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  مقدمه

توزیع عادالنه درآمد،  اجتماعی و تالش در جهت تحقق اهدافی چون: تخصیص بهینه منابع، -هاي اقتصادي در عرصه گسترش تعهدات دولت

روي پیشهاي ها، هزینهالملل و بهبود ترازپرداختها، بهبود تجارت بینعمومی قیمتحفظ سطح  ثبات اقتصادي،رشد اقتصادي، افزایش اشتغال، 

ها نیازمند دستیابی آنها به منابع درآمدي متنوع هایی براي دولترو، تأمین مالی چنین هزینهها را با روند صعودي مواجه ساخته است. ازایندولت

  و پایدار است.

ها اغلب با درآمدهاي حاصل از فروش نفت و هاي یادشده حاکی از این حقیقت است که دولتلی هزینهبررسی تجربه کشور در تأمین ما

هاي متمادي، همواره سهم درآمدهاي اند و به علت وجود درآمدهاي سرشار نفتی در سالهاي خود پرداختهدرآمدهاي مالیاتی به تأمین مالی هزینه

ها باال بوده است. این در بوده و در مقابل سهم منابع حاصل از فروش نفت خام در تأمین مالی این هزینه هاي دولت ناچیزمالیاتی در تأمین هزینه

هاي دولت حاکی از این حقیقت است که این کشورها تأکید زیادي بر حالی است که، واکاوي تجربه کشورهاي توسعه یافته در تأمین مالی هزینه

شوند. در حالی که درآمدهاي هاي خود دارند. چراکه درآمدهاي مالیاتی درآمد پایدار و درونزا محسوب میزینهدرآمدهاي مالیاتی به منظور تأمین ه

عنوان باشند، به علت محدود بودن ذخایر نفتی، بهالمللی میهاي بینحاصل از فروش نفت عالوه بر آنکه ماهیتی نوسانی داشته و متأثر از رخداد

اي دور یا نزدیک کشورهاي متکی به درآمدهاي نفتی مجبور هستند که در فکر جایگزین حسوب نشده و در آیندهیک منبع درآمدي پایداري م

  نمودن درآمدهاي نفتی با سایر درآمدها از جمله درآمدهاي مالیاتی باشند.

 نوسانات برخی ایجاد و کشور داقتصا بر هاهزینه برخی تحمیل علیرغم ایران اسالمی جمهوري علیه اقتصادي تحریم هايهمچنین سیاست

 اقتصاد به ها، توجهدرس حاصل شده براي کشور از تحریم کشور است. مهمترین اقتصادي گذارانسیاست براي مفیدي هايدرس اقتصادي، حاوي

که  گردیده موجب دولت بودجه کسري فزآینده و نفتی درآمدهاي کاهش تجربه باشد. در واقعمی اقتصاد داخلی هايظرفیت بر تکیه و مقاومتی

 از داخلی بیش جایگزین منابع بر تکیه لزوم و ناپایدار درآمدهاي به وابستگی عدم اهمیت ریزان اقتصادي کشور بهگذاران، مسئولین و برنامهسیاست

دولت با افزایش سهم درآمدهاي هاي کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت اصالح نظام درآمدي از سیاست» 17«که، در بند  طوريببرند. بهپی پیش

ترین دالیل تأکید اقتصاد مقاومتی روي مبتنی کردن بودجه دولت بر درآمدهاي مالیاتی، پایدار رسد از عمدهنظر میمالیاتی تأکید شده است. به

زا هاي برونپذیري را از ناحیه شوكبتوان گفت، درآمدهاي مالیاتی کمترین آسیکه می طوريزا بودن آن است. بهگونه درآمدها و درونبودن این

  سازند.به اقتصاد کشور وارد می

موجبات  توانندرو، میکنند و ازاینتوان نتیجه گرفت که درآمدهاي مالیاتی در چرخه حیات اقتصادي کشور نقش مؤثري ایفا میبراساس این، می

در شرایط موجود کشور حائز اهمیت است و نباید  به ارمغان آورند، اما آنچه رهایی کشور از وابستگی به نفت و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را

تواند هاي مالیاتی و در واقع چگونگی افزایش درآمدهاي مالیاتی است. چراکه رویکرد حاکم بر اخذ مالیات میاز آن غافل شد چگونگی ایجاد ظرفیت

اران، گذگیري سرمایهتواند تصمیمگذر نحوه و شدت اعمال مالیات میو از این تأثیرگذاري باالیی بر کلیه متغیرهاي اقتصادي داشته باشد

گذارن و تولید کنندگان در اقتصاد) و خانوارها عنوان سرمایههاي اقتصادي (بهکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا بنگاهتولیدکنندگان و مصرف

هاي هاي خود را براساس سیاستفرآیند تولید، مصرف و همچنین ترکیب و سبد دارایی عنوان مصرف کنندگان و عوامل تولید در اقتصاد)،(به

رو، رویکرد دولت در افزایش درآمدهاي مالیاتی باید دهند تا بتوانند بیشترین سود و مطلوبیت را کسب کنند. ازاینمالیاتی در حال اجرا شکل می

لیاتی باشد، تا از این گذر نظام مالیاتی کشور بتواند به اهداف خود دست یابد. این امر در راستا با شرایط اقتصادي کشور و وضعیت مودیان ماهم

 احالی است که، بکارگیري رویکرد افزایش درآمدهاي مالیاتی توسط دولت بدون توجه به شرایط اقتصادي کشور و وضعیت مودیان مالیاتی، نه تنه

  انجامد.سازد بلکه به بدتر شدن شرایط اقتصادي کشور میکست مواجه مینظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف خود با ش

و الیحه بودجه  1395الی  1392هاي رو، واکاوي رویکرد دولت جهت اخذ مالیات در قوانین بودجه طی سالبر این اساس، هدف از گزارش پیش

هاي افزایش درآمدهاي مالیاتی در شرایط حاضر بر کدام یک از زیربخشفشار ناشی از است. تا از این گذر با دلیل و برهان اثبات شود که  1396

  کند.هاي مالیاتی فشاري را به فعاالن اقتصادي تحمیل میتشکیل دهنده درآمدهاي مالیاتی است و آیا افزایش هر کدام از زیر بخش

الیاتی هاي مگیرد که افزایش ظرفیتا این رویکرد صورت میهاي تشکیل دهنده درآمد مالیاتی برو، واکاوي در زیربخشرو، در گزارش پیشازاین

هاي مالیاتی در اسناد بودجه سنواتی به نفع تولید است شود و آیا افزایش ظرفیتاز طریق افزایش کدام یک از اجزاي درآمدهاي مالیاتی حاصل می

شود، سپس مجموعه کارکردهایی که انتظار است با کشور تشریح می ستانی دریا علیه تولید قرار دارد. بر این اساس، ابتدا ساختار کلی مالیات 
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گردد و در ادامه، رویکرد حاکم بر کسب درآمدهاي مالیاتی در اسناد بودجه مورد بررسی قرار شود، بیان میاعمال مالیات براي اقتصاد حاصل 

هاي مناسبی جهت افزایش درآمدهاي مالیاتی با تأکید بر رویکردهاي مباحث مطرح شده، سعی بر آن است تا راهکاربندي گیرد. در نهایت با جمعمی

  مالیاتی که به نفع تولید و اقتصاد کشور است، ارائه شود.

