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پیشگفتار
ها بر کسی ریزيها و برنامهها، سیاستگذاريگیرينیاز کلیه تصمیمافزون آمار و اطالعات به عنوان پیشنقش روز

ت ـاري کشورها و حجم و کیفیـهی است که نظام آمـر اطالعات به قدري بدیـش در عصـاین نق. پوشیده نیست
رود، بلکه متقابالً نیز یافتگی کشورها به شمار میهاي توسعههاي اطالعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخصبانک

اجتماعی و فرهنگی کشورها بدون در اختیار داشتن آمار کافی، ،هاي توسعه اقتصاديریزيها و برنامهسیاستگذاري
ریزي اعم از سیاستگذاري، تعیین اهمیت اطالعات آماري در کلیه امور برنامه. صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست

قدري است که ه فقیت یا عدم موفقیت آنها بها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان مومشیاهداف، خط
آورند و ایجاد یک نظام کارآمد و شمار میه ریزي باطالعات آماري را عامل زیربناي برنامهاز محققین،بسیاري

.دانندریزي میمؤثر در تولید و عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروري در برنامه
اي با ذینفعان، هایی است که داراي ارتباطات گستردهی کشور از جمله سازمانبا توجه به اینکه سازمان امور مالیات

تواند تاثیرات گذار، مردم و نهادهاي مالی است و تغییر متغیرهاي محیطی میهاي دولتی، نهادهاي قانوندستگاه
هداف کالن آن با معیارها گیري اهاي سازمان داشته باشد، بنابراین ارزیابی و اندازهچشمگیري بر اهداف و استراتژي

هاي اي، از ضروریات اصلی جهت حصول اطمینان از میزان تحقق برنامههاي مناسب و پایش دورهو شاخص
از این رو این سازمان در راستاي وظیفه قانونی خود هر ساله اطالعات مربوط به درآمدهاي . باشدعملکردي می

منظور رفع نیازهاي سیاستگذاران و پژوهشگران عرصه مالیات و مقایسه مالیاتی و فرآیندهاي وصول مالیات را به 
انتشار اطالعات مربوط به سیستم مالیاتی عالوه بر . نمایدتحوالت مالیاتی در کشورمان با دیگر کشورها منتشر می

را فراهم شده، مبنایی جهت مقایسه با عملکرد دیگر کشورهاهاي تدوینامکان ارزیابی عملکرد و اصالح سیاست
. نمایدمی

هاي مختلف سیستم مالیاتی ایران و رو با ارائه تصویري از آمار و اطالعات بخشدر این راستا سالنامه آماري پیش
:باشدفصل به شرح ذیل می5بر مشتمل المللیآمارهاي مالیاتی بین

در طی یاتیماليدرآمدهاودولتیمالعملکردپردازد، فصل دوم فصل اول به تعاریف و اصالحات مالیاتی می
در فصل سوم مورد بررسی قرار یاتیماليندهایفرآعملکرددهد، هاي اخیر را مورد بررسی و تحلیل قرار میسال

شود و در نهایت در فصل پنجم گرفته خواهد شد، در فصل چهارم به موضوع نیروي انسانی و آموزش پرداخته می
.ی ارائه خواهد شدالمللنیبیاتیماليهانرخوعملکرد
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روري اجمالی بر عملکرد نظام مالیاتی کشورم
:شودی از سه رکن زیر تشکیل میاتینظام مالبه طور کلی 

تولید ملی و نحوه. سطح جامعه استدرتوزیع آنتولید ملی و نحوهاولین رکن نظام مالیاتی کشور،-1
ی، به ملدیتول، به عبارت دیگرشودهاي مالیاتی محسوب میگیري پایهتوزیع آن عامل بسیار مهمی در شکل

آزادي شفافیت ودرجه. هایی است که بتوان از آنها مالیات اخذ نمودعنوان مبناي اصلی ایجاد ارزش
رسمی، سهم بخش کشاورزي از اقتصاد، ساختارکالن اقتصاد، درجه هاي اقتصادي، سهم بخش غیر فعالیت

از مالیات از مهمترین هاي اقتصادي معافسنتی بودن اقتصاد، سهم صادرات، توزیع درآمد درکشور، بخش
رکن . توان عملکرد نظام مالیاتی یک کشور را با تولید ملی پیوند زدهایی هستند که از طریق آن میشاخص

، در حقیقت ناظر بر این جنبه از عملکرد نظام مالیاتی است که چنانچه فرض شود دو رکن "تولید ملی"
اصالح را داشته باشند، در آن صورت، قوانین و مقررات مالیاتی و نیز سازمان وصول مالیات قابلیت تغییر و
.تاقتصاد کشور حداکثر ظرفیت ایجاد چه مقدار مالیات را خواهد داش

و مجموعه قوانین. دهدتشکیل میقوانین و مقررات مالیاتی کشورمالیاتی کشور راومین رکن نظام د-2
ها،نرخها،گذاري تصویب شده و شامل مواردي است که پایهلس قانونمجوسیلهبهکهیاتیمقررات مال

آنهاوسیلهبهکهرااصولیقوانین،مجموعهاین. کنندمیتعریفوتعیینرادیگرمواردگاهوهامعافیت
و همراه قوانینی که نحوه هزینه کردن این درآمدها را دهدمینشانرااندشدهتعریفهانرخوهاپایه

براین اساس، این رکن از نظام مالیاتی، . کنندمیمعینرامالیاتیاهدافوهاگیريجهتکنند،مشخص می
موجود و با فرض حداکثر کارایی سازمان وصول ظرفیت قانونی وصول مالیات در چارچوب قوانین مالیاتی 

.دهدمالیات را نشان می
این رکن حداکثر میزان . دهدتشکیل میسازمان وصول مالیاتسومین رکن نظام مالیاتی کشور را-3

) کارایی(مالیات قابل وصول در چارچوب قوانین و ساختار فعلی سازمان و تشکیالت اداري وصول مالیات 
توان به عوامل متعددي بر کارایی سازمان وصول مالیات تأثیر دارند که از آن جمله می. دهدرا نشان می

منابع انسانی، منابع مالی، بودجه سازمانی، مدیریت، مکانیزاسیون فرآیندها، بانک اطالعاتی مؤدیان، استفاده 
.داشاره کر.... از فناوري اطالعات و 

صورت سه رأس یک مثلث به صورت زیر شامل تولید ملی، قوانین مالیاتی توان ارکان نظام مالیاتی را به لذا می
:و سازمان وصول مالیات ترسیم کرد
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یاتیارکان نظام مال

ران و ـه دولت، راهبـبودجیمالنیـوب که بتواند در کنار تأمـمطلیاتیـنظام مالکیبه دنیاست رسـیهیبد
ياری) يو عدالت و رشد اقتصاديبرابرنیمانند تأم(ياف اقتصادبه اهدیابیرا در دستياقتصادگذارانتـاسیس

و مقررات نیقوان،یملدیتول(یاتیمالدهنده نظام لیکند و محرك اقتصاد باشد، به عملکرد ارکان سه رکن تشک
شرایط اسب با متنبایستمیمطلوب طراحی و استقرار نظام مالیاتی . داردیبستگ) اتیو سازمان وصول مالیاتیمال

از . اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جامعه باشد تا بتوان انتظار داشت که دستاوردهاي آن در راستاي اهداف جامعه باشد
هاي ارزشی حاکم بر آنها، اهداف متفاوتی را آنجا که شرایط کشورها و جوامع با یکدیگر متفاوت بوده و نظام

مطلوب و قابل تعمیم به تمامی جوامع و کشورها را طراحی کامالًمالیاتینظامیکتواننمایند، نمیجستجو می
. نمود

توان به انجام اطالحات ساختاري دار سازمان امور مالیاتی کشور میبندي شده و اولویتهاي مصوب رتبهاز استراتژي
ها، تفویض استراتژيانداز و ایجاد تناسب بین ساختار سازمانی با چشم: در جهت مناسب از منابع سازمان از طریق

سازي شرح وظایف افراد در راستاي تحقق چهار کار، شفافاختیار مناسب به مدیران در جهت تسریع فرآیند انجام
هاي وصول مالیات، عدالت مالیاتی و تقویت مدیریت ایجاد درآمد، کاهش هزینه: هدف اصلی هر نظام مالیاتی، یعنی

اي دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارایی مان امور مالیاتی کشور مؤسسهمالیاتی نام برد که در این راستا ساز
رئیس کل سازمان باالترین مقام اجرایی سازمان است که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و تأیید . باشدمی

شـنهاد رئیس کل سازمان و تأیید معاونان سازمان نیز به پی. شودهیأت وزیران و جکم وزیر به این سمت منصوب می
رئیس کل سازمان داراي یک قائم مقام و . گردندوزیر امـور اقتصـادي و دارایی و با حکـم رئیـس کل منصـوب مـی

ریزي و هاي مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، توسعه مدیریت و منابع و معاونت پژوهش، برنامهچهار معاونت مالیات
اداره کل که تحت نظر رئیس 14بجز شهر و استان تهران که داراي (سازمان در هر استان . باشدالملل میامور بین

. باشدداراي یک اداره کل می) شودامور مالیاتی شهر و استان تهران اداره می
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رئیس کل سازمان باالترین مقام اجرایی سازمان است که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و تأیید . باشدمی

شـنهاد رئیس کل سازمان و تأیید معاونان سازمان نیز به پی. شودهیأت وزیران و جکم وزیر به این سمت منصوب می
رئیس کل سازمان داراي یک قائم مقام و . گردندوزیر امـور اقتصـادي و دارایی و با حکـم رئیـس کل منصـوب مـی

ریزي و هاي مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، توسعه مدیریت و منابع و معاونت پژوهش، برنامهچهار معاونت مالیات
اداره کل که تحت نظر رئیس 14بجز شهر و استان تهران که داراي (سازمان در هر استان . باشدالملل میامور بین

