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  چکیده

ر ابتدا به باشد. دهاي مستقیم از تحول درآمدهاي مالیاتی تا نقدهاي وارده به سیستم مالیاتی مستقیم میمالیات این بررسی به دنبال تحلیل

رتیبی هاي مستقیم باید به چه تهاي مستقیم پرداخته خواهد شد و بیان خواهد شد که شرایط دریافت مالیاتبررسی به بیان کلیاتی در مورد مالیات

د هاي مربوط به آن پرداخته خواهد شد. در این قسمت رونباشد. سپس به بیان مطالبی در مورد روند تحول درآمدهاي مالیاتی در ایران و علت

. تدرآمدهاي مالیاتی در چهار دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفته است و روند تحول آن در برابر درآمدهاي نفتی نیز به تصویر کشیده شده اس

 36,5بوده است که نزدیک به  1388تا  1380همانطور که عنوان شد باالترین سهم درآمدهاي مالیاتی در درآمدهاي دولتی، مربوط به دوره زمانی 

هاي یاتلدرصد از کل درآمدهاي دولت را شامل بوده است. پس از بیان کلیات مربوط به تحول درآمدهاي مالیاتی به بیان رابطه بین توزیع درآمد و ما

رح زیرا ط رود که توزیع درآمد بهبود یابدها، انتظار میهاي مستقیم از کل مالیاتمستقیم پرداخته شد و عنوان شد که با افزایش سهم مالیات

اي ههاي غیرمستقیم این قابلیت وجود ندارد. همچنین در مالیاتهاي مستقیم قابل اجراست در حالی که در مالیاتهاي تصاعدي در مالیاتمالیات

  یابد.می صفر کاهشها به گروه دیگر، تقریبا به مستقیم امکان اصابت مالیاتی به حداکثر میزان خود خواهد رسید و امکان انتقال این گونه مالیات

و به اختصار بعضی از موارد اصالح  هاي مستقیم پرداخته شدپس از بیان مطالب مذکور، به بررسی برخی اصالحات انجام شده در قانون مالیات

 شد. یکی از مهمترینهاي مستقیم بیان مالیات اصالحیه قانون شده شرح داده شد و سپس نقدهاي وارده به آن و نظرات موافقان و مخالفان در مورد

هایی که در این بخش مطرح شد، بحث ضمانت اجرایی است که در قانون جدید توجه جدي به آن شده است و تغییري در جهت بهبود عملکرد بحث

انون به ه این قسیستم مالیاتی بوده است. نکته دومی که در این بخش بدان پرداخته شد، بحث زمان ارائه این قانون به مجلس بوده است. زمانی ک

نمود که برخی از مواد ارائه شده به دلیل همین شرایط اقتصادي، به تصویب نرسیدند. در نهایت مجلس ارائه شد، کشور شرایط رکودي را تجربه می

  نیز نظرات موافقان و مخالفان و نقدهاي وارده شرح داده شد.
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  مقدمه -1

درصد از درآمدهاي عمومی دولت  30ها بیش از ومی دولت در ایران است که در اکثر سالدرآمدهاي مالیاتی یکی از منابع درآمدي بودجه عم

هاي مالیاتی توسط خود ها و پایهآید و نرخآوري مالیات بدست میدهد. از آنجائی که درآمدهاي مالیاتی بیش از طریق جمعرا به خود اختصاص می

ند. کهاي مالی استفاده میگذاريرا در شمار ابزارهایی دانست که دولت از آن براي سیاستهاي مالیاتی توان سیاستشود، میدولت تعیین می

یابد و در جزیان انتقال آن داري دولت انتقال میمالیات عبارتست از قسمتی از منابع مالی بدست آمده از اشخاص(حقیقی و حقوقی) که به خزانه

  باید چهار ویژگی رعایت شود که عبارتند از:

 ها باید متناسب با توان اشخاص باشد.داختپر 

 .مقادیر مالیات قابل پرداخت، باید مشخص و قانونمند باشد 

 کننده وارد نماید و از طرفی حقوق دولت نیز زایل نگردد.زمان اخذ مالیات و روال دریافت باید کمترین فشار مالی را به پرداخت 

 1384 داشتن هزینه گردآوري مالیات(کردبچه،پایین نگه.( 

اید در دو جهت اساسی حرکت نماید؛ اوال باید ساختار موجود را در چارچوب اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار دهد و ظرفیت ریزي مالیاتی ببرنامه

ن ي مربوط به آهاي درآمدي مورد نیاز را مشخص نماید. ثانیا مالحظات مربوط به تغییر ساختار اقتصادي، نیازهاي درآمدمالیاتی را تعیین و هدف

گیري فوق در ارتباط با یکدیگر قرار دارند، زیرا در ساختار نظام مالیاتی، به ویژه هاي مالی را مدنظر قرار دهد. بدیهی است هر دو جهتو سایر هدف

یاتی تی به مفهوم پویایی نظام مالریزي مالیا. از طرفی برنامهاستمدت تا حدود زیادي مبتنی بر ساختار فعلی مالیات و توان اجرایی مزبور در کوتاه

اند. دوجود داشته باشد؛ به طوري که پیوسته نظام مالیاتی را با توجه به ساختار کل اقتصاد مورد ارزیابی قرار داده و عملکرد آن را مطلوب گرباید 

ز هاي مالیاتی که معموال اها و معافیتز تخفیفاي براي تغییر ساختار اقتصادي، سود حاصل اتوان به انگیزهریزي مالیاتی میهمچنین از برنامه

آیند، استفاده کرد که از یک سو فشارهاي زیادي را براي افزایش سایر درآمدها به منظور گذاري بخش خصوصی به شمار میعوامل مشوق سرمایه

گذاري بخش خصوصی به منظور دستیابی به اهداف مورد نماید و از سوي دیگر انگیزه الزم را براي تشویق سرمایههاي دولتی ایجاد میتامین هزینه

  ). 1392، 1404کند(ایران در افق نظر ایجاد می

تواند دولت را در انجام وظایفی چون برقراري ثبات اقتصادي، تخصیص بهینه منابع، توزیع امکانات، ایجاد هماهنگی و هاي مالیاتی میسیاست

گیري مالیاتی باید نتایج و پیامدهاي ناشی از آن را ارزیابی نمود. دولت دو نوع مالیات هرگونه تصمیمسایر موارد کمک نماید. بنابراین قبل از 

ها و انوادهو خشوند که به طور مستقیم بر افراد هایی گفته میهاي مستقیم در دید کلی به مالیاتکند. مالیاتمستقیم از شهروندان دریافت می

شود. بنابراین مفهوم مستقیم و هاي غیرمستقیم به طور غیرمستقیم بر کاالها و خدمات بسته میکه مالیاتلیشود. در حاها برقرار میبنگاه

ستقیم، کننده مالیات متواند مطرح باشد؛ یک دیدگاه روش تشکیالتی و اداري اخذ مالیات است. در این دیدگاه پرداختغیرمستقیم از دو دیدگاه می

پردازد در حالی که در مالیات غیر مستقیم، مالیات دهنده هنگام خرید کاال یا فروش آن به صورت ها میه مالیاتمالیات را به صورت به ادار

شود). این دیدگاه به دلیل نداشتن مفهوم اقتصادي منسوخ دهد(با مراجعه مستقیم به اداره مالیات، مالیات پرداخت نمیغیرمستقیم مالیات می

اي هکنندگان مالیات مدنظر است. بدین معنا که در مالیاتبندي مستقیم و غیر مستقیم از منظر وقوع مالیاتی و پرداختاست. در دیدگاه دوم تقسیم

یابد ولی در مالیات غیرمستقیم ممکن است انتقال مالیات از یک نفر به نفر دیگر صورت کننده مالیات کاهش میمستقیم، درآمد حقیقی پرداخت

  گیرد. 

