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مالیات به عنوان مهم ترین و سالم ترین منبع درآمدی دولتها از آغاز شکلگیری جوامع و دولتها همیشهه
مورد توجه و بررسی بوده است .امروزه نیز در کلیه کشورها صاحبنظران مسائل اقتصادی ،مالیات را بهترین
منبع تأمین هزینههای دولت میدانند .هر دولتی برای اداره جامعه و اجرای برنامههههای

نیازمنهد منهابع و

امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم بر عهده گرفته ،به نحو مطلوبی انجام دهد.
مالیات هزینهای اجتماعی است که شهروندان جامعه در قبال اسهتفاده از امکانهات و خهدمات عمهومی بایهد
پرداخت کنند .درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد و هرچقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر
باشد ،نق

سازندهتری در فعالیتهای اقتصادی و توسعه و عمران جامعه ایفا خواهد کرد .در مقایسهه نظهام

مالیاتی ایران با کشورهای توسعهیافته ،فقدان اطالعات مالیهاتی ،پیيیهدگی و عهدم شهفافیت قهوانین ،نهو
رسیدگی مالیاتی و پایههای مالیاتی سبب شده تا از مختصات یك رسیدگی بهینه دور شود.
واژگان کلیدی :مالیات ،طرح جامع مالیاتی ،رشد اقتصادی.
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 .1مقدمه
بشر مدت هاست به این نتيجه رسيده که بخشی از آنچهه االه دسهترن اوسهتب بهه دليه خهدمات
دولتب به دولت تعلق دارد تا براي افظ خود و آرامش مردم از آن بهره ببرد .بخشهی از درآمهدهاي
ما به عنوان ماليات براي عمران و آبادي کشور هزینه میشود .ماليات عبارت اسهت از تعههد .ماليهات
اللیترین منبع نظام دولتهاست و عالوه بر آنکه ابزار تأمينب هزینههاي بخش عمومی اسهت داراي
آثار تخصيصی و توزیعی نيز هست .به همين خاطر نقش عادالنه بودن ابزار ماليات یه

اله از دو

ال اساسی آن (در کنار ال کارایی) است.
ماليات انتقال قدرت خرید از مردم به دولت است .کالسي

ها ماليات را فقط براي جبران یه

سري از وظایف دولت میپذیرفتند و آن وظایف نيهز عمهدتاك کاالهها و خهدمات عمهومی هروري و
الزم براي ادامه کار و فعاليت بازار بود .کينز با طرح نظریه خود و توجيه دخالت دولت جهت افهظ
ثبات اقتصادي به ابزار سياستهاي مالی اهميت بخشيد .امروزه در چارچوب ادبيهات اقتصهاد کهالنب
ماليههاتههها بههه یکههی از مه ه تههرین و مههرثرترین ابزارهههاي اقتصههادي تأثيرگههذار بههر روي پ ه انههدازب
سرمایهگذاريب عر ه نيروي کار و به طور کلی تخصيص منابع و توزیع درآمهد تبهدی شهدهانهد .از
دیدگاه نظريب مالياتها به دلي نزدیکی با شرایط بهازار یکهی از مهه تهرین عوامه مهرثر بهر توزیهع
درآمدب تخصيص منابع و سياستهاي تثبيت اقتصادي هستند .پرداخت ماليهات درواقهع مشهارکت در
هزینههاي جامعه محسوب میشود و به همين لحاظ افراد بهه نسهبت برخهورداري از امکانهات جامعهه
بایستی در تأمين هزینهها نيز مشارکت داشته باشند .درآمد بيشتر و ثهروتافهزون اشهخا

اقهوقی و

اقيقیب مبين برخورداري بيشتر آنها از امکانات جامعه و نشهاندهنهده ميهزان قهدرت خریهد بيشهتر و
سختی و رن کمتر در پرداخت ماليات بيشترب توسط این گهروه اسهت .بهه همهين دليه اغله،ب نهر
مالياتهاي مستقي براس ،ميزان درآمد و ثروت به شک تصاعدي باال میرود.

رشد اقتصادي 1به معنی افزایش درآمد ملیب محصول ناخالص ملی و توليد ملهی طهی زمهان طهوالنی
است؛ بنابراینب آهنگ افزایش درآمد ملی یا ميزان توليد کاالها و خدمات در ی

کشور مورد نظهر
1. Economic Growth
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ناايهه همهراه بها

افزایش توليد این کاالها و خدمات است .رشد اقتصادي منجر به رشهد سهاالنه توليهد ناخهالص ملهیب
کاهش فقر مطلقب گسترش خدمات اجتماعیب افزایش بازدهی و بههرهوريب گسهترش دموکراسهی و
مشارکت اجتماعی میشود .منظور از رشد اقتصادي پایدار یعنی ی

جریهان پویها و مهداوم و پيشهرو

در تمام عرلهها نه فقط عرله اقتصادي .رشد اقتصادي به عنوان فرهنگ گهذار از اقتصهاد سهنتی بهه
اقتصاد نوین است.
بر این اساسب برنامهریزي براي ولول کام ماليات و جهایگزین کهردن درآمهدهاي ماليهاتی بهه
جاي درآمدهاي نفتی که در بيشتر موارد ناپایدار استب از اساسیترین محورهاي برنامههریهزي بهراي
توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعی کشور است و با توجه به نقش مه درآمدهاي مالياتی در توسهعه
و پيشبرد اهداف دولتب الالح ساختار اقتصاديب توسعه فعاليتههاي توليهدي و خهدماتیب گسهترش
پایههاي مالياتی و اذف معافيتهاي غير هروريب رفهع محهدودیتههاي بودجههاي سهازمانب تهأمين
نيروي انسانی و اتخاذ تدابير قانونی نقش بسيار مهمی در ارتقاي درآمدهاي مالياتی و درنتيجه توسهعه
و آبادانی کشور ایفا میکند که براي تحقق چنين امري اراده مردم عمدهترین نقش را دارد.
 .3ساختار نظام مالیاتی در ایران
یکی از بااهميتترین راههاي تأمين هزینهه دولهتههاب جمهعآوري و ولهول انهوام ماليهاتهها اسهت.

بیگمان اهميت و تأثير ماليات در ايات و چرخه اقتصادي کشهور بهر کسهی پوشهيده نيسهت و همهه
اقتصاددانان دنيا بر این باورند که درآمهدهاي ماليهاتی از مطمهئنتهرین درآمهدهاي دولهت اسهت؛ امها
کشور ما از آن دسته کشورهایی نيست که ساختار اقتصادي آن بر محور درآمهدهاي ماليهاتی اسهتوار
باشد؛ چرا که تاکنون درآمدهاي نفتی تعيينکننده سرنوشت اقتصاد کشور بهوده اسهت .اگرچهه ایهن
تغيير ساختار بهرااتی امکانپذیر نيست و سالها زمان ااتياج است تا در زمينههاي مختلف اقتصادي
به درآمد واقعی و مطمئن براي دولت تبدی میشود که در زمينه گسترش فرهنهگ ماليهاتی بهه نقطهه
ایدئال برسي و پشتوانه و ساختار اقتصادي قوي نيز داشته باشي .

ایران از قدیمیترین کشورهایی است که براي تأمين مخارج عمومیب دسهت بهه ولهول ماليهات
زده است .بهزع برخی از تاریخنویسان عمر تاریخ ماليات در ایران به بيش از پن هزار سال میرسهد
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و ولول ماليات به زمان سومریان برمیشود؛ اما براي اولين بار امور ماليات در زمان داریوش بهزر
هخامنشی تنظي و تعيين و ساتراپ یا بخشهاي امپراتهوري ملهزم بهه پرداخهت ميهزان معينهی ماليهات
میشوند .در االی که قب از آن به دریافت پيشکشها و هدایا اکتفا میشد.