. باشدداراي یک اداره کل می) شودامور مالیاتی شهر و استان تهران اداره می

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٢

یاتیارکان نظام مال

ران و ـه دولت، راهبـبودجیمالنیـوب که بتواند در کنار تأمـمطلیاتیـنظام مالکیبه دنیاست رسـیهیبد
ياری) يو عدالت و رشد اقتصاديبرابرنیمانند تأم(ياف اقتصادبه اهدیابیرا در دستياقتصادگذارانتـاسیس

و مقررات نیقوان،یملدیتول(یاتیمالدهنده نظام لیکند و محرك اقتصاد باشد، به عملکرد ارکان سه رکن تشک
شرایط اسب با متنبایستمیمطلوب طراحی و استقرار نظام مالیاتی . داردیبستگ) اتیو سازمان وصول مالیاتیمال

از . اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جامعه باشد تا بتوان انتظار داشت که دستاوردهاي آن در راستاي اهداف جامعه باشد
هاي ارزشی حاکم بر آنها، اهداف متفاوتی را آنجا که شرایط کشورها و جوامع با یکدیگر متفاوت بوده و نظام

مطلوب و قابل تعمیم به تمامی جوامع و کشورها را طراحی کامالًمالیاتینظامیکتواننمایند، نمیجستجو می
. نمود

توان به انجام اطالحات ساختاري دار سازمان امور مالیاتی کشور میبندي شده و اولویتهاي مصوب رتبهاز استراتژي
ها، تفویض استراتژيانداز و ایجاد تناسب بین ساختار سازمانی با چشم: در جهت مناسب از منابع سازمان از طریق

سازي شرح وظایف افراد در راستاي تحقق چهار کار، شفافاختیار مناسب به مدیران در جهت تسریع فرآیند انجام
هاي وصول مالیات، عدالت مالیاتی و تقویت مدیریت ایجاد درآمد، کاهش هزینه: هدف اصلی هر نظام مالیاتی، یعنی

اي دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارایی مان امور مالیاتی کشور مؤسسهمالیاتی نام برد که در این راستا ساز
رئیس کل سازمان باالترین مقام اجرایی سازمان است که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و تأیید . باشدمی

شـنهاد رئیس کل سازمان و تأیید معاونان سازمان نیز به پی. شودهیأت وزیران و جکم وزیر به این سمت منصوب می
رئیس کل سازمان داراي یک قائم مقام و . گردندوزیر امـور اقتصـادي و دارایی و با حکـم رئیـس کل منصـوب مـی

ریزي و هاي مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، توسعه مدیریت و منابع و معاونت پژوهش، برنامهچهار معاونت مالیات
اداره کل که تحت نظر رئیس 14بجز شهر و استان تهران که داراي (سازمان در هر استان . باشدالملل میامور بین

. باشدداراي یک اداره کل می) شودامور مالیاتی شهر و استان تهران اداره می
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نظام مالیاتی ایران در یک نگاه
. باشدمستقیم و مالیاتهاي غیرمستقیم میهاي در نظام مالیاتی ایران، درآمدهاي مالیاتی شامل دو نوع مالیات

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی، حقوق، (هاي مستقیم از دو پایه اصلی مالیات بر درآمد مالیات
هاي مذکور به نوبه خود به منابع مختلف مالیاتی و مالیات بر ثروت تشکیل شده است که هر یک از پایه) مستغالت
هاي غیرمستقیم نیز که پایه مالیات بر مصرف را تشکیل داده است، شامل مالیات بر واردات و لیاتما. شودتقسیم می

در حال حاضر مالیات بر واردات خارج از حوزه مأموریت سازمان امور . باشدمی) VAT(افزوده مالیات بر ارزش
ام مالیاتی ایران و انواع مختلف ساختار کلی نظ) 1(جدول. شودمالیاتی کشور و زیر نظر گمرك ایران وصول می

. دهدها را به طور خالصه نشان میمالیات
مالیاتی ایرانساختار نظام: 1جدول 

منبع مالیاتیپایهنوع مالیات

هاي مالیات
مستقیم

پایه درآمد

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد حقوق

درآمد مستغالتمالیات بر 

پایه ثروت

مالیات بر درآمد اتفاقی
مالیات بر ارث

مالیات بر نقل و انتقال مستغالت
حق تمبر

هاي مالیات
غیرمستقیم

پایه مصرف
افزودهمالیات بر ارزش

مالیات بر واردات

هاي مالیاتی میزان هایی که با اصابت بر پایهنرخ. هاي مالیاتی آن هستندلفه اساسی نظام مالیاتی کشور، نرخؤدومین م
) 2(هاي مالیاتی به شرح جدول برخی از مهمترین نرخ. نمایندمالیات قابل پرداخت توسط اشخاص را مشخص می

هاي مستقیم مصوب هاي ارائه شده در اصالحیه قانون مالیاتها و نصابالزم به ذکر است بعضی از نرخ. باشدمی
.گردداجرایی می1395اند که از ابتداي سال یافتهتغییر31/4/1394
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هاي مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزودههاي مالیاتی موضوع قانون مالیاتنرخ: 2جدول 
نرخپایه  مالیاتی

%25هامالیات بر درآمد شرکت

مالیات بر درآمد مشاغل

م. م.ق131نرخهاي موضوع ماده 

مالیاتهاي بر اساس قانون 
27/11/1380مستقیم مصوب 

%15ریال30،000،000تا 
مبلغ مازاد% 100،000،000-30،000،00020
مبلغ مازاد% 250،000،000-100،000،00025

مبلغ مازاد% 250،000،00030- 1،000،000،000
مبلغ مازاد% 1،000،000،00035بیش از 

بر اساس اصالحیه قانون 
مالیاتهاي مستقیم مصوب 

31/4/1394

%15ریال500،000،000تا 
مبلغ مازاد% 500،000،00020- 1،000،000،000

مبلغ مازاد% 1،000،000،00025بیش از 
مالیات بر درآمد حقوق 

بر اساس قانون مالیاتهاي کارکنان بخش دولتی
27/11/1380مستقیم مصوب 

درآمد ساالنه% 10

درآمد حقوق  مالیات بر 
کارکنان بخش خصوصی

%10ریال42، 000،000تا 
.م.م.ق131نرخ ماده ریال42، 000،000بیش از 

مالیات بر درآمد حقوق بخش 
دولتی و خصوصی

بر اساس اصالحیه قانون 
مالیاتهاي مستقیم مصوب 

31/4/1394

این) 84(مادهدرمذکورمبلغبرمازاد
%10آنبرابرهفتتاوقانون

%20آنمازادبهنسبت
م. م.ق131طبق ماده مالیات بر درآمد اجاره امالك

مالیات بر نقل و انتقال

%2سرقفلی
%5امالك

سهام
)شرکتهاي بورسی% (5/0

)سایر شرکتها% (4
%9مالیات بر ارزش افزوده



فصل اول

تعاریف و
اصطالحات مالیاتی
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شود و برنامه مالی دولت است که براي یک سال مالی که  منطبق بر سال تقویمی است، تهیه می:بودجه کل دولت
.باشدسسات انتفاعی وابسته به دولت میهاي دولتی و بودجه مؤها و شرکتکشامل بودجه عمومی دولت، بودجه بان

بینی و اعتبارات بع مالی الزم پیش، منااي است که در آن، براي اجراي برنامه ساالنهبودجه:بودجه عمومی دولت
.شودهاي اجرایی تعیین میدستگاه) عمرانی(اي هاي سرمایهو تملک دارایی) جاري(اي هزینه

و ) جاري(اي هاي انجام شده توسط دولت اعم از هزینهعبارت از کل هزینه:هاي بودجه عمومی دولتپرداختی
.درآمدهاي عمومی و اختصاصی در مدت یک سال مالی استاز محل) عمرانی(اي هاي سرمایهتملک دارایی

منظور اعتبار، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر ):عمرانی(اي هاي سرمایهاییاعتبار تملک دار
شود، طی مدت معین و با اجرایی انجام میاساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادي و اجتماعی که توسط دستگاه

گذاري ثابت یا مطالعه براي هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایهاي تحقق بخشیدن به هدفاعتبار معین بر
هاي گردد و منابع مورد نیاز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملک داراییاي اجرا میایجاد دارایی سرمایه

.گرددمیشود  به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم اي تأمین میسرمایه

منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله، به صورت کلی و در بودجه ): جاري(اي اعتبارات هزینه
هاي اقتصادي هاي جاري دولت و همچنین هزینه نگهداري سطح فعالیتعمومی دولت به تفکیک، براي تأمین هزینه

. شودبینی میو اجتماعی دولت پیش

تمامی وجوه تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی، سایر منابع :عمومی دولتهاي بودجه دریافتی
هاي داري کل متمرکز شود، دریافتیهاي خزانهباید در حسابتأمین اعتبار و سایر وجوهی که به موجب قانون

.دهدبودجه عمومی دولت را تشکیل می

هاي دولتی و شرکتسسات دولتی و مالیات و سود سهامؤها، معبارت است از درآمد وزارتخانه:درآمد عمومی
درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل  کشور تحت عنوان درآمد 

.شودعمومی منظور می

در هاي اجباري و بالعوض اشخاص حقوقی و حقیقی به دولت که مطابق با قانون و عبارت است از پرداخت:مالیات
مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاري.گیردجهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی صورت می

، پرداختی است الزامی و بالعوض که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی )1OECD(و توسعه اقتصادي اقتصادي

1 Organization for Economic Co-operation and Development
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هدف از ایجاد نظام . هزینه نمایدکند تا آن را در راستاي منافع جامعه متناسب با ثروت و یا درآمد آنها دریافت می
.باشدزا میمالیاتی در هر اقتصادي، دستیابی به اقتصادي سالم و متکی به منابع درون

.دارددرآمد مالیاتی عبارتست از مبلغی که دولت تحت عنوان مالیات دریافت می: )T.REV2(درآمد مالیاتی
. استمالیاتینرخومالیاتیپایه: ءجزدوشاملباشدکهنوعیهرازمالیات