هاي غیرمستقیم به دلیل عدم توانایی در هاي مستقیم و غیرمستقیم متفاوت است. برخی اعتقاد دارند که مالیاتمورد مالیات اظهار نظرها در

وانند تهاي مستقیم میشوند. بنابراین با اهداف عدالت اقتصادي مغایرت دارد؛ در حالی که مالیاتشناسایی درآمدهاي واقعی، بر بازارها بسته می

ت؛ تر و بی دردسرتر اسکه اخذ مالیات غیرمستقیم راحت برخی دیگر اعتقاد دارنددر مقابل این تفکر، اهداف توزیع مناسب درآمدها را محقق سازد. 

ی صورت یاتتر است به طوري که هر ساله مقادیر زیادي فرار مالهاي مستقیم به دلیل مشکالت فراوان در چگونگی وصول سختدر حالی که مالیات

  ). 1384دهد(سخنور، گیرد. بنابراین دولت بخش اعظمی از درآمدهاي خود را از دست میمی

داران، اصناف، درصدي از سود هاي مستقیم شامل درصدي از حقوق کارمندان بخش خصوصی و دولتی، درصدي از درآمد مغازهدر ایران مالیات

 ،هاي غیرمستقیمشود. مالیاتاالت و ثروت خانوارها و درصدي از ارزش امالك و مستغالت میهاي دولتی و خصوصی، درصدي از نقل و انتقشرکت
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هاي غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات(سود بازرگانی پردازند. مالیاتهاي است که شهروندان از طریق مصرف کاالها و خدمات به دولت میمالیات

شوند. نکته مهمه در مورد درآمدهاي مالیاتی الیات بر سیگار، تلفن همراه، نوشابه، بنزین و ...) میو حقوق گمرکی) و مالیات بر کاالها و خدمات(م

دهد. اما در مورد الوصول یعنی مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی تشکیل میهاي سهمبخش عمده آن را مالیاتاین است که 

  شود. انداز روشنی در ایران دیده نمیثروت، چشمهاي همچون مالیات مشاغل و مالیات بر مالیات

اي از تحوالت درآمدهاي مالیاتی ایران شرح داده خواهد شد. بدین منظور، تحوالت درآمدهاي مالیاتی ایران از در این گزارش در ابتدا خالصه

در ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و البته  روند این تحوالت در مقابل درآمدهاي نفتیبه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  1352سال 

هاي این تحوالت نیز شرح داده خواهد شد. در ادامه، رابطه توزیع درآمد و ساختار مالیاتی شرح داده خواهد شد. سپس به بیان و شرح دالیل و علت

ترین اصالحات شرح هاي مختلف این قانون، برخی از مهمهاي مستقیم پرداخته خواهد شد. بدین منظور از بخشبخشی از اصالحات قانون مالیات

  گیري پرداخته خواهد شد. داده خواهد شد. در ادامه این گزارش، نقدي بر قانون مالیات مستقیم انجام خواهد شد و در نهایت به نتیجه

  تحوالت درآمدهاي مالیاتی در ایران -2

ها درآمدهاي مالیات روند افزایشی اند. به طوري که در طی سالی را طی نمودهروند معتدل 1352هاي قبل از درآمدهاي مالیاتی در سال

یکی از . استدرصد  20,4، 1352تا  1342اند. میانگین نرخ رشد درآمدهاي مالیاتی طی دوره متناسبی داشته و از نوسانات شدید برخوردار بوده

تی در کل درآمدهاي دولت است به طوري که میانگین سهم درآمدهاي مالیاتی بیش هاي این دوره باال بودن سهم درآمدهاي مالیاترین ویژگیمهم

از روند معتدل خود خارج شده است و دچار نوسانات افزایشی و کاهشی شدید شده  1367تا  1353. درآمدهاي مالیاتی بعد از استدرصد  34از 

درصد کاهش نشان  21) معادل 1358ها(درصد افزایش و در برخی دیگر از سال 71,6) این درآمدها 1354ها(در این دوره در برخی از سالاست. 

 29,9است. سهم درآمدهاي مالیاتی از کل درآمدها طی این دوره  1367تا  1353دهنده نوسانی بوده این درآمدها طی دوره دهد که این نشانمی

درصد ك درآمدها  57,5هش درآمدهاي نفتی به شدت افزایش یافته و به ها به دلیل کا. در برخی از سالاستدرصد بوده و کمتر از دوره قبل 

با شروع برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، درآمدهاي مالیاتی به دلیل اتخاذ  1367). بعد از سال 1365رسیده است(سال 

درصد بود که بیشترین نرخ افزایش  35,1معادل  1379تا  1367ه اي افزایش یافته به طوري که نرخ متوسط تغییر آن طی دورهاي برنامهسیاست

، داراي روند 1384، درآمدهاي مالیاتی به جز سال 1388تا  1380) داشته است. در دوره 1388تا  1342هاي مورد بررسی(را در طی کلیه سال

درصد  بوده است که نسبت به دوره قبل کاهش یافته  19,96به نسبت معتدلی بوده است متوسط درصد تغییرات درآمدهاي مالیاتی این دوره 

درصد رسید که در میان  36,5است. در این دوره سهم درآمدهاي مالیاتی از کل درآمدهاي عمومی دولت افزایش چشم گیري داشته و به مقدار 

ایش یافته به طوري که درصد تغییرات این ، درآمدهاي مالیاتی به شدت افز1384. در سال استچهار دوره مورد بررسی، بیشترین سهم را دارا 

ریال طبق قانون بودجه و هزار میلیارد  31,9درصد شد. علت اصلی این افزایشی، احتساب مالیات نفت به مبلغ  59,5درآمدها نسبت به سال قبل 

). 2-1درصد بود(جدول  21,7یزان نسبت به سال قبل م 1384ها در سال هاي آن ذکر گردیده است. بدون احتساب این رقم رشد مالیاتمتمم

یک نکته قابل توجه در مورد سهم درآمدهاي مالیاتی این است که هرگاه درآمدهاي نفتی در اثر عوامل مختلف چون افزایش قیمت نفت در 

اهش خواهد یافت و این ها در کل درآمدهاي عمومی کبازارهاي جهانی، افزایش در صادرات نفت و افزایش در نرخ ارز افزایش یابد؛ سهم مالیات

  یابد. کاهش تا چندین سال ادامه می
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  (سهم و درصد تغییر درآمدهاي عمومی دولت در ایران)2-1جدول 

  دوره
  سهم در کل درآمدهاي عمومی  متوسط درصد تغییرات

  درآمد مالیاتی  درآمد نفتی  درآمد مالیاتی  درآمد نفتی

  34,12  51,8  20,4  29,8  1352تا  1342

  29,9  60  16,7  23,5  1367تا  1353

  28,75  43,4  35,1  58,7  1379تا  1368

  36,5  47,9  26,96  13,7  1388تا  1380

(با 1388تا  1380

احتساب برداشت از 

ذخیره ارزي به عنوان 

  درآمدهاي نفتی)

12,78  26,96  57,82  29,63  

  هاي مختلفسالهاي مختلف؛ قوانین بودجه کل کشور، اقتصادي کشور، سالمنبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، خالصه تحوالت                

 