  

  ستانی در کشورساختار کلی نظام مالیات -1

 شوند. همانطور که در نمودارمیهاي غیر مستقیم هاي مستقیم و مالیاتدر ساختار نظام مالیاتی کشور، درآمدهاي مالیاتی به دو دسته، مالیات

تواند آن را به دیگري انتقال شوند که مودي نمی، آن دسته از درآمدهاي مالیاتی محسوب میهاي مستقیممالیاتشود، مشاهده می» 1«شماره 

آمارهاي  بنديو طبق تقسیم و متناسب با درآمد اشخاص ـ اعم از حقیقی و حقوقی ـ وصول شده اًمستقیمهاي مستقیم، رو، مالیاتدهد. ازاین

  .دنباشو مالیات بر ثروت قابل وصول می داراییملی، به سه طریق مالیات بر درآمد، مالیات بر 

  ساختار کلی نظام مالیاتی کشور -1نمودار 

  
  

 آن دسته از درآمدهاي مالیاتی هاي غیرمستقیممالیاتاست.  هاي غیرمستقیممالیاتشود که نوع دیگر مالیات؛ با توجه به نمودار مشاهده می

از کاالها و  برخیبه ارزش ها رو، این گروه از مالیاتتواند به آسانی آن را به دیگري انتقال دهد. از همینشوند که مودي مالیاتی میمحسوب می

مالیات بر  ها به دو طریق،از مالیات و این نوعگیرد نظر از موقعیت مالی فرد، تعلق میکننده، صرفخدمات اضافه شده و پرداخت آن به مصرف

 ند.شوو مالیات بر واردات دریافت می) کاالها و خدمات مصرف و فروش(

  

  کارکردهاي استفاده از ابزار مالیات در اقتصاد -2

  در اقتصاد عبارت است از:ابزار مالیات استفاده از کارکردهاي اصلی 

رود. استفاده کارآمد از این ابزار، شمار میمین درآمد دولت بهأمالیات از جمله مهمترین ابزارهاي ت :مین درآمدهاي عمومی کشورأت -1

رخورداري معناي بگاه بههاي مالیاتی هیچکننده بخش قابل توجهی از بودجه دولت باشد. اما باید توجه داشت که باال بودن نرخمینأتواند تمی

ي هاوکارهاي موجود و گسترش فعالیتهاي باالي مالیاتی، با کاهش انگیزه تداوم کسب. چرا که، نرخنیست بیشتر دولت از درآمدهاي مالیاتی

 را به همراه دارد.، کاهش درآمدهاي مالیاتی دولت جدید

هاي استآورد. سیوجود میتوزیع نابرابر درآمد ملی و ثروت، مسایل زیادي از جمله مشکالت اقتصادي و اجتماعی به :گسترش عدالت -2

 ثر واقع شود. در حقیقت،ؤتواند در کاهش نابرابري درآمد بین ثروتمندان و فقرا مویژه مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت، میهمالیاتی دولت، ب

 د که درآمدآینحوي فرآهم میمالیات از مهمترین ابزارهاي دولت جهت کاهش فاصله طبقاتی است که از طریق آن امکان بازتوزیع درآمدها به

 .شودفقرا افزایش و درآمد ثروتمندان تعدیل می

انواع مالیات

مالیات هاي غیر مستقیم 

مالیات بر 

واردات 

مالیات بر کاالها 

و  خدمات

مالیات هاي مستقیم 

مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد 

مالیات بر 

اشخاص 

حقوقی 
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ثیرگذاري بر توزیع منابع میان صنایع مختلف، منابع اقتصادي را از صنایع أتواند با تهاي مالیاتی دولت میسیاست :تخصیص مجدد منابع -3

اساسی سوق دهد. در صورت وضع مالیات بر تولید و  هاي سودآور و تولیداتسمت فعالیتبازده و تولید کاالهاي لوکس، بههاي کمو فعالیت

گذاري در کاالهاي اساسی و هاي الزم براي سرمایهمصرف کاالهاي غیر اساسی و لوکس، تقاضا و تولید این کاالها کاهش یافته و زمینه

 مؤثر واقع گردد.هاي مولد سمت فعالیتنسبت به تخصیص مجدد منابع به دتوانمالیات میاصولی ، وضع روازاینآید. ضرروي فراهم می

یگر، عبارت دبه. داشته باشدنوسانات اقتصادي جامعه  د نقش مؤثري در کاهشتوان، میمناسب هاي مالیاتیاتخاذ سیاست :ثبات اقتصادي -4

تواند با اتخاذ صورت دولت می یابد، در اینملی نیز کاهش میگذاري و درآمد ثر، مقدار سرمایهؤدر دوره رکود اقتصادي، با کاهش تقاضاي م

یابد و گذاري، اشتغال و درآمد ملی نیز افزایش میدنبال تقویت سرمایهبهرو، ازاین. باشدگذاري ق سرمایهشوم هاي مناسب مالیاتیسیاست

 ر کشورد ساز ثبات اقتصاديکنندگی خودکار، زمینهز اثرات تثبیتشود. بنابراین، ابزار مالیات با برخورداري ااقتصاد از وضعیت رکود خارج می

 .است

نرخ پایین تشکیل سرمایه، یکی از مشکالت عمده در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه  :تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه -5

گذاري، زینه تجهیز منابع مالی براي ایجاد سرمایهبا کاهش ه تواندمی دولتتوسط مالیاتی مناسب هاي سیاستدر حالی که، اعمال باشد. می

 کند.نقش مهمی در رفع این معضل ایفا 

امی هنگاین امر در حالی است که، ساز تحقق اهداف چندگانه است. شود برخورداري از یک نظام مالیاتی کارآمد زمینهترتیب، مشخص میبدین

  :رعایت شود اصل مهمانتقال مالیات چهار نوع توان نظام مالیاتی را کارآمد دانست که در جریان می

 ها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقیتناسب پرداخت  

 هاقابل پرداخت و قانونمند بودن مالیات  

  کننده وارد شودکه ضمن حفظ حقوق دولت کمترین فشار بر پرداخت طوريبه(تعیین زمان(.  

  داريصورت کامل در خزانهواریز آن بهپایین بودن هزینه گردآوري مالیات و  

هاي شود که آنچه در هنگام اخذ مالیات داراي اهمیت است میزان اخذ مالیات از هریک از پایهباتوجه به بندهاي فوق این نتیجه حاصل می

 الیاتی زیادي بر آن پایه مالیاتی، وارد خواهدمالیاتی است. زیر اگر از یک پایه مالیاتی بیش از آنچه که استحقاق آن را دارد مالیات اخذ شود، فشار م

هاي شد و این امر تبعات منفی خاص خود را به همراه خواهد داشت. در ادامه به واکاوي رویکرد دولت جهت کسب مالیات در قوانین بودجه طی سال

افزایش درآمدهاي مالیاتی در شرایط حاضر اشی از فشار نگذر مشخص شود که  شود، تا از این، پرداخته می1396و الیحه بودجه  1395الی  1392

رو، براساس اسناد بودجه سنواتی سعی بر آن است که رویکرد دولت در هاي تشکیل دهنده درآمدهاي مالیاتی است. ازاینبر کدام یک از زیربخش

  یرد.کنندگان نهایی مورد واکاوي قرار گچگونگی انتقال فشار مالیاتی به فعاالن اقتصادي و مصرف

  

  رویکرد حاکم بر کسب درآمدهاي مالیاتی در اسناد بودجه -3

درآمدهاي مالیاتی مصوب شده «با توجه به مراتب فوق، جهت دستیابی به تصویري جامع در ادامه سعی بر آن است که براساس سه شاخص، 

هاي غیر مستقیم مالیات« و » هاي تشکیل دهنده آنهاي مستقیم مصوب شده در اسناد بودجه به تفکیک زیر بخشمالیات« ، »در اسناد بودجه

رویکرد حاکم براي کسب درآمدهاي مالیاتی در اسناد بودجه سنواتی » هاي تشکیل دهنده آنمصوب شده در اسناد بودجه به تفکیک زیر بخش

  مورد واکاوي و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

  

  کل درآمدهاي مالیاتی مصوب شده در اسناد بودجه -3-1

کل درآمدهاي مالیاتی به » 1«در جدول شماره  1396الی  1392منظور واکاوي رویکرد حاکم بر کسب درآمدهاي مالیاتی در اسناد بودجه به

شود که کل درآمدهاي مالیاتی مصوب شده در در هاي غیر مستقیم آمده است. با توجه به جدول مالحظه میهاي مستقیم و مالیاتتفکیک مالیات

افزایش یافته است. یعنی در طی دوره  1396هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه  113هزار میلیارد تومان به حدود  56از  1392دجه سال قانون بو
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درصد مواجه شده است. با توجه به جدول  100ساله مورد بررسی درآمدهاي مالیاتی مصوب شده در قوانین بودجه سنواتی با رشد بیش از  5