تاریخچه ماليات در ایران به دوره ایالت و عشایر برمیشود اما اولين قانون مربوط بهه ماليهات در
 1۵محرم سال  1۳۲۵هجري قمري به نام «قانون مميزي طبق الهول علمهی» بهه تصهوی ،مجله
رسيد .با این قانونب ابتدا از زمين با تعيين ادود و مساات نقشهبرداري میشد و جهن

اول

زمهينب انهوام

محصوالتب درختان ميوه یا غير آنب ميزان سه آب و مقدار نفوس وابسهته بهه زمهينب بها ذکهر سهایر
مشخصات معين میشد.
پيچيدگی و عدم جامعيت و وجود معافيتهاي گسترده و در عهين اهال ناکارآمهد و هعف در
مانتهاي اجرایی و عدم فرهنگسازي مالياتی از مشهکالت موجهود در اهوزه قهوانين و مقهررات
مالياتی هستند .به نوعی میتوان مه ترین عف نظام مالياتی در ایران را وابستگی تاریخی دولهتهها
به درآمد نفتی برشمرد.
اما امروزه نظام مالياتی کشور در اال گذار به مراله جدیدي است و برخورداري از نظام جهامع
اطالعاتی و ایجاد زیرساختهایی در جهت بيشتر شدن شفافيت از مه ترین سازوکارهایی هستند که
توانایی سازمان امور مالياتی را براي شناسایی و کنترل فرار مالياتی افزایش میدههد .در ایهن زمينهه بها
توجه به تأکيدات رئي

ک سازمان امور مالياتی کشور که سازمان امور مالياتی بهه دنبهال ولهول بها

الولب محدود کردن معافيتهاي مالياتیب کاهش فرار مالياتی و مبارزه بها فسهاد اداري اسهت و همهه
مردم باید متناس ،با ثروتب درآمد و مصرفشان ماليات پرداخت کنندب در غير این لورت جامعه بهه
سمت عدالت نخواهد رفتب ناشی از قدمهاي مثبتی است که براي الالح نظام مالياتی برداشته شهده
است.
از دیگر رویکردهاي سازمان امور مالياتی هوشمندسازي نظام ماليهاتی اسهت کهه بها ارکهت بهه
عمومی را خدشهدار میسازد.
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ک سازمان امور مالياتی دو گام اساسی براي توسعه و رشد نظهام ماليهاتی

مد نظر قرار داده است .نخست اجراي طرح جامع مالياتی و دوم مدرنسازي یا هوشهمندسهازي نظهام
مالياتی.

مدرنسازي با تالش همهجانبه مدیران و کارکنان سازمان برداشته شده و ه اکنون شاهد اجراي
سراسري طرح جامع مالياتی در کشور و الکترونيکی شدن تمامی فرآیندها و خدمات مالياتی هستي ؛
اما در خصو

گام دومب الزم است تمامی اطالعات مورد نياز طرح جهامع ماليهاتی از دسهتگاهههاي

ذيربط دریافت و در بان

هاي اطالعاتی این طرح ذخيره شود و ههر آنچهه نظهام ماليهاتی در قاله،

ریزدادههاي اطالعات اقتصادي افراد نياز دارد را به دست آورد و با ریهزداده مبنها شهدن سيسهت ههاي
اطالعاتی سازمانب گام دوم هوشمندسهازي نظهام ماليهاتی برداشهته خواههد شهد و عمهالك امکهان تهيهه
اظهارنامه پيشفرض براي مردیان با استناد به اطالعات دقيق و شهفاف ميسهر مهیشهود کهه راه الهلی
نجات اقتصاد کشورب ماليات هوشمند است .البته در این زمينه فرهاد دژپسندب وزیهر امهور اقتصهادي و
داراییب هوشمندي نظام مالياتی را هدف اللی سازمان امور مالياتی برشهمرده و اینکهه سهازمان امهور
مالياتی باید اهرم انتقال بودجه مبتنی بر نفت به بودجه مبتنی بر درآمد باشد.
 .4چال

های نظام مالیاتی در ایران

 .1-4میزان درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص ملی

مه ترین چالش موجود در سيست مالياتی کشهور ترکيه ،نامناسه ،توليهد ملهی و توزیهع درآمهد در
کشور است .بخش خدمات بيشترین سه را از درآمد ملی کشور به خود اختصا

داده اسهت .ایهن

بخش در ادود نيمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و بهتنهایی ارزشافزودهاي هه تهراز بها نفهت و
لنعت و کشاورزي ایجاد کرده است .همچنين با اینکه ادود  ۳۰درلد از ارزش افزوده ایجاد شده
در بخش مشاغ بودهب کمتر از  1۰درلد ماليات پرداختی توسط این بخهش لهورت گرفتهه اسهت.
درلد از پرداخت ماليات را به خود اختصا

دادهاند .این بخش به خاطر شفافيت فعاليتهاي مهالی

خود بيشترین بار مالياتی را متحم شده و در مقاب عدم شفافيت گهردش مهالی فعهاالن اقتصهادي در
بخش مشاغ و عدم دسترسی به اطالعات آنها در بخش خدمات یا عدم ثبت بسياري از فعاليتههاب
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سب ،افزایش فرار مالياتی در این بخش شده است .البته بخش کشاورزي کهه کمتهر از  1۰درلهد از
درآمد ملی را ایجاد کرده معموالك از پرداخت ماليات معاف بوده است.

در رابطه با تعيين ميزان کارایی نظام مالياتی هر کشوري شاخص دیگري وجود دارد که مقایسهه
نسبت درآمدهاي مالياتی به توليد ناخالص داخلی است .این شاخص و ميزان آن بهه عوامه مختلفهی
ازجمله پایههاي مالياتیب نر هاي مالياتیب اجه دولهتههاب فهرار ماليهاتیب فرهنهگ ماليهاتیب اقتصهاد
زیرزمينی و ...بستگی دارد که مجموعه این عوام همگی در کاهش این نسبت مالياتی دخي هستند.
نسبت پایين درآمدهاي مالياتی به توليد ناخالص داخلی و عدم تحقق درآمهدهاي ماليهاتی مهورد
انتظار یکی از معضالت جدي اقتصاد ایران است .در اال اا ر نسبت  T/GDPدر ایران در اهدود
 ۷/۵۶درلد است .این در االی است که این رق در کشورهاي لنعتی شمال اروپا باالي  ۲۵درلد
است و کشورهایی مانند مالزي و یا ترکيه که شرایطی تقریباك شبيه ایران دارند به ترتي ۳۲/۸ ،درلهد
و  ۲1/۳۷درلد است.
اميدعلی پارساب رئي

ک سازمان امور مالياتی کشور درباره این مو هوم عنهوان کهرد در اهال

اا ر چيزي ادود  ۸درلد از مجموم درآمدهاي مهردم بهه عنهوان ماليهات در اختيهار دولهت قهرار
میگيرد در لهورتی کهه در کشهورهاي دراهال توسهعه ایهن رقه اهدود دو برابهر و در کشهورهاي
توسعهیافته ادود چهار برابر است.
 .2-4مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

یکی دیگر از معيارهاي سنجش کارایی نظامهاي مالياتیب ميزان ولهول ماليهات بهر درآمهد اشهخا
اقيقی است .به بيان دیگر هدف از اجراي فرآیند ماليات بر درآمد اشخا

اقيقهی بهه طهور عمهده

ولول ماليات از درآمد مشاغ است .این نوم ماليات یکی از شناختهشدهترین انوام مالياتهاسهت و
اغراق نيست اگر گفته شود تمامی کشورها از این نوم ماليات استفاده میکنند.
اهميت کمتري دارد.
با بررسی و نگاهی اجمالی به آمار ها و سه این پایه مالياتی از ک درآمدهاي مالياتی که در ۲۵
کشور منتخ ،مورد بررسی قرار گرفته استب میتوان چنين عنوان کرد کهه بهين ایهن پایهه ماليهاتی و
درآمد سرانه همبستگی و ارتباط مشخص وجود دارد و با افزایش درآمد سرانه سه این نوم ماليهات
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از  GDPو ک درآمدهاي مالياتی افزایش مییابد .شاید بتوان یکی از عوام پایين بهودن سهه ایهن
پایه مالياتی را ترکيبی از اقدامات اجتناب از پرداخت ماليات و معافيتهاي زیاد دانست.
در کشورهاي دراالتوسعه که بها کشهورهاي توسهعهیافتهه فالهله نسهبتاك زیهادي دارنهدب ماليهات
بردرآمد اشخا

اغل ،از دستمزد کارکنان بخش عمومی و کارکنان شهرکتههاي بهزر

میشود .درنتيجه زمانی که نسبت ک درآمد اشخا

که ناشی از کار در بنگاههاي بزر

و بخش عمومی است افزایش مییابدب امکان اخذ ماليات از درآمد اشخا

تشهکي
اقتصادي

نيز بيشتر است.

