اول: »چک های محرک اقتصادی«

»چک های محرک اقتصادی« در حال 
حاضر فقط یک بار پرداخت می شوند و 
پرداخت ها، با توجه به میزان درآمد، 
به صورت پلکانی کاهش می یابد تا 
به صفر برسد.

دولت آمریکا شهروندانش را تشویق 
می کند که اطالعات مالیاتی خود را 
هرچه سریع تر به روز کنند، زیرا پر نکردن 
اظهارنامه مالیاتی می تواند بر عدم 
دریافت مبلغ مورد نظر تأثیر بگذارد. 



سایرسایرمالیات بر مصرفمالیات بر کسب وکارهامالیاِت اشخاصتعویق
۱۰۰میلیاردیوروضمانتوامتعویقپرداختمالیاتبرایششماهاسپانیا

بریتانیا

معافیتمالیاتامالکتجاری
برایدوازدهماهدربخشهای

خردهفروشی،تفریحوگردشگری؛
تعویقدرپرداخت۳۰میلیاردپوند

مالیاتبرارزشافزوده

افزایش۱۰۰۰پوندییارانۀ
نقدیومزایایمالیاتی

شاغلین

حمایتمستقیمازافراد
خوداشتغالدرجهتجایگزینی
۸۰%ازمتوسطدرآمداینافراد

تعویقپرداختمالیاتتا۱۵ژوالیایاالتمتحده
تخفیفقابلتوجهمالیاتی

برایافرادوگسترش
پوششبیمهبیکاری

تصویبقوانینیدرجهت
حمایتمستقیمازکسبوکارها

افزایشموقتمرخصیاستعالجیبا
حقوق؛کمکهایمالیتاحد۲تریلیون

دالر

چین

کاهشمالیاتبرارزشافزودهبرای
کسبوکارهایکوچکاز۳درصدبه۱درصدتا
پایانماهمی؛حذفمالیاتبرارزشافزودهبر

رویمحصوالتمربوطبهبحران

بستۀحمایتی۳.۱تریلیونیوآنی

تعویقمهلتتشکیلپروندهمالیاتیکرۀجنوبی
شرکتهابهمدتیکماه،تا۴می

کسرمالیاتصرف
کارتهایاعتباری

شخصی

کاهشمالیاتبرارزشافزودهبرای
کسبوکارهایکوچک

ترجیحمالیاتیبرایتعویضخودروجهت
افزایشتقاضا

فرانسه
تعلیقپرداختبرخیمالیاتها؛
تعویقسهماهۀپرداختمالیات

مستقیم
بازپرداختسریعمالیاتبرارزشافزوده

یارانۀمعادلمزدبرایکارگرانمتأثرازاین
بحرانواختصاص۱میلیاردیوروکمکبه
کسبوکارهاییکهدربحرانمتأثرشدهاند

آلمان

انتخابانتقالبهدورۀبعدیبرای
کسبوکارهاییکهدرخواستشانراتا
پایان۲۰۲۰ثبتکنند؛تعویقمهلت

پیشپرداختهایمالیاتی

کاهشپایۀمالیاتبرایمالیات
برتجارت

یارانۀمعادلمزدبرایکارگرانمتأثر
ازبحران،۵۰میلیاردیوروکمکبه

کسبوکارهاو۵۰۰میلیاردیورونقدینگی
برایحمایتازکسبوکارها

تمدیدسررسیدهاتا۳۱میدرمناطقایتالیا
متأثرازبحران

۵۰درصداعتبارمالیاتیبرایمخارجبهداشتی؛
بانکهامیتوانندکسوراتضرررابهاعتبار

مالیاتیتبدیلکنند

پرتغال

تعلیقپرداختسهمتأمیناجتماعی
برایکسبوکارهاییکهمتأثر

شدهاند؛تمدیدمهلتپرداخت
مالیاتبرخیشرکتهاتاسهماه

تعویقسهماهۀمالیاتشخصی،هلند
شرکتیومالیاتبرارزشافزوده

کاهشنرخسوددیرکرد
پرداختبه۰۱.۰

کاهشنرخسوددیرکردپرداخت
یارانهایمعادلببا۹۰درصددستمزدهاکاهشنرخسوددیرکردپرداختبه۰۱.۰به۰۱.۰