  (سهم انواع درآمدهاي عمومی از کل درآمدهاي دولت(درصد))2-1نمودار 

  
  سهم انواع درآمدهاي عمومی از کل درآمدهاي دولت(درصد)

  

  نمود:توان به طور خالصه به نکات زیر اشاره در مجموع با توجه به مطالب گفته شده می

 )1380) و (1379تا  1368)، (1367تا  1353)، (1352تا  1342در مجموع با بررسی وضعیت درآمدهاي مالیاتی دولت طی چهار دوره 

ها سهم قابل قبول و خوبی را در درآمدهاي عمومی دولت داشته است و روند آید که در دوره اول مالیات) این نتیجه بدست می1388تا 

ن تریدر دوره دوم سهم نفت از درآمدهاي عمومی به شدت افزایش یافت. این دوره بی ثبات ترین و نا متعادلدهند. میمتعادلی را نشان 

دوره زمانی از حیث درآمدهاي عمومی دولت بود؛ به طوري که این درآمدها نوسانات شدید داشتند. وابستگی درآمدهاي عمومی دولت 

ی در بینشود باعث شد که دولت در اثر بروز نوسانات غیرقابل پیشزا تعیین میورت برونبه نفت به عنوان منبع درآمدي که به ص

درآمدهایش با مشکالت زیادي روبرو گردد. در دوره سوم، درآمدهاي دولت ثبات بیشتري پیدا کرد. در این دوره هم درآمدهاي نفتی و 

ها از درآمدهاي عمومی به دلیل اینکه درآمدهاي نفتی و سایر مالیات رو بوده است؛ ولی سهمهم درآمدهاي مالیاتی با رشد خوبی روبه

اند، تقریبا ثابت بوده و باالخره در دوره چهارم، روند تغییرات درآمدهاي مالیاتی درآمدها داراي نرخ رشد باالتر از درآمدهاي عمومی بوده

ا اي(مخصوصهاي بودجهها و جابجا شدن بعضی از ردیفعریفبه نسبت معتدل بود. البته در این دوران به دلیل عوض شدن بعضی از ت

51.8
60

43.4 47.9
57.82

34.12

29.9

28.75

36.5

29.63

42-52 53-67 68-79 80-88  با احتساب برداشت(٨٨-٨٠
)از ذخیره ارزی

سھم درآمدھای نفتی سھم درآمدھای مالیاتی
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شد که بدون در نظر گرفتن این تغییرات، نوسانات چندانی در درآمدهاي مالیاتی ها دیده می) نوساناتی در این سال86تا  84هاي در سال

 شودنسبت به قبل دیده نمی

 ود. این شهاي مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میبندي کلی به مالیاتتقسیمهاي قبل بیان شد که درآمدهاي مالیاتی در یک در قسمت

شود. مالیات غیر مستقیم در واقع بر همه بندي از آن جهت مهم است که یکی از ضوابط عادالنه بودن نظام مالیاتی محسوب میتقسیم

بر آن مالیات وضع کرده است. با توجه به اینکه میل گیرد که دولت کنندگان از خدماتی تعلق میکنندگان کاالها و یا استفادهمصرف

هاي هاي کم درآمد بیشتر از اقشار مرفه جامعه است، گروهیابد) در گروهمتوسط به مصرف(سهمی از درآمد که به مصرف اختصاص می

 رخوردار است.شوند که از دیدگاه عدالت مالیاتی از توجیه کمتري بکم درآمد متحمل فشار مالیاتی نسبتا بیشتري می

هاي مستقیم در طول تاریخ چند دهه همواره افزایش یافته است و در مقابل شود که سهم مالیاتبا نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران دیده می

 1352تا  1338درصد در دوره  30,4هاي مستقیم از به طوري که متوسط سهم مالیات دهد.هاي غیر مستقیم روند کاهشی نشان میسهم مالیات

-2کاهش یافته است(جدول  39,9درصد به  69,6هاي غیرمستقیم از رسیده است. طی همین دوره مالیات 1388تا  1380درصد دوره  60,1به 

2.(  

  هاي مستقیم و غیر مستقیم از کل درآمدهاي مالیاتی)(سهم مالیات2-2جدول 

  هاهاي غیر مستقیم از کل مالیاتمتوسط سهم مالیات  هاهاي مستقیم از کل مالیاتمتوسط سهم مالیات  هاي زمانیدوره

  69,6  30,4  1352تا  1338

  47,2  52,8  1367تا  1353

  37,4  62,6  1379تا  1368

  39,9  60,1  1388تا  1380

  هاي مختلفمنبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، خالصه تحوالت اقتصادي کشور، سال

  

هاي غیرمستقیم، بیشترین سهم مربوط به مالیات بر واردات شود که در بین مالیاتو غیر مستقیم دیده می هاي مستقیمدر بررسی اجزاء مالیات

و  هاي مستقیم. این در حالی است که در بین کل مالیاتاستهاي مستقیم، بیشترین سهم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی و در بین مالیات

شود مشاهده می 3-2دهد. با توجه به جدول بیشترین سهم را در درآمدهاي مالیاتی به خود اختصاص میغیرمستقیم، مالیات بر اشخاص حقوقی 

 1342درصد در سال  52,8هاي غیر مستقیم، به دلیل کاهش سهم مالیات بر واردات بوده است. به طوري که مالیات بر واردات از که کاهش مالیات

هاي مورد بررسی، عمدتا به دلیل افزایش هاي مستقیم در طول دورهدر مقابل، افزایش در مالیات کاهش یافته و 1388درصد در سال  20,8به 

، نه تنها کاهش نیافته بلکه 1388تا  1338 هاي مستقیم طی دوره. مالیات بر ثروت به عنوان یکی از اجزاء مالیاتاستمالیات بر اشخاص حقوقی 

 1388درصد در سال  9,2و سپس به  1367درصد در سال  8,3درصد به  2,3از  1342ن در سال افزایش نیز داشته است؛ به طوري که سهم آ

  رسیده است. سهم مالیات بر مصرف نیز طی دوره مذکور کاهش یافته و سهم مالیات بر درآمد افزایش داشته است.

  

  ها از کل مالیات(درصد))(سهم انواع مالیات2-3جدول 

  هاي غیر مستقیممالیات  هاي مستقیممالیات  

متوسط سهم مالیات بر   دوره

اشخاص حقوقی از کل 

  هامالیات

متوسط سهم مالیات بر 

  هادرآمد از کل مالیات

متوسط سهم مالیات بر 

  هاثروت از کل مالیات

متوسط سهم مالیات بر 

  هاواردات از کل مالیات

متوسط سهم مالیات بر 

مصرف و فروش از کل 

  هامالیات

  17,99  49,10  3,45  14,16  15,30  1352تا  1342

  14,89  32,32  4,20  14,55  34,04  1367تا  1353

  16,36  24,81  5,16  18,80  34,87  1379تا  1368

  11,25  28,59  3,93  14,12  42,11  1388تا  1380

  هاي مختلفمنبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، خالصه تحوالت اقتصادي کشور، سال
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درباره درآمدهاي مالیاتی آن است که با وجود این که درآمدهاي نفت و گاز بیشترین سهم را از درآمدهاي عمومی به خود نکته حائز اهمیت 

درصد درآمدهاي دولت است، ولی بخش مهمی از درآمدهاي مالیاتی  30درصد) و کل درآمدهاي مالیاتی کمتر از  60دهند(بیش از اختصاص می

ذیر پ. این مهم، درآمدهاي مالیاتی را در برابر نوسانات بازار جهانی نفت به شدت آسیباستیم وابسته به درآمد نفتی نیز به طور مستقیم و غیرمستق

دهد که به طور مستقیم درصد درآمدهاي مالیاتی را مالیات بر واردات تشکیل می 30کرده است. در تایید مطالب باال باید اذعان کرد که نزدیک به 

، مالیات بر واردات از 1353صل از صادرات نفت است. به همین دلیل است که براي مثال، بعد از افزایش درآمد نفتی در سال وابسته به ارز حا

درصد  40) افزایش یافت. نکته دیگر این است که نزدیک به 1359میلیارد ریال(در سال  169) به بیش از 1352میلیارد ریال(در سال  60حدود 

، همواره ايبر واردات مواد اولیه و واسطه هاوابستگی نسبتا شدید این شرکت به دلیلکه  استها مربوط به مالیات بر شرکتاز درآمدهاي مالیاتی 

شود این است که بخش اعظمی از درآمدهاي مالیاتی به طور مستقیم آنچه از مطالب باال استنباط میتحت تاثیر نوسانات درآمدهاي نفتی بودند. 