فالله قابه توجهه ایهران بها دو گهروه از کشهورهاي دراهالتوسهعه و توسهعهیافتهه وجهود دارد.
کشورهاي دراالتوسعهب سه قاب توجهی از درآمد مالياتی خود را از ماليات بر شرکتها به دست
می آورند .این سه از توليد ناخالص داخلی نيز قاب توجهه اسهت .بهراي ماليهات بهر درآمهد نيهز ایهن
اختالف بيشتر است که نشان دهنهده عهدم وجهود نظهام مناسه ،و کارآمهد ماليهاتی در جمهعآوري و
شناخت مردیان مالياتی است.

در مورد ماليات بر ثروتب گرچه سه آن نسبت به که درآمهد ماليهاتی بهاال اسهتب ولهی سهه
ماليات مزبور از توليد ناخالص داخلی پایين است .در اهالی کهه نسهبت ماليهات بهر ثهروت بهه توليهد
ناخالص داخلی در کشورهاي توسعهیافته  1/1استب این نسبت در ایران و کشورهاي دراهالتوسهعه
 ۰/4است.

 .3-4گستردگی پایه مالیاتی

پایه مالياتی منبع و مأخذي است کهه ماليهات از آن دریافهت مهیشهود .همچنهين آن را عهين شهيا یها
مو وعی تعریف میکنند که ماليات طبق شرایط به آن تعلق مهیگيهرد .درواقهع پایهه ماليهاتی همهان
مبناي واقعی دریافت ماليات است .این مبنا میتواند درآمد یها ارزش افهزودهب ثهروت و یها ههر متغيهر
اقتصادي دیگري که بيان کننده توان اشخا

در بهرهگيري از امکانات عمهومی کهه توسهط دولهت

ماليات دریافتی معموالك توسط نر مالياتی تعيين میشود.
پایه یا مبناي مالياتیب ارزشی اسهت کهه ماليهات بهر آن برقهرار مهیشهود .در یه

نظهام ماليهاتیب

گسترده بودن پایه مالياتی از بایسهتگ ی بهاالیی برخهوردار اسهت .مبنهاي ماليهاتی در بيشهتر کشهورهاي
دراالتوسعه بسيار محدود است .بر همين اساسب دولتهها بهراي ولهول درآمهدهاي ماليهاتی مهورد
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انتظار خود به نر هاي باالي مالياتی متوس می شوند .طبيعی است که هرچه نر مالياتی باالتر باشدب
اختالل در روابط اقتصادي بيشتر شده و به همان نسبت هزینههاي کارایی اقتصادي مرتبط با مالياتها
افزایش مییابد.

از این گذشتهب نظام مالياتی کشورهاي دراالتوسعهب داراي انعطاف الزم نسبت به رشهد درآمهد
ناخالص داخلی نيست؛ زیرا این نوم کشورها وابستگی زیهادي بهه ماليهات بهر کاالههاي انحصهاري و
تجارت خارجی دارند و الوالك این نوم مالياتهاب نسبت به درآمهد ناخهالص داخلهی بهدون انعطهاف
هستند.

به عبارت دیگرب افزایش هزینه هاي دولت افزایش درآمد مالياتی را میطلبد .اگر افزایش درآمد
مالياتی از طریق افزایش نر مالياتی انجام پذیردب کارایی نظام مالياتی کاهش مییابهد .بنهابراینب تنهها
راه افزایش درآمد مالياتیب با توجه به اساسيت و هرورت افهظ کهارایی اقتصهادي نظهام ماليهاتیب
گسترش پایه مالياتی است؛ زیرا در این لورت ظرفيت متناسه ،درآمهدهاي ماليهاتی و فعاليهتههاي
اقتصادي بيشتري زمينه این اج درآمد را فراه میکند .همچنان که تنوم پایههاي مالياتی از قبيه ب
ثروت و انوام درآمدب تأثير قاب توجه در گسترش پایه مالياتی دارد.
 .4-4نرخ متناسب مالیاتی

بی ش

هزینه دولت ها همواره افزایش مستمر داشته اسهت .بخهش مهمهی از ایهن هزینهههها از طریهق

درآمد مالياتی تأمين می شود؛ اما آنچه که باید مورد توجه قهرار گيهرد ایهن اسهت کهه تنهها شهاخص
مطلوب بودن نظام مالياتی این نيست کهه بيشهترین درآمهد ماليهاتی را ولهول کنهدب بلکهه چگهونگی
ولول چنين درآمدي از جهت آثار اقتصاديب سياسیب اجتماعی اهميت چشمگير دارد.

از این روب نر مالياتی بهينه تابعی از شک گيري مجموعهاین عواقه ،و آثهار اسهت .بهه عبهارت
دیگرب تأمين درآمهد ماليهاتی دولهت هها هرچنهد از طریهق تعيهين نهر تصهاعدي بهر درآمهد فهردي و
انعطاف الزم را ندارد .درنتيجهب فرایند رشد اقتصادي شرایط مساعد خود را از دست خواهد داد.

بدیهی است که افراد با درآمدهاي متفاوت می باید مبالغ متفهاوت پرداخهت کننهدب امها مو هوم
اساسی این است که چگونه باید این مبهالغ متفهاوت باشهد .ایهن تفهاوت ممکهن اسهت از طریهق نهر
تصاعدي اعمال شود؛ اما چنين نظهام ماليهاتی ن سهبت بهه رشهد اقتصهادي کشهش الزم را نهدارد؛ زیهرا
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مفروض این است که با درآمد بيشترب نر ماليات به لورت تصاعدي افزایش و درنهایت په انهداز
و سرمایهگذاري به همان نسبت کاهش می یابد .همچنان که ممکن است ایهن تفهاوت از طریهق نهر
تناسبی اعمال شودب بهگونهاي که کمترین اختالل در کارایی اقتصهادي را بهه دنبهال داشهته باشهد .بهه
عبارت دیگرب مردیان ماليات از جهت داشتن درآمد متفاوت هسهتند .بهیشه

افهراد بها درآمهدهاي

متفاوت نباید از نظر پرداخت ماليات مبلغ یکسانی را پرداخت کنند.
یکی از شاخصهاي کمی سنجش کارایی سازمانهاي مالياتی نسبت درآمدهاي مالياتی ولولی
به توليد ناخالص داخلی ( )T/GDPاست که نسبت مالياتی ناميده میشود .ایهن شهاخص بهه عهواملی
نظير ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصاديب درآمد سرانهب سطح سوادب نر تهورمب نحهوه توزیهع
درآمدب نر بيکاري (اشتغال)ب اج دولتهاب فرار مالياتیب اقتصاد زیرزمينی و شهرایط عهادي ماننهد
جنگ و  ...بستگی دارد .باید توجه داشت که ميزان  GDPدر این نسبت در اقيقت مهنعک

کننهده

نه چندان دقيقی از پایه مالياتی در هر کشور است؛ اما به علت نبود معيار دیگهري بهراي انهدازهگيهري
ارزش پایه مالياتی در سطح کالن از GDPبه عنوان جانشين مناسبی براي ارزش پایهه ماليهاتی مهورد
استفاده قرار میگيرد.
 .5-4ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی در الیههای اجتماعی ایران

ناهنجاري مالياتستانی در ایرانب ریشه در الیه هاي گسترده تاریخ طوالنی نظام سلطه در کشور دارد.
با ااکميت چنين نظامی بر جامعه پيش از انقالب اسالمیب بسيار طبيعی است که مردم تمکين مالياتی
نداشته باشند؛ زیرا ویژگی برجسته تاریخ رابطه ااکميتها و دولتههاي سهلطانی بها مهردمب بهه یغمها
بردن اموال مردم توسط کارگزاران چنين دولهت ههایی اسهت .در چنهين فضهایی تنهها رابطهه تضهاد و
تعارض بين مردم و دولت شک میگيرد.
تاریخ پر فراز و نشي ،ااکميت سلسله سهالطين بهر جامعهه ایهرانب ميراثهی را در مقولهه فرهنهگ
آن را در زمينه تمکين مالياتی از بين برد؛ زیرا در چنين فضاي اجتماعیب همچنان که اشهاره شهدب بهه
طور طبيعی رابطه تعارض و تضاد بين دولت و مردم شک میگيرد .درنهایهت تمکهين ماليهاتی زمينهه
پذیرش اجتماعی ندارد.
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درواقع مسير پر سنگال ماليات ستانی در ایران «لهرفاك» بها الهالاات شهکلی از قبيه قهوانين و
مقرراتب ساختار سازمان مالی هموار نمیشود؛ بلکه رورت تغييرات بنيادي در باور مردم نسبت بهه
تمکين مالياتی و مالياتستانی را میطلبد .بیش