درصد صورت گرفته  26و  25با رشدي معادل  1394و  1393هاي د که بخش عمده افزایش در درآمدهاي مالیاتی در طی سالشومالحظه می

 9بینی شده ، درآمدهاي مالیاتی پیش1396شود که در الیحه بودجه سال مالحظه می» 1«است. مطابق با آمار و ارقام ارائه شده در جدول شماره 

  افزایش یافته است. 1395جه سال درصد نسبت به قانون بود

تقیم هاي مسهاي غیر مستقیم گویاي این حقیقت است که، مالیاتهاي مستقیم و مالیاتبررسی اجزاي درآمدهاي مالیاتی به تفکیک مالیات

افزایش یافته است و همانطور  1396هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه  56هزار میلیارد تومان به حدود  33از  1392در قانون بودجه مصوب شده 

درصدي  68هاي مستقیم مصوب شده در قوانین بودجه طی دوره پنج ساله مورد بررسی رشد شود، مالیاتمالحظه می» 1«که در جدول شماره 

انون دجه مربوط به قهاي مستقیم مصوب شده در قوانین بوشود که بیشترین افزایش در مالیاترا تجربه کرده است. با توجه به جدول مالحظه می

  است. 1393درصد نسبت به قانون بودجه سال  20با رشدي معال  1394بودجه سال 

  

  درآمدهاي مالیاتی مصوب شده در قوانین بودجه سنواتی(ارقام: هزار میلیارد تومان) -1جدول 

  
  1396مأخذ: گزیده آمار اقتصادي بانک مرکزي بخش مالی و بودجه و الیحه بودجه 

  

هزار  23از حدود  1392هاي غیر مستقیم مصوب شده در قانون بودجه سال شود که، مالیات، مالحظه می»1«اطالعات جدول شماره براساس 

ساله مورد بررسی، رقم مصوب شده  5افزایش یافته است و در دوره  1396هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه سال  57میلیارد تومان به حدود 

هاي غیر مستقیم در درصدي را تجربه کرده است که بیشترین افزایش در ارقام مصوب شده مربوط به مالیات 148ستقیم، رشد هاي غیر ممالیات

شود این نتیجه حاصل می» 1«درصد رخ داده است. همچنین براساس اطالعات جدول شماره  32و  47با رشدي معادل  1394و  1393دو سال 

درصد در الیحه بودجه  50به  1392درصد در سال  59ل درآمدهاي مالیاتی مصوب شده در قوانین بودجه از هاي مستقیم از ککه سهم مالیات

درصد در سال  41هاي غیر مستقیم از کل درآمدهاي مالیاتی مصوب شده در قوانین بودجه از کاهش یافته است. در حالی که سهم مالیات 1396

ایش یافته است. این تغییر در ترکیب درآمدهاي مالیاتی مصوب شده در اسناد بودجه سنواتی حاکی افز 1396درصد در الیحه بودجه  50به  1392

  مالیات ستانی خود را از تولید به سمت مصرف تغییر داده است. از این حقیقت است که دولت سیاست

  

  آن هاي تشکیل دهندههاي مستقیم مصوب شده در اسناد بودجه به تفکیک زیر بخشمالیات -3-2

مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت تشکیل شده است. ارقام مصوب شده این نوع از  هاي مستقیم از سه جزءمالیات

هاي مستقیم در ترین جزء مالیاتشود که عمدهآمده است. با توجه به جدول مالحظه می» 2«مالیات در اسناد بودجه سنواتی، در جدول شماره 

ساله مورد بررسی است. همچنین مالحظه  5درصد در طی دوره  67قوانین بودجه سنواتی مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی با میانگین سهم 

سند بودجه مورد بررسی به ترتیب سهم  5عنوان دیگر اجزاي تشکیل دهنده مالیات مستقیم در مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت بهشود که می

شرح
قانون 

1392

 قانون 

1393

قانون 

1394

قانون 

1395

الیحه 

1396

رشد 1393 

نسبت به 1392

رشد 1394 

نسبت به 1393

رشد 1395 

نسبت به 1394

رشد 1396 

نسبت به 1395

33/2336/5943/8250/156/05_ مالیات هاي مستقیم 

5952504850سهم (درصد)

22/8433/6644/5553/656/66_ مالیات هاي غیر مستقیم 

4148505250سهم (درصد)

56/0770/2588/37103/7112/712526179کل درآمدهاي مالیاتی

1412

4732206

1020
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هاي تشکیل دهنده مالیات شوند. در ادامه به واکاوي روند اخذ مالیات در هر یک از زیر بخشدرصد از این نوع از مالیات را شامل می 6و  28

  شود.مستقیم پرداخته می

  

 هاي آن (ارقام: هزار میلیارد تومان)مالیات مستقیم به تفکیک زیر بخش -2جدول 

 
  1396مرکزي بخش مالی و بودجه و الیحه بودجه مأخذ: گزیده آمار اقتصادي بانک 

  

 مالیات بر اشخاص حقوقی -3-2-1

یکی از اجزاي مالیات مستقیم، مالیات بر اشخاص حقوقی است. این نوع از مالیات شامل: مالیات علی حساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات 

تی هاي دولمالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی، مالیات علی الحساب شرکتهاي دولتی، مالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی، عملکرد شرکت

  باشد.در حال واگذاري و سایر می

ترین منبع درآمدي، سهم قابل توجهی عنوان مهمشود که مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به، مالحظه می»3«براساس اطالعات جدول شماره 

درصدي  12اختصاص داده است. این منبع مالیاتی در طی دوره پنج ساله مورد بررسی از متوسط رشد از درآمدهاي مالیاتی کشور را به خود 

هاي درصد کل درآمدهاي مالیاتی مصوب شده در اسناد بودجه را طی سال 35هاي مستقیم و درصد مالیات 67برخوردار بوده و به طور متوسط 

ترین جزء مالیات بر اشخاص شود که، عمدهمالحظه می» 3«م ارائه شده در جدول شماره دهد. براساس آمار و ارقاتشکیل می 1396الی  1392

  درصد در طی پنج سند بودجه است. 67حقوقی در قوانین بودجه سنواتی مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی با متوسط سهم 

   

شرح
قانون 

1392

 قانون 

1393

قانون 

1394

قانون 

1395

الیحه 

1396

رشد 1393 

نسبت به 1392

رشد 1394 

نسبت به 1393

رشد 1395 

نسبت به 1394

رشد 1396 

نسبت به 1395

2323/7629/8833/5735/86_ مالیات اشخاص حقوقی

6965686764سهم (درصد)

8/1510/1311/5914/0717/24_ مالیات بر درآمدها 

2528262831سهم (درصد)

2/062/682/352/512/95_ مالیات بر ثروت

67555سهم (درصد)

33/2136/5743/8250/1556/0510201412جمع  مالیات مستقیم

326127

30-12718

24142123
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  تومان)اجزاي مالیات بر اشخاص حقوقی(ارقام: هزار میلیارد  -3جدول 

  
  1396مأخذ: گزیده آمار اقتصادي بانک مرکزي بخش مالی و بودجه و الیحه بودجه 

  

درصد افزایش پیدا کند و از آنجا  7بینی شده که مالیات بر اشخاص حقوقی ، پیش1396در الیحه بودجه » 3«براساس اطالعات جدول شماره 

و  18هاي انقالب اسالمی به میزان ب اشخاص حقوقی دولتی و مالیات نهادها و بنیادالحسامالیات علی 1396بینی شده در الیحه بودجه که پیش

باشد، لذا افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به دلیل افزایش در زیر بخش مالیات بر عملکرد اشخاص  1395درصد کمتر از قانون بودجه  40

ته شده است و با توجه به اینکه متوسط سهم مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی حقوقی دولتی و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی در نظر گرف

درصد است در حالی که متوسط سهم مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی در دوره  16حدود  1392-1396هاي دولتی در اسناد بودجه طی سال

اي از افزایش هاي قبل سهم عمدههمانند قوانین بودجه سال ،1396توان نتیجه گرفت که در الیحه بودجه درصد است، می 67مورد نظر معادل 

ه شود کبینی میشود. در نتیجه پیشهاي غیر دولتی) پاسخ داده میمالیات بر اشخاص حقوقی از طریق اشخاص حقوقی غیر دولتی (شرکت

  بیشتري به آنها تحمیل خواهد شد.هاي غیر دولتی در سال آینده مالیات بیشتري پرداخت کنند و در نتیجه فشار مالیاتی شرکت

شایان ذکر است که فشار مالیاتی تحمیل شده بر اشخاص حقوقی غیر دولتی در اسناد بودجه سنوات قبل در شرایطی بوده که عملکرد این 

هاي ش مالیات بر شرکترو، افزایها، رکود اقتصادي و شرایط تحریم اقتصادي بوده است. ازاینها تحت تأثیر قانون هدفمندسازي یارانهشرکت

تواند گذاري و تولیدي را به همراه خواهد داشت و این مسأله خود میهاي سرمایهغیردولتی در شرایط حاضر تبعات منفی همچون کاهش انگیزه

  موجبات تداوم رکود و کند شدن رشد اقتصادي کشور را ایجاد کند.

  

  مالیات بر درآمد -3-2-2

زء دیگر مالیات مستقیم، شامل: مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، عنوان جمالیات بر درآمد به

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  119مالیات مشاغل، مالیات مستغالت، مالیات متفرقه درآمد و مالیات موضوع ماده 

، اطالعات مربوط به اجزاي »4«تر و فرار مالیاتی آن کمتر است. در جدول شماره سایر انواع مالیات سهلاست. اخذ این منبع مالیاتی در مقایسه با 

سند بودجه سنواتی رشد  5شود که، ارقام مصوب شده این منبع مالیاتی در طی مالیات بر درآمد آمده است با توجه به اطالعات جدول مالحظه می

شرح
قانون 

1392

 قانون 

1393

قانون 

1394

قانون 

1395

الیحه 

1396

رشد 1393 

نسبت به 1392

رشد 1394 

نسبت به 1393

رشد 1395 

نسبت به 1394

رشد 1396 

نسبت به 1395

23/0023/7429/8633/5735/84مالیات بر اشخاص حقوقی

6965686764سهم از مالیات مستقیم   

4134343232سهم از کل درآمدهاي مالیاتی  

3/524/315/365/784/72_  مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی

1518181713سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی (درصد)

43/53/54/957/34_  مالیات عملکرد اشخاص حقوقی دولتی

1715121520سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی (درصد)

0/060/060/070/10/06_  مالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی

00000سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی (درصد)

14/715/5320/7422/7423/72_  مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی

6465696866سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی (درصد)

_  مالیات علی الحساب شرکت هاي دولتی در 

حال واگذاري
0/690/310/1600

31100سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی (درصد)

0/030/030/0300_  سایر

00000سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی (درصد)

326127

-55-480 -100

000 -100

01743-40

634104

22248-18

-1304148
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درصد است که در  14و  28هاي مستقیم و کل درآمدهاي مالیاتی به ترتیب حدود سهم آن از مالیاتدرصدي داشته است و متوسط  21متوسط 

  مقایسه با مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سهم کمتري از کل درآمدهاي مالیاتی را به خود اختصاص داده است.

د بررسی، حاکی از این حقیقت است که سهم مالیات بر سند بودجه مور 5آمد طی هاي تشکیل دهنده مالیات بر درواکاوي وضعیت زیربخش

عنوان یکی دیگر دهد و مالیات بر مشاغل بهدرصد از مالیات بر درآمد را تشکیل می 31و  30حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی به ترتیب 

توان گفت که از شش رو، میداده است. ازاین درصد از مالیات بر درآمد را به خود اختصاص 33هاي مالیات بر درآمد سهمی حدود از زیر بخش

دهنده مالیات بر درآمد، سه زیر بخش، شامل: مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی  زیربخش تشکیل

مالیات مستغالت، مالیات متفرقه درآمد دهند و سه زیر بخش دیگر (درصد از مالیات بر درآمد را تشکیل می 94و مالیات بر مشاغل در کل حدود 

  باشند.درصدي از مالیات بر درآمد را دارا می 6قانون برنامه)، روي هم رفته سهم  119و مالیات موضوع ماده 

 

  اجزاي مالیات بر درآمد (ارقام: هزار میلیارد تومان) -4جدول 

  
  1396الیحه بودجه مأخذ: گزیده آمار اقتصادي بانک مرکزي بخش مالی و بودجه و 

  

هاي مالیات بر درآمد بیشترین و در زیر بخش 1396شود که در الیحه بودجه سال ، مالحظه می»4«از سوي دیگر، با توجه به جدول شماره 

ر قانون نسبت به رقم مصوب شده د 1396درصدي مالیات بر مشاغل در الیحه بودجه  26افزایش مربوط به مالیات بر مشاغل است. در واقع رشد 

درصد مالیات بیشتري نسبت به  26، باید حدود 1396بدین معنا است که مشمولین این نوع مالیات (مالیات بر مشاغل) در سال  1395بودجه 

 پرداخت کنند. با توجه به شرایط رکودي حاکم بر اقتصاد کشور، تحمیل فشار مالیاتی به صاحبان کسب و کار از طریق افزایش مالیات 1395سال 

ردد. هاي اقتصادي گگذاري را در صاحبان کسب و کار کاهش دهد و مانع ورود کارآفرینان جدید به صحنه فعالیتتواند انگیزه سرمایهبر مشاغل می

در  هشود که بدانیم اصابت مالیات بر مشاغل به برخی از تولیدکنندگانی است کابعاد اهمیت حساس شدن به این مسأله از آنجا بیشتر نمایان می

مشاغل کوچک مشغول به فعالیت هستند، لذا افزایش این نوع مالیات در شرایط رکودي حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش سودآوري این واحدهاي 

وکار کوچک براي ادامه فعالیت کاهش خواهد یافت و از سوي دیگر، سو، انگیزه صاحبان کسبتولیدي را به همراه خواهد داشت و در نتیجه از یک

توان نتیجه گرفت که افزایش درآمدهاي مالیاتی از طریق کارهاي کوچک جلوگیري خواهد کرد. بنابراین مین روند از ورود افراد جدید به کسبای

گذاري فعالین اقتصادي تأثیر منفی خواهد داشت و از این گذر موجب خواهد شد که تحمیل فشار مالیاتی بر مشاغل، بر انگیزه و روند سرمایه

  اندازي شوند، که برآیند تمامی موارد مورد اشاره کاهش درآمدهاي مالیاتی دولت را در بر خواهد داشت.وکارهاي کمتري راهکسب

شرح
قانون 

1392

 قانون 

1393

قانون 

1394

قانون 

1395

الیحه 

1396

رشد 1393 

نسبت به  1392

رشد 1394 

نسبت به  1393

رشد 1395 

نسبت به  1394

رشد 1396 

نسبت به  1395

8/1010/2111/5814/0717/23مالیات بر درآمد

24/3827/9026/4328/0830/74سهم از مالیات مستقیم   

14/4514/5313/1013/5715/29سهم از کل درآمدهاي مالیاتی  

2/113/543/054/395/5_  مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی

2635263132سهم از مالیات بر درآمد (درصد)

2/62/784/064/515/32_  مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی

3227353231سهم از مالیات بر درآمد (درصد)

2/993/263/794/255/36_  مالیات مشاغل

3732333031سهم از مالیات بر درآمد (درصد)

0/30/430/570/790/93_  مالیات مستغالت

44565سهم از مالیات بر درآمد (درصد)

00/10/010/010_  مالیات متفرقه درآمد

01000سهم از مالیات بر درآمد (درصد)

_  مالیات موضوع ماده 119 قانون برنامه 

پنج ساله پنجم توسعه
0/10/10/10/120/12

11111سهم از مالیات بر درآمد (درصد)

26132222

-100 0 -90

0 20 0 0

26 12 16 9

18 39 33 43

25 44 -14 68

18 11 46 7
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  مالیات بر ثروت -3-2-3

ات نقل و الیهاي انتقالی، معنوان یکی دیگر از اجراي تشکیل دهنده مالیات مستقیم، شامل: مالیات بر ارث، مالیات بر درآمدمالیات بر ثروت به

، اطالعات مربوط »5«انتقاالت سرقفلی، مالیات نقل و انتقاالت سهام، مالیات نقل و انتقاالت امالك، حق تمبر و اوراق بهادار است. در جدول شماره 

  به اجزاي مالیات بر ثروت آمده است.

درصدي  11سند بودجه سنواتی رشد متوسط  5ر طی شود که، ارقام مصوب شده این منبع مالیاتی دبا توجه به اطالعات جدول مالحظه می

درصد است. آمار مورد اشاره گویاي این حقیقت  3و  8/5هاي مستقیم و کل درآمدهاي مالیاتی به ترتیب داشته است و متوسط سهم آن از مالیات

ی که، این پایه مالیاتی از ظرفیت باالیی براي است که مالیات بر ثروت سهم ناچیزي از درآمدهاي مالیاتی را به خود اختصاص داده است. در حال

هاي تافزایش درآمدهاي مالیاتی برخوردار است و تداوم سهم پایین مالیات بر ثروت، بیانگر این نکته است که نظام مالیاتی کشور در ایجاد ظرفی

 ها، موجب شده رشددر دست تعداد کمی از افراد و شرکت رو، عدم وصول مالیات و تمرکز ثروتمالیاتی دچار ضعف است. ازاینمالیاتی در این پایه 

  مناسبی در درآمد مالیاتی دولت از این منبع درآمدي حاصل نشود.

 

  اجزاي مالیات بر ثروت (ارقام: هزار میلیارد تومان) -5جدول 

  
  1396مأخذ: گزیده آمار اقتصادي بانک مرکزي بخش مالی و بودجه و الیحه بودجه 

  

  هاي تشکیل دهنده آنهاي غیرمستقیم مصوب شده در اسناد بودجه به تفکیک زیر بخشمالیات -3-3

شوند. ار مالیات بر واردات و مالیات بر کاالها و خدمات تشکیل می رو، از دو جزءشوند و ازاینهاي غیر مستقیم بر پایه مصرف وضع میمالیات

که مالیات بر کاالها شود آمده است با توجه به جدول مالحظه می» 6«جه سنواتی در جدول شماره قام مصوب شده این نوع از مالیات در اسناد بود

سند بودجه مورد بررسی از سال  5ها غیر مستقیم را به خود اختصاص داده است. به این صورت که در طی اي از مالیاتو خدمات سهم عمده

 54درصد کاهش یافته است. در حالی که سهم مالیات مالیات بر کاالها و خدمات از  30به درصد  46، سهم مالیات بر واردات از 1396الی  1392

توان نتیجه گرفت که به علت سهم عمده مالیات بر کاالها و خدمات از درصد افزایش یافته است. براساس آمارهاي مورد اشاره می 70درصد به 

شرح
قانون  

1392

 قانون  

1393

قانون  

1394

قانون  

1395

الیحه 

1396

رشد 1393 

نسبت به 1392

رشد 1394 

نسبت به 1393

رشد 1395 نسبت 

به 1394

رشد 1396 نسبت 

به 1395

2/052/672/332/512/94مالیات بر ثروت  

6/167/315/315/015/24سهم از مالیات مستقیم   

3/653/812/632/422/60سهم از کل درآمدهاي مالیاتی  

0/260/360/410/460/55_  مالیات بر ارث

1313181819سهم از مالیات بر ثروت (درصد)

0/380/520/60/720/82_  مالیات بر نقل و انتقاالت سرقفلی 

1919262928سهم از مالیات بر ثروت (درصد)

0/320/510/580/520/65_  مالیات بر نقل و انتقاالت سهام

1619252122سهم از مالیات بر ثروت (درصد)

0/280/420/410/360/44_  مالیات نقل و انتقاالت امالك

1416181415سهم از مالیات بر ثروت (درصد)

0/80/860/320/420/47_  حق تمبر و اوراق بهادار

3932141716سهم از مالیات بر ثروت (درصد)

0/0070/0040/0050/030/006_  سایر

00010سهم از مالیات بر ثروت (درصد)

17 31-138

20 12 14 38

14 20 15 37

5925 -10 14

22 -12 -2 50

12 31 -63 7

-80 500 25 -43
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م و فشار مالیاتی ناشی از آن از طریق مالیات بر کاالها و خدمات بر مودیان مالیاتی وارد هاي غیر مستقیهاي غیر مستقیم، افزایش مالیاتمالیات

  ود.شهاي تشکیل دهنده مالیات غیر مستقیم در اسناد بودجه پرداخته میشود. در ادامه به واکاوي رویکرد اخذ مالیات در هر یک از زیر بخشمی

  

  هاي آن (ارقام: هزار میلیارد تومان)شمالیات غیر مستقیم به تفکیک زیر بخ -6جدول 

  
  1396مأخذ: گزیده آمار اقتصادي بانک مرکزي بخش مالی و بودجه و الیحه بودجه 

  

  مالیات بر واردات -3-3-1

 هايدستگاهمالیات بر واردات به عنوان یک جزء تشکیل دهنده مالیات غیر مستقیم، شامل: حقوق ورودي کاالها، واردات خودرو، حقوق ورودي 

  آمده است.» 7«هاي غیر مستقیم در جدول شماره هاي گمرکی) است. ارقام مربوط به این جزء از مالیتها و تخفیفاجرایی و سایر (ثبت معافیت

  

 اجزاي مالیات بر واردات (ارقام: هزار میلیارد تومان) -7جدول 

  
  1396الیحه بودجه مأخذ: گزیده آمار اقتصادي بانک مرکزي بخش مالی و بودجه و 

  

درصدي  14سند بودجه سنواتی رشد متوسط  5شود که، ارقام مصوب شده مالیات بر واردات در طی با توجه به اطالعات جدول مالحظه می

درصد است. براساس اطالعات جدول  16و  34هاي غیر مستقیم و کل درآمدهاي مالیاتی به ترتیب داشته است و متوسط سهم آن از مالیات

دهد. متوسط سهم اي از مالیات بر واردات را تشکیل میشود که در طی پنج سند بودجه مورد بررسی، حقوق ورودي کاالها سهم عمدهمالحظه می

اي از افزایش مالیات بر واردات توسط افزایش حقوق ورودي کاالها پاسخ درصدي حقوق ورودي کاالها، گویاي این حقیقت است که بخش عمده 78

شرح
قانون 

1392

 قانون 

1393

قانون 

1394

قانون 

1395

الیحه 

1396

رشد 1393 

نسبت به 1392

رشد 1394 

نسبت به 1393

رشد 1395 

نسبت به 1394

رشد 1396 

نسبت به 1395

10/610/913/7316/9317/18_ مالیات بر واردات

4632313230سهم (درصد)

12/2422/7530/8236/7539/48_ مالیات بر کاالها و خدمات 

5468696870سهم (درصد)

22/8433/6544/5553/6856/664732206 جمع مالیات غیر مستقیم

8635197

326231

شرح
قانون 

1392

 قانون 

1393

قانون 

1394

قانون 

1395

الیحه 

1396

رشد 1393 

نسبت به 1392

رشد 1394 

نسبت به 1393

رشد 1395 

نسبت به 1394

رشد 1396 

نسبت به 1395

10/5910/9013/7116/9317/17مالیات بر واردات 

46/3732/3830/7731/5930/30سهم از مالیات غیر مستقیم    (درصد)

18/8915/5215/5116/3315/23سهم از کل درآمدهاي مالیاتی   (درصد)

7/729/0711/6612/3413/09_  حقوق ورودي سایر کاالها

7383857376سهم از مالیات بر واردات (درصد)

2/21/161/363/443/21_  مالیات واردات خودرو

2111102019سهم از مالیات بر واردات (درصد)

0/120/120/090/10/07_  حقوق ورودي دستگاه هاي اجرایی

11110سهم از مالیات بر واردات (درصد)

0/550/550/61/050/8_  سایر

55465سهم از مالیات بر واردات (درصد)

326231

-24 75 9 0

-30 11 -25 0

-7 153 17 -47

6 6 29 17
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 1396شود که در الیحه بودجه ، مالحظه می»7«شود. اهمیت این مسأله از آنجا است که بر اساس آمارهاي ارائه شده در جدول شماره میداده 

