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همیشهه   ها دولتجوامع و  گیری شکلاز آغاز  ها دولتمنبع درآمدی  ترین سالمو  ترین مهمبه عنوان  مالیات

 بهترین را مالیاتمسائل اقتصادی،  نظران صاحبمورد توجه و بررسی بوده است. امروزه نیز در کلیه کشورها 

نیازمنهد منهابع و    ههای   برنامهه . هر دولتی برای اداره جامعه و اجرای دانندمیدولت  هایهزینه تأمینمنبع 

 امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم بر عهده گرفته، به نحو مطلوبی انجام دهد.

 بایهد  یعمهوم  خهدمات  و امکانهات  از سهتفاده است که شهروندان جامعه در قبال ا یاجتماع ای ینههز یاتمال

 یشترب یاتیمال یبا بودجه کشور دارد و هرچقدر درآمدها یمیرابطه مستق یاتیمال یدرآمدها د.کنن پرداخت

در مقایسهه نظهام    .خواهد کرد یفاو توسعه و عمران جامعه ا یاقتصاد های یتدر فعال یتر باشد، نق  سازنده

فقدان اطالعات مالیهاتی، پیيیهدگی و عهدم شهفافیت قهوانین، نهو         یافته، توسعه یمالیاتی ایران با کشورها

 سبب شده تا از مختصات یك رسیدگی بهینه دور شود. یاتیمال های پایهرسیدگی مالیاتی و 

 .اقتصادی رشد مالیاتی، جامع طرح ،مالیات: کلیدی واژگان
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 مقدمه .1

خهدمات   يه  دسهترن  اوسهتب بهه دل   هاست به این نتيجه رسيده که بخشی از آنچهه االه     بشر مدت

به دولت تعلق دارد تا براي افظ خود و آرامش مردم از آن بهره ببرد. بخشهی از درآمهدهاي    بدولت

 يهات مال .دتعهه  از اسهت  عبارت يات. مالشود ماليات براي عمران و آبادي کشور هزینه می عنوان بهما 

 ياسهت دارا  یبخش عموم هاي ینههز بينتأمو عالوه بر آنکه ابزار  هاست منبع نظام دولت ترین یالل

اله  از دو   یه   ياتخاطر نقش عادالنه بودن ابزار مال ينهست. به هم يزن یعیو توز يصیآثار تخص

 ( است.ییآن )در کنار ال  کارا یال  اساس

ماليات را فقط براي جبران یه    ها کالسي انتقال قدرت خرید از مردم به دولت است.  ماليات

و آن وظایف نيهز عمهدتاك کاالهها و خهدمات عمهومی  هروري و        پذیرفتند میسري از وظایف دولت 

الزم براي ادامه کار و فعاليت بازار بود. کينز با طرح نظریه خود و توجيه دخالت دولت جهت افهظ  

در چارچوب ادبيهات اقتصهاد کهالنب    مالی اهميت بخشيد. امروزه  هاي سياستابزار  بهثبات اقتصادي 

 انههدازب پهه  يبههر رو تأثيرگههذارابزارهههاي اقتصههادي  مههرثرترینو  تههرین مههه بههه یکههی از  ههها يههاتمال

. از انهد  شهده تبهدی    درآمهد نيروي کار و به طور کلی تخصيص منابع و توزیع  عر ه گذاريب سرمایه

بهر توزیهع    مهرثر عوامه    تهرین  مهه  از  به دلي  نزدیکی با شرایط بهازار یکهی   ها ماليات بدیدگاه نظري

ماليهات درواقهع مشهارکت در     پرداخت. هستندتثبيت اقتصادي  هاي سياستدرآمدب تخصيص منابع و 

و به همين لحاظ افراد بهه نسهبت برخهورداري از امکانهات جامعهه       شود میجامعه محسوب  هاي هزینه

 و اقهوقی  اشهخا   افهزون  ثهروت بيشتر و نيز مشارکت داشته باشند. درآمد  ها ینههز تأمينبایستی در 

دهنهده ميهزان قهدرت خریهد بيشهتر و       ها از امکانات جامعه و نشهان  مبين برخورداري بيشتر آن اقيقیب

نهر    اغله،ب  دليه   همهين  بهه . اسهت  گهروه  این توسط بيشترب ماليات پرداخت در کمتر رن سختی و 

 .رود میمستقي  براس، ميزان درآمد و ثروت به شک  تصاعدي باال  هاي ماليات

 نظری مبانی. 2

 یطهوالن  زمهان  یطه  یمله  ديتول و یمل ناخالص محصول بیمل درآمد شیافزا یمعن به 1ياقتصاد رشد

 نظهر  مورد کشور  ی در خدمات و کاالها ديتول زانيم ای یمل درآمد شیافزا آهنگ نبیبنابرا است؛

                                                             
1. Economic Growth 
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 بها  همهراه  هيه ناا  یه  ایه  ملهت   یه  خدمات و کاالها ديتول تيظرف در شیافزا رندهيبرگ در و است

 بیمله  ناخهالص  ديه تول سهاالنه  رشهد منجر به  ي. رشد اقتصاداست خدمات و کاالها نیا ديتول شیافزا

 و یدموکراسه  گسهترش  بيور و بههره  یبازده شیافزا بیاجتماع خدمات گسترش مطلقب فقر کاهش

 شهرو يو مهداوم و پ  ایه پو انیه جر  ی یعنی داریپا ي. منظور از رشد اقتصادشود یم یاجتماع مشارکت

بهه   یبه عنوان فرهنگ گهذار از اقتصهاد سهنت    ياقتصاد رشد .ينه فقط عرله اقتصاد ها عرلهدر تمام 

 است. نیاقتصاد نو

  بهه  يهاتی مال يکهردن درآمهدها   یگزینو جها  ياتولول کام  مال يبرا یزير اساسب برنامه ینر اب

 يبهرا  یهزي ر برنامهه  يمحورها ترین یاستب از اساس یدارموارد ناپا يشترکه در ب ینفت يدرآمدها ياج

در توسهعه   ياتیمال يکشور است و با توجه به نقش مه  درآمدها یو اجتماع يتوسعه و رشد اقتصاد

گسهترش   یبو خهدمات  يهدي تول ههاي  يتتوسعه فعال يباهداف دولتب الالح ساختار اقتصاد يشبردو پ

 ينسهازمانب تهأم   يا بودجهه  ههاي  یتب رفهع محهدود  يير هرور غ هاي يتو اذف معاف ياتیمال هاي یهپا

توسهعه   يجهو درنت ياتیمال يدرآمدها يدر ارتقا یمهم يارنقش بس یقانون يرو اتخاذ تداب یانسان يروين

 ش را دارد.نق ینتر اراده مردم عمده يامر ينتحقق چن يکه برا کند یم یفاکشور ا یو آبادان

 ایران در مالیاتی نظام ساختار. 3

 .سهت ا هها  يهات و ولهول انهوام مال   يآور ههاب جمهع   دولهت  ینهه هز ينتأم يهاراه ترین يتاز بااهم یکی

و همهه   يسهت ن يدهپوشه  یکشهور بهر کسه    يو چرخه اقتصاد ياتدر ا ياتمال يرو تأث يتاهم گمان یب

دولهت اسهت؛ امها     يدرآمهدها  ینتهر نئاز مطمه  يهاتی مال يباورند که درآمهدها  ینبر ا يااقتصاددانان دن

اسهتوار   يهاتی مال يآن بر محور درآمهدها  يکه ساختار اقتصاد يستن ییکشور ما از آن دسته کشورها

 یهن سرنوشت اقتصاد کشور بهوده اسهت. اگرچهه ا    کننده يينتع ینفت يباشد؛ چرا که تاکنون درآمدها

 يمختلف اقتصاد يهاينهاست تا در زم ياجها زمان ااتسال و يستن یرپذ امکان یراات ساختار به ييرتغ

 یزمهان  يهات . مالیهي  بر مشکالت موجود فائق آ يرهبو غ يرنفتیلادرات غ يبلنعتب کشاورز ي از قب

بهه نقطهه    يهاتی گسترش فرهنهگ مال  ينهشود که در زمیم ی دولت تبد ين برائو مطم یبه درآمد واقع

 .ي داشته باش يزن يقو يو پشتوانه و ساختار اقتصاد ي برس یدئالا

 يهات مال  دسهت بهه ولهول    یبمخارج عموم ينتأم يکه برا  است ییکشورها ترین یمیاز قد یرانا

 رسهد  یاز پن  هزار سال م يشبه ب یراندر ا ياتمال یخعمر تار  یساننو یخاز تار یزع  برخ زده است. به
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بهزر    یوشدر زمان دار ياتبار امور مال  يناول ي؛ اما براشود میرب یانبه زمان سومر ياتمال  و ولول

 يهات مال ينهی مع يهزان ملهزم بهه پرداخهت م     يامپراتهور  يها بخش یا و ساتراپ يينو تع ي تنظ  یهخامنش

 .شد یاکتفا م یاو هدا ها يشکشپ یافتدر  که قب  از آن به ی. در االشوند یم

در  يهات قانون مربوط بهه مال  يناما اول شود میبر یرو عشا یالتبه دوره ا ایران در ماليات تاریخچه

مجله  اول   ی،بهه تصهو  « علمهی  الهول  طبق مميزي قانون»به نام  يقمر يهجر 1۳۲۵محرم سال  1۵

انهوام   ينبو جهن  زمه   شد می برداري نقشهادود و مساات  يينبا تع ينقانونب ابتدا از زم ین. با ايدرس

 یربها ذکهر سها    ينبسه  آب و مقدار نفوس وابسهته بهه زمه    يزانآنب م يرغ یا يوهمحصوالتب درختان م