مقدارآن،ازمنظوروگویندمیمالیاتتعلقخذمأیامبناپایه،منبع،اصطالحاًرامالیاتموضوعتعیین:مالیاتیپایه
آنبرمالیاتکهاستارزشییامعیارمالیاتی،پایه. شودمیاخذمالیاتآنازکهاستمالیاتمشمولموضوع

ازنسبتیوشودمیوضعمالیاتآنبرکهآنچهازعبارتستمالیاتیمبنايیاوپایهدیگرعبارتبه.گرددمیبرقرار
.گرددمیاخذدولتتوسطمالیاتبعنوانآن

.شودمی پرداختبه دولتمالیاتصورتبهکهمالیاتیپایهازنسبتی:مالیاتینرخ

:یاتیمالنرخبر حسب اتیانواع مال

درآمد، ارث (پایه مالیاتی به صورت تناسبی از براساس آن که مالیات ثابت نرخی است :)متناسب(نرخ ثابت ) الف
ثابت مالیات، افزایش یا نرخویاتیمالهیتناسب میزان پابراساس ،میزان مالیاتدر این حالت. شوددریافت می...)و

.یابدکاهش می

در . شوداخذ مییآن، مالیات به صورت مقطوع از پایه مالیاتنرخ مقطوع نرخی است که با اعمال :مقطوعنرخ)ب
مقطوع،نرخاعمالباعموماً.شودی محاسبه میپایه مالیاتمبلغ مالیات میزان بدون در نظرگرفتن میزان این حالت،

ید داشته الحساب بودن این روش تاککنند مگر آن که قانون در مورد علیمالیات متعلق را به صورت قطعی تعیین می
.مانند مالیات حق تمبر،باشد

د و سود دارایی یا درآمد افرا: مانند(ینرخ تصاعدي، نرخی است که با افزایش میزان پایه مالیات:نرخ تصاعدي) ج
در این حالت، حداکثر نرخ براي : نرخ تصاعدي ثابت:شودیابد و به یکی از طرق زیر عمل می، افزایش می)هابنگاه

مالیات با از حدود تعیین شده تجاوز کند، یاتیمالهیپاآن چنانچه . شودمشخص میپایه مالیاتی موردنظر مبلغی از 
برموردنظرمالیاتیپایهحالت،ایندر: متغیرتصاعدينرخ. شوداعمال میمبلغ پایه مالیاتینرخ مزبور نسبت به کل 

حال،شود،میمشخصباالترسطوحدردرآمديقاتطبازمعینیمبلغبراينرخحداکثرشدهتعریفطبقاتحسب

2 Tax Revenue
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اعمالدرآمد،مازادبهنسبتباالتر،نرخکند،تجاوزدرآمدي،يطبقههردرشدهتعیینحدودازدرآمديچنانچه
نرخبرايحداکثريبایست،میودادافزایشدایمطوربهتواننمیراتصاعدينرخروش،ایندر. شودمی

.داشتنگهثابترامزبورنرخپسآنازوشدقایلمتغیرتصاعدي

به یابد، کاهش 3مالیاتمتوسطنرخ،)مانند مصرف(پایه مالیاتی با افزایش در صورتی که :)نزولی(نرخ تنازلی ) د
.، نرخ تنازلی گویندنرخ مالیاتآن 

برمالیاتویدارایبرمالیاتشاملوشوندمیگرفتهافراددرآمدیایدارایازمستقیماًاین مالیات :مالیات مستقیم
بطور مستقیم از درآمد یا اي وواسطههیچبدوناستمشخصهامالیاتایننامازکهطورهمانهستند؛درآمد

ی، شامل درآمد اشخاص حقوق(هاي مستقیم از دو پایه درآمد مالیات.شوددارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می
پایه ثروتو) درآمد حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی و خصوصیدرآمد مستغالت ودرآمد مشاغل، 

.تشکیل شده است) شامل ارث، نقل و انتقال سهام و نقل و انتقال مستغالت(
:یدارایبرمالیات: الف

امالكساالنهمالیات-1
ارثبرمالیات-2
تمبرحق-3
اتفاقیدرآمدبرمالیات-4

:درآمدبرمالیات: ب

امالكاجارهدرآمدبرمالیات-1
کشاورزيدرآمدبرمالیات-2
حقوقدرآمدبرمالیات-3
مشاغلدرآمدبرمالیات-4
حقوقیاشخاصدرآمدبرمالیات-5
اتفاقیدرآمدبرمالیات-6

رخ متوسط مالیات برابر است با حاصل تقسیم کل مالیات پرداختی به کل پایه مالیاتی موردنظرن-3
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شود و داراياز درآمد اشخاص وصول میگونه که از نام آن پیداست این مالیات همان:مدمالیات بر درآ-الف
:شودانواع مختلفی است که به تعدادي از آنها اشاره می

مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاري حقوق خود نسبت :مالیات بر درآمد امالك
. شودبه امالك واقع در ایران پس ازکسر معافیت مقرر اخذ می

مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر :مشاغلمالیات بردرآمد 
هاي مقرر شود پس از کسر معافیتها در ایران تحصیل میهاي قانون مالیاتغیر از موارد مذکور درسایر فصل

.گرددوصول می

هاي انتفاعی ها و درآمد ناشی از فعالیتشرکتمالیاتی است که از جمع درآمد :مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
هاي حاصل شود پس از وضع زیانسایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می

باشد اي میهاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات قانون داراي نرخ جداگانهمنابع غیرمعاف و کسر معافیتاز
.شودوصول می%25یات به نرخ مشمول مال

مالیاتی است که از درآمد نقدي و یا غیرنقدي که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت :مالیات بردرآمد اتفاقی
نماید مشمول باتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل میسبالعوض و یا از طریق معامالت محا

.گرددقانون وصول می131مالیات اتفاقی بوده و به نرخ مقرر در ماده 

دارایی یا ثروت، مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به اشیاء :یمالیات بر دارای-ب
.دهد که در آن اموال تصرفات مالکانه نمایندو اموال دارد و به آنها این اجازه را می

مالیات : ، مالیات بر دارایی به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از1366هاي مستقیم مصوب در قانون مالیات
ساالنه امالك، مستغالت مسکونی خالی، اراضی بایر، ارث و حق تمبر که در اصالحات قانون مذکور، در سال 

هاي ارث و حق بایر حذف گردید و تنها مالیاتهاي ساالنه امالك، مستغالت مسکونی خالی و اراضی مالیات1380
:شودتمبر باقی مانده است که به اختصار به آنها پرداخته می

مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق :مالیات برارث
.گیردقانون تعلق می
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است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارك به منظور نوعی مالیات مستقیم :مالیات حق تمبر
شود؛ براي نمونه حق تمبري که از هر برگ چک رسمیت بخشیدن یا الزم االجرا نمودن آنها، از مودي گرفته می

وره ابتدایی، شود یا ازکارنامه و گواهینامه دانش آموزان دکنندگان ارائه میها چاپ و به مصرفکه از طرف بانک
.شودراهنمایی و متوسطه اخذ می

مالیات غیر مستقیم . شودمالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته می:مالیات غیر مستقیم
مالیات غیر مستقیم، . کننده آن فرد معینی نیست و داراي قابلیت انتقال باالیی استهایی هستند که پرداختمالیات

این مالیات، غالباً .باشدشود که بطور غیر مستقیم روي درآمد مؤثر میهایی وضع میي مصرف کاالها و فعالیترو
گردد و شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کننده منتقل میها و خدمات اضافه شده و به مصرفبر قیمت کاال
.معامالت است

وارداتبرمالیات: الف

گمرکیحقوق-1
بازرگانیسود-2
وارداتیهاياتومبیلمبلغاز3-30٪
ثبتحق4-15٪

فروشومصرفبرمالیات: ب

نفتیهايفرآوردهبرمالیات-1
صنعتیوطبیالکلتولیدمالیات-2
الکلیغیرهاينوشابهمالیات-3
سیگارفروشمالیات-4
اتومبیلمالیات-5
داخلیهاياتومبیلمالیات6-15٪
خاویارفروشمالیات-7
المللبینخدماتوخودکارتلفناشتراكحقمالیات-8
تصویروصوتضبطمالیات-9
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دهندگان، یکی از اتـبه منظور اجراي عدالت مالیاتی و توجه به توان واقعی مالی:مالیات بر واردات-الف
ها به دالیل همچنین دولت. اخذ مالیات از محل کاالهاي وارداتی استها، هاي مالی و اقتصادي دولتیاستـس

تولیدات داخلی حمایت از: نمایند که اهم آنها عبارتند ازمتعدد دیگري نیز اقدام به اعمال مالیات بر واردات می
. لوگیري از ورود کاالهاي تجملی غیرضرور و درآمدزایی استکشور، ج

مالیاتی است که در موقع خرید و فروش به نسبت ارزش مورد معامله، از فروشنده دریافت : مالیات بر معامالت-ب
مالیات بر . دهدغالباً فروشنده نیز این مالیات را در موقع فروش بر قیمت کاال افزوده و به خریدار انتقال می. گرددمی

، مالیات بر عمده )تولید و توزیعدر مراحل مختلف (معامالت شامل انواع مختلف مانند مالیات عمومی فروش 
.تروشی و مالیات بر ارزش افزوده اسفروشی و خرده ف

زنجیرهمختلفمراحلدرکهاستايمرحلهچندمالیاتنوعیافزودهارزشبرمالیات: افزودهارزشبرمالیات
مرحلههردرشدهارائهخدماتیاشدهفروختهکاالهايافزودهارزشازدرصديبراساستوزیعوتولیدواردات،

انتقالزنجیرهبعديمرحلهعنصربهتوزیع-تولید-وارداتزنجیرهازمرحلههردرپرداختیمالیاتولی،شودمیاخذ
کلیهکهاستمالیاتیافزودهارزشبرمالیات. شودپرداختنهاییکنندهمصرفتوسطنهایتاًتایابدمی

شده،عرضهخدمتیاکاالبهايبرعالوهبایستی) مالیاتینظاماینمؤدیان(خدماتوکاالهاکنندگانعرضه
) فصلی(ايدورهصورتبهواخذخریدارانازفروشزماندرخدمات،یاکاالهافروشبهايازدرصديصورتبه
مؤدیانتوسطخریدزماندرشدهپرداختافزودهارزشبرمالیاتهرگونه.کندواریزکشورمالیاتیامورسازمانبه