  که نشانگر ساخت نامتناسب و نامطلوب این درآمدها در بودجه عمومی دولت است.  استسته به درآمد نفت و غیرمستقیم واب

اند. براي مثال سهم حقوق کارمندان در مقابل سهم مالیات هاي گذشته روند نامطلوبی داشتههاي مستقیم نیز طی سالترکیب درونی مالیات

ها بسیار ناچیز است. این ناهماهنگی در ترکیب است و یا سهم مالیات بر ثروت در کل مالیات پرداخت شده توسط صاحبان مشاغل آزاد بیشتر

   ).  1392، 1404درونی درآمدهاي مالیاتی نشانگر ضعف درونی سیستم مالیاتی کشور است(ایران در افق 

  

 و توزیع درآمد هاي مالیاتیسیاست -3

نظران مالیاتی بوده است. این قانون از آنجا که روي توزیع درآمد تاثیرگذار است، بسیار  هاي مستقیم همواره محل بحث صاحبقانون مالیات

هدف اولیه مالیات انتقال منابع از یک گروه به یک گروه دیگر است که براي رسیدن به اهداف خاص توسعه بدون تحت الشعاع قرار . استحساس 

شود که قوانین زمانی برقرار می 3شود. برابري افقیت شامل دو جز افقی و عمودي میدر مالیا 2شود. انصافدادن اهداف اقتصادي طراحی می

شود که رابطه مناسبی بین زمانی برقرار می 4مالیاتی یکسانی نسبت به کسانی که توانایی پرداخت مالیات برابري دارند، وضع شود. برابري عمودي

هاي متفاوت پرداخت مالیات برقرار باشد. هیچ فرمول مناسبی براي تعیین مالیات ظرفیتشود و بار مالیاتی نسبی که توسط افراد پرداخته می

ی . ساختار مالیاتی در هر اقتصادي، یکاستهاي مشابه مالیات دهندگان هاي مالیاتی نیاز به بررسی گروهتصاعدي وجود ندارد. براي تعیین این نرخ

آمدها ها بر درها و سایر مالیاتبه دو دسته مستقیم( مالیات بر درآمد شخصی، مالیات بر درآمد شرکتها . مالیاتاستاز عوامل موثر بر توزیع درآمد 

م هایی که بر تولیدات و محصوالت) تقسیو سرمایه) و غیر مستقیم(مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیم و مالیات بر مصرف و سایر مالیات

گی دارد. به ها بستمد به نوع سیستم مالیاتی اتخاذ شده در اقتصاد از لحاظ مستقیم و غیر مستقیم بودن مالیاتشوند. اثر مالیات بر توزیع درآمی

مستقیم غیر عملی هاي غیرهاي تصاعدي در مالیاتدهد چون طرح مالیاتهاي مستقیم اجازه بازتوزیع بیشتري را میطور کلی، مالیات

دهندگان قابل مشاهده هستند تمایل به فزونی دارند. این معموال هاي مستقیم که بیشتر براي رايمالیات ). بنابراین،1948است(ماسگریو و تین، 

توانند به طور مستقیم بار مالیاتی را تعدیل گذاران نمیهاي مالیات بر درآمد شخصی باال خواهد شد. درحالیکه سیاستمنجر به افزایش در نرخ

و همکاران،  شوند(تورسهاي مالیاتی متوسط و نهایی تعیین مینی سیستم مالیاتی را اصالح کنند که در نهایت نرختوانند عناصر قانوکنند، اما می

ات دهد و امکان مالیهاي غیر مستقیم میهاي مستقیم، امکان بازتوزیع بیشتري را نسبت به مالیات). همانطور که توضیح داده شد مالیات2012

  صاعدي در مالیات غیر مستقیم وجود نخواهد داشت. هاي مالیات تستانی با نرخ

هاي تصاعدي بر درآمد . مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت نرخاستمالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت اشخاص 

در جهت هدف بازتوزیع درآمد است و با اصل  شود. در صورت نبود فرار مالیاتی، این نوع مالیاتموثر پس از سطوح معاف شده معین اعمال می

هاي درآمدي شود و وجه تصاعدي مالیاتها را به ویژه در گروهتوان پرداخت مطابقت دارد. مالیات بر ثروت نسبت به ثروت تجمعی افراد اعمال می

ه، شود. بعالوها با توجه به توان پرداخت افراد میتدهد. بنابراین، مالیات بر ثروت خالص همراه بر درآمد موجب توزیع بهتر مالیاباال افزایش می

تواند به صورت ابزار ها، میمالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگیري از تصاعدي شدن آن و تشویق استفاده موثر از دارائی

                                                           
2 .Equity 
3 .Horizontal Equity 
4 .Vertical Equity 
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شکل است یعنی براي شرکتهاي بزرگ و  Uر توزیع درآمد، ها بمفیدي با هدف انجام اصالحات اقتصادي و اجتماعی بکار رود. اثر مالیات بر شرکت

تواند در ها می). مالیات بر شرکت1390پور و رضایی، شود(سیفیکوچک مخرب و براي شرکتهاي با اندازه متوسط موجب بهبود توزیع درآمد می

 تواند بخشی از درآمدها وشود که میها محسوب میشرکتجهت بهبود توزیع درآمد بسیار موثر باشد زیرا این نوع مالیات نوعی از مالیات بر سود 

هاي درآمدي را بهبود ببخشد(مهرآرا تر درآمدي، وضع معیشتی این گروههاي پایینسودهاي شرکتی را تصاحب نماید و با توزیع مجدد آن در دهک

  .)1394و اصفهانی، 

  

  هاي مستقیماصالحات قانون مالیات -4

ماده تقدیم مجلس گردید. کلیات آن در تاریخ هشتم بهمن ماه سال  43در  1391ي مستقیم در یکم آبان ماه هاالیحه اصالح قانون مالیات

هاي توسط کمیسیون اقتصادي و با مشورت مرکز پژوهش 1392دي ماه سال  18در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ  1391

هیات رئیسه تقدیم گردید. فرآیند تصویب قانون در صحن مجلس و کمیسیون اقتصادي آن از  بند به 64مجلس تصویب و در یک ماده واحده و 

سال به طول انجامید. در ادامه این گزارش به شرح آن پرداخته  3حدود  1394تیر  31هنگام اعالم وصول تا تصویب آن در تاریخ آن در تاریخ 

  تر نیز مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. هاي پیشبا قانون سال 94خواهد شد. همچنین قانون سال 