 .شد می ينمشخصات مع

اهال ناکارآمهد و  هعف در     ينگسترده و در عه  هاي يتو وجود معاف يتو عدم جامع يچيدگیپ

و مقهررات   يناز مشهکالت موجهود در اهوزه قهوان     ياتیمال يساز عدم فرهنگ و ییاجرا يها  مانت

هها    عف نظام مالياتی در ایران را وابستگی تاریخی دولهت  ینتر مه  توان می یوع. به نهستند ياتیمال

 .برشمرد یبه درآمد نفت

از نظام جهامع   يو برخوردار است جدیديکشور در اال گذار به مراله  ياتیامروزه نظام مال اما

که  هستند ییسازوکارها ینتر از مه  يتشدن شفاف يشترب جهت در ییها یرساختز یجادو ا یاطالعات

بها   زمينهه  ایهن  دردههد.   یم یشافزا ياتیفرار مال و کنترل ییشناسا يرا برا ياتیسازمان امور مال ییتوانا

بها   ولهول بهه دنبهال    مالياتی امور سازمان کهکشور  مالياتی امور سازمان ک  ي رئ تأکيداتتوجه به 

و همهه   اسهت  يفسهاد ادار  بها  بارزهمو  ياتیکاهش فرار مال ياتیبمال هاي يتالولب محدود کردن معاف

بهه   جامعهلورت  ینا يردر غ بپرداخت کنند ياتمالو مصرفشان  درآمدمتناس، با ثروتب  یدمردم با

برداشته شهده   ياتیالالح نظام مال ياست که برا یمثبت هاي قدماز  یناش برفت سمت عدالت نخواهد

 است.

اسهت کهه بها ارکهت بهه       يهاتی نظام مال يساز هوشمند ياتیسازمان امور مال یکردهايرو یگرد از

فسهادب اعتمهاد    يهزان ههر م  یهرا ز ؛کهرده کهن   یشهه هوشمندب نبض فساد را از همان ابتدا ر ياتسمت مال

 .سازد یدار م را خدشه یعموم
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 يهاتی توسعه و رشد نظهام مال  يبرا یدو گام اساس مالياتی امور سازمان ک  رئي  پارساب علی اميد

نظهام   يسهاز  هوشهمند  یا يساز و دوم مدرن ياتیطرح جامع مال يمد نظر قرار داده است. نخست اجرا

 .ياتیمال

 ياکنون شاهد اجرا و کارکنان سازمان برداشته شده و ه  یرانجانبه مد با تالش همه يساز مدرن

 ؛ي هست ياتیو خدمات مال فرآیندها یشدن تمام يکیدر کشور و الکترون ياتیطرح جامع مال يسراسر

 يهها  از دسهتگاه  يهاتی طرح جهامع مال  يازاطالعات مورد ن یاما در خصو  گام دومب الزم است تمام

در قاله،   يهاتی شود و ههر آنچهه نظهام مال    يرهطرح ذخ ینا یعاتاطال يها و در بان  یافتدر ربط يذ

 ههاي  يسهت  مبنها شهدن س   یهزداده دارد را به دست آورد و با ر يازافراد ن ياطالعات اقتصاد يها یزدادهر

 يهه برداشهته خواههد شهد و عمهالك امکهان ته      يهاتی نظهام مال  يسازمانب گام دوم هوشمندسهاز  یاطالعات

 یکهه راه الهل   شهود  مهی  يسهر و شهفاف م  يقبا استناد به اطالعات دق یانمرد يبرا فرض يشاظهارنامه پ

و  يامهور اقتصهاد   یهر فرهاد دژپسندب وز ينهزم ینهوشمند است. البته در ا ياتنجات اقتصاد کشورب مال

سهازمان امهور    ینکهه و ا برشهمرده  ياتیسازمان امور مال یرا هدف الل ياتینظام مال يهوشمند ییبدارا

 بر درآمد باشد. یبر نفت به بودجه مبتن یم انتقال بودجه مبتناهر یدبا ياتیمال

 ایران در مالیاتی نظام های چال . 4

 یمل ناخالص دیتول با یاتیمال یدرآمدها زانیم. 4-1

درآمهد در   یهع و توز یمله  يهد نامناسه، تول  يه، کشهور ترک  ياتیمال يست چالش موجود در س ینتر مه 

 یهن کشور به خود اختصا  داده اسهت. ا  یسه  را از درآمد مل يشترینکشور است. بخش خدمات ب

تهراز بها نفهت و     هه   يا افزوده ارزش ییتنها از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به يمیبخش در ادود ن

شده  یجاددرلد از ارزش افزوده ا ۳۰ادود  ینکهبا ا ينمچنهکرده است.  یجادا يلنعت و کشاورز

بخهش لهورت گرفتهه اسهت.      ینتوسط ا یپرداخت ياتدرلد مال 1۰ در بخش مشاغ  بودهب کمتر از

 ۷۰دارنهدب   يهار را در اخت یدرلهد از محصهول ناخهالص داخله     ۲۰معادل  یکه سهم یاشخا  اقوق

 یمهال  هاي يتفعال يتبخش به خاطر شفاف یناند. ا را به خود اختصا  داده ياتدرلد از پرداخت مال

در  يفعهاالن اقتصهاد   یگهردش مهال   يترا متحم  شده و در مقاب  عدم شفاف ياتیبار مال يشترینخود ب

 ههاب  يتاز فعال ياريعدم ثبت بس یاها در بخش خدمات  به اطالعات آن یبخش مشاغ  و عدم دسترس
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درلهد از   1۰کهه کمتهر از    يبخش شده است. البته بخش کشاورز یندر ا ياتیفرار مال یشسب، افزا

 .معاف بوده است ياتمعموالك از پرداخت مال کرده یجادرا ا یدرآمد مل

 یسهه وجود دارد که مقا یگريشاخص د يهر کشور ياتینظام مال کارایی يزانم يينرابطه با تع در

 یآن بهه عوامه  مختلفه    يزانشاخص و م یناست. ا یناخالص داخل يدبه تول ياتیمال ينسبت درآمدها

 اقتصهاد  ماليهاتیب  فرهنهگ  ماليهاتیب  فهرار  ههاب  دولهت اجه    ياتیبمال يها نر  ياتیبمال هاي یهپا ازجمله

 .هستند دخي  مالياتی نسبت این کاهش در همگی عوام  این مجموعه که دارد بستگی... و زیرزمينی

مهورد   یاتيه مال يو عدم تحقق درآمهدها  یناخالص داخل ديبه تول یاتيمال يدرآمدها نیيپا نسبت

در اهدود   رانیا در T/GDPاست. در اال اا ر نسبت  رانیاقتصاد ا ياز معضالت جد یکیانتظار 

درلد  ۲۵ يشمال اروپا باال یلنعت يرق  در کشورها نیاست که ا یدر اال نیدرلد است. ا ۵۶/۷

درلهد   ۸/۳۲ ،يدارند به ترت رانیا هيشب باكیتقر یطیکه شرا هيترک ایو  يمانند مالز ییاست و کشورها

 درلد است. ۳۷/۲1و 

مو هوم عنهوان کهرد در اهال      نیدرباره ا کشور یاتيسازمان امور مال ک   يپارساب رئ یعل ديام

دولهت قهرار    اريه در اخت اتيه مهردم بهه عنهوان مال    يدرلد از مجموم درآمدها ۸ادود  يزياا ر چ

 يرقه  اهدود دو برابهر و در کشهورها     نیه دراهال توسهعه ا   يکهه در کشهورها   یدر لهورت  رديگ یم

 برابر است.ادود چهار  افتهی توسعه

 یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال .4-2

بهر درآمهد اشهخا      اتيه ولهول مال  زانيم بیاتيمال يها نظام ییکاراسنجش  يارهاياز مع گرید یکی

بهه طهور عمهده     یقه يبر درآمد اشخا  اق اتيمال ندیفرآ يهدف از اجرا گرید انياست. به ب یقياق

 و هاسهت  اتيانوام مال نیتر شده از شناخته یکی اتينوم مال نیاز درآمد مشاغ  است. ا  اتيولول مال

 .کنند یم استفاده اتيمال نوم نیا از ها کشور یتمام شود گفته اگر ستين اغراق

 افتهه ی توسهعه  يدر اال توسعه نسبت به کشورها يدر کشورها یقيبر درآمد اشخا  اق اتيمال

 .دارد يکمتر تياهم

 ۲۵که در  یاتيمال ياز ک  درآمدها یاتيمال هیپا نیها و سه  ا به آمار یاجمال یو نگاه یبررس با

و  یاتيه مال هیه پا نیه ا نيعنوان کرد کهه به   نيچن توان یقرار گرفته استب م یکشور منتخ، مورد بررس

 اتيه نوم مال نیدرآمد سرانه سه  ا شیو ارتباط مشخص وجود دارد و با افزا یدرآمد سرانه همبستگ
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 نیه بهودن سهه  ا   نیياز عوام  پا یکیبتوان  دی. شاابدی یم شیافزا یاتيمال يک  درآمدها و GDPاز 

 دانست. ادیز يها تيمعافو  اتياز اقدامات اجتناب از پرداخت مال یبيرا ترک یاتيمال  هیپا

 اتيه دارنهدب مال  يادیه ز نسهبتاك فالهله   افتهه ی توسهعه  يکه بها کشهورها   توسعه دراال يکشورها در

  يبهزر  تشهک   يهها  و کارکنان شهرکت  یبردرآمد اشخا  اغل، از دستمزد کارکنان بخش عموم

 يبزر  اقتصاد يها از کار در بنگاه یکه نسبت ک  درآمد اشخا  که ناش یزمان جهيدرنت. شود یم