ووصولعاملعنوانبهمالیاتینظامایندرکهصادرکنندگانوکنندگانتوزیعتولیدکنندگان،واردکنندگان،ازاعم
امورسازمانبافصلیصورتبهوشدهمحسوبدولتازایشانطلبوشوندمیمحسوبمالیاتکنندهپرداختنه

ازکسرطریقازیاخرید،زماندرایشانپرداختیهايمالیاتبابتمؤدیانمطالباتتسویه. شودمیتسویهمالیاتی
.پذیردمیصورتایشانبهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطاستردادطریقازیاوخریدارانازدریافتیمطالبات

داشته باشند، بدین معنی دیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختیؤهرگاه م:استرداد
هاي وصولی در هنگام فروش کاال یا هاي پرداختی بابت خرید طی دوره بیشتر از مالیاتکه به هر دلیل میزان مالیات

هاي بعد آنان منظور و در صورت تقاضاي پرداخت شده به حساب مالیات دورهه خدمات باشد، مالیات اضافهئارا
موارد مشمول حق استفاده . شودپرداخت شده، توسط سازمان امور مالیاتی مسترد میفعاالن اقتصادي، اضافه مالیات 

:  د ازاند که عبارتناز استرداد مالیات و عوارض در نظام مالیات بر ارزش افزوده سه حالت براي استرداد قائل شده
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ه پرداختی با تقاضاي دیان مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی داشته باشند این اضافؤدر صورتی که م)1
. دتواند به حساب دوره مالیاتی بعدي منظور شود و یا اینکه به وي مسترد شودي، هم میؤم

ه برگه خروجی صادره ئتوانند با ارادر صورت صدور کاال و خدمات به خارج از کشور، صادرکنندگان می)2
ارض پرداختی بر روي خرید خود ها و عوتوسط گمرك و اسناد و مدارك مثبته درخواست استرداد مالیات

. را نمایند) معافاعم از کاالي معاف و غیر(
ها و عوارض پرداختی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت کاالهاي همراه مسافران تبعه مالیات)3

کشورهاي خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دوماه نگذشته باشد، با ارایه 
در این راستا بموجب ماده . مشمول استرداد خواهد بود) هاي خریدحسابصورت(اسناد و مدارك مثبته 

دیان نسبت به اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات ؤقانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه م) 29(
روز پس از ابالغ اوراق یاد توانند ظرف مدت بیست می،اضافه پرداختی ابالغ شده اعتراض داشته باشند

.شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند



فصل دوم

عملکرد مالی دولت
و درآمدهاي مالیاتی
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وضعیت عملکرد مالی دولت. 1
پنجمبرنامهقانونچارچوبدردولتساالنهمالیپنجمین برنامهعنوانبهکشورکل1394سالبودجهقانون

هايسیاستاستانی،وبخشیتوسعه فرابخشی،اسنادکشور،سالهبیستاندازچشمسندباراستاو همتوسعه
بهتوجهباکهتدوین گردیدکشورکالنهايسیاستچارچوبدرهمچنینوقانون اساسی44اصلکلی
. گردیدآغاز1394مالیسالاولازآناجرايیازدهم،توسط دولتمقررموعددربودجهالیحهارائه

بهاتکابابیکارينرخکاهشوتورممثبت، کنترلاقتصاديرشدتحقق،1394سالبودجهکلیاهداف
واقتصاديثبات کالنایجادسایهدرغیردولتیبخشترلفعاحضورمانندکلیديقوت نقاطوهافرصت
سالبودجهقانوناصالحقانونطبق. گردیدتعیینعلمیوهاي اجتماعیشاخصبهبودباهمراهمالیانضباط

استثنايبه(دولتبودجه عمومیدرآمدهايسایرومالیاتیدرآمدهايشاملدرآمدهاي مصوب،1394
ترتیب معادل به)اختصاصیهايپرداختاستثنايبه(مصوبايهاي هزینهپرداختو)اختصاصیدرآمدهاي

میلیارد ریال 6/341,719در نتیجه تراز عملیاتی مصوب با  . بودریالمیلیارد8/1,630,228و 2/1,288,509
. کسري مواجه شد

به استثناي (درآمدهاي مالیاتی و سایر درآمدها ، درآمدهاي دولت شامل1394این در حالی است که در سال 
درصد تحقق 3/85میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب 5/1,123,745به ) درآمدهاي اختصاصی

از مجموع . درصد افزایش داشت15همچنین مبلغ مذکور در مقایسه با رقم مشابه سال قبل حدود  . داشته است
میلیارد ریال از محل سایر 331,855میلیارد ریال از محل درآمدهاي مالیاتی و 5/791,890درآمدهاي مذکور،

) هاي اختصاصیبه استثناي پرداخت(دولت ) جاري(اي هاي هزینهپرداخت. درآمدهاي دولت حاصل شده است
67/18ابر با میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل از رشدي بر4/1,706,885، به 1394در سال 

نسبت به رقم مصوب 1394هاي جاري سال این در حالی است که عملکرد هزینه. درصد برخوردار بوده است
میلیارد ریال کسري مواجه گردید که نسبت به 9/592,891با  1394سال تراز عملیاتی در نتیجه . آن بیشتر است

.مقدار مصوب آن افزایش داشته است
1395قانون بودجه سال یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،در اجراي اصل همچنین 

و رسیدن به سازي رشد تولید ملی،وري و زمینهرتقاي بهرهبه دنبال ا94نیز در جهت اهداف قانون بودجه سال 
مصوبهاي، درآمد1395طبق قانون بودجه سال . اهداف سند چشم انداز سند بیست ساله کشور، تدوین گردید

میلیارد ریال درآمدهاي مالیاتی، 1,038,303میلیارد ریال بوده است که شامل 1,573,824برابر با 1395سال 
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. میلیارد ریال است2,137,635اي مصوب معادل با هاي هزینهمیلیارد ریال سایر درآمدها و پرداخت535,521
، این سالاین در حالی است که در . با کسري مواجه شدمیلیارد ریال563,811در نتیجه تراز عملیاتی مصوب با 

میلیارد 2,070,273دولت به ) جاري(اي هاي هزینهمیلیارد ریال و پرداخت1,459,954درآمدهاي دولت به 
84/96و 77/92اي به ترتیب برابر با هاي هزینهریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب، درآمدها و پرداخت

میلیاردریال کسري مواجه 610,319با 1395عملیاتی عملکرد سال همچنین تراز. ته استدرصد تحقق داش
.دهدنشان می1390-95هاي عملکرد مالی دولت را براي سال) 1(جدول . گردیده است

ریالمیلیارد-)به استثناي درآمدها و پرداخت هاي اختصاصی(وضعیت عملکرد مالی دولت : 1-2جدول
139013911392139313941395مالی دولتعملکرد 

544,470568,203717,384977,5941,123,7461,459,954درآمدها
359,452395,167494,250949,697791,8911,014,704درآمدهاي مالیاتی

185,019173,037223,135267,942331,855445,200سایر درآمدها
877,702889,9931,197,6471,438,3161,706,8852,070,273)ايهزینه(هاي جاريپرداخت

-610,319-592,892-460,722-480,263-321,790-333,232تراز عملیاتی
569,909428,521612,067631,907673,579742,875ايهاي سرمایهواگذاري دارایی

درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده
هاي نفتی

568,277425,527609,400629,206670,354738,864

1,2952,9952,6672,7013,2254,000فروش اموال منقول و غیر منقول
هاي پرداخت(ايهاي سرمایهتملک دارائی

)عمرانی
212,845152,277220,157299,500276,990421,043

222,935276,244391,909332,407396,589321,854ايهاي سرمایهخالص واگذاري دارایی
-288,523-196,303-128,315-88,354-45,546-523,234*اي تراز عملیاتی و سرمایه

76,00667,696147,323173,743219,754627,413هاي مالیواگذاري دارایی
23,88722,15058,97045,42823,450338,945هاي مالیتملک دارائی

52,11845,54688,354128,315196,303288,523هاي مالیخالص واگذاري دارایی
تراز عملیاتی و سرمایه اي از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاري داراییهاي سرمایه اي بدست می آید* 
کشورکلداريخزانهومرکزيبانکاقتصادينماگرهاي: منبع

میلیارد ریال بالغ گردید که در مقایسه با سال قبل 5/791,890، به 1394دولت در سال درآمدهاي مالیاتی 
در این سال، منابع حاصل از . درصد تحقق داشت61/11،درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب58/11

درصد افزایش 6/6میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل 673,579اي به هاي سرمایهواگذاري دارایی
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اي، به ترتیب هاي سرمایهاز مجموع واگذاري دارایی. باشدداشته است و این رقم بیشتر از مقدار مصوب آن می
فروش اموال "و  "هاي نفتیمنابع حاصل از نفت و فرآورده"میلیارد ریال از محل 6/3,224و 3/670,354

درصد افزایش داشته 36/19و 53/6حاصل گردید که در مقایسه با سال قبل به ترتیب "ول و غیرمنقولمنق
.پردازدهاي نفتی میبه مقایسه درآمدهاي مالیاتی و درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده) 1(نمودار . است

72/97که نسبت به رقم مصوب میلیاردریال است1,014,704نیز، درآمدهاي مالیاتی برابر با 1395در سال 
رشد قابل توجهی داشته است و نشان 1394این رقم در مقایسه با درآمد مالیاتی سال . درصد تحقق داشته است

.داده شده استاین افزایش نشان ) 1(نمودار در که داز بهبود عملکرد درآمدهاي مالیاتی دولت دار

هاي به بعد تالش سازمان امور مالیاتی کشور و دولت افزایش مالیاتی1392دهد که از اواسط سال نمودار نشان می
در واقع . دریافتی بوده است و توانسته است درآمدهاي مالیاتی خود را نسبت به درآمدهاي نفتی افزایش دهد