درصدي نسبت به رقم مصوب  6هاي مالیاتی براي کسب مالیات از جزء مالیات بر واردات متمرکز بر حقوق ورودي کاالها، با رشد نیز تأکید ظرفیت

ناشی از افزایش حجم واردات  1396است. در این رابطه باید گفت که اگر افزایش حقوق وردي کاالها در الیحه بودجه  1395قانون بودجه  شده در

 یشاست، فشاري از بابت افزایش مالیات بر واردکنندگان کاالها و خدمات تحمیل نخواهد شد، اما اگر افزایش حقوق ورودي کاالها از طریق افزا

شود و در نتیجه بار مالیاتی هاي گمرکی و عوارض وضع شده بر واردات اتفاق افتاده است این امر موجب افزایش قیمت کاالها و خدمات میتعرفه

  شود.کنندگان نهایی منتقل میگذر به مصرفاز این

  

  مالیات بر کاالها و خدمات -3-3-2

هاي نفتی، عوارض خروج ه مالیات غیر مستقیم، شامل: مالیات بر فروش فرآوردهعنوان جزء دیگر تشکیل دهندمالیات بر کاالها و خدمات به

اشد. گذراي خودرو می بافزوده، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل و مالیات شمارهمسافر از مرزهاي کشور، مالیات بر ارزش

  آمده است.» 8«جدول شماره  هاي غیر مستقیم درارقام مربوط به این جزء از مالیت

 37سند بودجه سنواتی رشد متوسط  5شود که، ارقام مصوب شده مالیات بر کاالها و خدمات در طی مطابق با اطالعات جدول مالحظه می

  درصد بوده است. 32و  66هاي غیر مستقیم و کل درآمدهاي مالیاتی به ترتیب درصدي داشته است و متوسط سهم آن از مالیات

ترین اجزاي مالیات بر کاالها و خدمات مالیات بر شود که در طی پنج سند بودجه مورد بررسی، مهماساس اطالعات جدول مالحظه میبر

هاي نفتی از مالیات افزوده و مالیات بر فرآوردهدرصدي مالیات بر ارزش 13و  75باشد. متوسط سهم هاي نفتی میافزوده و مالیات بر فرآوردهارزش

اي از افزایش مالیات بر کاالها و خدمات توسط افزایش مالیات بر دو جزء مورد اشاره االها و خدمات، گویاي این حقیقت است که بخش عمدهبر ک

ل جدوشود. اهمیت این مسأله از آنجا است که بر اساس آمارهاي ارائه شده در هاي نفتی) پاسخ داده میافزوده و مالیات بر فرآورده(مالیات بر ارزش

هاي مالیاتی براي کسب مالیات از جزء مالیات بر کاالها و خدمات نیز تأکید ظرفیت 1396شود که در الیحه بودجه ، مالحظه می»8«شماره 

 5و  7شود دو جزء مورد نظر به ترتیب با رشد این صورت که مالحظه میهاي نفتی است، بهافزوده و مالیات بر فرآوردهمتمرکز بر مالیات بر ارزش

  اند.مواجه شده 1395نسبت به رقم مصوب شده در قانون بودجه  1396درصدي در الیحه بودجه 
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 اجزاي مالیات بر کاالها و خدمات (ارقام: هزار میلیارد تومان) -8جدول 

  
  1396مأخذ: گزیده آمار اقتصادي بانک مرکزي بخش مالی و بودجه و الیحه بودجه 

  

هاي نفتی، از طریق افزیش نرخ مالیات بر فروش، افزایش قیمت و افزایش اتی از زیر بخش مالیات بر فروش فرآوردهافزایش اخذ درآمدهاي مالی

باشد،  هاي نفتیواسطه افزایش قیمت و افزایش نرخ مالیات بر فرآوردهپذیر است. اگر افزایش درآمدهاي مالیاتی بههاي نفتی امکانمصرف فرآورده

ثباتی در خود به افزایش تورم و ایجاد بی انجامد و این مسأله نیز به نوبههاي نفتی میمت کاالهاي حاصل شده از فرآوردهاین امر به افزایش قی

  زند.اقتصاد دامن می

ست اي امرحلهدهنده مالیات بر کاالها و خدمات، یک مالیات چند ترین اجزاي تشکیلعنوان یکی از مهمافزوده بهاز سوي دیگر، مالیات بر ارزش

ها در هر مرحله اخذ افزوده کاالها و خدمات تولید شده توسط بنگاهو این نوع مالیات در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدي از ارزش

اجزاي مالیات غیر  افزوده همانند سایرگردد که بدانیم مالیات بر ارزششود. ابعاد اهمیت حساس شدن به این نوع مالیات از آنجا دوچندان میمی

افزوده در نهایت بر دوش مصرف کننده نهایی شود و در نتیجه بار مالیاتی حاصل از مالیات بر ارزشمستقیم بر قیمت کاالها و خدمات اضافه می

اضاي اقتصا مورد واکاوي توان هم از سمت عرضه اقتصاد و هم از سمت تقسازد را میاست. اما اثري که مالیات بر ارزش افزوده بر اقتصاد وارد می

 قرار داد.

افزوده، حسب اینکه مصرف کننده چه نوع کاالیی ، افزایش قیمت کاالها و خدمات ناشی از افزایش مالیات بر ارزشسمت تقاضاي اقتصاددر 

زایش افزوده با افعمال مالیات بر ارزشتواند بر مقدار تقاضاي کل متأثر سازد. اگر کاال از نوع کاالي ضروري بوده و بر اساس اکند، میرا تقاضا می

افزوده تأثیر چندانی بر تقاضاي کل نخواهد داشت، اما در صورتی که کاالي مشمول افزایش قیمت ناشی قیمت مواجه شود، اعمال مالیات بر ارزش

زوده بر تقاضاي این نوع از کاالها تأثیر منفی افافزوده از نوع کاالي لوکس و تجملی محسوب شود، اعمال مالیات بر ارزشاز اعمال مالیات بر ارزش

انجامد، کاهش تقاضا نیز موجب کاهش فروش و در نتیجه کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان داشته و در نتیجه به کاهش تقاضا در این کاالها می

  شود.می

شرح
قانون 

1392

 قانون 

1393

قانون 

1394

قانون 

1395

الیحه 

1396

رشد 1393 

نسبت به 1392

رشد 1394 

نسبت به 1393

رشد 1395 

نسبت به 1394

رشد 1396 

نسبت به 1395

12/2422/7330/8136/7639/47مالیات بر کاالها و خدمات

53/5967/5369/1668/5869/66سهم از مالیات غیر مستقیم    (درصد)

21/8332/3634/8735/4535/02سهم از کل درآمدهاي مالیاتی   (درصد)

1/62/943/754/534/77_  مالیات بر فروش فرآورده هاي نفتی

1313121212سهم از مالیات بر کاالها و خدمات (درصد)

0/010/0010/0010/010/01_  دو درصد مالیات سایر کاالها

00000سهم از مالیات بر کاالها و خدمات (درصد)

9/5218/2324/8424/8626/68_  مالیات بر ارزش افزوده

7880816868سهم از مالیات بر کاالها و خدمات (درصد)

0/150/220/370/40/38_  عوارض خروجی مسافر از مرزهاي کشور

11111سهم از مالیات بر کاالها و خدمات (درصد)

0/240/410/430/450/46_  مالیات بر فروش سیگار

22111سهم از مالیات بر کاالها و خدمات (درصد)

0/290/420/710/740/73_  مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل

22222سهم از مالیات بر کاالها و خدمات (درصد)

0/430/510/710/771/1_  مالیات شماره گذراي خودرو

42223سهم از مالیات بر کاالها و خدمات (درصد)

00055/34_  سایر

0001414سهم از مالیات بر کاالها و خدمات (درصد)

8636197

0 900 0 -90

5 21 28 84

-5 8 68 47

7 0 36 91

-1 4 69 45

2 5 5 71

7 0 0 0

43 8 39 19
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عنوان یک زوده باعث خواهد شد که نیروي کار بهافها در اثر اعمال مالیات بر ارزشسو، افزایش سطح قیمت، از یکسمت عرضه اقتصاددر 