 است. شتريب زياز درآمد اشخا  ن اتيامکان اخذ مال ابدبی یم شیاست افزا یو بخش عموم

. دارد وجهود یافتهه   توسهعه و توسهعه    ایهران بها دو گهروه از کشهورهاي دراهال      جهه  فالله قابه  تو 

ها به دست  توسعهب سه  قاب  توجهی از درآمد مالياتی خود را از ماليات بر شرکت اال کشورهاي در

ایهن   این سه  از توليد ناخالص داخلی نيز قاب  توجهه اسهت. بهراي ماليهات بهر درآمهد نيهز         . آورند  می

و  يآور دهنهده عهدم وجهود نظهام مناسه، و کارآمهد ماليهاتی در جمهع         بيشتر است که نشان اختالف

 .شناخت مردیان مالياتی است

در مورد ماليات بر ثروتب گرچه سه  آن نسبت به که  درآمهد ماليهاتی بهاال اسهتب ولهی سهه         

ت بهه توليهد   ماليات مزبور از توليد ناخالص داخلی پایين است. در اهالی کهه نسهبت ماليهات بهر ثهرو      

توسهعه   استب این نسبت در ایران و کشورهاي دراهال  1/1یافته  ناخالص داخلی در کشورهاي توسعه

 .است 4/۰

 مالیاتی هیپا گستردگی. 4-3

. همچنهين آن را عهين شهيا یها     شهود  مهی است کهه ماليهات از آن دریافهت     يمالياتی منبع و مأخذ پایه

. درواقهع پایهه ماليهاتی همهان     گيهرد  مهی به آن تعلق  که ماليات طبق شرایط کنند میمو وعی تعریف 

درآمد یها ارزش افهزودهب ثهروت و یها ههر متغيهر        تواند میاین مبنا  .استواقعی دریافت ماليات  مبناي

از امکانات عمهومی کهه توسهط دولهت      گيري بهرهاقتصادي دیگري که بيان کننده توان اشخا  در 

و مقهدار   کنهد  میباشد. الزم به ذکر است که پایه مالياتی تنها منبع اخذ ماليات را تعيين  شودب میارائه 

 .شود میتوسط نر  مالياتی تعيين  معموالكماليات دریافتی 

. در یه  نظهام ماليهاتیب    شهود  پایه یا مبناي مالياتیب ارزشی اسهت کهه ماليهات بهر آن برقهرار مهی      

ی بهاالیی برخهوردار اسهت. مبنهاي ماليهاتی در بيشهتر کشهورهاي        مالياتی از بایسهتگ  هیگسترده بودن پا

هها بهراي ولهول درآمهدهاي ماليهاتی مهورد        توسعه بسيار محدود است. بر همين اساسب دولت دراال
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شوند. طبيعی است که هرچه نر  مالياتی باالتر باشدب  هاي باالي مالياتی متوس  می انتظار خود به نر 

ها  ت هاي کارایی اقتصادي مرتبط با ماليا يشتر شده و به همان نسبت هزینهاختالل در روابط اقتصادي ب

 .یابد افزایش می

توسعهب داراي انعطاف الزم نسبت به رشهد درآمهد    این گذشتهب نظام مالياتی کشورهاي دراال از 

این نوم کشورها وابستگی زیهادي بهه ماليهات بهر کاالههاي انحصهاري و        ؛ زیرا ستيناخالص داخلی ن

هاب نسبت به درآمهد ناخهالص داخلهی بهدون انعطهاف       این نوم ماليات جارت خارجی دارند و الوالك ت

 .هستند

طلبد. اگر افزایش درآمد  هاي دولت افزایش درآمد مالياتی را می به عبارت دیگرب افزایش هزینه

ابهد. بنهابراینب تنهها    ی مالياتی از طریق افزایش نر  مالياتی انجام پذیردب کارایی نظام مالياتی کاهش می

راه افزایش درآمد مالياتیب با توجه به اساسيت و  هرورت افهظ کهارایی اقتصهادي نظهام ماليهاتیب       

ههاي   لورت ظرفيت متناسه، درآمهدهاي ماليهاتی و فعاليهت     نیگسترش پایه مالياتی است؛ زیرا در ا

هاي مالياتی از قبيه ب   پایههمچنان که تنوم کند.  اقتصادي بيشتري زمينه این اج  درآمد را فراه  می

 قاب  توجه در گسترش پایه مالياتی دارد. ريثروت و انوام درآمدب تأث

 مالیاتی متناسب نرخ. 4-4

هها از طریهق    ها همواره افزایش مستمر داشته اسهت. بخهش مهمهی از ایهن هزینهه      ش  هزینه دولت بی

ایهن اسهت کهه تنهها شهاخص       شود؛ اما آنچه که باید مورد توجه قهرار گيهرد    می نيدرآمد مالياتی تأم

ب بلکهه چگهونگی   کنهد مطلوب بودن نظام مالياتی این نيست کهه بيشهترین درآمهد ماليهاتی را ولهول      

 .ولول چنين درآمدي از جهت آثار اقتصاديب سياسیب اجتماعی اهميت چشمگير دارد

ن عواقه، و آثهار اسهت. بهه عبهارت      یا مجموعه يريگ عی از شک روب نر  مالياتی بهينه تاب  نیاز ا

هها هرچنهد از طریهق تعيهين نهر  تصهاعدي بهر درآمهد فهردي و           درآمهد ماليهاتی دولهت    نيدیگرب تأم

پهذیردب امها چنهين سهاختار ماليهاتی نسهبت بهه رشهد اقتصهادي           ها با سهولت و روانی انجام می شرکت

 .رشد اقتصادي شرایط مساعد خود را از دست خواهد داد ب فرایندجهيانعطاف الزم را ندارد. درنت

ب امها مو هوم   کننهد باید مبالغ متفهاوت پرداخهت    بدیهی است که افراد با درآمدهاي متفاوت می

ایهن تفهاوت ممکهن اسهت از طریهق نهر         . اساسی این است که چگونه باید این مبهالغ متفهاوت باشهد   

سهبت بهه رشهد اقتصهادي کشهش الزم را نهدارد؛ زیهرا        ؛ اما چنين نظهام ماليهاتی ن  شودتصاعدي اعمال 
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انهداز   په   تیمفروض این است که با درآمد بيشترب نر  ماليات به لورت تصاعدي افزایش و درنها

یابد. همچنان که ممکن است ایهن تفهاوت از طریهق نهر       به همان نسبت کاهش می يگذار هیو سرما

در کارایی اقتصهادي را بهه دنبهال داشهته باشهد. بهه        که کمترین اختالل يا گونه ب بهشودتناسبی اعمال 

شه  افهراد بها درآمهدهاي      بهی  .هسهتند عبارت دیگرب مردیان ماليات از جهت داشتن درآمد متفاوت 

 متفاوت نباید از نظر پرداخت ماليات مبلغ یکسانی را پرداخت کنند.

مالياتی نسبت درآمدهاي مالياتی ولولی  هاي سازمانکمی سنجش کارایی  هاي شاخصاز  یکی

 لیعهوام  بهه  شهاخص  ایهن . شود می ناميدهکه نسبت مالياتی  است( T/GDPبه توليد ناخالص داخلی )

مختلف اقتصاديب درآمد سرانهب سطح سوادب نر  تهورمب نحهوه توزیهع     هاي بخشنظير ارزش افزوده 

فرار مالياتیب اقتصاد زیرزمينی و شهرایط عهادي ماننهد     هاب دولت(ب اج  اشتغالدرآمدب نر  بيکاري )

در این نسبت در اقيقت مهنعک  کننهده    GDPجنگ و ... بستگی دارد. باید توجه داشت که ميزان 

 گيهري  انهدازه به علت نبود معيار دیگهري بهراي    اماچندان دقيقی از پایه مالياتی در هر کشور است؛  نه

به عنوان جانشين مناسبی براي ارزش پایهه ماليهاتی مهورد     GDP زارزش پایه مالياتی در سطح کالن ا

 .گيرد میاستفاده قرار 

 ایران اجتماعی های الیه در مالیاتی تمکین فرهنگ ناهنجاری. 4-5

هاي گسترده تاریخ طوالنی نظام سلطه در کشور دارد.  ستانی در ایرانب ریشه در الیه ناهنجاري ماليات

جامعه پيش از انقالب اسالمیب بسيار طبيعی است که مردم تمکين مالياتی با ااکميت چنين نظامی بر 

ههاي سهلطانی بها مهردمب بهه یغمها        ها و دولت نداشته باشند؛ زیرا ویژگی برجسته تاریخ رابطه ااکميت

ههایی اسهت. در چنهين فضهایی تنهها رابطهه تضهاد و         بردن اموال مردم توسط کارگزاران چنين دولهت 

 گيرد. ولت شک  میتعارض بين مردم و د

تاریخ پر فراز و نشي، ااکميت سلسله سهالطين بهر جامعهه ایهرانب ميراثهی را در مقولهه فرهنهگ        

توان در ی  دوره زمانی محدود پيامدهاي منفهی   رابطه مردم و ااکميت به جا گذاشته است که نمی

نان که اشهاره شهدب بهه    آن را در زمينه تمکين مالياتی از بين برد؛ زیرا در چنين فضاي اجتماعیب همچ

تمکهين ماليهاتی زمينهه     تیه گيرد. درنها طور طبيعی رابطه تعارض و تضاد بين دولت و مردم شک  می

 پذیرش اجتماعی ندارد.
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بها الهالاات شهکلی از قبيه  قهوانين و      « لهرفاك »ایران  درواقع مسير پر سنگال  ماليات ستانی در 

بلکه  رورت تغييرات بنيادي در باور مردم نسبت بهه  ؛ شود مقرراتب ساختار سازمان مالی هموار نمی

ش  ترسي  نقطه شروم این تغييهرات اهميهت چشهمگير     طلبد. بی ستانی را می تمکين مالياتی و ماليات

 دارد.