برایکسبوکارهایزیاندیده

تعویقپرداختمالیاتبرایشیلی
کسبوکارهایکوچک

تعویقهایهدفمند
مالیاتی

بازپرداختهایزودهنگام
مالیاتیبرایکسبوکارهای

کوچکومتوسط

۳۵۰میلیونUFشیلیبرایحمایتو
امدادرسانی

مهلتسهماههبرایپرداختمالیاتایران
کارکنان

تخصیصیارانۀنقدیبه۳میلیون
جمعیتکمبرخوردارکشور

مطالعاتی  که  واشنگتن،  در   Tax Foundation اندیشکده 
انجام  جهان  و  آمریکا  در  مالیاتی  سیاست های  حوزه  در 
می دهد، در وب سایت خود بخشی را به پیگیری اقدامات 
اپیدمی  این  اقتصادی  آسیب  کاهش  جهت  در  کشورها 
داده  قرار  جدولی  بخش  این  در  داده  است.  اختصاص 
حمایت  بسته های  و  می شود  به روز رسانی  مرتب  که  شده 
فهرست  خالصه  طور  به  و  کشور  تفکیک  به  را  اقتصادی 
اینجدولدرپنجستونخودمشخصمیکند می کند. 
دادهاند، ارائه حمایتی بسته که کشورهایی میان در که
مالیات، پرداخت تعویق یکـ راستای: در اقداماتی چه
کاهشدرمالیاتاشخاص،سهـمعافیت دوـمعافیتیا
یا معافیت چهارـ کسبوکارها، بر مالیات در کاهش یا

کاهشدرمالیاتبرمصرفوپنجـسایرحمایتهاانجام
گزارش این اندیشکده، تا ۱۵ فروردین،  شدهاست. طبق 
که  داده اند  ارائه  اقتصادی  حمایت  بسته های  کشور   ۴۹
اروپایی  کشور(   ۲۸( آن ها  درصد   ۶۰ حدود  تعداد  این  از 
هستند. طبق اطالعات این جدول، در منطقه خاورمیانه 
سه کشور ایران، ترکیه و اسراییل بسته های حمایتی ایجاد 
کشور فهرست شده در این  از مجموع ۴۹  گرچه  کرده اند. 
در  اقداماتی  کشور(   ۴۶( آن ها  درصد   ۹۰ از  بیش  جدول، 
کشورهای  داده اند،  انجام  مالیات  پرداخت  تعویق  جهت 
به  مالیاتی  معافیت  اعطای  یا  مالیات  کاهش  به  کمی 
اشخاص، شرکت ها و یا مالیات بر مصرف روی آورده اند. از 
کشورهایی مانند هلند در هر پنج دسته   گرچه  طرف دیگر، 

کره  شیلی،  مانند  یا  داده اند،  ارائه  ح هایی  طر حمایتی، 
همه جانبه ای  نسبت  به  ح های  طر آمریکا  و  نروژ  جنوبی، 
ارائه کرده اند، برخی دیگر از کشورها، مانند ژاپن، مکزیک، 
کی، تا امروز، فقط اقداماتی را در راستای به  پرتغال و اسلوا
تعویق انداختن ثبت اظهارنامه ها و پرداخت های مالیاتی 
کار در  کید سازمان بین المللی  به اجرا گذاشته اند. با وجود تا
گروه های آسیب پذیر  گزارش هایش به حمایت مستقیم از 
در  می رسد  نظر  به  غیررسمی،  بخش  در  فعال  شاغلین  و 
اقداماتی در جهت تحریک  انجام  بر  کشورها تمرکز  بیشتر 
کمتر به طور مستقیم  تقاضا و حمایت از کسب وکارهاست و 
به کاهش اثر اپیدمی بر فقر و بیکاری پرداخته شده است. در 
ادامه نگاهی به برخی از ردیف های این جدول می اندازیم. 

کشورها چشم اندازی از بسته های حمایت اقتصادی در سایر 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر


