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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  111 - 130 ، صفحات1390 دی و آذر، 10 و 9های  شماره

  
  برسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار

  
  1ابوذر ساالری

  
ی اقتصادی است که خـارج از تـسلط و قـدرت آن     ها  ثر بر کسب و کار بنگاه     ؤفضای کسب و کار متغیرهای م     

فضای (د عوامل محیطی نده المللی نشان می مطالعات بین. ثر استؤ بر نتیجه تالش آنها بسیار ماما بوده  ها  هبنگا
ـ ده   درصـد افـزایش مـی      30هـای تولیـد را نزدیـک بـه            در برخی از کشورها هزینه    ) کسب و کار    امـا در    ،دن

. یابـد   درصد کاهش مـی 5ی محیطی به حدود ها تر است هزینه کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب  
نامـساعد  گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معموالً بر مشکالت ساختاری و              های صورت   در بررسی 

ـ یهـا  می تحرریثأ کسب و کار کشور ما تحت تی فضاهامروزشده است    بودن شرایط تولید تأکید      ـ  نی ب  ،یالملل
 تـا بتـوان      دارد اری مناسب بـرای تقویـت     ذسیاستگ  به ازی به ضعف دچار شده و ن      گری و عوامل د   یرکود تورم 

های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیـشترین منـافع                    مزیت
 رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیـز           برنامه با توجه به اینکه همواره    . اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد      

 کـه از    ییاز آنجا   و استبوده   مالیات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم            کردن نقش  برجسته
 درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و                  سویک  
هـا و   وژهگـذار خـارجی در ایجـاد پـر      افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سـرمایه   کار،
 مالیـات نیـز خـود یـک عامـل اساسـی             ، دیگـر  سوی و از    گردد   زیرساختی بازمی  کوچک و   بزرگهای    طرح

هـای کـسب و       شود، این مقاله ضمن بررسی و معرفی شاخص          برفضای کسب و کار شناخته می      مؤثرمحیطی و   
تر جهان و کـشورهای     ها با کشورهای بر     پذیری اقتصاد و مقایسه ایران دراین شاخص        های رقابت   کار، شاخص 

های مربوط به مالیات و اثر آن بر فضای کسب و کار کـشور پرداختـه و          منطقه بطور مبسوط به بررسی شاخص     
 این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضای روشن از وضـعیت ارتبـاط نظـام                     آثار

یشنهاداتی را جهـت بهبـود وضـعیت نظـام           پ )2011-2005(های    مالیاتی کشور با فضای کسب و کار طی سال        
  .ه خواهد نمودئمالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارا

  
  . کسب و کار، مالیات، نظام مالیاتی، شاخص مالیات، مزیت رقابتی  شاخص: کلیدیهای واژه

  
  
  
  
  
  

                                                 
 abozar.salari@gmail.com                            .        ارشد اقتصاد، سازمان اموراقتصادی و دارایی استان تهران کارشناس. 1
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112 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی           

  مقدمه. 1
های تولید را نزدیک بـه       د عوامل محیطی در برخی از کشورها هزینه       نده  المللی نشان می    مطالعات بین 

هـای    تر است هزینه    د اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب          نده   درصد افزایش می   30
  .یابد  درصد کاهش می5محیطی به حدود 

این راهبـرد  . بهبود فضای کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است           
ی نیز حتی براین باورند که رفع موانع بخش خصوصی یـا            سازی است و برخ     مکمل راهبرد خصوصی  

 بهبـود فـضای     ،همچنـین . سازی شـود     جایگزین خصوصی  ستبای میهمان بهبود فضای کسب و کار       
 سـطح   شیافـزا . هـای متکـی بـر کـارآفرینی گـردد           توانـد منجـر بـه ایجـاد فعالیـت           کسب و کار مـی    

 شی افزا ی برنده برا  شی پ یطی مح جادیعه به ا   جام کی در   ینی و توسعه کارآفر   نانهی کارآفر یها  تیفعال
 شتریـ  بیطـ ی محیهـا   فرصـت جـاد ی ایبـرا .  داردازیـ ها ن  و رشد شرکت  یانداز   و راه  نانیتعداد کارآفر 

 کـه ممکـن اسـت       یمـال  و   ی قـانون  ،ی ادار ،ی نظـارت  یهـا   ستمیـ  موانع موجـود در س     توانند یها م   دولت
 طیمحـ  . حـذف کننـد  ایـ  عمـل کننـد را کـاهش    عنوان عوامل بازدارنده در ورود به کـسب و کـار          به

  و در این خصوص     کوچک و متوسط است    یها   و شرکت  ینیوکار مانع رشد کارآفر     نامناسب کسب 
  . نندیب ی مبیوکار آس  نامناسب کسبطی بزرگ از محیها  از شرکتشی کوچک بیها شرکت

 مطالعات مـستمر  یکی از عوامل مهم در بهبود فضای کسب و کار توجه ویژه به بحث مالیات و    
هـای اقتـصادی    های مناسب شرایط بهبود فعالیـت  باشد تا همواره با اتخاذ سیاست    در این خصوص می   

 بـه   به راحتـی   ی مردم در کمتر کشور    ،یعی طور طب  به. بوسیله این ابزار مهم سیاست مالی فراهم گردد       
 وصـول   انی خود را از مود    اتیال م تواند ی که دارد م   یاراتیالبته دولت با اخت   . پردازند ی م اتیدولت مال 

 دلخـواه را بـه بـار        جهی نت شهی هم ی از حد به قدرت قانون     شی اما تجربه نشان داده است که اتکاء ب        ،کند
 آن بـه    گری سر آن به اقتصاد و سر د       کی که   اتیچون مال هم موضوعی در ارتباط با     ویژه به   آورد ینم

  .  مردم متصل استیفرهنگ اجتماع
. گـردد    به معرفی محیط کسب و کار پرداخته شده، زمینه تاریخی آن بیان می             در این مقاله ابتدا   

 تمـام های نظام جمهوری اسالمی به منظور بهبود فـضای کـسب و کـار مـرور شـده و                       فعالیت ،سپس
 شـاخص پرداخـت   ،پـس از آن . گـردد  های مورد استفاده در این زمینه بطور کلی بررسی می           شاخص

 یریپـذ    شـاخص رقابـت    بطـور مختـصر      ،نهایـت در  حث قرار گرفته و     ورد ب مالیات بطور اختصاصی م   
  . شوند ه میئگیری و پیشنهادات ارا  بررسی شده و در انتها نتیجهیجهان
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113     بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار 

   وکار کسبمعرفی محیط . 2
 ،گذارد ی مری است که بر عملکرد بنگاه تأثی مجموعه عواملی کلفی تعرکی کسب و کار در طیمح

 بهبـود   ابـد ی کسب و کـار بهبـود ن       طی که مح  ی تا زمان   و  دهد ریی به سهولت تغ   ن را    آ تواند ی نم ریاما مد 
  . ستی نریپذ  امکانیخصوص  رشد بخشیها و به طور کل عملکرد بنگاه

 رانیـ  ای توسـعه صـنعت  کی اسـتراتژ یهـا   از حوزهتوان ی را میگذار هی کسب و کار سرما   یفضا
 کار،  یروی و اشتغال ن   یور   چون بهره  ی و عوامل   بوده یرونی عوامل ب  تمام از   ی ناش  کرد که عمدتاً   یتلق

 خـود قـرار     ریثأتـ    را تحـت   یدی تول یها  تی و ظرف  دکنندگانی تول ی اقتصاد یها ی آزاد ،یگذار  هیسرما
 طی کشورها استوار است و سالمت محـ       یریپذ   رقابت هی بر پا  ی توسعه اقتصاد  گر،ی د یاز سو . دهد یم

 کسب و کار روشن و سالم که منـتج از           طیمح. باشد ی م یریپذ   بر رقابت  مؤثرکسب و کار از عوامل      
 ت صـادرا لی از قبی مثبت اقتصادیها جهی کشورها بوده و منجر به نتصحیح استیسالمت اقتصاد و س  

 در فهرست   ستیبا می بطور جدی  است که    ی از موارد  شود، ی م یصنعت  و توسعه  ی رشد اقتصاد  د،یمف
  . ردیگ دولت قرار ی اقتصادیها استیس

.  شـرایط موردنیـاز بـرای ایـن امـر تحقـق یابـد              ستبایـ  میفزایش رشد و توسعه اقتصادی      برای ا 
توان شرایط محیطی موردنیاز برای افزایش تولید و گسترش کسب و کـار را بـه فـضای کـسب و                       می

ی هـا    بـر کـسب و کـار بنگـاه         مـؤثر به عبارت دیگر، فضای کسب و کـار متغیرهـای           . کار تعبیر نمود  
.  اسـت  مؤثر برنتیجه تالش آنها بسیار      اماها است     رج از تسلط و قدرت آن بنگاه      اقتصادی است که خا   

 نسبت به تغییرات فضای کسب و کار        ستبای مییک بنگاه برای کسب و حفظ مزیت رقابتی همواره          
ی خود را بـه درسـتی تغییـر داده و در صـورت              ها  هوشیار بوده و آن را رصد نماید تا بتواند استراتژی         

هایی برای بررسی فضای کسب و کار توسط  ریزی جدید انجام دهد و در این راستا روش         لزوم برنامه 
  . بنگاه وجود دارد

هـا، شـرایط حقـوقی، نهـادی و            سیاسـت   از ای در تعریفی دیگر فضای کسب و کار را مجموعه        
  .ی کسب و کار حاکم استها مقرراتی تعریف شده است که بر فعالیت

کننـده شـرایط      های بیـان    آوری داده    در راستای جمع   1980دهه  های     از تالش  پسبانک جهانی   
ــ  پــروژه انجــام کــسب و کــار را راه2001سیاســی و اقتــصادی کــشورها در ســال  ه انــدازی کــرد و ب

ی کـسب و کـار      ها   ابزار استانداردی برای مقایسه تطبیقی تأثیر تصمیمات دولت بر فعالیت          ،ترتیب  ینا
المللـی مختلـف بـه        ی بـین  هـا   یابی فضای کسب و کـار سـازمان        برای ارز  ،در حال حاضر  . ایجاد کرد 

گـذاران و فعـاالن      گیری سرمایه   ها بر تصمیم    اند که این شاخص     های مختلفی پرداخته    طراحی شاخص 
 نیـز بـه منظـور بررسـی وضـعیت         رانیـ  ا عی صـنا  یشرکت نوسـاز   .المللی تأثیرگذار است   اقتصادی بین 
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114 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی           

گانه نموده است که بر اساس این شاخص نیـز            با ابعاد ده   کسب و کار ایران اقدام به طراحی شاخصی       
 و  سالمتشامل   چارچوب   نیگانه ا   ده ابعاد .باشد وضعیت محیط کسب و کار در کشور نامناسب می        

 دولـت،  یی و کـارا ی بـاز بـودن اقتـصاد، بزرگـ    زانی اقتصاد کالن، م  طی مح ،ی مال ی بازارها یگستردگ
 علـم و    رسـاخت ی، ز )فـاوا (  ارتباطات و اطالعـات    یر، فناور کا یروی ن نی قوان ،یکیزی ف یها  رساختیز

  .باشد  می و انحصار و رقابتی اجتماع-یاسی سطی مح،یفناور
های اقتصادی نیازمند قواعد خوب  فرض اصلی شاخص انجام کسب و کار آن است که فعالیت     

فـزایش  این قواعد شامل قواعد تأسیس و رعایت حق مالکیت، کاهش هزینـه حـل اخـتالف، ا                . است
اسـتفاده    پذیری فعل و انفعاالت اقتصادی و قواعدی است که طرف قرارداد را نسبت به سوء               بینی  پیش

 بـا پـنج     2003اولین بار گزارش فضای کسب و کـار در سـال            . کند رارداد محافظت می  طرف دیگر ق  
 183  با ده شاخص ترکیبی در مـورد       2010 کشور بیان شد، اما در سال        133شاخص ترکیبی در مورد     

  .کشور تهیه شده است
 200ها و انتشار ساالنه آنها موجب شده است که در پنج سال گذشـته حـدود                   تهیه این شاخص  

المللی به ایـن     گذاری بین  گذاران نیز برای سرمایه    گیرد و سرمایه  اصالح در کشورهای جهان صورت      
سب و کار کـشور و بـرای         برای شناسایی برخی مشکالت فضای ک      ،در نتیجه . بندی توجه نمایند    رتبه

 در جهـت بهبـود ایـن    بایـست  مـی گذاران و فعاالن اقتـصادی خـارجی     بهبود وجهه کشور نزد سرمایه    
  . تالش نمودها شاخص

ذاران اقتـصادی بـر     پردازان و سیاسـتگ      نظریه 1980اگر در ابتدای دهه     توان گفت     بطور کلی می  
ضای کسب و کار موضوع کانونی محافـل         بهبود ف  1990سازی تأکید داشتند از اواخر دهه         خصوصی

ایـن تغییـر چـارچوب در سیاسـتگذاری محـصول           . پردازی و سیاستگذاری اقتصادی بوده است       نظریه
شـرقی و شـوروی سـابق از یـک سـو و طـرح نظریـات         تحوالت اقتصادی مانند تجربه چین و اروپای      

 کــسب و کــار و  در طــرح مفهــوم فــضای1هرنانــدو دسـوتو . جدیـد اقتــصادی از ســوی دیگــر اســت 
خصوصی به عنوان راهبرد اصلی توسـعه اقتـصادی بـیش از همـه               سیاستگذاری برای رفع موانع بخش    

 3 و راز ســرمایه2اقتــصاددانان نقــش داشــته اســت کــه محــصول مطالعــات او در دو کتــاب راه دیگــر
  .گردآوری شده است

                                                 
1. Hernando De Soto 
2. The Other path (1989), Hernando De Soto 

 .1385 دسوتو، هرناندو، راز سرمایه، ترجمه فریدون تفضلی، نشر نی،.3
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115     بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار 

ضای کـسب و کـار در     بـه تحلیـل فـ      1990های دسوتو از اواخر دهه        بانک جهانی برپایه اندیشه   
 را بـه فـضای بهتـر کـسب و کـار             2005کشورهای مختلف پرداخت و گزارش ساالنه توسعه جهانی         

این گزارش به تحلیل فضای کسب و کار و تأثیر آن بـر عملکـرد اقتـصادی پرداختـه                   . اختصاص داد 
نجی بـه    کشور در حال توسـعه نظرسـ       53 هزار بنگاه در     30برای شناخت موانع کسب و کار از        . است

  .عمل آمد و نتایج حاصل منتشر گردید
  

  ی کسب و کار بانک جهانطی محیابی ارزچارچوب. 3
وکـار در    کـسب  طی محـ  لیـ  بـه تحل   1990 دسـوتو از اواخـر دهـه         یهـا   شهیـ  اند هیـ  بـر پا   ی جهـان  بانک

 ایـ وکار را در دو گروه رفتار دولـت            موانع کسب  یگزارش بانک جهان  .  مختلف پرداخت  یکشورها
 کـسب  طی محـ لی تحلای( سهولت کسب و کار یمنظور بررس  نهاد به  نیا. کند ی م یزار بررس  با تیفیک

 و با اسـتفاده از تجـارب کـشورها    کند ی می بررسیا سهی مختلف را به صورت مقا     یشورها، ک )و کار 
 به صورت ساالنه    2003 گزارش از سال     نیا. دهد یوکار ارائه م     کسب طی بهبود مح  ی برا ییراهکارها
 10 بـه مـرور بـه      امـا  پنج شـاخص بـود       رندهی گزارش ابتدا دربرگ   نیا. شود ی م نی تدو ی جهان در بانک 
هـا     شـاخص  نیا.  دارد دیکأ کسب و کار ت    ی قانون طی بر مح  شتری و ب  افتی شی افزا ری شرح ز  هشاخص ب 

اسـتخدام و اخـراج کارکنـان،        الزم،   ی شروع کسب و کار، اخـذ مجوزهـا        ایثبت شرکت    عبارتند از 
 تجـارت   ات،یـ  پرداخـت مال   ،گـذاران   هی از سـرما   تیـ حما،   و اعتبـارات   التیاخذ تسه ،  ها ییثبت دارا 
 بـه  دنی و خاتمه بخـش   ی اعالم ورشکستگ   و آور بودن قراردادها     در الزام  یی نظام قضا  یی کارا ،یخارج
  .وکار کسب

رتبه . گردد   تعیین می   کشورها گریوکار هر کشور با د       کسب طی مح سهی و مقا  یریگ   اندازه یمبنا
. شود یگانه مشخص م  دهیها تی از فعالکی و مراحل انجام دادن هر نهیر کشور بر حسب زمان، هز ه

 طی مح، آن کمتر باشدیا  نهی و هزی و تعداد مراحل ادار   شتری ب تی فعال کیهر قدر سرعت انجام دادن      
  .  کشورها بهتر استگری با دسهی آن در مقا تر و رتبه وکار آن کشور مناسب کسب

 سـهولت کـسب و      ،ی بانک جهان  یابی اساس ارز  برشود    ه می مشاهد )1(ر که در جدول   طو همان
 رتبـه   )2007-2005(هـای     در سـال  .  دارد ی نامناسـب  تی کشورها وضع  گری با د  سهی در مقا  رانیکار در ا  

 کـشور  178 نی بـ 2008در سال همچنین .  بوده است131 و  119،  108ایران در این شاخص به ترتیب       
 های رتبه ایران در سال. افتی تنزل 142 رتبه بهنی کشور ا181 نی ب2009ود و در سال  ب135 رانیرتبه ا 
 بهبود رتبه ایـران بطـور       دهنده  رسیده که نشان   129و   131  ترتیب به   کشور به  183بین   2011و   2010

  .باشد کلی می
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116 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی           

  بندی ایران در جهان براساس شاخص انجام کسب و کار رتبه .1 جدول
  

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  سال
  129  131  142  135  131  119  108  رتبه

  183  183  181  178  175  155  133  تعداد کشورها
Source: www.doingbusiness.org. 

  
  کسب و کار محیط نامناسب  ازی ناشمشکالت. 4
 از شیها را ب  شرکتای از اندازه بزرگ خواهد کرد شیها را ب   شرکت ای کسب و کار نامناسب      طیمح

 سـو  کیـ  از یعنـ ی برد ی منی کوچک و بزرگ را از ب   یها   شرکت نیاندازه کوچک و امکان تعامل ب     
 اگـر کـار را      کنند ی تصور م  یها را بدنبال دارد چرا که فعاالن اقتصاد          نامناسب شرکت  یشدگ  بزرگ

 شی افـزا  ،ی تـصور  نی چنـ  جـه ی نت  و  خواهـد شـد    جـاد ی ا ی کنترلـ  رقابلی بسپارند مشکالت غ   یگریبه د 
  .شوند ی می اضافنهی رو متحمل هزنید و از ا ندار وجود است که در آنها تخصصییحدهاوا

 ندادن فعـاال    سـوق  ، از آنهـا   یکـ ی . به همـراه دارد    زی ن یگری نامناسب کسب و کار آثار د      طیمح
 ی کـه نظـام ادار  یی در کـشورها دنـ ده یمطالعات نـشان مـ    .  است ینیرزمی ز تی به سمت فعال   یاقتصاد
 یریـ گ  لهـا، عـدم شـک        بنگـاه  یریپـذ   کـاهش رقابـت   .  بزرگتر اسـت   ینیرزمی اقتصاد ز  مد دارند اناکار
  . نامناسب کسب و کار استطی محجی نتا دیگر ازیررسمی گسترش بخش غ وها شبکه

  
   در ایران و رتبه کشور بر فضای کسب و کارمؤثرعوامل بررسی . 5

 ،یاسـ ی بوده به عوامل سمؤثروکار   کسبطی را که بر مح    ی عوامل نیتر   مهم توان ی م ی نگاه کل  کیدر  
.  کـرد  یبنـد    طبقـه  ی و ارزشـ   ی اخالق ائل و مس  ی عوامل قانون  ،یورا فن ،یالملل  نی ب ،ی اقتصاد ،یاجتماع
 آنهـا عبارتنـد از درجـه بـاز بـودن        نیتـر    است که مهـم    ی مختلف یها  ثر از حوزه  أوکار مت    کسب یفضا

 ،یالمللـ   نی مسائل بـ   ،یاسی س – ی اجتماع طی بازارها، مح  یمدا دولت، کار  یی و کارا  تیاقتصاد، حاکم 
 باز بودن اقتصاد کشورها بـر       ،یورا مستعد جهت توسعه فن    طی و مح  تیریکار، مد  بازار یریپذ  انعطاف

 در  یینـدها یا ظهور و بـروز فر     ساز  نهی زم تواند ی است که م   الملل  نی تجارت ب  همچون ییرهای متغ یمبنا
 و یابیـ تی و مزی داخلـ یها  بنگاهدی سطح تولشی افزا جهتزهی انگجادی شود و ثمره آن ا شوراقتصاد ک 

 محاسبه نهی که در زمیتوجه به عوامل.  باشدی جهانیها  رقابت در صحنهبه منظورها   بنگاهیساز تیمز
 بحـث تجـارت و نگـاه         بـه   شـدن  لیـ  قا تیوکار کشورها مدنظر بوده، به صراحت اهم        شاخص کسب 
   .سازد یوکار را روشن م  کسبی نگاه بر فضانی اریثأ و تجارتکشورها به ت
شود رتبه ایران بطور کلی یعنی رتبه سـهولت کـسب و              ه می مشاهد) 2(طور که در جدول      همان

 رسیده و این روند بهبود در 131 به 142ای از   رتبه11 با بهبود 2009 نسبت به سال 2010کار در سال 
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117     بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار 

 کـشور جهـان رسـیده       183 از میـان     129 بـه    ای   پلـه  2 نیز ادامه داشته و رتبه ایران با بهبـود           2011سال  
هـای تأسـیس و    رتبه کشور در شاخص 2011 در سال شده در این مورد   های تدوین    در شاخص  .است
با بهبود مواجه بوده اسـت       و اجرای قراردادها     مرزی  ، اخذ اعتبار، تجارت برون    اندازی، اخذ مجوز    راه

  بوده و در شاخصمواجه با تنزل گذاران سرمایهها، حمایت از  های ثبت دارایی و این رتبه در شاخص
  .شود مشاهده نمی تغییری در وضعیت ایران پرداخت مالیات

  
   جهانیهای کسب و کار ایران در میان کشورها وضعیت شاخص ی بررس.2جدول 

  

  2011 سال رتبه ایران در  2010 سال رتبه ایران در  2009 سال رتبه ایران در  شاخص ردیف
  129  131  142  کسب و کاررتبه سهولت   -
  42  49  73  اندازی سیس و راهأت  1
  143  144  164  اخذ مجوز  2
  .در این سال محاسبه نشده است  137  137  استخدام و اخراج  3
  156  154  152  ها ثبت دارایی  4
  89  109  109  اخذ اعتبار  5
  167  165  164  گذاران  حمایت از سرمایه  6
  115  115  107  پرداخت مالیات  7
  131  133  132  مرزی تجارت برون  8
  49  54  54  اجرای قراردادها  9

  111  108  109  انحالل یک فعالیت  10
www.doingbusinessiniran.irSource:   

  

 برای هر شاخص مراحلی در نظـر گرفتـه شـده و             ،شود   مشاهده می  )3 ( جدول طور که در   همان
این جدول کاهش یا افزایش     .  از این مراحل وضعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است          یک  در هر 

 نـشان  2009  سـال  نـسبت بـه   2011 و   2010هـای   های گوناگون در سال     ف را در شاخص   مراحل مختل 
 و دریافـت    اندازی کسب و کـار       مراحل مربوط به راه    تمامشود در     طور که مالحظه می    همان. دهد  می

بجـز هزینـه الزم   (هـا    همچنین تمام ایـن شـاخص  ، وضعیت کشور بهبود یافته است     های ساخت مجوز
همچنـان  ) انـد  کار و هزینه الزم برای دریافت مجوزها که افزایش یافتـه    و اندازی یک کسب    برای راه 

ارکنـان،  هـای اسـتخدام ک       وضعیت کـشور در شـاخص      ، همچنین .اند  اند یا بدون تغییر بوده      بهبود یافته 
 2010 سال    در ، دیگر سویاز  . و خاتمه کسب و کار بدون تغییر بوده است        گذاران    ایت از سرمایه  حم
 تغییر و در مراحـل مربـوط بـه          کدام یک دریافت اعتبارات هر    و  مالکیت    های ثبت   مراحل و هزینه  در  
 های اجرای    نیز در زیرشاخص   2011 همچنین در سال     ،گردد  تغییر مشاهده می   سهمرزی    ارت برون تج

مـرزی نیـز تغییـرات انـدکی مـشاهده       قراردادها، پرداخت مالیات، دریافت اعتبارات و تجـارت بـرون         
  .گردد می
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118 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی           

  های کسب و کار ایران خالصه شاخص .3 جدول
  

  2011 2010 2009  مراحل  عنوان  سال
  6  7  8  تعداد مراحل

  8  9  28  )روز(زمان
  اندازی یک کسب و کار راه  4  9/3  6/4  )د سرانهدرصد از درآم(هزینه الزم

  /.8  8/0  1  )درصد از درآمد سرانه(حداقل سرمایه
  17  17  19  تعداد مراحل

  دریافت مجوزهای ساخت  322  322  670  )روز(زمان
  3/382 2/365 2/514  )سهم از درآمد سرانه(هزینه الزم

  عدم محاسبه  11  11  )100 تا 0(شاخص دشواری استخدام
  عدم محاسبه  27  27  )100 تا 0(ت ساعات کارشاخص ثبا

  عدم محاسبه  50  50  )100تا 0(شاخص دشواری اخراج
  عدم محاسبه  29  29  )100 تا 0(شاخص ثبات اشتغال

  استخدام کارکنان

  عدم محاسبه  87  87  )های دستمزد هفته(هزینه اخراج
  9  9  9  تعداد مراحل

  ثبت مالکیت  36  36  36  )روز(زمان
  5/10  5/10  6/10  )اراییسهم از ارزش د(هزینه الزم

  4  4  4  )10 تا 0(شاخص حقوق قانونی
  4  3  3  )6 تا 0(شاخص اطالعات اعتباری

  دریافت اعتبارات  7/22  3/31  7/21  )درصد بزرگساالن(پوشش اعتبار ثبت عمومی

  5/4  0  0  )درصد بزرگساالن(پوشش اداره اعتبار خصوصی
  5  5  5  )10 تا 0(شاخص شفافیت

  4  4  4  )10 تا 0(شاخص مسئولیت مدیر
  گذاران حمایت از سرمایه  0  0  0  )10 تا 0(شاخص دعوی سهامدار

  3  3  3  )10 تا 0(گذار شاخص حمایت از سرمایه
  20  22  22  تعداد در سال

  344  344  344  )ساعت در سال(زمان
  1/44  2/44  2/44  نرخ کل مالیات

  8/17  9/17  -  )درصد(مالیات بر سود
  9/25  9/25  -  مالیات بر کارگر و اعانات

  پرداخت مالیات

  /.4  4/0  -  )درصد(ها مالیاتسایر 
  7  7  7  )تعداد(مدارک برای صادرات
  25  25  26  )روز(زمان برای صادرات

  1090  1061  1011  )دالر به ازای هر کانتینر(هزینه برای صادرات
  8  8  8  )تعداد(مدارک برای واردات

  32  38  39  )روز( وارداتزمان برای

  تجارت برون مرزی

  1735  1076  -  )دالر به ازای هر کانتینر(هزینه برای واردات
  39  39  39  تعداد مراحل

  دادها اجرای قرار  505  520  520  )روز(زمان
  17  17  17  )درصد از بدهی(هزینه

  5/4  5/4  5/4  )سال(زمان
  خاتمه کسب و کار  9  9  9  )درصد از دارایی(هزینه

  1/23  1/23  1/23  بازیابینرخ ترمیم و 
Source: www.doingbusiness.org.  
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119     بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار 

   کسب و کار کشورطی بهبود محی انجام شده برایی و اجرای قانونگذاراقدامات. 6
 است که در کشور موردتوجـه  ی چندسالیالملل نی بیها  کسب و کار با توجه به گزارش   ی فضا بهبود

 یهـا   نـه ی در زم  شتریـ  اقـدامات ب   نیـ ا.  اسـت  گرفتـه صـورت    ی اقدامات نهی زم نیقرار گرفته است و در ا     
  . قرار گرفته استاشاره  است که در ادامه مورد یقانونگذار

  44 اصل ی کلیها استیس •
 کسب و کـار بـه       ی رهبر معظم انقالب بر بهبود فضا      ی از سو  44 اصل   ی کل یها  استی س هی ابالغ در −

  . شده استدیکأصراحت ت
 انون اساسی ق44های کلی اصل  قانون اجرای سیاست •

 و  یرضـرور ی غ ی حذف مجوزهـا   قی و صدور مجوز از طر     یگذار  هی سرما عی و تسر  لیتسه) 7 (ماده −
  را مدنظر قرار داده است عی سرییپاسخگو

تأکیـد   و رفع موانـع کـسب و کـار           ینی مساعد کارآفر  ی فضا جادی ا سینو  شی پ نیبر تدو ) 91 (ماده −
  .نموده است

   چهارم توسعه برنامه •
ه مکلـف کـرد    کـسب و کـار       ی بهبود فـضا   ی مختلف برا  یها  استیبه اتخاذ س  را  دولت  ) 41( ماده −

  .است
  . نموده استدیکأت یریپذ بر بهبود رقابت) 37( ماده −
  برنامه پنجم توسعه •
 اقتـصاد کـالن،     طی بـر ثبـات محـ      دیـ  کسب و کار بـا تاک      ی فضا بهبودبخش  ) اقتصادی(فصل پنجم  −

  )78-69مواد ( ... وی و فناوری علم،ی حقوق،ی و ارتباطی اطالعاتیها رساختی زلیتسه
   اقداماتریسا •
 در شتریـ  و اشـتغال ب یگـذار  هی بـه منظـور بهبـود سـرما       ی ملک قهی قانون عدم الزام سپردن وث     بیتصو −

  1380 در سالی و صادراتیدی تولیها طرح
هـا در      بانـک  یی و کـارا   یدی تول یها   طرح ی اجرا یها  نهی و کاهش هز   ی اعتبارت بانک  لی تسه قانون −

  1386سال 
   1387 در سال ی و صنعتیدی موانع تولی رفع برخقانون −
  1386 در سال هی در قوه قضائی در بخش خصوصیگذار هی موانع سرمای با هدف بررسی مرکزجادیا −
 1388 در سال یساز ی خصوصی رقابت برای شورالیتشک −
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120 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی           

  گیری فضای کسب و کار نقش دولت در شکل. 7
 مختلـف  یهـا  نـه ی موجـود در کـشور در زم  نیمقـررات و قـوان   میها در اقتصاد تنظـ       دولت ی اصل نقش
 اسـت کـه     یمقرارت خاصـ  و   ضوابط   ی دولت دارا  یوردر هر کش  . باشد یم...  و   ی اجتماع ،یاقتصاد

 یها    نهی زم تمامها در      از دولت  یرخب. کند ی به آن ضوابط مصروف م     دنی رس یتمام تالش خود را برا    
 را از بخـش     اراتی جهت اخت  نی و از ا   کنند ی اعمال م  یادی ز اری و مقررات بس   کنند ی دخالت م  دموجو

 را ییا از حد دولـت کـار  شیدخالت ب . کنند ی م ریها درگ    جنبه تمام و خود را در      رندیگ ی م یخصوص
 انـه یگرا  مداخلـه  نیقـوان دولـت    آزادتـر باشـد و       یخـصوص  دهد و هر چه بخش     یدر اقتصاد کاهش م   

  .  خود ادامه دهدیها تی به فعالتواند ی رو داشته باشد بهتر مشی را در پیکمتر
دخالـت و      ،ی دولتـ  یهـا   ها و دستورالعمل    نامه نیی آ ،ی مربوط به بودجه دولت    نی دولت، قوان  عامل

. کند ی م یریگ  در اقتصاد دارد را اندازه     یری انکارناپذ ریثأرا که ت  ...  و   اتی مال ها،  نهینفوذ دولت در هز   
 ی رشـد بهتـر    نمـود  ی درآنها کمتر اسـت دارا     اتی و مال  نهی که سطح هز   یی کشورها شود ی م ینیب شیپ

 و  نی هـر چـه قـوان      نیهمچنـ .  در آنهـا بـاال اسـت       اتیـ  مال نـه ی که سـطح هز    باشند یینسبت به کشورها  
  چراکـه  ردیـ گ ی م یشتری فاصله ب  ی باشد آن کشور از رقابت جهان      شتری ب ی ادرا ریمقررات دست و پاگ   

  . ابدی ی مکاهش تجارت کنند و سطح رقابت در آنها توانند ی نمیها به راحت  شرکتطی شرانیدر ا
هـا بـا      دولـت . دنـ کن ی مـ  ایفـا  نقش را در اقتـصاد       نیتر  مهم یاتی مال یها  استی س می با تنظ  ها  دولت

 ی مختلـف اقتـصاد    یهـا    بخـش  اتی کاهش مال  ای و   شی و افزا  اتی بردن نرخ مال   نییاستفاده از باال و پا    
 توانـد  ی مختلف م  ی در کشورها  ها  مالیات نرخ   یبوجود آورند که بررس    تعادل را در اقتصاد      توانند یم

  . کسب و کار کشورها محسوب شودی فضایبند  رتبهی برایشاخص
  

  اهمیت مالیات و لزوم توجه به آن. 8
هـا، افـزایش     ، ثبـات قیمـت    شدن تعهدات دولت در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی          گسترده

ها را   مد مخارج دولتی را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت           آاشتغال و توزیع عادالنه در    
 مالیات به عنوان یکی از ،در این راستا.  مالی آن اقدام نمایندتأمین گوناگون به قدارد که از طر  میوا

مالیات از بهترین ابزارهایی اسـت     . ها همیشه موردتوجه بوده است      مالی دولت  تأمینهای    راه نتری مهم
 مجـدد   عی خـود، تخـصیص منـابع اقتـصادی و توزیـ           ها   هزینه تأمینها توسط آن سه هدف       لتکه دو 

  .دهند درآمد را پوشش می
ای از درآمد دولت را تشکیل داده اسـت،   های گذشته درآمد نفت بخش عمده      هرچند طی دهه  

کـی از   های دولتی را پوشش داده است که میزان ایـن سـهم بـه عنـوان ی                  همالیات نیز درصدی از هزین    
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 درآمدهای دولت و ایجاد کـسری پیـاپی در اثـر            تأمینعدم  . باشد بحث می  موضوعات اقتصادی قابل  
تـرین منبـع      مالیات مهـم  .  از پیامدهای همین مسئله است     ها  مالیات ویژه کند درآمدهای دولت به      درش

در ایـران  با توجـه بـه اینکـه    . شود های حاکمیتی دولت در هر کشوری محسوب می       مالی هزینه  تأمین
 تـأمین طبیعی است، نقش مالیـات در        بودجه دولت متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع          

هـای    بـا وجـود تـالش     . منابع دولت و اداره آن تاکنون نتوانسته آنچنان که شایسته است پررنگ باشد            
اد بـه نفـت     اخیر دولت در راستای توسعه همه جانبه اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات، وابـستگی اقتـص              
  .نقش پرداخت مالیات در ایران را نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته کمرنگ کرده است

کـردن نقـش     های رهایی تـدریجی از اقتـصاد نفتـی و نیـز برجـسته               این در حالی است که برنامه     
در . مالیات در اداره امور کشور اکنون بیش از پیش مورد توجه دولتمردان و مردم قرار گرفتـه اسـت                  

جانبه اقتـصادی چـون رشـد فـضای           درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه          ،قعوا
گـذار خـارجی در       تـر جـذب سـرمایه     م تولید کیفی، اشتغال و از همـه مه         افزایش سطح   کسب و کار،  

شـود   کـه مـشاهده مـی    گـردد وآنچنـان   های سنگین و سبک زیرسـاختی بـازمی   ها و طرح  ایجاد پروژه 
 بـا توجـه بـه مـوراد فـوق در      .اند سبت به این امر اقدامات وسیعی را در دستورکار قرار داده   والن ن ئمس

  .شود  پرداخته میها مالیاتادامه به بررسی شاخص پرداخت 
  
  ها مالیات شاخص پرداخت بررسی. 9

اد شود که این معیارها عبارتند از تعد شاخص پرداخت مالیات بر اساس سه معیار، تعیین و محاسبه می         
شده برای پرداخت مالیات برحسب ساعت در یک سال و           پرداخت مالیات در یک سال، زمان صرف      

  .شود نرخ کل مالیات که به صورت درصدی از سود نشان داده می
  

  تعداد پرداخت مالیات . 1-9
رداخـت و دفعـات     شـده، روش پ    ، عـوارض پرداخـت    هـا   مالیـات تعداد پرداخت مالیـات، کـل تعـداد         

این شاخص، مالیات بـر مـصرف ماننـد مالیـات بـر فـروش یـا مالیـات بـر                     . شود مل می پرداخت را شا  
  امـا  ، نیـستند  مـؤثر  بر درآمد شرکت     ها  مالیاتاگر چه این دسته از      . گیرد افزوده را نیز در بر می      ارزش

در . دنـ نمای از سیستم مالیاتی بـر آن تحمیـل مـی      بار اداری مضاعفی را نیز در راستای پیگیری شرکت          
 چنـدین بـار     طـی  هـا   مالیـات و این   د  گرد  یی که توسط اشخاص ثالث پرداخت می      ها  مالیات صخصو

در مـواردی کـه دو یـا چنـد مالیـات یـا       . گـردد  شود فقط یک بار پرداخت محاسـبه مـی      پرداخت می 
 تنها یک پرداخت محاسـبه       نیز شوند عوارض به صورت مشترک و در یک شکل واحد پرداخت می          

  . گردد می
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  صرف شدهزمان . 2-9
این معیـار، زمـانی را کـه        . ها  مالیاتمعیار زمان عبارتست از ساعات ثبت شده در سال برای پرداخت            

 الزم است و ها مالیات نوع عمده از سه) عدم پرداخت یا(کردن و پرداخت  کردن، بایگانی برای آماده
ی هـا   مالیاتفزوده و   ا ها، مالیات بر فروش یا ارزش      همچنین کسورات شامل مالیات بر درآمد شرکت      

زمـان  . کنـد  اجتمـاعی را محاسـبه مـی       ی حقـوق بگیـران و سـهم حـق بیمـه           هـا   مالیـات مشاغل شـامل    
اگر . آوری همه اطالعات الزم برای محاسبه مالیات قابل پرداخت است سازی شامل مدت جمع   آماده

 محاســبات د یــانــای بایــد بــه منظــور محاســبات مالیــاتی نگهــداری گرد دفــاتر حــسابداری جداگانــه
زمان اضـافی   .  محاسبه شود  ستبای میشده برای این موارد نیز       ای صورت گیرد، زمان صرف     جداگانه

هـای مالیـاتی درخواسـتی       های شرکت برای تکمیل اظهارنامه     شود که حساب   در صورتی محاسبه می   
ت موردنیـاز   های مالیـاتی و محاسـبا      کردن فرم  زمان بایگانی شامل زمان الزم برای کامل      . کافی نباشد 

یا پرداخت در ) online(زمان پرداخت نیز عبارت است از زمان موردنیاز برای پرداخت برخط   . است
  . شود  نیز در نظر گرفته میها خیرأاداره مالیاتی که در آن زمان ت

  
  نرخ مالیات کل. 3-9

توسط شـرکت  ها و کسورات قانونی قابل پرداخت      ، پرداخت ها  مالیاتنرخ مالیات کل مجموعه مبلغ      
کل . شود این نرخ به صورت درصدی از سود نشان داده می         . نماید در سال دوم فعالیت را محاسبه می      

 از محاسـبه و کـسر   پـس ی قابل پرداخت ها  و سهم حق بیمه ها  مالیات شامل جمع انواع     ها  مالیاتمبلغ  
افـزوده یـا مالیـات بـر         رزشیی مانند مالیات بر فروش، مالیات بر ا       ها  مالیات. های مالیاتی است   معافیت

ی مـورد   هـا   مالیـات . گـردد  شوند در این معیـار محاسـبه نمـی         درآمد که توسط شرکت پرداخت نمی     
ی اجتمـاعی،   هـا   مالیات بر درآمد یا سود شرکت، سهم حق بیمـه         : باشد  می ها  گروهاین  محاسبه شامل   

 ،گـردد   ط کارفرمـا پرداخـت مـی      مالیات بر دارایی یا نقل و انتقال دارایی و مالیات بر مشاغل که توس             
ی شـهرداری و مالیـات بـر    ها  هزینهانندم(ی کوچک  ها  مالیاتهمچنین مالیات برگردش مالی و سایر       

  .گیرند  نیز مورد توجه و محاسبه قرار می)سوخت و وسایل نقلیه 
 شاخص پرداخت مالیات و معیارهای مربوط       2009با استناد به گزارش فضای کسب و کار سال        

 ارائـه   )4( در جـدول     MENA و در منطقـه      OECDشـاخص در مقایـسه بـا کـشورهای عـضو          به ایـن    
  .گردیده است
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  MENA و OECD معیارهای مربوط به شاخص پرداخت مالیات در ایران و کشورهای .4 جدول
  

 معیارهای پرداخت مالیات عنوان

                            معیار 
           کشور     

پرداخت و کسوراتاه مالیاتانواع 
)تعداد (

  زمان
)ساعت(

  نرخ قانونی مالیات
 )درصد(

  نرخ کل مالیات
)درصدی از سود(

 25/9 23 240 12  اجتماعیتأمینهای  پرداخت

 17/9 25 32 1 مالیات بر درآمد شرکت

 0/4 5 _ 1 مالیات نقل و انتقال دارایی

 0  ریال200 _ 1 )حق تمبر(مالیات بر چک

 _ 3 72 6 مالیات فروش

 _ ی متفاوتها نرخ  - 1 مالیات بر دارایی

 ایران

 44/2 _ 344 22 جمع

 33/3 _ 216/3 22/8 جمع MENAمتوسط کشورهای منطقه

 45/3 _ 210/5 13/4 جمع OECDمتوسط کشورهای 

  .گزارش سازمان مالیاتی کل کشور، دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی: مأخذ
 

الزم به ذکـر اسـت کـه        . وری اسالمی با اصالحات تدریجی روبرو بوده است       نظام مالیاتی جمه  
. تـرین اصـالح انجـام شـده در نظـام مالیـاتی ایـران اسـت                  درصد مهم  25ها به     کاهش مالیات شرکت  

.  درصـد اسـت  54 تـا  12درصد تعیین شـده اسـت و مالیـات تـصاعدی نیـز بـین          10مالیات بر درآمد    
باالترین نـرخ مالیـات     . پردازند   درصد کمتر مالیات می    10اند     شده هایی که در بورس پذیرفته      شرکت

  . درصد است54بر درآمد در ایران 
 2010 بوده است که در سـال        107 برابر با    2009رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات در سال         

 مراحـل   . همچنان حفـظ نمـوده اسـت       2011 و این رتبه را نیز در سال          رسیده 115ای به      رتبه 8با تنزل   
هـا    های محاسبه ایـن شـاخص        سال تمامهای مربوط به مالیات کشور ایران در          انجام امور در زیرشاخه   

 22 تعـداد پرداخـت در سـال         2010 در سـال     کـه  طـوری  همساوی بوده و بهبود یا تنزلی نداشته است ب        
هـا در   اخص و این شـ  در سال بوده   2/44بیمه     و حق   ساعت و نرخ کلی مالیات     344 مدت زمان    مرتبه،
  ).5جدول( است1/44 ساعت و 344، مرتبه 20 به ترتیب 2011سال 

دهد که بهتـرین   های مالیاتی نشان می  مقایسه ایران با کشورهای برتر در زمینه شاخص        ،همچنین
 ساعت صفر و  پرداختیک مرتبه  در سال کشور مالدیو با        و زمان پرداخت   کشور در تعداد پرداخت   

المللـی کـسب و کـار کـشور        هـای بـین      نرخ مالیات نیز بر اسـاس گـزارش        ، در شاخص  باشد   می زمان
  .)6جدول( درصد سود بهترین کشور بوده است 2/0تیمورشرقی با نرخ 
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دهنـده وضـعیت بهتـر ایـن          نیز مقایسه کشور ایران بـا برخـی کـشورهای منطقـه نـشان              سوییاز  
 باشـد  نهـا در ایـن زمینـه مـی    هـای مربـوط بـه مالیـات و رتبـه آ        کشورها در تعداد مراحل زیرشـاخص     

  .)8 و7جداول(
  

  )2006-20011 (های  طی سالرتبه شاخص مالیات ایران در میان کشورهای مورد بررسی .5 جدول
  

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  سال
  115  115  107  -  -  -  رتبه
  20  22  22  22  22  22  )درسال( تعداد پرداخت

  344  344  344  344  344  344  )تعداد ساعت درسال( مدت زمان
  8/17  9/17  -  -  -  -  )درصد از سود بازرگانی( میزان مالیات بر سود

  9/25  9/25  -  -  -  -  )نسبت به سود( حق بیمه کارکنان) درصد(میزان
  0/4  4/0  -  -  -  -  )نسبت به سود( مالیات متفرقه) درصد( میزان

  1/44  2/44  2/44  2/44  2/44  2/44  )درصد از سود( نرخ کلی مالیات و حق بیمه
.www.doingbusiness.orgSource:   

  
  )2011 سال( مقایسه ایران با کشورهای برتر در زمینه پرداخت مالیات .6 جدول

  

  )درصد سود(نرخ مالیات  )ساعت در سال(زمان  )تعداد در سال(پرداخت  شاخص/کشور
  -  0  3  مالدیو
  2/0  -  -  قیتیمور شر
  1/44  344  20  ایران

.www.doingbusiness.orgSource:   
  

  )2011سال ( مقایسه ایران با برخی از کشورها در خصوص شاخص پرداخت مالیات .7 جدول
  

  نرخ مالیات  زمان  ها پرداخت  شاخص/ کشور
  4/28  312  13  عراق
  2/31  101  26  اردن
  6/21  62  14  عمان
  5/14  79  14  عربستان
  1/14  12  14  امارات

Source: www.doingbusiness.org. 
  

  )20110(  در جهانبندی برخی کشورها در خصوص شاخص پرداخت مالیات رتبه .8 جدول
  

  رتبه  کشور
  1  مالدیو

  5  امارات متحده عربی
  6  ستان سعودیعرب

  8  عمان
  29  اردن
  54  عراق

  115  جمهوری اسالمی ایران
Source: www.doingbusiness.org. 
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  ی جهانیریپذ  شاخص رقابت. 10
 یریپذ  شاخص رقابتی تاکنون گزارش اقتصاد کشورها را بر مبنا 1979 اقتصاد از سال     یمجمع جهان 

 تنها در سال جاری رتبه ایران مورد سنجش قرار گرفته است که به دلیل اثرگـذاری                 اما کند  تشر می من
  . شود پذیری و فضای کسب و کار در این مقاله به آن پرداخته می  شاخص رقابتمؤثردوسویه و 

 اقتـصاد ارائـه     ی گزارش ساالنه است که توسط مجمع جهان       کی 1ی جهان یریپذ   رقابت گزارش
 کـشورها بـر اسـاس    ، گـزارش  نیـ در ا .  منتشر شده اسـت    1979 شماره آن در سال      نخستینو   شود یم

 و  عی صـنا  نی ب سهی امکان مقا  خص شا نیبا محاسبه ا  . گردند ی م یبند   رتبه ی جهان یریپذ    شاخص رقابت 
 از ارکـان    ی مختلـف در تعـداد     یهـا    استان نی ب سهی مقا نی کشور و همچن   ی مختلف اقتصاد  یها  بخش
دهـد بـه     نشان مـی )2009-2010(های   سالیریپذ شاخص رقابت. به وجود خواهد آمد  یریپذ  رقابت

ایران رتبه  . اند   را به دست آورده    ی مقام اول تا چهارم جهان     کای سوئد، سنگاپور و آمر    س،یی سو بیترت
 قدرت رقابـت اقتـصادی کـسب کـرده و بـاالتر از بلغارسـتان،                لحاظ کشور جهان از     139 را میان    69

  . صر، یونان و اوکراین از این نظر قرار گرفته استکرواسی، م
شاخص رقابت اقتصادی   .  بوده است  14/4 رقابت اقتصادی جهانی معادل      خصنمره ایران در شا   

گیرد که هرچه این عـدد بیـشتر باشـد داللـت بـر قـدرت رقابـت          را در بر می10 تا   0جهانی رقمی از    
اند    که در تهیه این شاخص مورد لحاظ قرار گرفته         فاکتورهایی. اقتصادی بیشتر در سطح جهانی دارد     

 اقتصادی، ابتکارات و اختراعات، کیفیـت بازارهـای مـالی، بهداشـت، آمـوزش،             وری  عبارتند از بهره  
  . ها و غیره نهادها، زیرساخت

 جهان در جایگاه نخـست شـناخته شـده اسـت و پـس از آن             17در منطقه خاورمیانه قطر با رتبه       
، 35 جهانی رتبه، کویت با 34 جهانی رتبه، عمان با 25 جهانی رتبه، امارات با    21جهانی   عربستان با رتبه  

 و  92 جهـانی   رتبـه ، لبنـان بـا      69 جهـانی   رتبـه ، ایران با    65 جهانی  رتبه، اردن با    37 جهانی  رتبهبحرین با   
ت بـه سـال قبـل،       بنـدی نـسب    ای در ایـن رده       پله 5قطر با صعود    . اند   قرار گرفته  97 جهانی  رتبهسوریه با   

 بـین کـشورهای منطقـه    ایـران . انـد  ای مواجه شده ای و امارات با سقوط دو پله    پله 7عربستان با صعود    
   . هشتم را به خود اختصاص داده استهرتب

بهترین رتبه ایران در رکن اندازه بازار بوده پذیری  های مورد بررسی در شاخص رقابت در رکن
 135ین رتبه مربوط به رکن کارایی بازار بـوده کـه رتبـه کـشور ایـران                  ده است و بدتر   و ب 20که برابر   

پـذیری در     در شـاخص رقابـت    .  گردآوری شده است   )9(رتبه ایران در ارکان دیگر در جدول      . است
، آذربایجـان ،  بحـرین ،  کویـت ،  عمـان عربی،   متحده منطقه به ترتیب کشورهای قطر، عربستان، امارات      

                                                 
1. Global Competitiveness Report 
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 تـا   1 دارای رتبه    پاکستان و   قرقیزستان،  تاجیکستان،  سوریه،  لبنان،  مصر،  نقزاقستا،  ایران،  اردن،  ترکیه
  .اند  بوده17

  ) کشور139 (پذیری  رتبه ایران در ارکان مختلف رقابت.9 جدول
  

 رکن رتبه ایران
 اندازه بازار 20

 ثبات اقتصاد کالن 45

  بهداشت و آموزش مقدماتی  54
  نوآوری  66
  ها زیرساخت  74
  نهادها  82
  ای آموزش عالی و حرفه  87
  ها پیشرفته بودن بنگاه  91
  آمادگی تکنولوژیک  96
  کارایی بازار کاال  98

  پیشرفته بودن بازار مالی  120
  کارایی بازار نیروی کار  135

Source: www.doingbusiness.org. 
 