قانون جدید  و  1ماده  در اولین قسمت این بخش به مقایسه اشخاص مشمول مالیات در قانون جدید و قانون قدیم پرداخته خواهد شد. طبق

  قانون قدیم، اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

 اموال یا امالك خود واقع در ایرانکلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به  -1

 نماید.هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می -2

 نماید.هر شخص ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می -3

 نماید.یی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میهر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدها -4

نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می -5

 ند.کسینمایی از ایران تحصیل می هايهاي فنی و یا واگذاري فیلمبابت واگذاري امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک

  هاي مالیات موضوع این قانون نیستند:قانون جدید اشخاص زیر مشمول پرداخت 2طبق ماده 

 ها و موسسات دولتیوزارتخانه -1

 شود.هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میدستگاه -2

 هاشهرداري -3

 از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبريبنیادها و نهادهاي انقالب اسالمی داراي مجوز معافیت  -4

ر افراد غیشد، اما طبق قانون جدید به صورت مستقیم وارد لیست هاي این ماده محسوب میبند چهارم از این ماده در قانون قبلی جزء تبصره

تصریح دارد به اینکه  قبلی قانون 3تبصره  در .است 2پرداخت مالیات وارد شده است. تغییر اساسی در این ماده بند چهارم ماده  ازمشمول 

 4 بند هحالیک در است تغییر قابل کشور مصالح براساس 	همواره که است معنی 	ها براساس نظر مقام معظم رهبري تعیین می شود و بدانمعافیت

  است. تغییر قابل غیر و 	ثابت هامعافیت جایگزین

هاي کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري، درآمد حاصل از کلیه فعالیت -81ماده 

هاي . دولت مکلف است مطالعات و بررسیاستنوغان داري، احیاي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف 

هاي مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و الیحه مربوط را آن رشته از فعالیت هاي کشاورزي والزم را در زمینه کلیه فعالیت

  حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید.  

نون ااست ارزش معامالتی موضوع این ق موظف. کمیسیون مزبور استویم امالك تعیین ارزش معامالتی امالك بر عهده کمیسیون تق -64اده م

زیر تعیین کند. این شاخصی هر سال به میزان دو واحد  يهامالكروز منطقه با لحاظ  يهامتیق) میانگین %2(را در سال اول معادل دو درصد

قیمت ساختمان  - الفروز امالك برسد.  يهامتیقمیانگین ) %20تا زمانی که ارزش معامالتی هر منطقه به بیست درصد ( ابدییمدرصد افزایش 
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  ،يادارء  يارتج) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، رهیغیا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و  يفلزبا توجه به مصالح (اسکلت 

سکونی، ، صنعتی، متجاريو موقعیت جغرافیایی از لحاظ  يکاربربه نوع  با توجهقیمت اراضی  -) و نوع مالکیت برهیغ، خدماتی و آموزشی، بهداشتی

 راه و يهاوزارتخانهاین کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور،  کشاورزيو  ادارهآموزشی، 

ادارات امور  يرها از مدیران کلی یا رؤساهر و در سایر شهاسالمی ش يشورااستاد و امالك کشور و  تبت، سازمان کشاورزيو جهاد  يشهرساز

امالتی مع ارزششود. ر تشکیل میهاسالمی ش ياد و امالك و یا نمایندگان آنها و نماینده شورانکشاورزي و ثبت اس، جهاد يمالیاتی، راه و شعر ساز

شده حساب ایی ماده یک ماه بسی از تاریخ تصویب تعاق یکی کمیسیون تقویم املالك، الزم الالجراء و تا تعییی ارزشی معامالتی جدید ینتعی

  معتبر است. 

 .حذف شده است يبندمیتقستغییر کرده و این  کردیمرا به سه گروه الف و ب و ج تقسیم  انیمؤدکه  95در قانون جدید ماده 

مشاغل  يبندمیتقسکه  96در ادامه ماده . اندشدهملزم به داشتن دفاتر قانونی و سیستمهاي حسابداري وفق قانون تجارت  مؤدیانبنابراین کلیه 

قرار گرفته است. در صورت عدم ارائه دفاتر  يمؤد اظهارنامهمالك پرداخت مالیات  97در ماده  .کامل حذف شده است طوربه نمودیمرا معین 

و عملکرد  هایدارائ، هاتیفعال، نظام محاسبه علی الراس برچیده شده و بجاي آن بر اساس اطالعات موجود در سامانه جامع مالیاتی که کلیه 

نشده  ياندازراهدر ادارات سازمان امور مالیاتی که این نظام جامع  .، مالیات مطالبه خواهد شدگرددیمدر آن ثبت  مؤدیانبانکی و غیره  يهاحساب

  .است به مدت سه سال ، سازمان مالیاتی کشور بر اساس قانون قبلی عمل خواهد کرد

مالیاتی  هباشند به استناد اظهارنامدرآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می -975ماده 

ور شپرداخت کننده مالیات که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی ک

 یا به طور نمونه شده وهاي تعیینهاي مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معیارها و شاخصتواند اظهارنامهمی

کننده مالیات از اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که پرداخت

-کسب شده پرداخت خودداري کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردي بر اساس فعالیت و اطالعات اقتصادي

کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه کنندگان مالیات از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می

ق مؤدي طبظرف مدت سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض 

هاي عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ها و اعمال مجازاتگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهمقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می

 قانونی نیست. 

بر اساس ماده  .انددهیگردند ، حذف دداروش علی الراس را توضیح میه که چگونگی محاسبه ب 271و 158و 154-153-152-98ماده 

یفی در مورد اخذ مالیات تکل 104ماده  .فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی از انتهاي تیرماه به انتهاي خرداد ماه انتقال یافته است 100

این قانون مربوط به نرخ مالیات مربوط به درآمد اشخاص حقیقی  .است 131ماده  غییرنکته مهم ت و است حذف شده الحسابیعل صورتبه

میلیون  100تا  50از شود. مالیات اخذ می %15 درآمد اشخاص با نرخ میلیون تومان 50تا میزان است که در قانون جدید به این صورت است: 

که نسبت به شود مالیات اخذ می %25 نرخ امیلیون ب 100از شود. همچنین درآمدهاي باالتر مالیات اخذ می %20 درآمد اشخاص با نرخ تومان

افزایش درآمد  %10به ازاي هر  131و هم نرخ مالیات کاهش یافته است. تبصره ماده است افزایش چشمگیري یافته  هامحدودهقانون قبل هم 

  .شودیممزبور کاسته  يهانرخدرصد از  5تا حداکثر  1ابرازي مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، 

هاي انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت -1056ماده 

نرخ هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي هاي حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتشود، پس از وضع زیانمی

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاري که به منظور تقسیم سود ) خواهند بود. %25، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد(استاي جداگانه

                                                           
  هاي آن شد. ) قانون و تبصره97، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (31/04/1394هاي مستقیم، مصوب ) قانون اصالح مالیات22. به موجب بند (5 

هاي آن شده هاي آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره، متن این قانون و تبصره27/11/1380هاي مستقیم مصوب قانون مالیات) قانون اصالح موادي از 47. به موجب ماده (6 

  است. 
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ر این داند، در صورتی که داراي فعالیت انتفاعی باشند، از مآخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر تاسیس نشده

هایی که قبال پرداخت شده است با رعایت شود. در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتماده وصول می

ه سود ب مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت

  پذیر مشمول مالیات دیگري نخواهند بود. هاي سرمایهسهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت

ها و شوند، ارزش دارایی شخص حقوقی است منهاي بدهیمآخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می -1157ماده 

سودهایی که مالیات آن قبال پرداخت گردیده است. ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبال ها و مانده ي پرداخت شده و اندوختهسرمایه

آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر شود. فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهاي روز انحالل تعیین می

) مکرر این قانون باشند در 143) و ماده (143) ماده (1) و تبصره (59قطوع موضوع ماده (اساس مقررات فوق در تاریخ انحالل مشمول مالیات م

  اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهند بود. 