ها طلب کند، که این امر نیز جزء از عوامل تولید، جهت حفظ قدرت خرید خود، دستمزدهاي باالتري را در ازاي فروش خدمات کاري خود از بنگاه

ین گذاري را از فعالبه عرصه تولید و افزایش سرمایه انجامد و در نتیجه انگیزه ورودها میهاي تولید و کاهش حاشیه سود بنگاهبه افزایش هزینه

اي در امر تولید اعمال گردد، موجب افزایش قیمت اي و واسطهکند. از سوي دیگر، اگر مالیات بر ارزش افزوده بر کاالهاي سرمایهاقتصادي سلب می

هاي تولید را به همراه خواهد مستقیم موجبات افزایش هزینه اي به طوراي و سرمایهشود و افزیش قیمت کاالهاي واسطهاین نوع از کاالها می

هاي اقتصادي به همراه خواهد ها و در نتیجه کاهش مقیاس فعالیت را براي بنگاهداشت و این مسأله به خودي خود، کاهش حاشیه سود بنگاه

کند. ابعاد اهمیت حساس شدن به این دي نقش آفرینی میهاي اقتصاهاي جدید به عرصه فعالیتعنوان مانعی بر سر راه ورود بنگاهداشت و به

شود که بدانیم در شرایط رکودي حاکم بر اقتصاد کشور، کسب درآمدهاي مالیاتی از طریق از آنجا بیشتر نماین می 1396مساله در الیحه بودجه 

اد از ها نه تنها موجب خروج اقتصبر مقدار فروش و سود بنگاه هاي تولید و تأثیرگذاري منفیافزوده، با تأثیرگذاري مثبت بر هزینهمالیات بر ارزش

  سازد.تر میشود بلکه با توجه به سازوکارهاي توضیح داده شده زمان خروج از رکود را براي اقتصاد کشور طوالنیرکود نمی

افزوده به افزایش قیمت کاالها و بر ارزششود که اگرچه افزایش درآمدهاي مالیاتی از طریق افزایش مالیات در نهایت این نتیجه حاصل می

کنندگان نهایی مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان هستند اما باید به این نکته توجه نمود که مالیات شود و اگرچه پرداختخدمات منجر می

همراه دارد و از سوي دیگر، به افزایش االها را بهافزوده با اثرگذاري بر هر دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد از یک سو، کاهش تقاضا براي کبر ارزش

اي اي و سرمایههاي تولید به واسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروي کار و افزایش قیمت کاالهاي واسطههزینه

 هاي اقتصادي، از انگیزه فعالین اقتصاد به امر تولید وبنگاه انجامد که برآیند اثر تمامی موارد یاد شده با تأثیرگذاري منفی بر روي حاشیه سودمی

افزوده عالوه بر فشار شود که افزایش درآمدهاي مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزشرو، این نتیجه حاصل میکاهد. ازاینگذاري میسرمایه

نیز  1396دهد. در الیحه بودجه لیاتی را به تولیدکنندگان نیز انتقال میطور غیر مستقیم بار ماسازد، بهکنندگان وارد میمالیاتی که بر مصرف

افزوده، هاي نفتی، مالیات بر ارزشهاي مالیات بر فرآوردهشود که افزایش مالیات بر کاالها و خدمات از طریق افزایش مالیات بر زیر بخشمشاهده می

ها اي از مالیات بر کاالافزوده سهم عمدهداده شده است و با توجه به اینکه مالیات بر ارزشگذاري خودرو پاسخ مالیات بر سیگار و مالیات بر شماره

توان نتیجه گرفت که در الیحه دهد و بقیه زیر جزءهاي مورد اشاره، سهم ناچیزي از مالیات بر کاالها و خدمات را دارند میو خدمات را تشکیل می

هاي یاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به صورت مستقیم به خانوارها و به صورت غیر مستقیم به بنگاهاي از بار مالنیز بخش عمده 1396بودجه 

افزوده هاي مالیاتی بیشتر از طریق مالیات بر ارزشتولیدي تحمیل خواهد شد و از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط رکودي قرار دارد ایجاد ظرفیت

  سازد.تر میخروج از رکود را براي اقتصاد کشور طوالنی با سازوکارهاي توضیح داده شده
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  بندي و ارائه راهکارجمع -4

هاي مالی و حفظ منابع منظور پرداخت مخارج عمومی، اجراي سیاستافراد است که به موجب قوانین و به مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی

هاي اقتصادي و نقش فزاینده شود. گسترش و تنوع فعالیتاداري و اجرایی دولت وصول میهاي وسیله اهرماقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور، به

هاي اقتصادي و اجتماعی و تالش در جهت تحقق مین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصهأها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تدولت

در شرایط موجود کشور  آنچه اي مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده است.لهأت را به مسرشد اقتصادي و توزیع عادالنه درآمد، پرداخت و دریافت مالیا

  هاي مالیاتی و در واقع چگونگی افزایش درآمدهاي مالیاتی است.حائز اهمیت است و نباید از آن غافل شد چگونگی ایجاد ظرفیت

گویاي این حقیقت  1396و الیحه بودجه  1395الی  1392 هايسالبررسی رویکرد دولت جهت کسب مالیات در قوانین بودجه سنواتی طی 

  است:

 سند بودجه سنواتی مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی است و  5هاي مستقیم در ترین جزء مالیاتهاي مستقیم عمدهدر بخش مالیات

هاي صورت گرفته حاکی از آن است بررسی باشد.ترین جزء مالیات بر اشخاص حقوقی مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی میعمده

اي از افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی از طریق اشخاص حقوقی هاي قبل سهم عمده، همانند قوانین بودجه سال1396که در الیحه بودجه 

تري سال آینده مالیات بیشهاي غیر دولتی در شود که شرکتبینی میشود. در نتیجه پیشهاي غیر دولتی) پاسخ داده میغیر دولتی (شرکت

ود که بدانیم، شپرداخت کنند و در نتیجه فشار مالیاتی بیشتري به آنها تحمیل گردد. ابعاد اهمیت توجه به این مسأله از آنجا بیشتر نمایان می

تأثیر  ها تحتن شرکتفشار مالیاتی تحمیل شده بر اشخاص حقوقی غیر دولتی در اسناد بودجه سنوات قبل در شرایطی بوده که عملکرد ای

 هاي غیردولتی در شرایطرو، افزایش مالیات بر شرکتها، رکود اقتصادي و شرایط تحریم اقتصادي بوده است. ازاینقانون هدفمندسازي یارانه

وجبات تداوم رکود تواند مگذاري و تولیدي را به همراه خواهد داشت و این مسأله خود میهاي سرمایهحاضر تبعات منفی همچون کاهش انگیزه

 و کند شدن رشد اقتصادي کشور را ایجاد کند.

 گویاي این واقعیت است که بیشترین افزایش مربوط به مالیات بر مشاغل  1396هاي مالیات بر درآمد در الیحه بودجه سال بررسی زیر بخش

تواند ن کسب و کار از طریق افزایش مالیات بر مشاغل میاست. با توجه به شرایط رکودي حاکم بر اقتصاد کشور، تحمیل فشار مالیاتی به صاحبا

هاي اقتصادي گردد. ابعاد اهمیت گذاري را در صاحبان کسب و کار کاهش دهد و مانع ورود کارآفرینان جدید به صحنه فعالیتانگیزه سرمایه

غل به برخی از تولیدکنندگانی است که در مشاغل شود که بدانیم اصابت مالیات بر مشاحساس شدن به این مسأله از آنجا بیشتر نمایان می

توان نتیجه گرفت که افزایش درآمدهاي مالیاتی از طریق تحمیل فشار مالیاتی بر مشاغل، بر کوچک مشغول به فعالیت هستند، بنابراین می

اندازي وکارهاي کمتري راهد که کسبگذاري فعالین اقتصادي تأثیر منفی خواهد داشت و از این گذر موجب خواهد شانگیزه و روند سرمایه

 شوند، که برآیند تمامی موارد مورد اشاره کاهش درآمدهاي مالیاتی دولت را در بر خواهد داشت.