ترسي نقطه شروم این تغييهرات اهميهت چشهمگير

دارد.
 .6-4مالیات و انگیزه تولید

اغل ،سياستگذاران و تحليلگران اقتصادي میدانند که ماليات ی

ابزار سياستی اسهت کهه دولهت

میتواند با استفاده از این ابزار انگيزه توليهد را افهزایش و یها انگيهزه مصهرف یه

کهاالي خها

را

کاهش دهد.
در سالهاي اخير و با جديتر شدن بحث قطع وابستگی بهه درآمهدهاي نفتهیب مو هوم الهالح
مالياتی بيش از گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفهت و هرورت گسهترش درآمهدهاي ماليهاتی
براي همگان رو شده است .مالياتها باید بهگونهاي تعيين شوند که اداق مزاامت را براي فعهاالن
اقتصادي ایجاد کند و انگيزه سرمایهگذاري را کاهش ندهد .غيررسمی بودن فعاليهتههاي اقتصهادي
در ایران و فقدان شفافيت الزم در اسابهاي مالی توليدکنندگان بهالطالح زیرزمينی که اغله ،بها
انگيزه فرار مالياتی شک میگيرند باعث شده است تا آن دسته از فعاالن اقتصهادي کهه در پرداخهت
ماليات خوشاساب تلقی میشوند بار اللی پرداخت ماليات را بهه دوش کشهيده و در برابهر رقبهاي
قدرت رقابتپذیري خود را از دست بدهند.
 .7-4عدم تناسب معافیتها و مشوقها با نظام مالیات

مشک دیگر سيست مالياتی سه باالي معافيتها و مشوقها است .البته اسهتفاده از ایهن مشهوقهها بهه
عنوان ابزاري سياستی در دستان دولت میتواند به توسعه متوازن منطقهايب افهزایش لهادراتب رشهد
سرمایهگذاريب انتقال فناوري و رونق توليد بيانجامدب اما بسياري از این مشوقها به لهورت غيرکهارا
دليلی در قانون مفري براي بخشودگی مالياتی لحاظ شهده اسهت؛ از امایهت از کشهاورزي و منهاطق
محروم گرفته تا امایت از تعاونیها و تقویت بازار سرمایه .منکر این نيستي که برخی از ایهن قهوانين
قطعاك به جا و ع شدهاندب امها بسهياري از آن هها تنهها باعهث شهدهانهد پایههههاي ماليهاتی و بهه تبهع آن
درآمدهاي مالياتی دولت کاهش یابند.
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 .8-4اقتصاد زیرزمینی

اج بزر

اقتصاد غيررسمی و زیرزمينی کشور از دیگر چالشها در بحث ماليات است .بازار سياه

که بخش عمدهاي از اقتصاد ایران را دربرگرفته اسهتب بههروشهنی در اهال فعاليهت اسهت و ماليهاتی
نمیپردازد .این امر موج ،میشود تا بسياري از مردم که از این راه ارتزاق میکنند و البته تعدادشهان
ک نيستب بدون پرداخت هيچ مالياتی از خدمات عمومی دولت بهره ببرند .اگهر تنهها بهه رقمهی کهه
میتوانست از فعاليتهاي جایگزین قاچاق کس ،درآمد مالياتی میکرد نگاه بياندازی ب میبينهي کهه
بخش بزرگی از این درآمدها بهرااتی از کف میروند .بیش

عزم و اراده سازمان امور مالياتی در

راهاندازي اداره ک مبارزه با پولشویی و فرار مالياتی و متعاقباك رلد فعاليتهاي مجرمانه ایهن گهروه
از متخلفههان در کنههار مجههازاتهههاي پ هيشبينههی شههده در مههتن قههانون بههراي کدفروشههان و لههاابان
شرکتهاي لوريب عدم اختصا

شماره اقتصادي به شرکتهاي کاغذي از سوي سازمان مالياتیب

همکاري نهادهاي انتظامی و قضائی براي مبارزه با کدفروشیب آگاهسازي مردیان مالياتی بهراي عهدم
همکاري با شرکتهاي کاغذي و کدفروش ازجمله اقدامات عملی است که مسير منتهی به شفافيت
اقتصادي و چش انداز پيش روي اقتصاد ایران را بيش از هر زمان دیگري اميدبخش کرده است.

 .9-4فرهنگ مالیاتی در ایران

فرهنگ مالياتی عبارت است از بررسی جریان فرهيختگی در عنالر مادي و معنوي پرداخت ماليهات
از سوي شهروندان و دریافت آن از سوي دولت و هزینه کرد آن .بهه عبهارتی دیگهرب مجموعههاي از
طرز تلقیب بينشب برداشتب آرمانهاب ارزشهاي اجتماعیب قهوانين جهاري و ميهزان آگهاهی مهردم از
مالياتب فرهنگ مالياتی را میسازد.
فرهنگ ماليهاتی بهه مفههوم پایبنهدي مردیهان بهه تکهاليف ماليهاتی خهودب ههدفی اسهت کهه همهه
سامانه هاي مالياتی جهان در آرزوي تحقق آناند .تحقق این مه در گهرو اشهاعه فرهنهگ ماليهاتی و
سياسیب اقتصادي و اتی مذهبی کشور دارد .از این روب با وجود آنکهه بسهياري از مهردم که وبهيش
می دانند که ماليات از منابع مه سه درآمدي دولت براي اجراي طرحها و برنامههاي کشور اسهتب
اما به عل گوناگون تا اد امکان از پرداخت آن اجتناب میکنند.
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درواقعب ميزان همکاري افراد با نظام مالياتی و تمای آنان بهه پرداخهت ماليهاتب بهه درجهه رشهد
اجتماعی و اعتقاد مردم نسبت به رسالت نظهام ماليهاتی بسهتگی دارد .بنهابراینب نظهام ماليهاتی بایهد بهه
تمهيداتی بياندیشد تا باور مردم نسبت به نظام مالياتی افزایش یابد و اعتمهاد آنهان را فهراه آورد .در
لورتی که پرداخت ماليات ی

ارزش ملی و اسالمی تلقی شود و این امر در بهاور و قبهول مردیهان

جا گيردب میتواند مشارکت مردم را در تشخيص و ولول ماليات امکانپذیر سازد.
 .10-4وجود وقفههای مالیاتی

از مشکالت اجرایی سيست مالياتی که در پایين بودن سطح ولول ماليهات هها نيهز تهأثير دارد وجهود
وقفه هاي قانونی و غيرقانونی در جمع آوري ماليهات هها اسهت؛ بهه عبهارت دیگهر در سيسهت اجرایهی
مالياتی کشور بين زمانی که میبایست ماليات پرداخهت شهود تها زمهانی کهه ماليهات واقعهاك پرداخهت
میشود فالله وجود دارد .وقفه قانونی تأخيري است که قانون به مردي اجازه اسهتفاده از آن را داده
است و شام هيچ گونه جریمه اي نمیشهود و در برخهی مواقهع مهردي ماليهاتی په

از اتمهام مهلهت

قانونی نيز اقدام به پرداخت ماليات نمیکند و جمعآوري مالياتها با وقفه غيرقانونی مواجه مهیشهود
که این مو وم بيشتر ناشی از فرآینهدهاي تشهخيصب اعتهراض هها و اقهدامات اجرایهی بهراي ولهول
ماليات است .الزم به تو يح است که در شرایط تورمی تأخير در ولول ماليات هها موجه ،کهاهش
ارزش واقعی درآمد دولت از این مح میشود.

 .11-4ضعف نظام اطالعات مالیاتی

در ساختار مالياتی کشور پيشرفته اطالعات مالياتی به عنوان هسته مرکزي نظام مالياتی عم میکند و
عمالك مه ترین عام موفقيت سيست تلقی میشود به طوري که اعتقهاد بهر ایهن اسهت کهه طرااهی و
برنامهریهزي نظهام مطلهوب اطالعهات ماليهاتی عهالوه بهر فهراه کهردن اثربخشهی سياسهت ماليهاتی و
برنامهریزي دقيقتر براي سيست مالياتی عام مرثري براي موفقيت نظام مالياتی در پيشهگيري از فهرار
است و دستيابی به اهداف نظام مالياتی را تسریع میکند.