از تاریخ اجراي این هاي تولیدي و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیدي یا معدنی که درآمد ابرازي ناشی از فعالیت -1328ماده 

شود و همچنین درآمدهاي خدماتی برداري صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میربط براي آنها پروانه بهرههاي ذيماده از طرف وزارتخانه

ا برداري یآنها پروانه بهره ربط برايها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگري اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذيبیمارستان

سال با نرخ صفر  10یافته به مدت سال و در مناطق کمتر توسعه 5برداري یا استخراج یا فعالیت به مدت شود، از تاریخ شروع بهرهمجوز صادر می

  . استمشمول مالیات 

تعاونی روستایی، عشایري، کشاورزي، صیادان، کارگران، ) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي، شرکتهاي %100صد در صد( -1339ماده 

  هاي آنها از مالیات معاف است. آموزان و اتحادیهکارمندي، دانشجویان و دانش

) درآمد %20) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهاي غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزي و بیست درصد(%100صد در صد( -14110ماده 

 هاي امور اقتصاديگردد. فهرست مواد خام و کاالهاي نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانهاد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میحاصل از صادرات مو

  رسد.  و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي به تصویب هیات وزیران می

همه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به صدور فاکتور و ثبت شماره  169شده است. بر اساس ماده روش محاسبه استهالکات عوض  149در ماده 

در صورتیکه طرف معامله  169ماده  2اقتصادي خود و طرف معامله و ارائه فهرست معامالت خود به سازمان مالیاتی کشور هستند. بر اساس تبصره 

ي اه ثبت معامالت درسیستمهاي رایانهشماره اقتصادي خریدار الزامی نیست اما داروخانه ها بمصرف کننده نهائی باشد (مانند داروخانه ها) درج 

از مالیات ابرازي در صورت ثبت عملیات در رایانه و رعایت آئین نامه هاي اجرائی آن در دو سال اول بخشوده و در صورت  %10ملزم هستند. معادل 

مکرر تمامی موسسات دولتی و سایر اشخاص حقوقی  169بر اساس ماده  .فروش جریمه خواهند شداز  %2عدم ثبت فروش در رایانه به میزان 

امع جدولتی و غیر دولتی ملزم هستند کلیه اطالعاتی که به نحوي به سازمان مالیاتی براي اخذ مالیات کمک میکند و سبب تکمیل اطالعات سامانه 

 .شور قرار دهندشود را در اختیار سازمان مالیاتی کمالیاتی می

                                                           

)) با عبارت 143(هاي ماده ) قانون عبارت (تبصره115) ماده (3) و (2هاي (، در تبصره31/04/1394هاي مستقیم، مصوب ) قانون اصالح قانون مالیات28. به موجب بند (٧ 

  ) مکرر) جایگزین شد. 143) و ماده (143) ماده (1( (تبصره

هاي آن جایگزین متن قبلی این ماده و ، متن این ماده و تبصره1/02/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب ) قانون رفع موانع تولید رقابت31. به موجب ماده (٨ 

  هاي آن شده است. تبصره

) عبارت (صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي) بعد از عبارت (صد در صد 133، در ماده (31/04/1394هاي مستقیم، مصوب ) قانون اصالح مالیات31ب بند (. به موج٩ 

  درآمد) و قبل از عبارت (شرکتهاي تعاون روستایی) اضافه شد. 

  ) قانون و تبصره آن شد. 141، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (31/04/1394هاي مستقیم، مصوب ) قانون اصالح مالیات35. به موجب بند(١٠ 
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اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان که  -189ماده 

د اشنهاي حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده بمورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت

این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل  190) اصل مالیات سه سال مذکور عالوه بر استفاده از مزایاي مقرر در ماده %5درصد( 5معادل 

 47به موجب بند هاي جاري پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. وصولی

، عبارت (مقررات این قانون) به 193قانون، عبارت(موضوع بندهاي الف و ب این قانون) حذف و در ماده  189، در ماده 94قانون مصوب مرداد 

  حذف شد.  "درصد مالیات 10اي معادل و در مورد رد دفتر مشمول جریمه"اصالح و عبارت  "این قانون و مقررات مربوط به آن"عبارت 

صال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از یقررات این قانوت مکلف به کسر و اشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مهر  -199ماده

مالیات ) %10معادل ده درصد ( ايرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهپولیت تضامنی که با مؤدي در ئوه بر مسجام وظایف مقرره عالنا

ه چمالیات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنان) %5/2دو و نیم درصد ( برداخت نشده در موعد مقرر و

رداخت مالیات توسط پموضوع این ماده تا تاریخ ) %5/2نیم درصد ( و ود، در این صورت جریمه دورداخت شپکننده وجوه ط دریافتمالیات توس

  ه و وصول خواهد شد. بال مالیات، مطالمؤدي مزبور از مکلفین به کسر و ایص

تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از براي وزارت امور اقتصاد و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می -20211ماده 

 5سرمایه ثبت شده و یا مبلغ ) %20ربط از بیست درصد(برداري از مراجع قانونی ذياشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره

) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد %10) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدي از ده درصد(5000000000میلیارد(

ورد ) ریال بیشتر است از کشور جلوگیري نماید. حکم این ماده در م100000000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(2000000000(

ایی همدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی  یا مالیات

 به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به مؤدیاندر صورتی که که مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاري است. 

  تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می

  

  قانون جدید موافقان و مخالفان -5

 نیز از این مهم، هاي مستقیمشود، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و قانون مالیاتهر قانونی که توسط مجلس شوراي اسالمی تصویب می

هاي خالی بوده است. این قانون چندین بار در یکی از مواردي که در قانون جدید گنجانده شده است، مالیات بر خانهمستثنی نبوده و نخواهد بود. 

است. این مالیات به این هاي خالی گنجانده شده هاي مستقیم آمده و حذف شده است. در قانون جدید دوباره بحث مالیات بر خانهقانون مالیات

هدایت  توان برايآید. از این قانون میبازي افراد و صاحبان خانه بکاهند که به نظر قانون مناسبی میهاي سفتهدلیل مطرح شده است که از انگیزه

نکردن واحدهاي مسکونی است و هدف از این قانون در گام نخست پیشگیري از عرضه  هاي مالکان ثروتمند به سمت تولید استفاده نمود.سرمایه

با این اقدام این افراد از معافیت مالیاتی بهره خواهند برد  مسکونی دارند تا آن را عرضه کنند. دنبال تشویق افرادي است که واحد اجراي قانون به

افزایش نرخ اجاره بها آن را پرداخت کند.  د، از معافقیت برخوردار نخواهد شد و باید مالیات نکن اما اگر فردي واحد مسکونی داشته باشد و عرضه

که با کاهش توان مالی متقاضیان و قیمت مسکن در چند سال اخیر مشکالت زیادي براي موجران و متقاضیان واقعی مسکن ایجاد کرد تا جایی

اي خالی در بازار مسکن شد. حال یکی هاي به نام خانهسال است که بازار مسکن وارد رکود شده است که همین شرایط منجر به پدیده 3بیش از 