 تولید انگیزه و مالیات. 4-6

که ماليات ی  ابزار سياستی اسهت کهه دولهت     دانند یماقتصادي  رانگتحليلو  گذاران استيس اغل،

با استفاده از این ابزار انگيزه توليهد را افهزایش و یها انگيهزه مصهرف یه  کهاالي خها  را          تواند یم

 کاهش دهد.

شدن بحث قطع وابستگی بهه درآمهدهاي نفتهیب مو هوم الهالح       تر يجداخير و با  يها سال در

ماليهاتی   يمالياتی بيش از گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفهت و  هرورت گسهترش درآمهدها    

تعيين شوند که اداق  مزاامت را براي فعهاالن   يا گونه باید به ها اتيمالبراي همگان رو شده است. 

اقتصهادي   يهها  تيه بودن فعال یررسميرا کاهش ندهد. غ يگذار هیسرماانگيزه  و کنداقتصادي ایجاد 

 الطالح زیرزمينی که اغله، بها   مالی توليدکنندگان به يها اسابدر ایران و فقدان شفافيت الزم در 

اقتصهادي کهه در پرداخهت     فعاالن از دسته آن تا استشده  عثبا رنديگ یمفرار مالياتی شک   زهيانگ

بار اللی پرداخت ماليات را بهه دوش کشهيده و در برابهر رقبهاي      شوند یمتلقی  اساب خوشماليات 

 ند.خود را از دست بده يریپذ رقابت قدرت

 اتیبا نظام مال ها مشوقو  ها تیمعافتناسب  عدم. 4-7

هها بهه    مشهوق  یهن ها است. البته اسهتفاده از ا  و مشوق ها يتمعاف يسه  باال ياتیمال يست س یگرمشک  د

لهادراتب رشهد    یشافهزا  يبا به توسعه متوازن منطقه تواند یدر دستان دولت م ياستیس يعنوان ابزار

 يرکهارا ها به لهورت غ  قمشو یناز ا ياريب اما بسيانجامدب يدو رونق تول يفناورب انتقال گذاري یهسرما

بهه ههر    یبهاك که تقر بيني  یم ی باررا کنار بگذ ها یبخشودگ ینگونه ا اگر موارد رانت یات. اند هبه شده

و منهاطق   ياز کشهاورز  یهت لحاظ شهده اسهت؛ از اما   ياتیمال یبخشودگ يبرا يدر قانون مفر يلیدل

 ينقهوان  یهن از ا یکه برخ يستي ن ین. منکر ایهبازار سرما یتو تقو ها یاز تعاون یتگرفته تا امامحروم 

و بهه تبهع آن    يهاتی مال ههاي  یهه انهد پا  هها تنهها باعهث شهده     از آن يارياندب امها بسه   قطعاك به جا و ع شده

 .یابنددولت کاهش  ياتیمال يدرآمدها
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 زیرزمینی اقتصاد. 4-8

 ياهبازار س .است ياتدر بحث مال ها چالش یگرد ازکشور  یرزمينیو ز يررسمیاج  بزر  اقتصاد غ

 يهاتی اسهت و مال  يهت در اهال فعال  یروشهن  ب بهه اسهت  را دربرگرفته یراناز اقتصاد ا يا که بخش عمده

و البته تعدادشهان   کنند یراه ارتزاق م یناز مردم که از ا ياريتا بس شود یامر موج، م ین. اپردازد ینم

کهه   یدولت بهره ببرند. اگهر تنهها بهه رقمه     یاز خدمات عموم ياتیمال يچبدون پرداخت ه ستبيک  ن

کهه   بينهي   یب مياندازی نگاه ب کرد یم ياتیقاچاق کس، درآمد مال یگزینجا هاي يتاز فعال توانست یم

در  ياتیعزم و اراده سازمان امور مال ش  ی. بروند یاز کف م یراات درآمدها به یناز ا یبخش بزرگ

گهروه   یهن مجرمانه ا هاي يتو متعاقباك رلد فعال ياتیو فرار مال ییشو اداره ک  مبارزه با پول يانداز راه

کدفروشههان و لههاابان  يشههده در مههتن قههانون بههرا  بينههی يشپهه يههها از متخلفههان در کنههار مجههازات

 ياتیبمالسازمان  ياز سو يکاغذ يها به شرکت يعدم اختصا  شماره اقتصاد يبلور يها شرکت

عهدم   يبهرا  ياتیمال یانمرد يساز آگاه یبمبارزه با کدفروش يبرا یئو قضا یانتظام ينهادها يهمکار

 يتبه شفاف یمنته يراست که مس یو کدفروش ازجمله اقدامات عمل يکاغذ يها با شرکت يهمکار

 .کرده است  يدبخشام یگرياز هر زمان د يشرا ب یراناقتصاد ا يرو يشانداز پ و چش  ياقتصاد

 ایران در مالیاتی فرهنگ. 4-9

 يهات پرداخت مال يو معنو يدر عنالر ماد يختگیفره یانجر یعبارت است از بررس ياتیفرهنگ مال

 از اي مجموعهه  دیگهرب  عبهارتی  ه. به نکرد آ ینهدولت و هز يفت آن از سویاشهروندان و در ياز سو

 از مهردم  آگهاهی  زانو ميه  جهاري  قهوانين  عیباجتما هاي ارزش هاب آرمان تبب برداشبينش تلقیب طرز

 .سازد می را مالياتی فرهنگ مالياتب

فرهنگ ماليهاتی بهه مفههوم پایبنهدي مردیهان بهه تکهاليف ماليهاتی خهودب ههدفی اسهت کهه همهه              

مه  در گهرو اشهاعه فرهنهگ ماليهاتی و      نیاند. تحقق ا هاي مالياتی جهان در آرزوي تحقق آن سامانه

انگيزه فرار مالياتی در ميان افراد ریشه در شرایط اجتمهاعیب   فرهنگ داوطلبانه پرداخت ماليات است.

 شيوبه  ب با وجود آنکهه بسهياري از مهردم که     رو  نیسياسیب اقتصادي و اتی مذهبی کشور دارد. از ا

هاي کشور اسهتب   ها و برنامه ولت براي اجراي طرحدانند که ماليات از منابع مه  سه  درآمدي د می

 .کنند اما به عل  گوناگون تا اد امکان از پرداخت آن اجتناب می
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درواقعب ميزان همکاري افراد با نظام مالياتی و تمای  آنان بهه پرداخهت ماليهاتب بهه درجهه رشهد       

راینب نظهام ماليهاتی بایهد بهه     اجتماعی و اعتقاد مردم نسبت به رسالت نظهام ماليهاتی بسهتگی دارد. بنهاب    

تمهيداتی بياندیشد تا باور مردم نسبت به نظام مالياتی افزایش یابد و اعتمهاد آنهان را فهراه  آورد. در    

این امر در بهاور و قبهول مردیهان      و شود یتلق یلورتی که پرداخت ماليات ی  ارزش ملی و اسالم

 پذیر سازد. ل ماليات امکانتواند مشارکت مردم را در تشخيص و ولو ب میرديجا گ

 یاتیمال یها وجود وقفه. 4-10

 وجهود  دارد ريتهأث  زيه ن هها  اتيه مال ولول سطح بودن نیيپا در که یاتيمال ست يس ییاز مشکالت اجرا

 یهی اجرا سهت  يس در گهر ید عبهارت  بهه ؛ اسهت  هها  اتيه مال يآور جمع در یرقانونيغ و یقانون يها وقفه

 پرداخهت  واقعهاك  اتيه مال کهه  یزمهان  تها  شهود  پرداخهت  اتيمال ستیبا یکه م یانزم نيب کشور یاتيمال

 داده را آن از اسهتفاده  اجازه يمرد به قانون که است يريتأخ یقانون وقفه. دارد وجود فالله شود یم

 مهلهت  اتمهام  از په   یاتيه مال يمهرد  مواقهع  یبرخه  در و شهود  ینم يا مهیجر گونه چيه شام  و است

 شهود  یمه  مواجه یرقانونيبا وقفه غ ها اتيمال يآور و جمع کند ینم اتياقدام به پرداخت مال زين یقانون

 ولهول  يبهرا  یهی اجرا اقهدامات  و هها  اعتهراض  صبيتشهخ  يفرآینهدها  از یناش شتريب مو وم نیا که

 کهاهش  موجه،  هها  اتيمال ولول در ريتأخ یتورم طیشرا در که است حيتو  به الزم. است اتيمال

 .شود یمح  م نیدرآمد دولت از ا یارزش واقع

 یاتیضعف نظام اطالعات مال. 4-11

و  کند میعم   یاتينظام مال يبه عنوان هسته مرکز یاتياطالعات مال شرفتهيکشور پ یاتيدر ساختار مال

و  یاسهت کهه طرااه    نیه که اعتقهاد بهر ا   يطور  به شود می یتلق ست يس تيعام  موفق نیتر عمالك مه 

و  یاتيه مال اسهت يس یاثربخشه  کهردن عهالوه بهر فهراه      یاتيه نظهام مطلهوب اطالعهات مال    يزیه ر برنامه

از فهرار   يريشهگ يدر پ یاتينظام مال تيموفق يبرا يعام  مرثر یاتيمال ست يس يبرا تر قيدق يزیر برنامه

 يادار فسهاد  کهاهش  بیاتيه مال عهدالت  تیه رعا و ضيتبعه  کاهش منابعب اتالف از يريجلوگ بیاتيمال