.داشته استیبه بعد یک روند افزایش1392درآمدهاي مالیاتی دولت از سال 

٠
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١٠٠٠٠٠٠
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میلیارد ریال روند درآمدهاي مالیاتی و درآمدهاي نفتی دولت: 1-2نمودار 

درآمدهاي مالیاتی
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١٦

اي، به ترتیب هاي سرمایهاز مجموع واگذاري دارایی. باشدداشته است و این رقم بیشتر از مقدار مصوب آن می
فروش اموال "و  "هاي نفتیمنابع حاصل از نفت و فرآورده"میلیارد ریال از محل 6/3,224و 3/670,354

درصد افزایش داشته 36/19و 53/6حاصل گردید که در مقایسه با سال قبل به ترتیب "ول و غیرمنقولمنق
.پردازدهاي نفتی میبه مقایسه درآمدهاي مالیاتی و درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده) 1(نمودار . است

72/97که نسبت به رقم مصوب میلیاردریال است1,014,704نیز، درآمدهاي مالیاتی برابر با 1395در سال 
رشد قابل توجهی داشته است و نشان 1394این رقم در مقایسه با درآمد مالیاتی سال . درصد تحقق داشته است

.داده شده استاین افزایش نشان ) 1(نمودار در که داز بهبود عملکرد درآمدهاي مالیاتی دولت دار

هاي به بعد تالش سازمان امور مالیاتی کشور و دولت افزایش مالیاتی1392دهد که از اواسط سال نمودار نشان می
در واقع . دریافتی بوده است و توانسته است درآمدهاي مالیاتی خود را نسبت به درآمدهاي نفتی افزایش دهد

.داشته استیبه بعد یک روند افزایش1392درآمدهاي مالیاتی دولت از سال 

١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴

روند درآمدهاي مالیاتی و درآمدهاي نفتی دولت: 1-2نمودار 

درآمدهاي مالیاتی درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورد ه هاي نفتی
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١٦

اي، به ترتیب هاي سرمایهاز مجموع واگذاري دارایی. باشدداشته است و این رقم بیشتر از مقدار مصوب آن می
فروش اموال "و  "هاي نفتیمنابع حاصل از نفت و فرآورده"میلیارد ریال از محل 6/3,224و 3/670,354

درصد افزایش داشته 36/19و 53/6حاصل گردید که در مقایسه با سال قبل به ترتیب "ول و غیرمنقولمنق
.پردازدهاي نفتی میبه مقایسه درآمدهاي مالیاتی و درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده) 1(نمودار . است

72/97که نسبت به رقم مصوب میلیاردریال است1,014,704نیز، درآمدهاي مالیاتی برابر با 1395در سال 
رشد قابل توجهی داشته است و نشان 1394این رقم در مقایسه با درآمد مالیاتی سال . درصد تحقق داشته است

.داده شده استاین افزایش نشان ) 1(نمودار در که داز بهبود عملکرد درآمدهاي مالیاتی دولت دار

هاي به بعد تالش سازمان امور مالیاتی کشور و دولت افزایش مالیاتی1392دهد که از اواسط سال نمودار نشان می
در واقع . دریافتی بوده است و توانسته است درآمدهاي مالیاتی خود را نسبت به درآمدهاي نفتی افزایش دهد

.داشته استیبه بعد یک روند افزایش1392درآمدهاي مالیاتی دولت از سال 

١٣٩۵
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ولتعملکرد درآمدهاي مالیاتی د. 2
طمینان حاصل از فروش رهایی از درآمدهاي پر نوسان و غیر قابل ا،یکی از اهداف کلیدي نظام مالیاتی کشور

از آنجایی که اقتصاد کشور به نحو .باشدمین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهاي مالیاتی مینفت خام و تأ
رآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده بارزي متکی به درآمدهاي نفتی است و نفت سهم قابل توجهی از د

است، لذا بررسی عملکرد دولت در کاهش اتکا به درآمدهاي نفتی و افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی از اهمیت 
اهش اتکا به درآمدهاي نفتی و اصالح نظام درآمدي دولت با تغییر رویکرد به سمت ک. زیادي برخوردار است

هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوي مقام معظم سیاست17صراحت در ماده مالیات ستانی موضوعی است که به 
. شودرهبري مشاهده می

هاي اخیر، از شاخص سهم درآمدهاي مالیاتی از کل براي نشان دادن عملکرد درآمدهاي مالیاتی دولت طی سال
درآمدها و درآمدهاي نفتی از بدین منظور سهم درآمدهاي مالیاتی، سایر .درآمدهاي دولت استفاده شده است

اي و درآمد هاي سرمایهداراییواگذاريمجموع کل درآمدها، درآمد (کل منابع بودجه عمومی دولت
بودجهدرآمديترکیب منابع) 2(بر اساس جدول . اندبا یکدیگر مقایسه گردیده)هاي مالیداراییواگذاري

33درصد از درآمدهاي بودجه عمومی دولت را مالیات، 39دهد که نشان می1394سالدردولتعمومی
ولت در سه سال دهد که دنتایج نشان می. دهددرصد را سایر درآمدها تشکیل می16درصد درآمدهاي نفتی و 

اخیر توانسته است به نحو قابل توجهی اتکاي خود به درآمدهاي نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم 
در مقایسه با سال قبل از آن، سهم درآمدهاي مالیاتی از . گیر افزایش دهدبه صورت چشمدرآمدهاي مالیاتی را 

در حالی که سهم درآمدهاي نفتی کاهش و سهم . کل منابع درآمدي بودجه دولت تغییر محسوسی نداشته است
. سایر درآمدها افزایش یافته است

درصد 26درصد درآمدهاي مالیاتی، 36مل ، ترکیب منابع بودجه عمومی دولت شا1395همچنین در سال 
ان ـنش1395ال ـسدردهاي مالیاتی ـبررسی سهم درآم. باشدمیدرصد سایر درآمدها16درآمدهاي نفتی و 

1394نسبت به سال از منابع درآمدي بودجه عمومی دهد که سهم این منبع درآمدي و سهم درآمدهاي نفتی یـم
.اندکاهش داشته



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٨

درصد/میلیارد ریال -)منابع بودجه عمومی(ترکیب درآمدهاي عمومی دولت : 2-2جدول 

سال
درآمد 
مالیاتی

سایر 
درآمدها

درآمد 
نفتی

منابع بودجه عمومی دولت
سهم درآمد مالیاتی 

از منابع بودجه 
)درصد(عمومی

سهم درآمدهاي 
نفتی از منابع 
بودجه عمومی

)درصد(

سهم  سابر 
درآمدها  از 

بودجه منابع 
)درصد(عمومی

درآمدها
واگذاري دارایی 

سرمایه اي
واگذاري 

دارایی مالی

1384134,57565,801186,3426/467,250187,2957/83,32018259

1385151,62179,510181,8818/231,1302/182,797161,061263213

1386191,815106,388173,5191/298,2038/174,791156,614302817

1387239,741139,597215,6504/379,3387/216,6364/246,227282617

1388300,035166,511157,8181/466,5463/158,6138/220,113351920

1389284,52899,760434,4863842882/435,78076,005324811

1390359,452185,019568,277544470569,9094/60,906314816

1391395,167173,037425,5272/568,2034/428,5211/67,696374016

1392494,249223,135609,4007173846/612,0661/147,323334115

1393709,652268,311628,8371/977,9632/631,9079/173,742403515

1394791,890331,855670,3545/1,123,7456735796/219,753393316

13951,014,704*445,200738,8641459875742799627,400362616

بانک مرکزي: منبع
و اوراق تسویهشهرداريعوارضبدون احتساب *

درصد 71از کل درآمد دولت در این سال 94، سهم درآمدهاي مالیاتی سال )3(همچنین بر اساس نتایج جدول 
نسبت 94در حالی که درآمد مالیاتی سال . درصد کاهش داشته است1باشد که نسبت به سال قبل به اندازه می

درصد رشد داشته است، لذا آنچه باعث کاهش نسبت درآمد مالیاتی 5/11به اندازه 1393به مقدار آن در سال 
نسبت 94درصدي سایر درآمدها در سال 23به کل درآمدها در مقایسه با سال گذشته آن شده است، افزایش 

. گذشته است  و توجه دولت بیشتر معطوف به تأمین مالی از این حوزه بوده استبه سال 
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از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، بطوري که سهم درآمدهاي مالیاتی از 95درآمدهاي مالیاتی در سال 
ها از کل همچنین سهم سایر درآمد. باشد که نشان از رشد دارددرصد می70کل درآمدهاي این سال برابر با 

افزایش این دو سهم از کل منابع درآمدي دولت حاکی از توجه . دهدرا نشان می%) 30(درآمدها نیز افزایش 
.دولت به درآمدهایی غیر از درآمد نفتی در این سال بوده است

درصد/میلیارد ریال-سهم منابع درآمدي به کل درآمد دولت: 3-2جدول 

سهم درآمد مالیاتی از کل درآمدهادرآمدهاسایر درآمد مالیاتیسال 
کل درآمدها

سهم  سابر درآمدها  از 
کل درآمدها

1384134,57565,801200,37567%17%

1385151,62179,510231,13066%19%

1386191,815106,388298,20364%23%

1387239,741139,597379,33863%23%

1388300,035166,511466,54564%27%

1389284,52899,760384,28874%12%

1390359,452185,019544,47166%17%

1391395,167173,037568,20369%17%

1392494,249223,135717,38469%17%

1393709,652268,311977,96373%17%

1394791,890331,8551,123,74571%19%
13951,014,704*445,2001,459,95470%30%
بانک مرکزي: منبع

و اوراق تسویهشهرداريعوارضبدون احتساب *

هاي را طی سال)بدون درآمدهاي نفتی(و سایر درآمدها به کل درآمدها درآمدهاي مالیاتینسبت)2(نمودار 
و سایر درآمدها به کل درآمدها به جز درآمدهاي مالیاتی روند تغییرات نسبت. دهدنشان می95-1384

ینده آیکنواخت و بدون روندهاي فزبه صورت حد بسیار زیادي تاهاي مورد بررسی طی سالدرآمدهاي نفتی 
هایی که سایر درآمدهاي دولت کاهش یافته است دردهد که در سالنمودار نشان می.استیا کاهنده شدید

یافته و برعکس، زمانی که سایر درآمدها افزایش داشته است، درآمدهاي مقابل درآمدهاي مالیاتی افزایش 
.که این بیانگر متمم بودن این دو نوع منبع درآمدي براي دولت استمالیاتی کاهش داشته است
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هاي سنواتیبراساس اهداف بودجهیعملکرد درآمدهاي مالیات. 3
هاي سنواتی میزان تحقق درآمدهاي مالیاتی مصوب بودجههاي ارزیابی نظام مالیاتی کشور، یکی از شاخص

بینی و با این حال، بایستی توجه نمود که عالوه بر عملکرد نظام مالیاتی، عوامل مختلفی مانند دقت پیش. باشدمی
اي بین براي این منظور مقایسه. یا بروز شرایط غیرمترقبه در اقتصاد کشور نیز در این شاخص اثرگذار هستند

بیان شده و در )4(ها انجام گرفته است که در جدول ادیر مصوب و عملکرد درآمدهاي مالیاتی طی این سالمق
.نیز نشان داده شده است)3(نمودار 
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سهم درآمدهاي مالیاتی و سایردرآمدها از کل درآمدها : 2-2نمودار 

سهم درآمد مالیاتی از کل درآمدها
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هاي سنواتیبراساس اهداف بودجهیعملکرد درآمدهاي مالیات. 3
هاي سنواتی میزان تحقق درآمدهاي مالیاتی مصوب بودجههاي ارزیابی نظام مالیاتی کشور، یکی از شاخص

بینی و با این حال، بایستی توجه نمود که عالوه بر عملکرد نظام مالیاتی، عوامل مختلفی مانند دقت پیش. باشدمی
اي بین براي این منظور مقایسه. یا بروز شرایط غیرمترقبه در اقتصاد کشور نیز در این شاخص اثرگذار هستند

بیان شده و در )4(ها انجام گرفته است که در جدول ادیر مصوب و عملکرد درآمدهاي مالیاتی طی این سالمق
.نیز نشان داده شده است)3(نمودار 

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

سهم درآمدهاي مالیاتی و سایردرآمدها از کل درآمدها : 2-2نمودار 

سهم درآمد مالیاتی از کل درآمدها سهم  سابر درآمدها  از کل درآمدها
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هاي سنواتیبراساس اهداف بودجهیعملکرد درآمدهاي مالیات. 3
هاي سنواتی میزان تحقق درآمدهاي مالیاتی مصوب بودجههاي ارزیابی نظام مالیاتی کشور، یکی از شاخص

بینی و با این حال، بایستی توجه نمود که عالوه بر عملکرد نظام مالیاتی، عوامل مختلفی مانند دقت پیش. باشدمی
اي بین براي این منظور مقایسه. یا بروز شرایط غیرمترقبه در اقتصاد کشور نیز در این شاخص اثرگذار هستند

بیان شده و در )4(ها انجام گرفته است که در جدول ادیر مصوب و عملکرد درآمدهاي مالیاتی طی این سالمق
.نیز نشان داده شده است)3(نمودار 

1394 1395
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درصد/میلیاردریال–درآمدهاي مالیاتی و تحقق درصد رشد :4-2جدول 

درصد تغییراتدرآمد مالیاتیسال
درصد تحقق درآمدهاي مصوبمالیاتیرشد درآمدهاي عملکردمصوب

1384143,904134,575-94%
1385177,617151,62113%85%
1386197,295191,81527%97%
1387217,115239,74125%110%
1388312,139300,03525%96%
1389351,454284,5285-%81%
1390404,442359,45226%89%
1391454,004395,16710%87%
1392560,774494,24925%88%
1393702,545709,65244%101%
1394883,860791,89012%90%
13951,038,3041,014,70428%98%

بانک مرکزي: منبع

باشد، که این مالیاتی میتغییرات درآمدهاي مالیاتی نسبت به سال قبل به صورت درصد برابر با رشد درآمدهاي 
نسبت 1394رشد درآمدهاي مالیاتی در سال . محاسبه شده است)4(در جدول1384-95هاي رشد براي سال

و درصد بوده است که این رشد نسبت به رشد سال قبل کاهش داشته درصد12به سال قبل رشدي در حدود 
عملکرد درآمدهاي مالیاتی در . درصد بوده است90برابر با 1394تحقق درآمدهاي مالیاتی مصوب در سال 
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درصد/میلیاردریال–درآمدهاي مالیاتی و تحقق درصد رشد :4-2جدول 

درصد تغییراتدرآمد مالیاتیسال
درصد تحقق درآمدهاي مصوبمالیاتیرشد درآمدهاي عملکردمصوب

1384143,904134,575-94%
1385177,617151,62113%85%
1386197,295191,81527%97%
1387217,115239,74125%110%
1388312,139300,03525%96%
1389351,454284,5285-%81%
1390404,442359,45226%89%
1391454,004395,16710%87%
1392560,774494,24925%88%
1393702,545709,65244%101%
1394883,860791,89012%90%
13951,038,3041,014,70428%98%

بانک مرکزي: منبع

باشد، که این مالیاتی میتغییرات درآمدهاي مالیاتی نسبت به سال قبل به صورت درصد برابر با رشد درآمدهاي 
نسبت 1394رشد درآمدهاي مالیاتی در سال . محاسبه شده است)4(در جدول1384-95هاي رشد براي سال

و درصد بوده است که این رشد نسبت به رشد سال قبل کاهش داشته درصد12به سال قبل رشدي در حدود 
عملکرد درآمدهاي مالیاتی در . درصد بوده است90برابر با 1394تحقق درآمدهاي مالیاتی مصوب در سال 

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

درآمدهاي مالیاتی: 3-2نمودار 

مصوب عملکرد

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٢١

درصد/میلیاردریال–درآمدهاي مالیاتی و تحقق درصد رشد :4-2جدول 

درصد تغییراتدرآمد مالیاتیسال
درصد تحقق درآمدهاي مصوبمالیاتیرشد درآمدهاي عملکردمصوب

1384143,904134,575-94%
1385177,617151,62113%85%
1386197,295191,81527%97%
1387217,115239,74125%110%
1388312,139300,03525%96%
1389351,454284,5285-%81%
1390404,442359,45226%89%
1391454,004395,16710%87%
1392560,774494,24925%88%
1393702,545709,65244%101%
1394883,860791,89012%90%
13951,038,3041,014,70428%98%

بانک مرکزي: منبع

باشد، که این مالیاتی میتغییرات درآمدهاي مالیاتی نسبت به سال قبل به صورت درصد برابر با رشد درآمدهاي 
نسبت 1394رشد درآمدهاي مالیاتی در سال . محاسبه شده است)4(در جدول1384-95هاي رشد براي سال

و درصد بوده است که این رشد نسبت به رشد سال قبل کاهش داشته درصد12به سال قبل رشدي در حدود 
عملکرد درآمدهاي مالیاتی در . درصد بوده است90برابر با 1394تحقق درآمدهاي مالیاتی مصوب در سال 

1395



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٢٢

درصد است که نشان از بهبود عملکرد سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات 28، داراي رشدي برابر با 95سال 
. درصد بوده است98، طوري که درصد تحقق درآمدهاي مالیاتی مصوب این سال برابر با دارد

کاراییور بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کش. 4
دهد که نظام مالیاتی کشور متناسب با هاي اختصاصی مالیات نشان مینگاهی مختصر به برخی از شاخص

هاي بالقوه اقتصاد کشور، توسعه نیافته و فاصله زیادي با جایگاه واقعی و مطلوب خود در تأمین مالی ظرفیت
براي محاسبه شاخص کارایی به منظور ارزیابی عملکرد نظام .بودجه دولت و سایر اهداف مالیات ستانی دارد

.هاي زیر استفاده کردتوان از نسبتمالیاتی کشور می

ناخالص داخلیي مالیاتی به تولیدسهم درآمدها. 4-1
شود، نسبت درآمدهاي مالیاتی بههایی که به منظور ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی بکار برده مییکی از شاخص

دهد اما اصل رعایت عدالت و مساوات این شاخص کارایی نظام مالیاتی را نشان می.تولید ناخالص داخلی است
دهد، مگر اینکه بدانیم چه میزان از تولید ناخالص داخلی قابل برداشت بوده و چگونه در بین مالیاتی را نشان نمی

ثر از عملکرد سازمان وصول عملکرد این شاخص از یک طرف متأ.شودهاي مختلف اقتصاد توزیع میبخش
مالیات، کارایی آن و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگرتحت تأثیر عملکرد ساختار کالن اقتصادي، 

این شاخص دهد نشان می1390-95بررسی روند این شاخص طی دوره . تولید ملی و نحوه توزیع آن قرار دارد
. باشدمیداشته است که این افزایش بیانگر افزایش کارایی نظام مالیاتی کشور خیر روندي فزایندههاي ادر سال

درصد تولید ناخالص 11/7حدود 94در سال دهد که نظام مالیاتی کشور توانسته است این شاخص نشان می
است )درصد8تقریبا (درصد97/7نیز این نسبت برابر با 95سال درو ، داخلی را به عنوان مالیات دریافت کند

البته قابل ذکر است که این نسبت در بسیاري .باشدکه بیانگر افزایش کارایی نظام مالیاتی کشور در این سال می
درصد است و بیانگر این واقعیت که وابستگی به درآمدهاي نفتی، 40از کشورهاي توسعه یافته در حدود 

ها اگر سهم عوارض شهرداري.شعاع قرار داده استالم مالیاتی را تحت اهمیت درآمدهاي مالیاتی و کارایی نظا
بطوري که نسبت درآمدهاي مالیاتی با . یابدرا در محاسبه درآمدهاي مالیاتی لحاظ کنیم، این نسبت افزایش می
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روند . است02/9برابر با 1395ها نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال احتساب سهم عوارض شهرداري
نمودار . باشدستانی کشور میهاي مورد بررسی نیز مؤید افزایش کارایی نظام مالیاتیفزایشی این نسبت طی سالا