عنوان هاي خالی بهاي است.دریافت مالیات از خانههاي خالی افزایش عرضه واحدهاي مسکونی اجارهاز اهداف اصلی قانون دریافت مالیات از خانه

الی مانده باشند، مالیات بیشتري اخذ هایی که بیش از یک سال خاست که طبق آن از خانههاي مبارزه با احتکار مسکن مطرح شدهیکی از راه

اي در نظر گرفته شود و هر از شود. از طرف دیگر شرایط اقتصادي موجب شده کاالهایی همچون مسکن، طال و ارز به عنوان کاالهایی سرمایهمی

ست اي به این کاال اخالی کاستن از نگاه سرمایههاي رو باشد. بنابراین هدف دیگر از دریافت مالیات از خانهها روبهگاه بازار مسکن با هجوم سرمایه

  .تا معضلی مانند احتکار مسکن کنترل شود
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دانند که با اجراي آن، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن هاي خالی، این اقدام را ابزاري کنترلی میموافقان اخذ مالیات از خانه

ق هاي خالی از سکنه توفیدرمقابل مخالفان این طرح عقیده دارند که دولت در شناسایی کامل مسکنیابد. شود و عرضه مسکن افزایش میمهار می

هاي چندانی نداشته و شناسایی آنها براي دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد. دلیل دیگر مخالفان، شوك ناشی از اعالم دریافت مالیات از خانه

شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمی در صنعت ساختمان را نیز به ر نه فقط سبب افزایش قیمت مسکن میخالی به بازار است. آنان معتقدند این ام

هاي خالی تبیین کند، اما هنوز ابزاري در اختیار ندارد همراه دارد. به اعتقاد آنان وزارت امور اقتصاد و دارایی باید ساز و کاري براي شناسایی خانه

اسایی کاري بیشتر درخصوص شنهاي خالی را شناسایی کند. این موضوع تبعات اجتماعی زیادي به دنبال دارد و به پنهانتا بر مبناي آن بتواند خانه

  .کندهاي خالی کمک و از سوي دیگر آمارها را غیرشفاف مینکردن خانه

ویب بوده است که به تص ات بر عایدي سرمایهشده بود، مالی هاي مستقیم تدارك دیدهیکی از موادي که توسط دولت در اصالحیه قانون مالیات

لی که در حانقدي که به این قانون وارد است این است که لس نام برد. جتوان به عنوان مثالی براي زمان ارائه قانون منهایی نرسید. از این مورد می

، از هاي خالیخانهتوان با مالیات بر چگونه مینمود اقتصاد، وضعیت رکودي را تجربه می هاين به عنوان یکی از مهمترین بخشبخش مسک

ه نظر ، مالیات جذابی بهاي خالیخانهکند، مالیات بر بازي صاحبان مسکن بکاهد. در حالی که مسکن وضعیت رکودي را تجربه میهاي سفتهانگیزه

رایط گرفت ولی شاي دیگر، مورد تصویب قرار میر دورهشاید د رسد. اما مالیات بر عایدي سرمایهاین قانون به نظر صحیح نمی صویبتد و رسنمی

   خاص اقتصادي مانع از تصویب این قانون شده است.

ر قانون مالیات بیکی از موادي که در اصالحیه و قانون جدید در نظر گرفته شد ولی به تصویب نرسید، مالیات بر مجموع درآمد بوده است. 

مالیات بر مجموع درآمد این است هاي مستقیم ایران وجود داشته است و بعد از آن حذف شده است. مالیاتدر قانون  1380مجموع درآمد تا سال 

رسد مورد محاسبه قرار گیرد و فرد اضهارنامه مالیاتی را تدوین نماید و سازمان مالیات از آن که درآمدهایی که از طرق مختلف به یک فرد می

ر شده است. اخیرا بحث مالیات دعنوان کرد در حالیکه این قانون در قوانین مالیاتی وجود داشته است، اجرا نمیالبته باید مالیات دریافت نماید. 

 رمجموع درآمد مطرح شده است ولی در نهایت مورد تائید دولت قرار نگرفت و به مرحله تدوین الیحه نرسید. صاحب نظران معتقدند که مالیات ب

البته یکی از دالیل حذف این ماده از قانون، به دلیل عدم فراهم  ع درآمد خواهد و در اقتصاد ایران باید اجرایی شود.مجموع درآمد باعث بهبود توزی

   هاي اجرایی بوده است.بودن زیرساخت

ازمان ضالتی که ساما یکی از بهترین اتفاقاتی که در این قانون اتفاق افتاده است، جلوگیري از فرار مالیاتی بوده است. یکی از مهمترین مع

هاي مستقیم طبق مبانی نظري باید موجبات بهبود توزیع درآمد را فراهم آورد هاي مستقیم با آن مواجه بوده است. مالیاتمالیاتی کشور در مالیات

اهد توزیع درآمد بدتر خوهاي مستقیم، اي معکوس حاصل خواهد شد و با افزایش مالیاتدر حالی که در کشورهایی که فرار مالیاتی باالست، نتیجه

پزدازند کارمندان دولتی و اقشار کم درآمد جامعه هستند در حالی که اقشار ثروتمند تنها اقشاري که مالیات مستقیم را به صورت واقعی میشد. 

ات بدتر شدن توزیع درآمد را فراهم توانند از پرداخت مالیات طفره بروند و مالیات واقعی را نپردازند. بنابراین این نوع مالیات موجببه راحتی می

  آورد. می

هاي مستقیم، ضمانت اجرایی بسیار جدي گرفته شده است و این اجازه به سازمان امور مالیاتی داده شده است که از در اصالحیه قانون مالیات

مانت بنابراین با افزایش ضري جلوگیري به عمل بیاورد. ربط بتواند در مورد افراد استعالم الزم را بگیرد و از نقل و انتقاالت صوتمامی نهادهاي ذي

ت و اگر تر بوده اسهاي اجرایی خیلی ضعیفدر حالی که در سیستم قبلی بحث ضمانتتواند از فرار مالیاتی جلوگیري به عمل بیاورد. اجرایی، می

ابزارهاي متعدد فرد خاطی را وادار به پرداخت مالیات نماید. در توانست با رفت، سازمان مالیات خیلی راحت نمیکسی از پرداخت مالیات طفره می

ربط موظف به ارائه اطالعات به سازمان مالیات شوند. بنابراین با ربط بوده است و نهادهاي ذيهمین راستا، بحث گرفتن اطالعات از نهادهاي ذي

 در واقع بانک اقتصادي جامعتواند افراد را شناسایی نماید. به راحتی می این مهم، مسئله شناسایی افراد به راحتی حل خواهد شد و سازمان مالیات

ی هاي افراد مشکل خاصو داراییافراد  هاي بانکیهاي بانکی، میزان تراکنش، سپردهشود و سازمان مالیات براي تعیین میزان درآمدهاتشکیل می

  است که براي سازمان مالیاتی این امکان باشد که بتواند افراد را شناسایی نماید. بنابراین در این قانون تمهیداتی اندیشیده شده  نخواهد داشت.