 .کند یم عیرا تسر یاتيبه اهداف نظام مال یابياست و دست

تعهداد   زيه و ن ياقتصهاد  يهها  تيه در روابهط و فعال  یدگيچيتنوم و پ شیذکر است که افزا انیشا

 نیه ا. دیه افزا یمه  آن زانيم و نوم و قيدق ییشناسا در ها نظام مشکالت بر خود نوبهبه  يفعاالن اقتصاد

 يزیه ر برنامهه الزم و فقهدان   يگهذار  هیعهدم سهرما    يه کشهور بهه دل   یاتيت که نظام مالاس یطیشرا در
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 بهه  اطالعهات  و بهوده  مطلهوب  و مناسه،  یاتيه مال اطالعهات  ست يس فاقد گذشته يها سال یط مناس،

 .رديگ یم قرار یاتيمال نظام ارياخت در مستند ريغ و ناقص و پراکنده لورت

مقهررات در اسهتقرار    نیتهر  از مهه    يمسهتق  يهها  اتيمکرر قانون مال 1۶9ماده  راستاب نیا در البته

 اطالعهات  هيه کل بهه  را یاتيمال امور سازمان یدسترس یطرف از ماده نیاست. ا یاتيکام  نظام جامع مال

 اريه ملهزم بهه در اخت   زيه را ن انیه مرد گهر ید یکهرده و از طرفه   سهر ياشخا  م ییو دارا يدرآمد بیمال

و  ياقتصاد يها تيفعال تيمکرر به منظور شفاف 1۶9طبق ماده  .است کرده یاتيگذاشتن اطالعات مال

 یاتيه مال انیمرد ییو دارا يعملکرد بیتیاطالعات هو گاهیپا بیاتياطالعات مال کپارچهیاستقرار نظام 

و  یقه ياشخا  اق یو ملک يا هیسرما بیمعامالت بيو اعتبار یپول بیاطالعات مال رينظ يشام  موارد

 .شود یم جادیکشور ا یاتيمال در سازمان امور یاقوق

 مالیاتی فرارهای. 4-12

بخش نهامنظ  اقتصهاد بهوده اسهت. بهه لحهاظ آثهار و         ای ینيرزمیز يها تيفعال یجزء الل یاتيفرار مال

بر اقتصهاد اثرگهذار باشهد.     تواند یاست که از چند جهت م يا مسئله یاتيفرار مال» بياقتصاد يامدهايپ

. دههد  یکاهش مه  يا بودجه يازهايو برآوردن ن اتيمال يآور دولت را در جمع ییتوانا نکهینخست ا

 تواند یقرار داده و م ريرا تحت تأث یاتيبار مال عیتوز بیاتيمال يبا کاهش درآمدها یاتيدرواقع فرار مال

رو سهازد. دوم   را با مشک  روبهه  یمال استيمورد انتخاب دولتب س يها نهیمحدود کردن گز قیاز طر

مثهال   ياقتصهاد بهه دنبهال داشهته باشهد. بهرا       يبهرا  زين يگرید یتبعات منف تواند یم یاتيفرار مال نکهبیا

نه ثروت و ناعادال عیتوز بياقتصاد يريگ  يرو ساختن تصم بار بر بودجه دولتب با مشک  روبه  يتحم

 .همراه است یبخش خصول هیانداز و انباشت سرما بر پ  یمنف ريتأث

 :کرد یمعرف گونه ینتوان ایرا م ياتیفرار مال يدایشمرثر در پ يهاينهزم ینتریعشا

 ؛ياتیعدم گسترش فرهنگ مال .1

 ؛ياتدر اخذ مال يگيرينظارت و پ يست عدم مبادله کام  مطالعات و نبودن س .۲

 ؛آن يالراس و وجود  عف در اجرا یعل يصتشخ .۳

 ؛ياتیمال ينقوان ییبودن  مانت اجرا يف ع .4

 ؛ياتموقع مال در ولول به يرتأخ .۵

 ؛و متنوم يعوس ياتیمال هاي يتوجود معاف .۶
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 ؛ياتیو مقررات مال ينو ابهام در قوان يچيدگیپ .۷

 ؛ياتیمال هاي ياست عف س .۸

 ؛کارآمد یعدم توجه به جذب منابع انسان .9

 ؛یانمتناس، با عملکرد مرد يهعدم وجود پاداش و تنب .1۰

 از اقوق خود. ياتیمال یانمرد المعدم اط .11

 کشورها یردر سا یاتینظام مال تطبیقی مطالعات. 5

 یهدر کشور ترک مالیات سیستم. 5-1

اسهت   داشهته هاي گذشته رشد بسيار خوب اقتصهادي را   یکی از کشورهایی که در سال ترکيهر کشو

 .پردازی  میکه در ادامه به بررسی نظام مالياتی آن 

 درآمد بر مالیات. 5-1-1

درلد اسهت. بسهته بهه ميهزان درآمهد سهاالنهب        4۰و  1۵در ترکيهب بين محدوده نر  ماليات بر درآمد 

بهزر  بایهد    يهها  ماليات ه  بين این دو ميزان متفاوت خواهد بود. اشخا  اقوقی ازجمله شهرکت 

ماليات خود را په  از تعيهين سهود بها توجهه بهه مقهررات پرداخهت کننهد. قهوانين ماليهاتی در مهورد             

 شود. ها با دقت خالی پيگيري می شرکت

 فروش بر مالیات. 5-1-2

فروش هر چيزي از محصوالت کشاورزي گرفته تا روزنامه وظيفه پرداخت ماليات را به همهراه دارد.  

تهرین نهر  ماليهات یه  درلهد        درلهد اسهت. پهایين    1۸افزوده ه  در ترکيه ادود  ماليات بر ارزش

شودب معافيت ماليات بهر   ته میاست. هنگامی که شرایط خالی به منظور توسعه لادرات در نظر گرف

تواند هه  ماليهات بهر فهروش و هه  در       شود. به این ترتي، ماليات ی  شرکتب می فروش موجود می

 افزوده باشد. پایان سالب ماليات بر ارزش

 مستغالت و امالك بر مالیات. 5-1-3

قرار گرفته است  مورد بازبينی ۲۰۰۲و  199۸ب 19۷۰هاي  قانون ماليات بر امالك و مستغالت در سال

 هاي ياتتر شده است. ماليات بر ساختمان در کنار ماليات بر داراییب از مال  هاي اقوقی آن قوي و پایه

رسههد.  هههاي ترکيههه مههی  . درآمههد االهه  از چنههين ماليههاتیب بههه شهههرداري هسههتندمههه  ایههن کشههور 
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 ۳اهدود   امالك و مستغالت ه  شهما را مشهمول پرداخهت ماليهات خواههد کهرد کهه        یدوفروشخر

 درلد است.

 خودرو و سوخت مالیات. 5-1-4

ترکيهب ماليات بر سوخت و خودرو است. اخذ ماليات از مصهرف سهوخت و    هاي ياتمال ینتر از مه 

دهنهده ماليهات در ایهن کشهور اسهت کهه        اقالم تشهکي   ینتر استفاده از خودرو در ترکيه یکی از مه 

دههد. نسهبت انهوام ماليهات و عوار هی کهه          مهی بخش عظيمی از درآمدهاي بودجه ترکيه را تشکي

ویژه سوخت خهودروب در مهواردي    شودب به مختلف از سوخت فسيلی در ترکيه اخذ می ینتحت عناو

رسد. افزون بر اینب لاا، ههر خهودرو    کننده می درلد ک  نر  عر ه آن به مصرف ۷۳از  يشبه ب

تفاده از خودرو به دولت بپهردازد کهه ایهن    باید ساالنه به نسبت اج  موتور و سن خودروب ماليات اس

 عالوه بر ماليات خرید یا فروش است.

 مالیات در کشور آلمان سیستم. 5-2

و بهها  تدرلههد اسهه ۵/4۷کشههور  نیههدر ا اتيههکشههور اروپاسههت و نههر  مال نیتههر تيههآلمههان پرجمع

 .اسهت  اقتصهادها در جههان   نیتهر  از مهه   یکه ی قدرتمنهد  یلهادرات  يريگ جهت  یاز  يبرخوردار

 يمرکهز  نيبهرل . دارنهد  کشور نیدر اقتصاد قدرتمند ا یمتوسط و کوچ  نقش مهم يوکارها کس،

 .شود یم محسوب ها آپ استارت يبرا شمول جهان و پررونق

ولهی اگهر چنانچهه شهرکت      اسهت % محاسبه شده 4۵ها در آلمان با نر   بر درآمد شرکت اتيمال

% تنهزل یابهد. در ایهن    ۳۰% بهه  4۵تصمي  به تقسي  سود خالص گرفته شودب باید ماليات بر شهرکت از  

المقهدور از تعلهق    چنان ترتيباتی براي استفاده از اعتبارهاي ماليهاتی برقهرار اسهت کهه اتهی      سيست  آن

 مشمول ماليات قرار گيرد. بار ماليات مضاعف جلوگيري شود و تا آنجا که ممکن است فقط ی 

هها ممکهن اسهت بهه      آن هایشهان  یها به منظور کهاهش بهده   تحت فشار قرار گرفتن دولت یدر پ

 يهات نهر  مال »همچنهين   .آورنهد  يپردرآمهد رو  يها گروه يبرا ياتو ع مال یقدرآمد از طر یشافزا

هرچنهد   .دارد قرار طلوبم یا بهينه ماليات نر  زیر پردرآمدب افراد براي فعلی درلدي 4۵ «اي يهااش

 ينهه زم یهن در ا یافراطه  هاي ياستمعموالك سخت است و س ينهزم یندر ا يحلح هاي ياستکه اتخاذ س