  ت و پیشنهاداگیری نتیجه. 11
ترین اصالحات   از مهم . ای روبرو بوده است    های اخیر نظام مالیاتی ایران با اصالحات گسترده        در سال 

 درصـد و    25 درصـد بـه      54هـا از   انجام شده در نظام مالیاتی ایران کاهش شـدید مالیـات بـر شـرکت              
تـا   درصـد    12نرخ مالیات بر درآمد اشـخاص از        .  درصد است  25 درصد به    64های دولتی از     شرکت

هایی که در بورس اوراق بهـادار پذیرفتـه          شرکت.  درصد کاهش یافت   35 درصد تا    15 درصد به    54
 3 بـا نـرخ   1387افزوده در نیمه دوم سال    مالیات بر ارزش  . پردازند  درصد کمتر مالیات می    10اند   شده

عادل  مرانی در ااتی مالی نرخ کل2009براساس گزارش فضای کسب و کار سال        . درصد اجرایی شد  
 1/44 نیـز برابـر بـا    2011 و در سال  درصد2/44 نیز برابر با  2010که در سال     درصد سود اعالم     2/44

درصـد و در کـشورهای    3/33  برابر با MENA منطقه ی رقم برانیمتوسط ا.  اعالم شده استدرصد
 نی و ا   درصد است  9/17 معادل   رانی بر سود در ا    اتینرخ مال .  درصد است  3/45 بالغ بر    OECDعضو  

 درصد سـود  5/17 معادل OECD عضو   یدرصد و در کشورها   9/12 منطقه معادل    یرقم در کشورها  
 منطقـه   ی رقـم در کـشورها     نیا.  درصد است  9/25 رانی اجتماعی در ا   تأمینهای   نرخ پرداخت . است

البتـه  . )Doing Business, 2009 ( درصد است4/24 زی نOECD عضو ی درصد و در کشورها3/16
 در ایـران    ستاجتماعی که شامل سهم کارفرما از بیمه و مالیات حقوق کارکنان ا            تأمینای  ه پرداخت
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در بسیاری از کشورها کارفرما سهمی از مالیات بر حقوق کارکنان . شود  محسوب نمیها مالیات ءجز
 .ی درمـان و بازنشـستگی صـادق اسـت         هـا    بیمـه   مـورد   در تنها در ایران این مسأله      امارا بر عهده دارد     

هـای   ی غیرمنقـول، مالیـات برنقـل و انتقـال دارایـی           هـا   ی دیگر نیز شامل مالیات بـر دارایـی        ها  مالیات
ها، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معامالت مالی،          غیرمنقول، مالیات بر سود تقسیم نشده شرکت      

هـا،   شـرکت سـود تقـسیم نـشده    .  و مالیات جاده و وسائط نقلیـه مـی شـود         ها  انواع عوارض شهرداری  
 کـل ایـن     ،در نهایـت  . وندشـ  ی غیرمنقـول در ایـران مـشمول مالیـات نمـی           ها  عایدی سرمایه و دارایی   

  . دارندها مالیات تأثیر کمی بر نرخ کلی ها مالیات
 سـاده و عادالنـه      هـا   مالیاتکه   هنگامی توجه داشته باشند     بایست   می ریزان  سیاستگذاران و برنامه  

در ایـن قـسمت بـه    . ها و هم دولت نفـع خواهنـد بـرد     زه نمایند هم بنگاه   باشند و برای رشد ایجاد انگی     
  :گردد  برای این اقدام اشاره میهایی روش

  

   ها مالیاتتجمع  −
ها عموماً  بنگاه. ها با ادارات مالیاتی است  برخورداری از انواع متعدد مالیات، مستلزم تعامل بیشتر بنگاه        

کند که این مـسئله در         دردسر آنها را بیشتر می     ها  مالیات تنوع    زیرا تعداد  ،از این مسئله ناراضی هستند    
 در مقایـسه بـا مالیـات بـر درآمـد و      ها مالیاتتوسعه بیشتر است زیرا بر سایر      کشورهای فقیر و درحال   

  .افزوده اتکای بیشتری دارند مالیات بر ارزش
 

   ها و امتیازات ویژه کاهش معافیت −
هـایی کـه از     در این نظام، بنگـاه    . گردد  عث تضعیف پایه مالیاتی می    های مالیاتی خاص با     ه معافیت ئارا

 از شفافیت این نظام کاسته      ،بنابراین. ها برخوردار نیستند مجبورند مالیات بیشتری بپردازند        این معافیت 
 معافیت مالیاتی باعث اختالل در تخـصیص بهینـه منـابع            ءاعطا. شود  تر می   شده و مدیریت آن پرهزینه    

خواهنـد بـا      هـا مـی     اهشـود زیـرا بنگـ       جویی می   ها موجب ایجاد انگیزش برای رانت       ین طرح ا. شود  می
در قـوانین   توان     می نمونه این امر را     . د دستکاری در درآمدها مالیات کمتری بپردازند      هایی مانن   روش

  . به وضوح مشاهده نمودها ه برخی معافیتئ و ارا کیلومتری تهران120مربوط به شعاع 
 

 احل تشکیل پرونده مالیاتیتسهیل مر −

 مدت زمانی را کـه بنگـاه صـرف رعایـت            و گسترده مربوط به پرداخت مالیات     حذف مراحل متعدد    
پذیری، استرداد مالیات     در کشور انگلستان برای افزایش قانون     . دهد  کند کاهش می    قوانین مالیاتی می  
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 هـا   ضوع موجب سـهولت عمـل بنگـاه       پذیر است و این مو      ه تنها یک فرم امکان    ئافزوده با ارا   بر ارزش 

  .در این خصوص شده است
 

   گسترش پایه مالیاتی با تعدیل نرخ مالیاتی −
 شده و کسری بودجـه      تأمینبه اعتقاد برخی، اخذ مالیات باال امری ضروری است تا خدمات عمومی             

  توجه داشت که هرچند ایجاد درآمد بـرای دولـت امـری ضـروری اسـت، امـا        د اما بای  ،تصحیح شود 
نمایـد بلکـه       نمـی  تـأمین توسعه و فقیر     حال های مالیاتی باال معموالً این هدف را در کشورهای در           نرخ

 به اقتصاد غیررسمی شده و درنتیجـه پایـه مالیـاتی کـوچکتر              ها  ها سبب انتقال بنگاه     برعکس، این نرخ  
تـر   های پـایین   توجه داشت که نرخ، باید دیگرسویاز . شود آوری می شده و درآمد کمتری نیز جمع   

هایی   معافیتدلیلد به نتوان  این اصالحات می  ،دندهند که مدیریت مالیاتی ساده باش       هنگامی نتیجه می  
  .دنسازند تضعیف گرد که پایه مالیاتی را کوچک می

بارمـالی مالیـات    . شـود   اصالح نظام مالیاتی موجب شادابی و پویایی فـضای کـسب و کـار مـی               
 درصـد  10د کـه   نـ ده  های اخیـر نـشان مـی        بررسی. کند  گذاری می   ه سرمایه ها را تشویق ب     کمتر، بنگاه 
 ری تـا  گـذا  افـزوده باعـث افـزایش سـرمایه         ی غیرمستقیم از قبیل مالیات بر ارزش      ها  مالیاتکاهش در   

  .شود  درصد می7
گردد که موارد زیر مـورد توجـه    با توجه به نکات مطرح شده در این مقاله پیشنهاد می       در پایان   

  .گیرد تسریع در به نتیجه رساندن آنها مدنظر قرار ورفته قرار گ
 یاتی مالکپارچهی سامانه نظام یاجرا −

 ها هدفمندکردن معافیت −

 های مالیاتی جلوگیری از ایجاد تبعیض در معافیت −

 استفاده از سیستم الکترونیک به منظور محاسبه و پرداخت مالیات −

 ر و گسترده و ارتباطات راه دوی شبکه محلءارتقا −

 یاتی امور مالیها نامه نیی و مقررات و آنی و بهبود قوانیبازنگر −

  تشکیل پرونده مالیاتی بصورت الکترونیکی −

 اعتماد به سیستم خوداظهاری −

 به منظور بیمه و پرداخت مالیات ریزی به منظور مشخص نمودن وضعیت ارتباط پرداخت حق      برنامه −
 بهبود مراحل پرداخت
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