شایان ذکر است که افزایش تنوم و پيچيدگی در روابهط و فعاليهتههاي اقتصهادي و نيهز تعهداد
فعاالن اقتصادي به نوبه خود بر مشکالت نظامها در شناسایی دقيق و نوم و ميزان آن مهیافزایهد .ایهن
در شرایطی است که نظام مالياتی کشهور بهه دليه عهدم سهرمایهگهذاري الزم و فقهدان برنامههریهزي
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مناس ،طی سال هاي گذشته فاقد سيست اطالعهات ماليهاتی مناسه ،و مطلهوب بهوده و اطالعهات بهه
لورت پراکنده و ناقص و غيرمستند در اختيار نظام مالياتی قرار میگيرد.

البته در این راستاب ماده  1۶9مکرر قانون مالياتههاي مسهتقي از مهه تهرین مقهررات در اسهتقرار
کام نظام جامع مالياتی است .این ماده از طرفی دسترسی سازمان امور مالياتی را بهه کليهه اطالعهات
مالیب درآمدي و دارایی اشخا

ميسهر کهرده و از طرفهی دیگهر مردیهان را نيهز ملهزم بهه در اختيهار

گذاشتن اطالعات مالياتی کرده است .طبق ماده  1۶9مکرر به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و
استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالياتیب پایگاه اطالعات هویتیب عملکردي و دارایی مردیان ماليهاتی
شام مواردي نظير اطالعات مالیب پولی و اعتباريب معامالتیب سرمایهاي و ملکی اشخا

اقيقهی و

اقوقی در سازمان امور مالياتی کشور ایجاد میشود.

 .12-4فرارهای مالیاتی

فرار مالياتی جزء اللی فعاليتهاي زیرزمينی یا بخش نهامنظ اقتصهاد بهوده اسهت .بهه لحهاظ آثهار و
پيامدهاي اقتصاديب «فرار مالياتی مسئلهاي است که از چند جهت میتواند بر اقتصهاد اثرگهذار باشهد.
نخست اینکه توانایی دولت را در جمعآوري ماليات و برآوردن نيازهاي بودجهاي کاهش مهیدههد.
درواقع فرار مالياتی با کاهش درآمدهاي مالياتیب توزیع بار مالياتی را تحت تأثير قرار داده و میتواند
از طریق محدود کردن گزینههاي مورد انتخاب دولتب سياست مالی را با مشک روبههرو سهازد .دوم
اینکهب فرار مالياتی میتواند تبعات منفی دیگري نيز بهراي اقتصهاد بهه دنبهال داشهته باشهد .بهراي مثهال
تحمي بار بر بودجه دولتب با مشک روبهرو ساختن تصمي گيري اقتصاديب توزیع ناعادالنه ثروت و
تأثير منفی بر پ انداز و انباشت سرمایه بخش خصولی همراه است.
شایعترین زمينههاي مرثر در پيدایش فرار مالياتی را میتوان اینگونه معرفی کرد:
 .1عدم گسترش فرهنگ مالياتی؛
 .۳تشخيص علیالراس و وجود عف در اجراي آن؛
.4

عيف بودن مانت اجرایی قوانين مالياتی؛

 .۵تأخير در ولول بهموقع ماليات؛
 .۶وجود معافيتهاي مالياتی وسيع و متنوم؛
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 .۷پيچيدگی و ابهام در قوانين و مقررات مالياتی؛
.۸

عف سياستهاي مالياتی؛

 .9عدم توجه به جذب منابع انسانی کارآمد؛
 .1۰عدم وجود پاداش و تنبيه متناس ،با عملکرد مردیان؛
 .11عدم اطالم مردیان مالياتی از اقوق خود.
 .5مطالعات تطبیقی نظام مالیاتی در سایر کشورها
 .1-5سیستم مالیات در کشور ترکیه

کشور ترکيه یکی از کشورهایی که در سال هاي گذشته رشد بسيار خوب اقتصهادي را داشهته اسهت
که در ادامه به بررسی نظام مالياتی آن میپردازی .
 .1- 1-5مالیات بر درآمد

محدوده نر ماليات بر درآمد در ترکيهب بين  1۵و  4۰درلد اسهت .بسهته بهه ميهزان درآمهد سهاالنهب
ماليات ه بين این دو ميزان متفاوت خواهد بود .اشخا
ماليات خود را په

اقوقی ازجمله شهرکتههاي بهزر

بایهد

از تعيهين سهود بها توجهه بهه مقهررات پرداخهت کننهد .قهوانين ماليهاتی در مهورد

شرکتها با دقت خالی پيگيري میشود.
 .2- 1-5مالیات بر فروش

فروش هر چيزي از محصوالت کشاورزي گرفته تا روزنامه وظيفه پرداخت ماليات را به همهراه دارد.
ماليات بر ارزش افزوده ه در ترکيه ادود  1۸درلهد اسهت .پهایينتهرین نهر ماليهات یه

درلهد

است .هنگامی که شرایط خالی به منظور توسعه لادرات در نظر گرفته میشودب معافيت ماليات بهر
فروش موجود میشود .به این ترتي ،ماليات ی

شرکتب میتواند هه ماليهات بهر فهروش و هه در

پایان سالب ماليات بر ارزشافزوده باشد.

قانون ماليات بر امالك و مستغالت در سالهاي 19۷۰ب  199۸و  ۲۰۰۲مورد بازبينی قرار گرفته است
و پایه هاي اقوقی آن قويتر شده است .ماليات بر ساختمان در کنار ماليات بر داراییب از مالياتهاي
مه ه ایههن کشههور هسههتند .درآمههد اال ه از چنههين ماليههاتیب بههه شهههرداريهههاي ترکيههه مههیرسههد.
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خریدوفروش امالك و مستغالت ه شهما را مشهمول پرداخهت ماليهات خواههد کهرد کهه اهدود ۳
درلد است.
 .4- 1-5مالیات سوخت و خودرو

از مه ترین مالياتهاي ترکيهب ماليات بر سوخت و خودرو است .اخذ ماليات از مصهرف سهوخت و
استفاده از خودرو در ترکيه یکی از مه ترین اقالم تشهکي دهنهده ماليهات در ایهن کشهور اسهت کهه
بخش عظيمی از درآمدهاي بودجه ترکيه را تشکي مهیدههد .نسهبت انهوام ماليهات و عوار هی کهه
تحت عناوین مختلف از سوخت فسيلی در ترکيه اخذ میشودب بهویژه سوخت خهودروب در مهواردي
به بيش از  ۷۳درلد ک نر عر ه آن به مصرفکننده میرسد .افزون بر اینب لاا ،ههر خهودرو
باید ساالنه به نسبت اج موتور و سن خودروب ماليات استفاده از خودرو به دولت بپهردازد کهه ایهن
عالوه بر ماليات خرید یا فروش است.
 .2-5سیستم مالیات در کشور آلمان

آلمههان پرجمعي هتتههرین کشههور اروپاسههت و نههر مالي هات در ای هن کشههور  4۷/۵درلههد اس هت و بهها
برخورداري از ی

جهتگيري لهادراتی قدرتمنهد یکهی از مهه تهرین اقتصهادها در جههان اسهت.

کس،وکارهاي متوسط و کوچ

نقش مهمی در اقتصاد قدرتمند این کشور دارنهد .بهرلين مرکهزي

پررونق و جهانشمول براي استارتآپها محسوب میشود.

ماليات بر درآمد شرکت ها در آلمان با نر  %4۵محاسبه شده اسهت ولهی اگهر چنانچهه شهرکت
تصمي به تقسي سود خالص گرفته شودب باید ماليات بر شهرکت از  %4۵بهه  %۳۰تنهزل یابهد .در ایهن
سيست آن چنان ترتيباتی براي استفاده از اعتبارهاي ماليهاتی برقهرار اسهت کهه اتهیالمقهدور از تعلهق
ماليات مضاعف جلوگيري شود و تا آنجا که ممکن است فقط ی

بار مشمول ماليات قرار گيرد.