.دهدبه بعد به خوبی نشان می1391اي این شاخص نیز افزایش تصاعدي کارایی نظام را از سال میله

میلیارد ریال و درصد-)T/GDP(هاي مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نسبت درآمد: 5-2جدول 

سال
درآمدهاي مالیاتی 

)عملکرد(
تولید ناخالص داخلی 

)1(به قیمت جاري
نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

)2(تولید ناخالص داخلی 
نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

)3(تولید ناخالص داخلی 
1390359,4526,364,36964/526/6

1391395,1677,283,99143/513/6

1392494,2499,842,61902/597/5

1393709,65211,260,08930/639/7

1394791,89011,129,03311/715/8

13951,014,70412,723,00097/702/9
90سالپایهقیمتبهمرکزيبانکاطالعات آخریناساسبر) جاريهايقیمتبه(پایهقیمتبهداخلیناخالصتولید.1
سهم شهرداري از مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض در قانون مالیات بر همچنین بدون احتساباحتساب مالیات بر واردات وباGDPنسبت مالیات به .2

.باشدارزش افزوده می
.باشدر قانون مالیات بر ارزش افزوده میبا احتساب مالیات بر واردات و سهم شهرداري از مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض دGDPنسبت مالیات به .3

نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي: منبع
ریزيپژوهش و برنامهدفتر: پردازش
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شاخص پوشش مالیاتی. 4-2
هاي گیري کارایی نظام مالیاتی کشور نسبت درآمدهاي مالیاتی دولت به پرداختشاخص دیگر براي اندازه

توانمندي شود که بر اساس آن سطحاین شاخص پوشش مالیاتی نیز نامیده می. اي دولت در هر سال استهزینه
اي دولت نشان هاي هزینهشده را در پوشش دادن منابع مالی الزم براي سطح پرداختدرآمدهاي مالیاتی وصول

نسبتافزایشتردید،بدون. ستابودهکشوراقتصاديگذارانسیاستتوجهموردهموارهآن،بهبوددهد ومی
افزایشازجلوگیريحداقلیاوکاهشوسویکازمالیاتیتالشافزایشبدونجاري،هايهزینهبهمالیات
اي که باید مورد توجه قرار داد این است که هرگونهنکته. نیستممکندیگر،سويازدولتجاريهايهزینه
بهنبایدخصوصینیست، زیرا بخشکشوراقتصادنفعبهآن،بهینهسطحازفراترشاخصاینافزایشبراصرار
دولتسمتبهخصوصیبخشازمنابعانتقالاصوالً.گیردقرارفشارتحتدولتاندازهازبیشگسترشخاطر

خواهدکشوراقتصادزیانبهگذاريسرمایههايانگیزهکاهشدلیـلبهآنازفراترواستتوجیهقابلحديتا
.بود

درصد/میلیاردریال -دولتايهزینههايپرداختبهمالیاتیدرآمدهاينسبت:6-2جدول 

سال
درآمدهاي مالیاتی 

)عملکرد(
هاي هزینه اي پرداخت

دولت
نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

اعتبارات هزینه اي 

1390359,452877,70241

1391395,167889,9934/44

1392494,2491,197,6473/41

1393709,6521,438,3163/49

1394791,8901,706,88539/46

13951,014,7042,070,27301/49
بانک مرکزي:منبع

ریزيدفتر پژوهش و برنامه: پردازش
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ارات ـاتی و اعتبـبا مقایسه درآمدهاي مالی. کاهش داشته است93نسبت به سال 1394این شاخص در سال 
اي بیشتر از افزایش درآمدهاي مالیاتی نسبت به سال توان نتیجه گرفت که اعتبارات هزینهمی94اي سال هزینه

ن از نشا1395همچنین عملکرد سال .کنداي نیز این استدالل را تایید مینمودار میله. قبل افزایش داشته است
اي از آنجایی که درآمدهاي مالیاتی و اعتبارات هزینه. دارد94اي نسبت به سال افزایش کمتر اعتبارات هزینه

. درصدي داشته است64/5این سال افزایش داشته است، لذا در کل نماد این شاخص نسبت به سال قبل افزایش 
حد بهینه این شاخص دارد که تعیین حد البته قضاوت در خصوص بهبود شرایط این شاخص منوط به دانستن

اي، نحوه وصول منابع مالیاتی و همچنین شرایط اقتصادي کشور به شناسایی ابعاد اعتبارات هزینهبهینه آن نیز نیاز 
.دارد

دولتعمومیبودجهمنابعبهمالیاتنسبت. 4-3
وايسرمایهداراییواگذاريدرآمدها،سایرمالیاتی،درآمدهايازمتشکلدولتعمومیبودجهمنابع

،%52/35ترتیببه1390-95هايسالطیآنهاازهریکسهممتوسط کهباشدمیمالیداراییواگذاري
. دهدمتوسط سهم هر یک از منابع بودجه عمومی را نشان می)6(نمودار . استبوده% 71/8و96/39%،79/15%
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ن از نشا1395همچنین عملکرد سال .کنداي نیز این استدالل را تایید مینمودار میله. قبل افزایش داشته است
اي از آنجایی که درآمدهاي مالیاتی و اعتبارات هزینه. دارد94اي نسبت به سال افزایش کمتر اعتبارات هزینه

. درصدي داشته است64/5این سال افزایش داشته است، لذا در کل نماد این شاخص نسبت به سال قبل افزایش 
حد بهینه این شاخص دارد که تعیین حد البته قضاوت در خصوص بهبود شرایط این شاخص منوط به دانستن

اي، نحوه وصول منابع مالیاتی و همچنین شرایط اقتصادي کشور به شناسایی ابعاد اعتبارات هزینهبهینه آن نیز نیاز 
.دارد

دولتعمومیبودجهمنابعبهمالیاتنسبت. 4-3
وايسرمایهداراییواگذاريدرآمدها،سایرمالیاتی،درآمدهايازمتشکلدولتعمومیبودجهمنابع

،%52/35ترتیببه1390-95هايسالطیآنهاازهریکسهممتوسط کهباشدمیمالیداراییواگذاري
. دهدمتوسط سهم هر یک از منابع بودجه عمومی را نشان می)6(نمودار . استبوده% 71/8و96/39%،79/15%
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٢٦

. باشدمیعمومیبودجهمنابعازمالیاتیدرآمدهايسهمشاخصمالیاتی،نظامعملکردارزیابیشاخصسومین
19/30این شاخص عملکردي از افزایشدهندهنشان،1390-95دورهطیمذکورشاخصعملکردبررسی
بررسی سـهم درآمدهاي مالیاتی به مجموع . باشدمی1394سالدردرصد25/39رقمبه1390سالدردرصد
دهد و این سهم براي این سال برابر با نشان می94درصـدي را نسبت به سال 9کاهش 95بودجه براي سال منابع 

.ها افزایش یافته استبر مبناي این شاخص ارزیابی، کارایی نظام مالیاتی در طی این سال. باشددرصد می85/35

درصد/میلیاردریال -مجموع منابع بودجهبهمالیاتیدرآمدهايمنابع تفکیکی بودجه و نسبت. 7-2جدول 

درآمدهاي سال
مالیاتی 

سایر 
درآمدها

داراییواگذاري
ايسرمایه

داراییواگذاري
مالی

مجموع منابع 
بودجه 

درآمدهاي سهم
مالیاتی به مجموع 

منابع بودجه
1390359,452185,019569,90976,0061,190,38619/30%

1391395,167173,037428,52167,6961,06,42112/37%

1392494,249223,135612,067147,3231,476,77446/33%

1393709,652267,942631,907173,7431,783,24479/39%

1394791,890331,855673,579219,7542,017,07825/39%

13951,014,704445,200742,875627,4522,830,07485/35%
نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي: منبع

ریزيدفترپژوهش و برنامه: پردازش

38%

11%

1390-95ترکیب منابع بودجه عمومی، متوسط دوره  : 6-2نمودار 
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٢٦

. باشدمیعمومیبودجهمنابعازمالیاتیدرآمدهايسهمشاخصمالیاتی،نظامعملکردارزیابیشاخصسومین
19/30این شاخص عملکردي از افزایشدهندهنشان،1390-95دورهطیمذکورشاخصعملکردبررسی
بررسی سـهم درآمدهاي مالیاتی به مجموع . باشدمی1394سالدردرصد25/39رقمبه1390سالدردرصد
دهد و این سهم براي این سال برابر با نشان می94درصـدي را نسبت به سال 9کاهش 95بودجه براي سال منابع 

.ها افزایش یافته استبر مبناي این شاخص ارزیابی، کارایی نظام مالیاتی در طی این سال. باشددرصد می85/35

درصد/میلیاردریال -مجموع منابع بودجهبهمالیاتیدرآمدهايمنابع تفکیکی بودجه و نسبت. 7-2جدول 

درآمدهاي سال
مالیاتی 

سایر 
درآمدها

داراییواگذاري
ايسرمایه

داراییواگذاري
مالی

مجموع منابع 
بودجه 

درآمدهاي سهم
مالیاتی به مجموع 

منابع بودجه
1390359,452185,019569,90976,0061,190,38619/30%

1391395,167173,037428,52167,6961,06,42112/37%

1392494,249223,135612,067147,3231,476,77446/33%

1393709,652267,942631,907173,7431,783,24479/39%

1394791,890331,855673,579219,7542,017,07825/39%

13951,014,704445,200742,875627,4522,830,07485/35%
نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي: منبع

ریزيدفترپژوهش و برنامه: پردازش

35%

16%

11%

1390-95ترکیب منابع بودجه عمومی، متوسط دوره  : 6-2نمودار 

متوسط سهم درآمدهاي مالیاتی
متوسط سهم سایر درآمدها
متوسط سهم دارایی سرمایه اي
متوسط سهم دارایی مالی
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٢٦