 عنوان یکی از اجزاي مالیات مستقیم گویاي این حقیقت است که، این پایه مالیاتی سهم ناچیزي از درآمدهاي مالیاتی بررسی مالیات بر ثروت به

خود اختصاص داده است. در حالی که، این پایه مالیاتی از ظرفیت باالیی براي افزایش درآمدهاي مالیاتی برخوردار است. در واقع، تداوم را به 

 هاي مالیاتی در این پایه مالیاتی دچار ضعف است در حالیسهم پایین مالیات بر ثروت، بیانگر این نکته است که نظام مالیاتی در ایجاد ظرفیت

 هاي مالیاتی باالیی برخوردار است.این پایه از ظرفیت که

 در طی پنج سند بودجه حاکی از این حقیقت است که، حقوق  بررسی مالیات بر واردات به عنوان یک جزء تشکیل دهنده مالیات غیر مستقیم

رسد که اگر افزایش حقوق کته ضروري به نظر میدهد. در این زمینه ذکر این ناي از مالیات بر واردات را تشکیل میورودي کاالها سهم عمده

ناشی از افزایش حجم واردات است، فشاري از بابت افزایش مالیات بر واردکنندگان کاالها و خدمات تحمیل  1396وردي کاالها در الیحه بودجه 

شده بر واردات صورت گرفته است این امر  هاي گمرکی و عوارض وضعنخواهد شد، اما اگر افزایش حقوق ورودي کاالها از طریق افزایش تعرفه

  کنندگان نهایی منتقل خواهد شد.گذر به مصرفشود و در نتیجه بار مالیاتی از اینموجب افزایش قیمت کاالها و خدمات می

  ر کاالها و خدمات اي از مالیات بسند بودجه سنواتی، گویاي این واقعیت است که که بخش عمده 5بررسی مالیات بر کاالها و خدمات در طی

افزوده به افزایش قیمت کاالها و دهد. اگرچه افزایش درآمدهاي مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزشافزوده تشکیل میرا مالیات بر ارزش

 توجه نمود کهکنندگان نهایی مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان هستند اما باید به این نکته شود و اگرچه پرداختخدمات منجر می
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همراه دارد و از سوي دیگر، افزوده با اثرگذاري بر هر دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد از یک سو، کاهش تقاضا براي کاالها را بهمالیات بر ارزش

اي طهکاالهاي واسهاي تولید به واسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروي کار و افزایش قیمت به افزایش هزینه

به  هاي اقتصادي، از انگیزه فعالین اقتصادانجامد که برآیند تمامی موارد یاد شده با تأثیرگذاري منفی بر روي حاشیه سود بنگاهاي میو سرمایه

ه افزودیش مالیات بر ارزششود که افزایش درآمدهاي مالیاتی از طریق افزارو، این نتیجه حاصل میکاهد. ازاینگذاري میامر تولید و سرمایه

هد. از آنجا که دطور غیر مستقیم بار مالیاتی را به تولیدکنندگان نیز انتقال میسازد، بهکنندگان وارد میعالوه بر فشار مالیاتی که بر مصرف

با سازوکارهاي توضیح داده شده افزوده هاي مالیاتی بیشتر از طریق مالیات بر ارزشاقتصاد کشور در شرایط رکودي قرار دارد ایجاد ظرفیت

  سازد.تر میخروج از رکود را براي اقتصاد کشور طوالنی

شود که افزایش درآمدهاي مالیاتی در اقتصاد کشور بیشتر با تحمیل بار مالیاتی به با توجه به موارد مورد اشاره در فوق این نتیجه حاصل می

افزوده صورت گرفته است و این یق مالیات بر مشاغل و همچنین افزایش مالیات بر ارزشوکارهاي کوچک از طراشخاص حقوقی غیر دولتی و کسب

هاي انرژي گردد. از آنجا که بخش خصوصی به واسطه اصالح قیمت حاملو قوانین بودجه سنوات قبل مشاهده می 1396روند نیز در الیحه بودجه 

صاد در چند سال اخیر ضربات بس سنگین خوده است و شواهد ناظر بر عملکرد بخش ها) و شرایط تحریمی حاکم بر اقت(اعمال هدفمندي یارانه

یاتی توان گفت که درآمدهاي مالخصوصی گویاي این حقیقت است که این بخش از جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور برخوردار نیست، در نتیجه می

ي چندانی ندارد و از آنجا که براي خروج اقتصاد از رکود عملکرد بخش با اوضاع اقتصاد کشور سازگار 1396بینی شده در الیحه بودجه پیش

اي فشارهاي مالیاتی بر دوش بخش خصوصی از طریق مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات خصوصی بسیار تعیین کننده است لذا تحمیل بخش عمده

نظام رو، واند آثار منفی بر عملکرد این بخش داشته باشد. ازاینتبر مشاغل به صورت مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیر مستقیم می

ه به عنوان مثالی در این زمین هاي مالیاتی داشته باشد.مالیاتی به جاي تحمیل فشار به بخش خصوصی باید سعی در گسترش پایه

ره کرد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارث به عنوان یکی از هاي مالیات بر ثروت وجود دارد اشاهاي مالیاتی باالیی که در زیر بخشتوان به ظرفیتمی

هاي باالیی جهت افزایش درآمد مالیاتی برخوردار است، چراکه ارث بدون هیچگونه کار و هاي تشکیل دهنده مالیات بر ثروت از ظرفیتزیر بخش

د تواناي آن وجود دارد. اخذ این مالیات عالوه بر اینکه میهاي تصاعدي باال برآید، در نتیجه امکان اعمال مالیات با نرختالش فردي بدست می

ها مؤثر واقع شود و هر فرد را متناسب با تالش و کوشش تواند در بهبود توزیع درآمد در زندگی انسانمنابع درآمدي دولت را تأمین کند، می

با تکمیل منابع اطالعاتی (ایجاد بانک اطالعاتی)، در  شود که نظام مالیاتیپیشنهاد میهمچنین  مند سازد.شخصی خود از امکانات بهره

 و هاي داللی و سوداگرانه بپردازدگذر بتواند به اخذ مالیات از فعالیتاز این هاي باشد تاتالش براي گسترش دامنه شمول مالیات

الیاتی هاي مشود که بسیاري از معافیتمی از سوي دیگر مشاهده هاي مالیاتی نماید.هاي تولیدي و مولد اقتصاد را مشمول معافیتفعالیت

 هايهاي مالیاتی تجدید نظر صورت گیرد و معافیتدر معافیتشود رو، پیشنهاد میموجود در خدمت بخش مولد اقتصاد قرار ندارد، ازاین

رشد  ایش تولید ملی وهایی اختصاص یابد که در بخش مولد اقتصاد مشغول به فعالیت هستند و منجر به افزمالیاتی تنها به بخش

طور کنندگان و بهطور مستقیم بر مصرفاز آنجا که مالحظه شد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از دو سمت عرضه و تقاضا به شوند.اقتصادي می

هاي لید کاالجهت بهبود توزیع درآمد و هدایت منابع به سمت توشود که گذارد لذا پیشنهاد میغیر مستقیم بر تولیدکنندگان اثر می

ضروري، به اخذ مالیات از کاالهاي غیر ضروري و معافیت مالیات در کاالهاي ضروري اقدام شود. بر این اساس باید کاالهاي ضروري 

اي که در افزایش تولید و بهبود عملکرد اي و واسطهدرآمد دارند و کاالهاي سرمایهاي در سبد مصرفی خانوارهاي کمکه سهم عمده

افزود شامل، کاالهاي غیر افزوده معاف شوند و دامنه شمول مالیات بر ارزشاند، از شمول مالیات بر ارزشاثرگذار خصوصیبخش

شود) باشد، تا از این گذر هم توزیع درآمد بهبود یابد و ضروري و لوکس (که در سبد مصرفی بخش کوچکی از افراد جامعه یافت می

در این نوع از کاالها، تقاضا براي کاالهاي لوکس کاهش یابد و در نتیجه منابع تولید این نوع  افزودههم با افزایش مالیات بر ارزش

 کاالها به سمت تولید کاالهاي ضروري سوق پیدا کند.

 