در پی تحت فشار قرار گرفتن دولت ها به منظور کهاهش بهدهیهایشهان آنهها ممکهن اسهت بهه
ااشيهاي»  4۵درلدي فعلی براي افراد پردرآمدب زیر نر ماليات بهينه یا مطلوب قرار دارد .هرچنهد
که اتخاذ سياستهاي لحيح در این زمينه معموالك سخت است و سياستهاي افراطهی در ایهن زمينهه
ممکن است امکان مهاجرت بخش قاب توجهی از ثروتمندان و درنتيجه کاهش درآمهدهاي ماليهاتی
دولت را در بر داشته باشد؛ به عبارت دیگر افزایش نر ماليات ممکن است باعث افزایش مههاجرت
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افراد پردرآمد به سایر کشورها شده و به این ترتي ،پ

از افزایش نر مالياتب اتی خالص درآمهد

مالياتی دولت کاهش یابد.
 .3-5سیستم مالیات در کشور آفریقای جنوبی

در سيست مالياتی جدید آفریقاي جنوبی نيز شرکتها تابع سيست مالياتی دوگانه خالی شدهانهد .در
درجه اول نر مالياتی وااد  %4۰نسبت به درآمد مشمول ماليات شرکتهها بهه طهور یکسهان اعمهال
می شود .اگر شرکت به فکر تقسي سود برنيایدب به گرفتن همين اندازه ماليات اکتفا میشهود .ولهی بها
طرح مسئله تقسي سود نوم دوم ماليات که نام آن را ماليات قانونی نهادهاندب تجلی خواهد شد که در
همه موارد معادل  1۵درلد است.
هدف از این سيست جدید تشویق شرکتها به سرمایهگذاري بيشتر از مح سود ویژه اسهت .در
عين اال براي آنکه از چندمرالهاي شدن ماليات جلوگيري شود به شرکتهاي دریافتکننده سهود
سهام از سایر مرسسات اجازه داده شده است که اینگونه دریافهتههاي خهود را از مجمهوم درآمهد
مشمول ماليات شرکت کسر کنند .علیرغ تدابير مختلف قانونی در جههت مقابلهه بها کالهبهرداريب
هنوز ه این نوم تخلفات در بسياري از موارد به چش میخورد .سوءاستفاده و بهرهبري از الهول و
قوانين ماليات بر ارزش افزوده میتواند خسارات عمدهاي بهه پيکهره ایهن سيسهت ماليهاتی و همچنهين
خزانهداري عمومی آفریقاي جنوبی وارد آورد.
 .1- 3-5صادرات کاال توسط فروشنده

لادرات کاال از آفریقاي جنوبی بر اساس ال کلی ماليات بر ارزش افزوده مشمول نهر لهفر
است .اگر فروشنده خودب کاالهایش را لادر کند بایستی مدارك الزم و کافی ارائه دهد تا بتواند از
این ال کلی بهره گيرد.

زمانی که کاالها توسط کشتی و یا هواپيما لهادر مهیشهود؛ کنتهرل و نظهارتب بهتهر و دقيهقتهر
ارائه دهند .اما این کنترل در زمينه لدور کاال از طریق زمينی (جاده) کمتر لهورت مهیپهذیرد .ایهن
ال برخالف مزایایش معایبی نيز دارد و ااتمال ادعاي کاذب در جهت دریافهت ماليهات بهر داده و
استفاده از ال نر لفرب بسيار است .در االی که کاال در بازارهاي محلی فروخته شده و هيچگونه
کاالیی لادر نمیشود.
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 .2- 3-5صادرات کاال توسط خریدار

زمانی که خریدار کاال را لادر کند در لورتی که مشمول طرح لادرات باشهدب مهیتوانهد از نهر
لفر اجناسش بهرهمند شود .به عبهارتی او مهیتوانهد یها از همهان ابتهدا از نهر لهفر بهراي اجناسهش
استفاده کند و یا اینکه پ

از پرداخهت ماليهات بهر ارزش افهزودهب وجهه برگشهتی ماليهات بهر ارزش

افزوده را دریافت کند .اما در هر شک او نيز بایسهتی مهدارك الزم را در جههت لهدور کاالههایش
ارائه دهد .اگر مقامات مالياتی به مدارك او سوءظن پيدا میکردندب جوانه ،امهر را مهورد تحقيهق و
بررسی قرار میدادند و در لورت اثبهات تخلهف شهخص فروشهندهب که ماليهات بهر سهتاده را از او
میگرفتند مگر اینکه خالف این امر اثبات میشد.

 .4-5سیستم مالیات در کشور ژاپن

از نظر سرانه توليد ناخالص داخلی اسمیب ژاپن سومين اقتصاد بزر

در جهان پ

از آمریکا و چين

است .همچنينب از نظر شاخص برابري قدرت خرید ) (PPPاین کشور رتبه ده را به خود اختصها
داده است که با توجه به جمعيت ژاپن قاب توجه است.

در مقایسه با دیگر پایتختها در جههانب توکيهو بيشهترین تعهداد ثروتمنهد را در خهود جهاي داده
است .ژاپن و رژی لهيونيستی تنها کشورهایی در آسيا هستند که مردمانشهان بيشهتر نهر ماليهات را
پرداخت میکنند.
نر ماليات بر درآمد در ژاپن  ۵۵/9درلد است.

برتري شرکت هاي ژاپنی در مقایسه با دیگر کشورهاي آسيا در توليد انوام فناوري و ماشينهاي
پيشرفتهب موج ،شده که دولت این کشور درآمد زیادي از طریق دریافت ماليات کس ،کند.

در کشور ژاپن که از فرهنگ مالياتی پيشرفتهاي برخوردار اسهتب سيسهت ماليهاتی آن عمهدتاك بهر
مالياتهاي مستقي بر درآمد و سود متکی است .بهه طهور تقریه ،ماليهاتههاي مسهتقي  ۷۰درلهد و
تصاعدي در مورد ماليات بر درآمد اشخا

اقيقی در این کشور برقرار است کهه بهين  1۰/۵تها ۷۰

درلد تغيير میکند.
ماليات بر شرکت ها بر مبناي درآمد ی

دوره مالی محاسبه و ولول مهیشهود .در اهال اا هر

نر دوگانه براي ماليات شرکت اعمال میشود که  %4۰بهراي سهود توزیهع نشهده و  %۳۰بهراي سهود
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توزیع شده است .البته براي شرکتهایی که سرمایه آنها یکصد ميليون ین و درآمهد آنهها بهيش از
هفت ميليون ین نيستب نر ماليات سود توزیع نشده  %۲۸و توزیع شده  %۲۲است.
 .5-5سیستم مالیات در کشور فرانسه

فرانسه سومين کشور پرجمعيت اروپاست و یکی از قدرت هاي جهانی محسوب میشود .این کشهور
عضو گروه هفت ) (G7است و بها در نظهر گهرفتن شهاخص برابهري قهدرت خریهد )(PPPب دومهين
اقتصاد بزر

اروپا محسوب میشود .نر ماليات بر درآمد در این کشور  ۵۰٫۲۰درلد است .اخيراك

پيشنهادهایی براي باال بردن نر ماليات تا  ۷۵درلد براي فرانسويهایی که بهيش از  1ميليهون یهورو
درآمد دارند مطرح شده است.

در فرانسهب تعلق ماليات بر شهرکت در درجهه اول براسه ،شهک اقهوقی شهرکتهها لهورت
می پذیرد .عالوه بر این ماليات بر شرکت نيز ممکن است با توجه به فعاليت و کس،وکهار مرسسهات
شام اال آنها شود.
نر اللی ماليات بر شرکت در کشور فرانسه نر واادي برابر درلد اسهت .ایهن نهر قبه از
سال  199۳معادل  ۳4درلد بود .مناك شرکت ها اتی در لورت نداشتن سهود مشهمول ماليهات نيهز
باید اداق ماليات مقطوعی را در هر سال بپردازند .نهایت آنکه پرداختهایی از این نهوم از ماليهات
بر شرکتب در همان سال و دو سهال ماليهاتی بعهد قابه کسهر اسهت .در بودجهه  ۲۰14مهيالدي بهراي
شرکتهایی که به کارکنان خود ساالنه اقوقی باالتر از ی

ميليون یورو پرداخت میکنندب مالياتی

بالغبر  ۷۵درلد تعيين کرده است .این به آن معنی است که مثالك از ی
این اشخا
این قانون پ

ميليون یورو اقوق دریافتی

فقط  ۲۵۰هزار یوروي براي شخص باقی میماند و بقيه به خزانه دولت واریهز مهیشهود.
از مدتها جدال و رفت و برگشت در این شورا به تصوی ،رسيد.