 يهاتی مال يکاهش درآمهدها  يجهاز ثروتمندان و درنت یممکن است امکان مهاجرت بخش قاب  توجه

مههاجرت   یشممکن است باعث افزا ياتنر  مال یشافزا یگر؛ به عبارت دباشد داشته بر در رادولت 
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خالص درآمهد  اتی  ياتبنر  مال یشپ  از افزا ي،ترت ینکشورها شده و به ا یرافراد پردرآمد به سا

 .یابددولت کاهش  ياتیمال

 جنوبی یقایآفر کشور در مالیات سیستم. 5-3

انهد. در   الی شدهها تابع سيست  مالياتی دوگانه خ در سيست  مالياتی جدید آفریقاي جنوبی نيز شرکت

طهور یکسهان اعمهال      هها بهه   % نسبت به درآمد مشمول ماليات شرکت4۰درجه اول نر  مالياتی وااد 

شهود. ولهی بها     شود. اگر شرکت به فکر تقسي  سود برنيایدب به گرفتن همين اندازه ماليات اکتفا می می

اندب تجلی خواهد شد که در   هادهطرح مسئله تقسي  سود نوم دوم ماليات که نام آن را ماليات قانونی ن

 درلد است. 1۵همه موارد معادل 

گذاري بيشتر از مح  سود ویژه اسهت. در   ها به سرمایه هدف از این سيست  جدید تشویق شرکت

کننده سهود   دریافت يها شدن ماليات جلوگيري شود به شرکت يا عين اال براي آنکه از چندمراله

خهود را از مجمهوم درآمهد     يهها  افهت یدر گونه نیسهام از سایر مرسسات اجازه داده شده است که ا

 يبدر جههت مقابلهه بها کالهبهردار     یمختلف قانون يرتداب رغ  یعلمشمول ماليات شرکت کسر کنند. 

از الهول و   يبر و بهره. سوءاستفاده خورد یاز موارد به چش  م يارينوم تخلفات در بس ینهنوز ه  ا

 ينو همچنه  يهاتی مال يسهت  س یهن ا يکهره بهه پ  يا خسارات عمده تواند یبر ارزش افزوده م ياتمال ينقوان

 .وارد آورد یجنوب یقايآفر یعموم يدار خزانه

 فروشنده توسط کاال صادرات. 5-3-1

بر ارزش افزوده مشمول نهر  لهفر    اتيمال یبر اساس ال  کل یجنوب يقایلادرات کاال از آفر

ارائه دهد تا بتواند از  یمدارك الزم و کاف یستیرا لادر کند با شیاست. اگر فروشنده خودب کاالها

 .رديبهره گ یال  کل نیا

 تهر  قيه کنتهرل و نظهارتب بهتهر و دق    شهود؛  یمه  لهادر  مايهواپ ایو  یکه کاالها توسط کشت یزمان

و اسهناد مربوطهه را    یپرداخته  بيونق  تجار مدارك مجوز ام  یستیها با ب چون آنرديگ یلورت م

 نیه . اردیپهذ  ی)جاده( کمتر لهورت مه   ینيزم قیلدور کاال از طر نهيکنترل در زم نیارائه دهند. اما ا

بهر داده و   اتيه مال افهت یکاذب در جهت در يدارد و ااتمال ادعا زين یبیمعا شیایال  برخالف مزا

 گونه چيفروخته شده و ه یمحل يکه کاال در بازارها یدر اال .است ارياستفاده از ال  نر  لفرب بس

 .شود یلادر نم ییکاال
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 داریخر توسط کاال صادرات. 5-3-2

از نهر    توانهد  یکه مشمول طرح لادرات باشهدب مه   یدر لورت کند لادر را کاال داریکه خر یزمان

اجناسهش   ياز همهان ابتهدا از نهر  لهفر بهرا      ایه  توانهد  یاو مه  ی. به عبهارت شودمند  لفر اجناسش بهره

بهر ارزش   اتيه مال یبهر ارزش افهزودهب وجهه برگشهت     اتيه پ  از پرداخهت مال  نکهیا ایاستفاده کند و 

  شیمهدارك الزم را در جههت لهدور کاالهها     یسهت یبا زي. اما در هر شک  او نکند افتیافزوده را در

و  قيه جوانه، امهر را مهورد تحق    کردندب یم دايپ به مدارك او سوءظن یاتيارائه دهد. اگر مقامات مال

بهر سهتاده را از او    اتيه و در لورت اثبهات تخلهف شهخص فروشهندهب که  مال      دادند یقرار م یبررس

 .شد یامر اثبات م نیخالف ا نکهیمگر ا گرفتند یم

 ژاپن کشور در مالیات سیستم. 5-4

 نيو چ کایاقتصاد بزر  در جهان پ  از آمر نيژاپن سوم بیاسم یناخالص داخل دياز نظر سرانه تول

 اختصها   خود به را ده رتبه کشور نیا(PPP) خرید قدرت  ياز نظر شاخص برابر نبياست. همچن

 .قاب  توجه است ژاپن تيجمع به توجه با که است داده

 داده يجها  خهود  در را ثروتمنهد  تعهداد  نیشهتر يب ويه توک جههانب  در ها تختیپا گرید با سهیدر مقا

 را اتيه مال نهر   شهتر يب مردمانشهان  که هستند ايآس در ییکشورها تنها یستيونيله  یرژ و ژاپن. است

 .کنند یم پرداخت

 .درلد است 9/۵۵بر درآمد در ژاپن  اتينر  مال

 يها نيماش و يفناور انوام ديتول در ايآس يکشورها گرید با سهیدر مقا یژاپن يها شرکت يبرتر

 .کند کس، اتيمال افتیدر قیطر از يادیز درآمد کشور نیا دولت که شده موج، شرفتهبيپ

اي برخوردار اسهتب سيسهت  ماليهاتی آن عمهدتاك بهر       در کشور ژاپن که از فرهنگ مالياتی پيشرفته

درلهد و   ۷۰مسهتقي    يهها  اتيه طهور تقریه، مال   مستقي  بر درآمد و سود متکی است. بهه   يها اتيمال

دهنهد. در ایهن کشهور سيسهت       درلد درآمدهاي ملی مالياتی را تشکي  می ۳۰غيرمستقي   يها اتيمال

 ۷۰تها   ۵/1۰تصاعدي در مورد ماليات بر درآمد اشخا  اقيقی در این کشور برقرار است کهه بهين   

 کند. درلد تغيير می

 هر  . در اهال اا شهود  ها بر مبناي درآمد ی  دوره مالی محاسبه و ولول مهی  ماليات بر شرکت

% بهراي سهود   ۳۰% بهراي سهود توزیهع نشهده و     4۰شود که  نر  دوگانه براي ماليات شرکت اعمال می
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هها بهيش از    ها یکصد ميليون ین و درآمهد آن  که سرمایه آن ییها توزیع شده است. البته براي شرکت

 % است.۲۲% و توزیع شده ۲۸ین نيستب نر  ماليات سود توزیع نشده  ونيليهفت م

 فرانسه کشور در مالیات سیستم. 5-5

 کشهور  نیا. شود یم محسوب یجهان يها قدرت از یکی و اروپاست تيپرجمع کشور نيفرانسه سوم

 نيب دومه (PPP) دیه قهدرت خر  ياست و بها در نظهر گهرفتن شهاخص برابهر      (G7) هفت گروه عضو

 راكياخ. است درلد ۵۰٫۲۰ کشور نیا در درآمد بر اتينر  مال .شود یم محسوب اروپا بزر  اقتصاد

 ورویه  ونيه ليم 1 از شيبه  که ییها يفرانسو يبرا درلد ۷۵ تا اتيمال نر  بردن باال يبرا ییشنهادهايپ

 .ه استشد مطرح دارند درآمد

هها لهورت    در فرانسهب تعلق ماليات بر شهرکت در درجهه اول براسه، شهک  اقهوقی شهرکت      

وکهار مرسسهات    به فعاليت و کس، پذیرد. عالوه بر این ماليات بر شرکت نيز ممکن است با توجه می

 ها شود. شام  اال آن

نر  اللی ماليات بر شرکت در کشور فرانسه نر  واادي برابر درلد اسهت. ایهن نهر  قبه  از     

ها اتی در لورت نداشتن سهود مشهمول ماليهات نيهز      درلد بود.  مناك شرکت ۳4معادل  199۳سال 

از این نهوم از ماليهات    ییها د. نهایت آنکه پرداختباید اداق  ماليات مقطوعی را در هر سال بپردازن

 يبهرا  يالديمه  ۲۰14بر شرکتب در همان سال و دو سهال ماليهاتی بعهد قابه  کسهر اسهت. در بودجهه        

 یاتيمال کنندب یپرداخت م وروی ونيليم  یباالتر از  یکه به کارکنان خود ساالنه اقوق ییها شرکت

 یافتیاقوق در وروی ونيليم  یاست که مثالك از  یه آن معنب نیکرده است. ا نييدرلد تع ۷۵بر  بالغ

. شهود  یمه  زیه به خزانه دولت وار هيو بق ماند یم یشخص باق يبرا يورویهزار  ۲۵۰اشخا  فقط  نیا

 .ديرس ،یشورا به تصو نیبرگشت در ا و  ها جدال و رفت قانون پ  از مدت نیا

و دولهت فرانسهوا    شهود  یسابقه محسوب م ک  يا مصوبه اتيمال افتیرق  در ثيمصوبه از ا نیا

 فيدولهت توله   یاتيه مال يدرآمهدها  شیو افزا یدر جهت تحقق عدالت اجتماع یاوالند آن را گام