هاي مالیاتی جدیدي است که از آن طریق بتواند درآمدهاي دولت را از طریق مالیات افزایش از طرفی در قانون جدید نکته اصلی تعریف پایه

ود را در قانون مالیات مستقیم بگنجاند. اما نکته اصلی در مورد این قانون این است دهد. بنابراین دولت توانسته است بعضی از نکات مورد نظر خ

خورد اي رقم بها باید به گونهها باید افزایش یابد؟ در حالی که شرایط و سیاستکند، چرا مالیاتکه زمانی که کشور شرایط رکودي را تجربه می
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هاي مالیاتی یعنی گرفتن مالیات کنند. افزایش پایهشوند که اهداف را نقض میاجرا می هاییکه کشور به دوران رونق اقتصادي برسد، سیاست

ذاران به گبنابراین نکته اصلی همین است که سیاستبیشتر از اقتصاد و اقتصادي که نیز به حمایت بیشتر دارد، توان پرداخت مالیات را ندارد. 

 . زیرا زمانی کشور با کاهش درآمدهاياستن؟!! قضاوت در مورد این نکته البته کمی سخت نیز هایشادنبال رونق اقتصادي هستند یا تامین هزینه

افتد می هايهاي خویش را از درآمدهاي نفتی تامین نماید. بنابراین دولت به فکر مالیاتنفتی مواجه شده است، سخت است که دولت بتواند هزینه

  . استهاي مالیاتی جدید، از پیامدهاي آن که تعریف پایه

یري گکرد. طبیعتا شرایط کشور، در تصمیمهاي مستقیم در حالی به مجلس ارائه شد که کشور وضعیت خاصی را تجریه میاصالحیه قانون مالیات

رین تسپس شرایط رکودي را تجربه نمود. مهم هاي گذشته شرایط رکود تورمی را در ابتدا وبراي این اصالحیه تاثیرگذار بوده است. کشور در سال

عتا هاي مستقیم به مجلس، طبیمردان با آن مواجه بوده اند، معضل رکود و بیکاري فراگیر بوده است و ارائه اصالحیه قانون مالیاتمعضلی که دولت

ت شود، مربوط به خود قانون نبوده اسین قانون وارد میهاي بیشتر بوده است. بنابراین یکی از مهمترین نقدهایی که به ابه معناي دریافت مالیات

کرده است. شاید خود قانون نقصی نداشته باشد و ارائه آن بلکه به زمان تحویل آن به مجلس مرتبط است که کشور شرایط مطلوبی را تجربه نمی

رایط هاي مستقیم در بدترین شاد و اصالحیه قانون مالیاتتوانست مخالفانی کمتر را به خود ببیند، ولی این مهم اتفاق نیفتدر زمانی بهتر، می

ت. گرفممکن اقتصادي به مجلس ارائه شد. به عنوان مثال شاید اگر وضعیت کشور، دوران رونق بود، مالیات بر عایدي سرمایه مورد اجرا قرار می

ون ار براي افزایش دریافت مالیات بیاورند. بنابراین زمانی که قانکند، نباید سیاستمداران فشبنابراین زمانی که اقتصاد شرایط رکودي را تجربه می

رسد، یعنی سیاستمدار قصد دارد مالیات بیشتري اخذ کند. بنابراین این قانون مالیات ضد تولیدي نیست ولی هاي مستقیم به تصویب میمالیات

نکته مثبت دیگري مان رکودي، امکان تشدید رکود را موجب خواهد شد. ها در ززمان اجراي آن زمان مناسبی نیست. و بنابراین اجراي این مالیات

ع بکه در این طرح در نظر گرفته شده است، خود اظهاري مؤدیان مالیاتی است که نوعی سیاست تشویقی است که خود افراد به بیان درآمدها و منا

هاي بسیار مفید، همین تی نیز خواهد شد. بنابراین یکی از سیاستهاي اجرایی نظام مالیادرآمدي خود بپردازند. از طرفی باعث کاهش هزینه

ند در توانحسابی مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است و اینها میشود. از طرفی بحث خوشسیاست خود اظهاري است که توسط مؤدیان انجام می

  یات بسیار موثر و مفید عمل نماید. آوري مالهاي جمعجهت افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت و از طرفی کاهش هزینه
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 بنديجمع -6

ها عالوه بر افزایش ها پیرامون آن همیشه باال بوده است. زیرا مالیاتشود که بحثها یکی از مهمترین درآمدهاي دولت محسوب میمالیات

است. توزیع درآمد همواره به عنوان پیامد هر درآمد دولت، تاثیر بسیار مهم دیگري نیز در اقتصاد خواهند داشت که آن اثر، بحث توزیع درآمد 

وده هاي بسیار جدي مواجه بهاي مستقیم با چالششود. بنابراین تصویب اصالح قانون مالیاتسیاستی از جمله سیاست مالی در نظر گرفته می

ر زمان ارائه این قانون به مجلس، دچار شرایط . کشور دها، یکی از اثرات آن بوده استاست که شرایط اقتصادي کشور در زمان تصویب قانون مالیات

هاي رکودي بوده است که کمی تصویب برخی مواد این قانون را با مشکل مواجه نمود. چالش دومی که این قانون با آن مواجه بوده است، بحث

تصادي کشور، بحث توزیع درآمد و همچنین ها بوده است. در شرایط خاص اقها متوجه پیامد این سیاستتوزیعی آن بوده است؛ به طوري که نگاه

ظران بوده نگذارد نقطه اختالف صاحبها چه تاثیري بر تولید مییستم تولید بسیار حساس بوده است. اینکه این مالیاتها بر ستاثیر این مالیات

  ر؟است، به طوري که این موضوع مطرح بوده است که آیا این سیستم مالیات، مالیات رکودي است یا خی

اند که یکی از در ادامه بحث به برخی اصالحات انجام شده پرداخته شد و نقدهاي وارد بر آن شرح داده شد. برخی اصالحات بسیار مفید بوده

ب سهاي اجرایی است که به منظور شناسایی و ستاندن مالیات از متخطیان و متخلفان بسیار مفید بوده است. سازمان مالیاتی با کآنها بحث ضمانت

هاي افراد بپردازد و مالیات حقیقی را محاسبه نماید و همچنین از فرار مالیاتی جلوگیري تواند به شناسایی درآمدها و داراییمجوز به راحتی می

هاي واند هزینهتها بوده است که هم میهاي تشویقی مربوط به آن یکی از کاراترین سیاستنماید. از طرفی دیگر سیستم اظهارنامه مالیاتی و سیاست

هاي خالی مطرح همچنین در این بررسی، بحث مالیات بر خانهتواند درآمدهاي دولت را افزایش دهد. ها را کاهش دهد و هم میآوري مالیاتجمع

است. ولی موافقان و هاي مستقیم بوده است که در قانون جدید دوباره این قانون گنجانده شده شد که همواره در حال آمد و رفت از قانون مالیات

اي هیکی دیگر از نکات، تعریف پایهشود. هاي اساسی سازمان مالیات محسوب میمخالفان بسیاري در مورد این ماده وجود دارند که یکی از چالش

ا شور، باعث شده تمالیاتی جدید بوده است تا دولت بتواند درآمد بیشتري کسب نماید که این ماده نیز جاي بحث دارد، زیرا شرایط رکودي ک

است  هاي اجرایی، یکی از بهترین مواديتوان گفت که جدي گرفتن بحث ضمانتاقتصاد توانایی مالیات پرداختن باالیی نداشته باشد. در پایان می

وانند سمتی برود که افراد بتهاي نباید به تواند از فرار مالیاتی جلوگیري نماید و از طرفی خود اظهاريکه در قانون جدید گنجانده شده است که می

راي دریافت تواند راهی موثر باز مالیات و پرداختن مالیات فرار نمایند. بنابراین ایجاد زیر ساختی نظیر شناسنامه اقتصادي براي فعالین اقتصادي می

  مالیات باشد. 
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