این مصوبه از ايث رق دریافت ماليات مصوبهاي ک سابقه محسوب میشهود و دولهت فرانسهوا
کرده است؛ البته شکی نيست که این مصوبه مانند هر قانون دیگري کام نيست و مضهراتی را در بهر
خواهد داشت که یکی از آن مهاجرت لاابان سرمایه یا مهدیران و کارکنهان متخصهص و نخبهه بهه
خارج از فرانسه است کهه پهيشتهر هه شهاهد آن بهودهایه  .ایهن مصهوبه مهیتوانهد بهراي کشهور مها
عبرتآموز باشد.
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در کشوري که درآمد مدیران ارشد -آن ه نه مدیران بخش خصولی بلکه مدیران دولتی که
از جي ،بيتالمال اقوق میگيرند -مکتوم و پنهان و رازگونه است و ههر از چنهد گهاهی ارقهامی از
پرده برون میافتد و همه را ايرتزده میکندب جاي اجهراي چنهين مصهوبات محکمهی واقعهاك خهالی
است.

این مصوبات در این کشور دو خاليت مه به دنبال خواهد داشهت :اول اینکهه اقهوق مهدیران
دولتی یا اتی مدیران بخش عمومی و شرکتهاي دولتی یها خصهولتی (شهبهدولتهیهها) کهه بهاز هه
درنهایت متعلق به مردم هستند را شفاف میکند و جلهوي گلوگهاهههاي فهرار آن را مهیگيهرد و دوم
اینکه تفاوت فااش بين اقوق مدیران و کارکنان عادي را تعدی و من کم

به تحقق عهدالتب

مابهالتفاوت هنگفتی را به جي ،خزانه میریزد.

 .6-5سیستم مالیات در کشور سوئد

از نظر سرانه توليد ناخالص داخلیب سوئد هفتمين کشور ثروتمند در جهان اسهت .همچنهين بهه دليه
باال بودن استانداردهاي زندگیب اميد به زندگی در ميان شهروندان سوئدي بسيار باالست.

سوئديها کمترین ميزان نابرابري در سطح درآمد را تجربه میکنند .نهر ماليهات بهر درآمهد در
این کشور  ۵۷/1درلد است که باالترین آمار را در این زمينه به خود اختصا

دادهب در اهالی کهه

ميانگين ماليات بر درآمد از نظر سازمان همکاري و توسعه اقتصاديب  41.۶۵درلد است.

 .7-5سیستم مالیات در کشور ایتالیا

ایتاليا با  ۶۰ميليون جمعيتب یکی از پرجمعيتترین کشورهاي اروپا است و هشهتمين اقتصهاد بهزر
در جههان و سههومين اقتصههاد بههزر

در اتحادیهه اروپهها اسهت .ایهن کشههور لههنعتی یکهی از اعضههاي

بنيهانگههذار گههروه هفههت اسههت .پویهایی کسهه،وکارهههاي متوسههط و کوچه

) (SMEsیکهی از

عمدهترین دالی توسعهیافتگی و قدرت اقتصاد این کشور محسوب میشود.

که ایتاليا به سادگی با چين و دیگر اقتصادهاي نوظهور در آسيا رقابت کند .نر ماليات بر درآمهد در
این کشور  4۸/۸درلد است.

] [ Downloaded from ejip.ir on 2021-12-08

ایتاليا بر لادرات محصوالت لوک

اما باکيفيت تأکيد بسياري دارد .کيفيت بهاال موجه ،شهده

86

مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  7و 8

 .8-5سیستم مالیات در کشور مالزی

مالزي کشوري است که دولت آن با ماليات اداره میشود .بخش اعظ درآمد دولت از راه ماليات و
عوارض گوناگون است .مردم این کشور ه به پرداخت ماليات و عوارض عادت دارنهد .نپرداخهت
ماليات براي عدهاي همانقدر عجي ،است که نپرداخت قبض برق .نظام مالياتی مالزي در مقایسهه بها
بسياري کشورها نظامی مترقی به اساب میآید و هر دو نوم ماليات مستقي و غيرمستقي نيز در ایهن
کشور وجود دارد.
همانگونه که براي اخذ ماليات قوانين و راهکارهاي دقيق بنا شده است براي پرداختکننهدگان
ماليات نيز تسهيالتی در نظر گرفته شده است.
اما چه کسانی مشمول ماليات هستند؟
هر نوم درآمدي که در کشور مالزي کس ،شود در االت کلهی مشهمول ماليهات اسهت .تهاجرب
بازرگانب اقوقبگيرب توليدکنندهب هنرمندانب معاملهه گهران سههام و اوراق بههادارب مشهاغ خهدماتیب
مشاوران و وکال و پزشکان هر ی

به نوعی میبایست ماليات پرداخت کنند .در اینجا براي رااتتر

شدن پرداختن به مو ومب پرداختکنندگان ماليات را به دو دسته اشخا
ویزاي کار مالزي) و اشخا

اقيقی (نظيهر دارنهدگان

اقوقی (نظير شرکتها) تقسي میکني .

 .1- 8-5مالیات اشخاص حقوقی– شرکتها

در مورد شرکتهایی که در مالزي ثبت شدهاند در االت کلی ماليات  ۲۵درلد از سود را به عنوان
ماليات پرداخت میکنند؛ اما چنانچه شرکت به فعاليتهاي مرتبط با فروش به مصهرفکننهده مهرتبط
باشد نظير رستورانب لباسفروشیب سوپر مارکتب کافهب بار یا هت بهجز پرداخت ماليهات بابهت سهود
اال ب باید ماليات مستقي فروش یعنی  sales taxنيز از مشتري دریافت کرده و به دولت پرداخهت
کند .نر ماليات فروش به لورت عمومی  1۰درلد است اما به عنوان مثال براي سيگار و الک این
در زمينه معافيتهاي مالياتی نيز در برخی مناطق مانند بنهدر کالنهگ تنهها اگهر شهرکتی فعاليهت
توليدي داشته باشد و  ۸۰درلد از ک توليدات خود را لادر کند از ماليهات معهاف مهیشهود؛ ولهی
این به معناي آن نيست که بازرگانی بينالمللی یا رستوران و سوپر مارکت ه در این مناطق به طهور
کلی از ماليات معاف میشوند.
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 .2- 8-5مالیات شخصی– مربوط به افراد حقیقی
دارندگان ویزای کار

دارندگان ویزاي کار مالزي از ايث نوم کار و درآمد به دو دسته تقسي میشوند :دسته اول افهرادي
از قبي مستخدمين و کارگرهاي جزئی هستند کهه بها قراردادههاي تهأمين نيهروي انسهانی بهه لهورت
گروهی وارد مالزي میشوند .این دسته از کارگران چون دستمزدهاي پایينی دارندب مشهمول ماليهات
نيستند یا اگر مالياتی متوجه فعاليت آنها باشد هماهنگی و پرداخت آن بر عهده شرکتههاي نيهروي
انسانی است.
اما دسته دوم ویزاي  1۰DPافرادي هستند که با ثبت شرکت در این کشور ویزاي کار گرفتهانهد
یا به عنوان کارشناس و نيروي متخصص در استخدام شرکتی هستند .ایهن دسهته مطهابق بها اطالعهات
موجود میبایست ماليات اال از درآمد خود در مالزي را پرداخت کننهد کهه در شهرایط مختلهف
این ماليات متفاوت است.
 .3- 8-5مالیات ارزش افزوده

ماليات ارزش افزوده پيچيدگیههاي زیهادي دارد کهه تو هيحات آن از اولهله و توانهایی ایهن قله
خارج است .فقط به ی

مورد خيلی عمومی و مهه اشهاره کهن و آن هه اینکهه در مهالزي ماليهات

ارزش افزوده بر امالك از سال  ۲۰۰۷لغهو شهده اسهت یعنهی اگهر ملکهی را بخریهد و په

از مهدتی

گرانتر بفروشيد سود اال از ماليات معاف است.
 .4- 8-5مزایای پرداخت مالیات در مالزی

پرداخت ماليات جداي از منهافع عمهومیب اجتمهاعی و اخالقهی بهراي زنهدگی مهالی فهرد یها شهرکت
مالياتدهنده نيز مزایاي فراوانی دارد .براي شرکتها به جز کم

مرثر به تمدید مجوزها و ویزاهاي

کار مه ترین اسن پرداخت ماليات بهموقع و خوشاسهابی ایجهاد فرلهت بهراي دریافهت وامههاي
کرده باشد میتواند از بان

ها تسهيالت مختلفی براي توسعه کس،وکارب انجام پهروژهههاي جدیهدب

خرید امکانات مورد نياز و اتی دریافت یهوزان
دریافت کند.