را در بهر   یو مضهرات  ستيکام  ن يگریمصوبه مانند هر قانون د نیکه ا ستين یکرده است؛ البته شک

و کارکنهان متخصهص و نخبهه بهه      رانیمهد  ای هیاز آن مهاجرت لاابان سرما یکیخواهد داشت که 

کشهور مها    يبهرا  توانهد  یمصهوبه مه   نیه . ا یه ا هه  شهاهد آن بهوده    تهر  شيخارج از فرانسه است کهه په  

 .آموز باشد عبرت
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که  یدولت رانیبلکه مد یبخش خصول رانیآن ه  نه مد -ارشد رانیکه درآمد مد يدر کشور

از  یارقهام  یرازگونه است و ههر از چنهد گهاه   مکتوم و پنهان و  -رنديگ یاقوق م المال تيب ،ياز ج

 یواقعهاك خهال   یمصهوبات محکمه   نيچنه  ياجهرا  يب جاکند یم زده رتيو همه را ا افتد یپرده برون م

 .است

 رانیاقهوق مهد   نکهه یمه  به دنبال خواهد داشهت: اول ا  تيکشور دو خال نیامصوبات در  نیا

هه    هها( کهه بهاز    یدولته  )شهبه  یخصهولت  ایه  یدولت يها و شرکت یبخش عموم رانیمد یات ای یدولت

و دوم  رديه گ یفهرار آن را مه   يهها  گلوگهاه  يو جلهو  کند یمتعلق به مردم هستند را شفاف م تیدرنها

و  من کم  به تحقق عهدالتب    یرا تعد يو کارکنان عاد رانیاقوق مد نيتفاوت فااش ب نکهیا

 .زدیر یخزانه م ،يرا به ج یالتفاوت هنگفت مابه

 سوئد کشور در مالیات سیستم. 5-6

  يه دل بهه  نيهمچنه . اسهت  جهان در ثروتمند کشور نيهفتم سوئد بیداخل ناخالص دياز نظر سرانه تول

 .باالست اريبس يسوئد شهروندان انيم در یزندگ به ديام بیزندگ ياستانداردها بودن باال

بهر درآمهد در    اتيه مال. نهر   کنند یدر سطح درآمد را تجربه م يرابرناب زانيم نیکمتر ها يسوئد

کهه   یبه خود اختصا  دادهب در اهال  نهيزم نیآمار را در ا نیباالتر که درلد است 1/۵۷کشور  نیا

 .درلد است 41.۶۵ بيو توسعه اقتصاد يسازمان همکار از نظر بر درآمد اتيمال نيانگيم

 ایتالیا کشور در مالیات سیستم. 5-7

اقتصهاد بهزر     نيو هشهتم  است اروپا يکشورها نیتر تيپرجمع از یکی تبيجمع ونيليم ۶۰ با ايتالیا

 ياز اعضهها یکههی یکشههور لههنعت نیهها .اروپهها اسهت  هیههاقتصههاد بههزر  در اتحاد نيدر جههان و سههوم 

 از یکههی (SMEs) متوسههط و کوچهه  يوکارههها کسهه، ییایههگههروه هفههت اسههت. پو گههذار انيه بن

 .شود یم محسوب کشور نیا اقتصاد قدرت و یافتگی توسعه  یدال نیتر عمده

بهاال موجه، شهده     تيفيدارد. ک ياريبس ديتأک تيفيبر لادرات محصوالت لوک  اما باک ايتالیا

بر درآمهد در   اتينر  مال .رقابت کند اينوظهور در آس ياقتصادها گریو د نيبا چ یسادگ به ايتالیکه ا

 .درلد است ۸/4۸کشور  نیا
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 مالزیکشور  در مالیات سیستم. 5-8

و  يات. بخش اعظ  درآمد دولت از راه مالشود یاداره م ياتاست که دولت آن با مال يکشور يمالز

پرداخهت  نو عوارض عادت دارنهد.   ياتکشور ه  به پرداخت مال ینعوارض گوناگون است. مردم ا

بها   یسهه در مقا يمالز ياتیپرداخت قبض برق. نظام مالناست که  ي،قدر عج همان يا عده يبرا ياتمال

 یهن در ا يزن مستقي  يرو غ ي مستق ياتو هر دو نوم مال آید یاساب م  به یمترق یها نظام کشور رييابس

 کشور وجود دارد.

کننهدگان   پرداخت يبنا شده است برا يقدق يو راهکارها ينقوان ياتاخذ مال يگونه که برا همان

 در نظر گرفته شده است. يالتیتسه يزن ياتمال

 هستند؟ ياتمشمول مال یاما چه کسان

اسهت. تهاجرب    يهات مشهمول مال  یکس، شود در االت کله  يکه در کشور مالز يهر نوم درآمد

 یبگهران سههام و اوراق بههادارب مشهاغ  خهدمات      کنندهب هنرمندانب معاملهه  يدتول يرببگ بازرگانب اقوق

تر  راات يبرا ینجاپرداخت کنند. در ا ياتمال بایست یم یبه نوع ی مشاوران و وکال و پزشکان هر 

دارنهدگان   يهر )نظ يقیرا به دو دسته اشخا  اق ياتکنندگان مال شدن پرداختن به مو ومب پرداخت

 .کني  یم ي ها( تقس شرکت ير)نظ ی( و اشخا  اقوقيکار مالز یزايو

 ها شرکت –یاشخاص حقوق یاتمال. 5-8-1

به عنوان  رادرلد از سود  ۲۵ ياتمال یاند در االت کل ثبت شده يکه در مالز ییها در مورد شرکت

کننهده مهرتبط    مرتبط با فروش به مصهرف  هاي يت؛ اما چنانچه شرکت به فعالکنند میپرداخت  ياتمال

بابهت سهود    يهات جز پرداخت مال هت  به یاب سوپر مارکتب کافهب بار یفروش رستورانب لباس يرباشد نظ

و به دولت پرداخهت   کرده یافتدر يمشتراز  يزن sales tax یعنیفروش  ي مستق ياتمال یداال ب با

 ینو الک  ا يگارس يدرلد است اما به عنوان مثال برا 1۰ یفروش به لورت عموم يات. نر  مالکند

 درلد است. ۵ یاساسيرغ ییمواد غذا يدرلد و برا ۲۰رق  ادود 

 يهت فعال یمناطق مانند بنهدر کالنهگ تنهها اگهر شهرکت      یدر برخ يزن ياتیمال هاي معافيت ينهزم در

 یوله  شهود؛  یمعهاف مه   يهات از مال کندخود را لادر  يداتدرلد از ک  تول ۸۰داشته باشد و  يديتول

مناطق به طهور   ینرستوران و سوپر مارکت ه  در ا یا المللی ينب یکه بازرگان يستآن ن يبه معنا ینا

 .شوند یمعاف م ياتاز مال یکل
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 حقیقی افراد به مربوط –یشخص یاتمال. 5-8-2

 کار یزایدارندگان و

 ي: دسته اول افهراد شوند یم ي نوم کار و درآمد به دو دسته تقس يثاز ا يکار مالز یزايدارندگان و

بهه لهورت    یانسهان  يهروي ن ينتهأم  يهستند کهه بها قراردادهها    ئیجز يو کارگرها ينمستخدم ي از قب

 يهات مشهمول مال  بدارندی یينپا يدسته از کارگران چون دستمزدها ین. اشوند یم يوارد مالز یگروه

 يهروي ن يهها  و پرداخت آن بر عهده شرکت یها باشد هماهنگ آن يتمتوجه فعال ياتیاگر مال یا يستندن

 است. یانسان

انهد   کار گرفته یزايکشور و ینهستند که با ثبت شرکت در ا يافراد DP1۰ یزاياما دسته دوم و

دسهته مطهابق بها اطالعهات      یهن هستند. ا یرکتمتخصص در استخدام ش يرويبه عنوان کارشناس و ن یا

مختلهف   یطدر شهرا  کهه  کننهد را پرداخت  ياال  از درآمد خود در مالز ياتمال بایست یموجود م

 متفاوت است. ياتمال ینا

 افزوده ارزش اتیمال. 5-8-3

قله    یهن ا ییآن از اولهله و توانها   يحاتدارد کهه تو ه   یهادي ز ههاي  يچيدگیارزش افزوده پ ياتمال

 يهات مال يکهه در مهالز  ینهه  ا   و مهه  اشهاره کهن  و آن    یعموم يلیمورد خ ی خارج است. فقط به 

 یو په  از مهدت   یهد را بخر یاگهر ملکه   یعنهی لغهو شهده اسهت     ۲۰۰۷ارزش افزوده بر امالك از سال 

 معاف است. ياتسود اال  از مال يدتر بفروش گران

 یمالز در اتیمال پرداخت یایمزا. 5-8-4

شهرکت   یها فهرد   یمهال  یزنهدگ  يبهرا  یو اخالقه  یاجتمهاع  یباز منهافع عمهوم   يجدا ياتت مالپرداخ

 یزاهايمجوزها و و یدجز کم  مرثر به تمد ها به شرکت يدارد. برا یفراوان یايمزا يزن دهنده ياتمال

 يهها  وام یافهت در يفرلهت بهرا   یجهاد ا یاسهاب  موقع و خوش به ياتاسن پرداخت مال ینتر کار مه 

موقهع پرداخهت    بهه  يهز ن ياتکه دو تا سه سال سود ده باشد و مال یطور معمول شرکت است. به  يتجار

 یهدب جد يهها  وکارب انجام پهروژه  توسعه کس، يبرا یمختلف يالتها تسه از بان  تواند یکرده باشد م

 المللهی  ين( در معهامالت به  یاعتبهارات بهانک   یر)سها  یهوزان   یافتدر یو ات يازامکانات مورد ن یدخر