(سهایر اعتبهارات بهانکی) در معهامالت بهينالمللهی
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براي اشخا

اقيقی نيز به همين معيار پرداخهت ماليهات تسههيالتی نظيهر وام و دریافهت اعتبهار

بانکی به همراه خواهد داشت .افراد اقيقی این امکان را دارند که بالفالله په
کار داوطلبانه پرداخت ماليات را به لورت ماهانه انجام دهند .اغل ،بان

از دریافهت ویهزاي

ها  ۳ماه پرداخهت مسهتمر

ماليات را معيار قاب قبولی براي اراده تسهيالت میدانند .در پایان سال مالی فرد میتواند با مراجعه به
اداره دارایی و ارائه اسناد و فاکتورهاي مربوط به بخشهودگیهها درخواسهت بازپرداخهت مبهالغ قابه
بخشایش به خود را کند .به طور معمول اداره ماليات  4۰روز پ
چ

از تقدی درخواست با لدور ی

مبلغ بخشودگی را به مالياتدهنده مسترد میکند.

 .6نتیجهگیری
ماليات به عنوان یکی از بهترین منابع تأمين درآمدي دولت براي تأمين و رفع نيازهاي جامعه اسهت و
به عنوان یکی از ابزارههاي مهه سياسهتههاي مهالی دولهت نقهش تعيهينکننهدهاي در رشهد و ثبهات
اقتصادي دارد .پرداخت ماليات مه ترین عام رشد و توسعه جامعه است و موج ،رونق اقتصادي و
ارتقاي شاخصهاي آنب تحقق عدالت اجتماعیب افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور میشود.
با ولول عادالنه ماليات میتوان بسياري از مشهکالت اجتمهاعی و اقتصهادي کشهور ازجملهه کسهري
بودجه ساالنهب تورم و بيکاري را رفع کرد .ماليات عبارت است از تعهد مالی و قانونی شخص اقيقی
نسبت به دولت و درواقع ماليات اق اجتماعی است بر گردن کسانی که در سایه مواهه ،جامعهه بهه
زندگی و کار مشغولاند یا ماليات سهمی از االه کهار و تهالش افهراد اسهت کهه بهه جامعهه تعلهق
میگيرد.
ماليات سال ترین منبع مالی براي سرمایهگهذاريههاي زیربنهایی و محهرك مهمهی بهراي رشهد و
توسعه اقتصادي است .در عين اال قوانين و مقررات مالياتی به عنوان اهرمهی قهوي در سياسهتههاي
کالن کشور نقش ایفا میکند .از همهين رو الزم اسهت از ایهن ابهزار نيرومنهد بهه درسهتتهرین شهيوه
در کشورهاي توسعهیافته فرهنگسازي مالياتب مختصص سازمان امور مالياتی نيسهت و ماليهات
نسبت به دیگر ارزشهاي اجتماعی جایگهاه بيشهتري در فضهاي رسهانهاي و تبليغهات دارد و مهردم را
موظف به تشویق پرداخت ماليات در کشورشان میکنند .سازمان امور مالياتی کشور با هدف تقویت
زیرساخت هاي فناوري اطالعاتب کاهش دادن هزینههاي ولولب الالح قانون ماليات هاي مسهتقي ب
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گسترش پایه هاي مالياتی و همچنين تمکين مردیان و ایجاد اداکثر ر ایتمندي در مردیان بهه دنبهال
ی

سازمان کارا و مطلوب است البته بایستی بتواني این باور را در جامعه بگنجاني که بهه ههر اهال

اگر به دنبال توسعه اقتصادي اجتماعی هستي ب اتماك باید این امر بها یه

مشهارکت عمهومی لهورت

بگيرند .بهترین نظام مالياتی نظامی است که داراي مطلوبترین آثهار اقتصهادي باشهد یها اینکهه آثهار
نامساعد اقتصادي را به اداق برساند.
همچنين سه درآمدهاي مالياتی از توليد ناخالص داخلی را به عنوان شاخصه الهلی یه

نظهام

مالياتی کارا باال ببری لذا سيست ماليهاتی بایسهتی طهوري عمه کنهد کهه در جههت الهالح سهاختار
پایههههاي ماليهاتی و معرفهی پایههههاي جدیهد ماليهاتی ارکهت کنهد و ایهن امهر نيهز از طریهق اههذف
معافيتهاي مالياتی و ولول بهموقع درآمدهاي مالياتی بهوسيله کوتاه کردن دورههاي مالياتی محقق
میشود.
یکی از بزر ترین چالشههاي پهيش روي کشهورهاي توسهعهنيافتهه و یها دراهالتوسهعهب عهدم
توانایی در توسعه زیرساختهاي اللی و مه بهویژه از بعد مالی است .از سوي دیگر نقهش و تهأثير
ماليات در توسعه اقتصاد کشور و انجام زیرساختها و پيشرفت پروژهههاي عمرانهی و همچنهين آثهار
آن بر همگان وا ح و روشن است .اجراي طرحهایی عمرانی همچون بزرگراههاب خيابانهاب جادههها
و پ هاب ام ونق عمومیب فرودگاهها و خطوط هواییب منابع آبیب مهدیریت شههريب توليهد جریهان
برق و مخابراتب ارتباطاتب مدیریت سالمت جامعهب توسعه آموزشوپرورش در مناطق کمتر توسهعه
یافته و گسترش خدمات در مناطق محروم مستلزم تأمين منابع مالی عظيمی است .یکهی از مهه تهرین
بخشهایی که دولت میتواند در ایجاد بهبود شرایط اقتصادي مد نظر قرار دهدب اجراي طهرح جهامع
مالياتی است که با اجراي آنب تحولی در رویکرد اقتصادي نظام ایجاد و از اتکا به درآمهدهاي نفتهی
کاسته میشود و این سرمایه ملی براي آیندگان محفوظ میماند و از طرف دیگر در مقاب بسياري از
تحری ها مصونيت پيدا خواهي کرد .درواقع اتکاي بيشتر بر درآمدهاي مالياتی یکی از راهکارهها در
یکی از جنبههاي الالح دستگاه مالياتی مدرنيزاسيون فرآینهدهاي ماليهاتی اسهت .در بسهياري از
کشورها ارکت به سمت بهکارگيري فناوري اطالعهات و ارتباطهات در ایهن بخهشب ارائهه خهدمات
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برخط به مردیانب تسهي پرداخت اینترنتی ماليات و غيره شتاب بيشتري گرفته و طهرح جهامع ماليهاتی
نمونهاي از این مدرنيزاسيون فرآیندهاي مالياتی است.
طههرح جههامع مالي هاتی بههه عنههوان طههرح تحههول همهههجانبههه نظههام مالي هاتی کشههور کههه بهها هههدف
عدالتمحوري و مرديمداري که در گام دوم آن یعنی ماليات هوشمند در اال اجرایی شدن اسهت
تاکنون دستاوردهاي بسياري داشته که ایجاد بان

اطالعاتی مردیان و توسعه خدمات الکترونيکهیب

ارائه خدمات مطلوب مالياتی (از قبي ثبتنهامب تشهکي پرونهدهب ارائهه اظهارنامههب پرداخهت ماليهاتب
ارسهال ليسهت لهورت معههامالت فصهلیب اقهوق و )...بهه مردیههان از طریهق شهبکه اینترنهت ازجملههه
آنهاست.
وجههود نظههام اطالعههات مکههانيزه بهها تکنولههوژي پيشههرفتهب مههاده  1۶9مکههرر ازجملههه مههواد قههانون
مالياتهاي مستقي است کهه در راسهتاي اجهراي قهوانين ماليهاتی و رعایهت اقهوق مردیهانب بسهط و
گسترش عدالت مالياتی و درنهایت افزایش ر ایتمندي مردیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام
تأثير بسزایی دارد .ایهن تحهول در نظهام ماليهاتی کشهور یکهی از مهه تهرین دسهتاوردهاي تکنيکهی و
استراتژیکی (راهبردي) جدید اطالعهاتی بهوده کهه توانسهته اسهت سهاختار مطمهئن و باثبهاتی از نظهام
مالياتی را به وجود آورد.

در پایان بایستی به سمت ماليات رشدمحور ارکت کني ب نه ماليات درآمدمحور و نظام ماليهاتی
بایستی سازمانمحور باشد نه فردمحور تا فشار بر بخش توليد کاهش یافته و بر بخش مصرف آن ه
به طور معقول منتق شود و با هوشمندسازي نظام مالياتی و در دست داشتن ریزدادههها و اطالعهاتب
شفافيت و عدالت را به دنبال خواهد داشت.
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