 .کند یافتدر
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اعتبهار   یافهت وام و در يهر نظ يالتیتسهه  يهات پرداخهت مال  يارمع ينبه هم يزن يقیاشخا  اق يبرا

 یهزاي و یافهت امکان را دارند که بالفالله په  از در  ینا يقیبه همراه خواهد داشت. افراد اق یبانک

ماه پرداخهت مسهتمر    ۳ها  را به لورت ماهانه انجام دهند. اغل، بان  ياتکار داوطلبانه پرداخت مال

با مراجعه به  تواند یفرد م یسال مال یان. در پادانند یم يالتاراده تسه يبرا یقاب  قبول ياررا مع ياتمال

درخواسهت بازپرداخهت مبهالغ قابه       هها  یمربوط به بخشهودگ  يها و ارائه اسناد و فاکتور ییاداره دارا

 ی درخواست با لدور  ی روز پ  از تقد 4۰ يات. به طور معمول اداره مالکندبه خود را  یشبخشا

 .کند  یمسترد م دهنده ياترا به مال یچ  مبلغ بخشودگ

 گیری نتیجه. 6

 وو رفع نيازهاي جامعه اسهت   يندرآمدي دولت براي تأم ينماليات به عنوان یکی از بهترین منابع تأم

در رشهد و ثبهات    اي کننهده  تعيهين دولهت نقهش    یمهال  ههاي  سياسهت مهه    يارهها از ابز یکیبه عنوان 

و  يعام  رشد و توسعه جامعه است و موج، رونق اقتصاد ترین مه  ياتدارد. پرداخت مال ياقتصاد

. شود میکشور  یخدمات و عمران و آبادان یشافزا یبآنب تحقق عدالت اجتماع هاي شاخص يارتقا

 يکسهر  ازجملهه کشهور   يو اقتصهاد  یاز مشهکالت اجتمهاع   ياريبس توان می ياتبا ولول عادالنه مال

 يقیص اقشخ قانونی و مالی تعهد از است عبارت يات. مالکردرا رفع  يکاريبودجه ساالنهب تورم و ب

ه به  جامعهه  مواهه،  سایه در که کسانی گردن بر تاس یتماعاج اق ماليات درواقع و دولت به بتنس

 تعلهق  جامعهه  بهه  کهه  تش افهراد اسه  الر و ته کها  االه   از سهمی ماليات یااند  مشغول کار و یزندگ

 .گيرد می

 و درشه  يبهرا  یو محهرك مهمه   زیربنهایی  ههاي  گهذاري  سرمایه براي مالی منبع ینتر سال  ياتمال

 ههاي  ياسهت ر سد قهوي  اهرمهی  عنوان به مالياتی مقررات و قوانين الن اعي در. است اقتصادي توسعه

 يوهشه  ینتهر  بهه درسهت   يرومنهد ابهزار ن  یهن رو الزم اسهت از ا  ين. از همه کند یم یفان کشور نقش االک

 استفاده شود.

 ماليهات  و يسهت ن ياتیمختصص سازمان امور مال ياتبمال سازي فرهنگ یافته توسعه يکشورها در

 رادارد و مهردم   يغهات و تبل يا رسهانه  فضهاي  در بيشهتري  جایگهاه  اجتماعی هاي ارزش یگرت به دنسب

 تقویت هدفکشور با  مالياتی امور سازمان. کنند می شاندر کشور ياتق پرداخت مالتشوی به موظف

 ي بمسهتق  هاي ماليات قانون الالح ولولب هايهزینهکاهش دادن  اطالعاتب فناوري هاي زیرساخت
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بهه دنبهال    مردیاندر  ر ایتمندي اداکثر ایجاد و مردیان تمکين همچنين و مالياتی هاي پایه گسترش

بتواني  این باور را در جامعه بگنجاني  که بهه ههر اهال     یستیبا البتهسازمان کارا و مطلوب است  ی 

این امر بها یه  مشهارکت عمهومی لهورت       داگر به دنبال توسعه اقتصادي اجتماعی هستي ب اتماك بای

آثهار   کهه ینا یها باشهد   اقتصهادي  آثهار  ینتر مطلوب ياست که دارا ینظام ياتینظام مال یند. بهترنبگير

 .برساند اداق  هرا ب ينامساعد اقتصاد

نظهام   یه   یرا به عنوان شاخصه الهل  یناخالص داخل يداز تول ياتیمال يسه  درآمدها همچنين

الهالح سهاختار    جههت  در کهه  کنهد  عمه   يطهور  یسهت یبا یاتيه مال ست يلذا س  یببر کارا باال ياتیمال

اههذف  قیه از طر زيه امهر ن  نیه و ا کنهد ارکهت   یاتيه مال دیه جد يهها  هیه پا یو معرفه  یاتيه مال يهها  هیه پا

 محقق یاتيمال يهادوره کردنکوتاه  لهيوس به یاتيمال يموقع درآمدها و ولول به یاتيمال يها تيمعاف

 شود.یم

توسهعهب عهدم    دراهال  یها و  يافتهه ن توسهعه  يکشهورها  يرو يشپه  يهها  چالش ینتر از بزر  یکی

 يرنقهش و تهأث   یگرد ياست. از سو یاز بعد مال یژهو و مه  به یالل هاي یرساختدر توسعه ز ییتوانا

آثهار   ينو همچنه  یعمرانه  يهها  پروژه يشرفتو پ ها یرساختدر توسعه اقتصاد کشور و انجام ز ياتمال

هها   ب جادهها يابانهاب خ همچون بزرگراه یعمران ییها طرح يآن بر همگان وا ح و روشن است. اجرا

 یهان جر يهد تول يبشههر  یریتمهد  یبمنابع آب یبیها و خطوط هوا فرودگاه یبونق  عموم هاب ام  و پ 

 وپرورش در مناطق کمتر توسهعه  سالمت جامعهب توسعه آموزش یریتبرق و مخابراتب ارتباطاتب مد

 ینتهر  از مهه   یکهی است.  يمیعظ یمنابع مال ينو گسترش خدمات در مناطق محروم مستلزم تأم یافته 

طهرح جهامع    ينظر قرار دهدب اجرا مد ياقتصاد یطبهبود شرا یجاددر ا ندتوا یکه دولت م ییها بخش

 ینفته  يو از اتکا به درآمهدها  یجادنظام ا ياقتصاد یکرددر رو یآنب تحول ياست که با اجرا ياتیمال

از  ياريدر مقاب  بس یگرو از طرف د ماند یمحفوظ م یندگانآ يبرا یمل یهسرما ینو ا شود یکاسته م

از راهکارهها در   یکی ياتیمال يبر درآمدها يشترب يدرواقع اتکا .کرد ي خواه يداپ يتمصون ها ی تحر

 .است یاقتصاد مقاومت ينهزم

از  يارياسهت. در بسه   یاتيه مال يفرآینهدها  ونيزاسيمدرن یاتيالالح دستگاه مال يها از جنبه یکی

بخهشب ارائهه خهدمات     نیه اطالعهات و ارتباطهات در ا   يفناور يريکارگ کشورها ارکت به سمت به
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 یاتيه جهامع مال  طهرح گرفته و  يشتريشتاب ب رهيو غ اتيمال ینترنتیپرداخت ا  يب تسهانیبرخط به مرد

 .است یاتيمال يفرآیندها ونيزاسيمدرن نیاز ا يا نمونه

کشههور کههه بهها هههدف   یاتيههجانبههه نظههام مال بههه عنههوان طههرح تحههول همههه  یاتيههمال جههامع طههرح

شدن اسهت   ییهوشمند در اال اجرا اتيمال یعنیکه در گام دوم آن  يمدار يمردو  يمحور عدالت

 بیکه يو توسعه خدمات الکترون انیمرد یبان  اطالعات جادیاداشته که  ياريبس يتاکنون دستاوردها

 اتبيه پرونهدهب ارائهه اظهارنامههب پرداخهت مال      يتشهک  بنهام  ثبت  يقب از) یاتيخدمات مطلوب مال ارائه

 ازجملههه ینترنهت شهبکه ا  یهق از طر مردیههاناقهوق و...( بهه    فصهلیب لهورت معههامالت   سهت يارسهال ل 

 هاست. آن

مکههرر ازجملههه مههواد قههانون  1۶9مههاده  يشههرفتهبپ يبهها تکنولههوژ يزهوجههود نظههام اطالعههات مکههان

ب بسهط و  یهان اقهوق مرد  یهت و رعا يهاتی مال ينقهوان  ياجهرا  ياست کهه در راسهتا   ي مستق هاي ياتمال

به طور عام  یو تحقق عدالت اجتماع یانمرد یتمندير ا یشافزا یتو درنها ياتیگسترش عدالت مال

و  يکهی تکن يدسهتاوردها  ینتهر  از مهه   یکهی کشهور   يهاتی تحهول در نظهام مال   یهن دارد. ا ییبسزا يرتأث

از نظهام   یبهوده کهه توانسهته اسهت سهاختار مطمهئن و باثبهات        یاطالعهات  ید( جدي)راهبرد یکیاستراتژ

 .وجود آوردرا به  ياتیمال

 یاتيه نظام مال و محور درآمد اتينه مال  بيارکت کن محور رشد اتيبه سمت مال یستیبا انیپا در

و بر بخش مصرف آن ه   افتهیکاهش  ديمحور تا فشار بر بخش تول محور باشد نه فرد سازمان یستیبا

و اطالعهاتب   هها  زدادهیرو در دست داشتن  یاتينظام مال يبه طور معقول منتق  شود و با هوشمندساز

 و عدالت را به دنبال خواهد داشت. تيشفاف
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