. باشدمیعمومیبودجهمنابعازمالیاتیدرآمدهايسهمشاخصمالیاتی،نظامعملکردارزیابیشاخصسومین
19/30این شاخص عملکردي از افزایشدهندهنشان،1390-95دورهطیمذکورشاخصعملکردبررسی
بررسی سـهم درآمدهاي مالیاتی به مجموع . باشدمی1394سالدردرصد25/39رقمبه1390سالدردرصد
دهد و این سهم براي این سال برابر با نشان می94درصـدي را نسبت به سال 9کاهش 95بودجه براي سال منابع 

.ها افزایش یافته استبر مبناي این شاخص ارزیابی، کارایی نظام مالیاتی در طی این سال. باشددرصد می85/35

درصد/میلیاردریال -مجموع منابع بودجهبهمالیاتیدرآمدهايمنابع تفکیکی بودجه و نسبت. 7-2جدول 

درآمدهاي سال
مالیاتی 

سایر 
درآمدها

داراییواگذاري
ايسرمایه

داراییواگذاري
مالی

مجموع منابع 
بودجه 

درآمدهاي سهم
مالیاتی به مجموع 

منابع بودجه
1390359,452185,019569,90976,0061,190,38619/30%

1391395,167173,037428,52167,6961,06,42112/37%

1392494,249223,135612,067147,3231,476,77446/33%

1393709,652267,942631,907173,7431,783,24479/39%

1394791,890331,855673,579219,7542,017,07825/39%

13951,014,704445,200742,875627,4522,830,07485/35%
نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي: منبع

ریزيدفترپژوهش و برنامه: پردازش

متوسط سهم درآمدهاي مالیاتی
متوسط سهم سایر درآمدها
متوسط سهم دارایی سرمایه اي
متوسط سهم دارایی مالی
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٢٧

وريارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور بر اساس شاخص بهره. 5

مالیاتوصولشاخص هزینه. 5-1
باشد و با شاخص هزینه وصول مالیات هاي مالیاتی میوصول مالیات یکی از مباحث دیرینه در مدیریت نظام

گیري شاخص به منظور اندازه. شودوري نظام مالیاتی شناخته میشود که تحت عنوان شاخص بهرهسنجیده می
:وري عملکرد نظام مالیاتی کشور از رابطه زیر استفاده شده استبهره

وري بهره = مالیاتی درآمد ریال 100 هر هزینه وصول = سال هر در مالیات لوصو براي شده انجام هاي هزینه کل
سال هر در شده وصول مالیاتی هاي درآمد کل × 100

یاتی مطلوب ـردي هر نظام مالـهاي اداري وصول درآمدهاي مالیاتی، یکی از اصول راهبحداقل نمودن هزینه
ي رابطهباشد که با توجه به شرایط و ساختارهاي اداري، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی باید اجرا گردد ومی

بررسی هزینه وصول مالیات در ایران طی . نظام مالیاتی و هزینه وصول مالیات وجود داردوريبهرهمستقیمی بین 
تغییر چندانی هاي وصول شده هاي وصول به مالیاتنسبت هزینهدهد که شاخص نشان می1390-1395دوره 

. در نوسان بوده است6/1تا 2/1نداشته است و بین 
درصدبهارقام-شده وصولهايمالیاتبهمالیاتوصولهايهزینهنسبت:8-2جدول 

139013911392139313941395شرح-سال
5/13/12/141/147/16/1مالیاتوصولهزینهنسبت

مالیاتیسازمان امور1394رنامه عملیاتی سال داري کل کشور و بآمارهاي خزانه: منبع

1/5

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

1390

هاي وصول مالیات به مالیات هاي وصول شده  نسبت هزینه: 7-2نمودار 
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وريارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور بر اساس شاخص بهره. 5

مالیاتوصولشاخص هزینه. 5-1
باشد و با شاخص هزینه وصول مالیات هاي مالیاتی میوصول مالیات یکی از مباحث دیرینه در مدیریت نظام

گیري شاخص به منظور اندازه. شودوري نظام مالیاتی شناخته میشود که تحت عنوان شاخص بهرهسنجیده می
:وري عملکرد نظام مالیاتی کشور از رابطه زیر استفاده شده استبهره

وري بهره = مالیاتی درآمد ریال 100 هر هزینه وصول = سال هر در مالیات لوصو براي شده انجام هاي هزینه کل
سال هر در شده وصول مالیاتی هاي درآمد کل × 100

یاتی مطلوب ـردي هر نظام مالـهاي اداري وصول درآمدهاي مالیاتی، یکی از اصول راهبحداقل نمودن هزینه
ي رابطهباشد که با توجه به شرایط و ساختارهاي اداري، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی باید اجرا گردد ومی

بررسی هزینه وصول مالیات در ایران طی . نظام مالیاتی و هزینه وصول مالیات وجود داردوريبهرهمستقیمی بین 
تغییر چندانی هاي وصول شده هاي وصول به مالیاتنسبت هزینهدهد که شاخص نشان می1390-1395دوره 

. در نوسان بوده است6/1تا 2/1نداشته است و بین 
درصدبهارقام-شده وصولهايمالیاتبهمالیاتوصولهايهزینهنسبت:8-2جدول 

139013911392139313941395شرح-سال
5/13/12/141/147/16/1مالیاتوصولهزینهنسبت

مالیاتیسازمان امور1394رنامه عملیاتی سال داري کل کشور و بآمارهاي خزانه: منبع

1/3
1/2

1/41 1/47 1/6

1391 1392 1393 1394 1395

هاي وصول مالیات به مالیات هاي وصول شده  نسبت هزینه: 7-2نمودار 
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وريارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور بر اساس شاخص بهره. 5

مالیاتوصولشاخص هزینه. 5-1
باشد و با شاخص هزینه وصول مالیات هاي مالیاتی میوصول مالیات یکی از مباحث دیرینه در مدیریت نظام

گیري شاخص به منظور اندازه. شودوري نظام مالیاتی شناخته میشود که تحت عنوان شاخص بهرهسنجیده می
:وري عملکرد نظام مالیاتی کشور از رابطه زیر استفاده شده استبهره

وري بهره = مالیاتی درآمد ریال 100 هر هزینه وصول = سال هر در مالیات لوصو براي شده انجام هاي هزینه کل
سال هر در شده وصول مالیاتی هاي درآمد کل × 100

یاتی مطلوب ـردي هر نظام مالـهاي اداري وصول درآمدهاي مالیاتی، یکی از اصول راهبحداقل نمودن هزینه
ي رابطهباشد که با توجه به شرایط و ساختارهاي اداري، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی باید اجرا گردد ومی

بررسی هزینه وصول مالیات در ایران طی . نظام مالیاتی و هزینه وصول مالیات وجود داردوريبهرهمستقیمی بین 
تغییر چندانی هاي وصول شده هاي وصول به مالیاتنسبت هزینهدهد که شاخص نشان می1390-1395دوره 

. در نوسان بوده است6/1تا 2/1نداشته است و بین 
درصدبهارقام-شده وصولهايمالیاتبهمالیاتوصولهايهزینهنسبت:8-2جدول 

139013911392139313941395شرح-سال
5/13/12/141/147/16/1مالیاتوصولهزینهنسبت

مالیاتیسازمان امور1394رنامه عملیاتی سال داري کل کشور و بآمارهاي خزانه: منبع
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هاعملکرد درآمدهاي مالیاتی استان. 6

که در . اندبندي شدهتقسیمهاي کشور به هفت منطقه ی کشور، استانتبندي سازمان امور مالیابر اساس تقسیم

.شودها پرداخته میادامه به بررسی درآمدهاي مالیاتی مناطق هفتگانه و عملکرد آن

1390-95هاي مناطق هفتگانه براي سالکل درآمدهاي مالیاتی . 6-1

همچنین به . دهدنشان می1390-95هاي هاي مناطق هفتگانه را طی سالدرآمدهاي مالیاتی استان) 9(جدول 

نسبت 95، 93نسبت به سال 94منظور نشان دادن عملکرد هر استان درصد رشد درآمد مالیاتی هر استان در سال 

هاي مورد نظر محاسبه و مشخص شده و همچنین متوسط رشد درآمدهاي مالیاتی هر منطقه نیز در طی سال94به 

. استان تهران در منطقه اول باالترین دریافتی درآمدهاي مالیاتی را در بین مناطق هفتگانه مالیاتی دارد. است

درصد است که این رشد 51/27برابر با 94نسبت به سال 95همچنین رشد درآمدهاي مالیاتی این استان در سال 

، افزایش چشمگیري داشته و نشان )22/18(93نسبت به سال 94درآمد مالیاتی در مقایسه با رشد آن در سال 

. توانسته است عملکرد بهتري نسبت به سال قبل داشته باشد95دهد که استان تهران در سال می

ها نسبت به سایر استان95و 94ن وصولی درآمدهاي مالیاتی را در سال ها، استان ایالم کمتریدر بین سایر استان

رشد 94هاي اخیر افزایش داشته و در سال و سال95داشته است اما در کل درآمد مالیاتی این استان در سال 

ي به هاي اصفهان، خوزستان و مرکزهمچنین استان. داشته است95باالتري در درآمدهاي مالیاتی نسبت به سال 

به خود اختصاص 1395هاي اول تا سوم را بعد از استان تهران در دریافت درآمدهاي مالیاتی در سال ترتیب رتبه

.ها در این سال افزایش داشته استدر کل درآمدهاي مالیاتی استان) 9(بر اساس نتایج جدول . اندداده



درصد/میلیون ریال-و رشد درآمدهاي مالیاتیايها، میانگین درآمد منطقهی استاندرآمدهاي مالیات:9-2جدول 

رآمدهاي مالیاتی رشدد)میلیون ریال(درآمدهاي مالیاتی 
94سال 

درآمدهاي مالیاتی رشد
95سال 

139013911392139313941395هااستانمنطقه

163,036,865182,000,335209,708,936295,699,342349,586,238445,771,52822/1851/27تهرانیک

دو

2,695,3273,379,6024,789,5096,410,3717،356،2348،789،28175/1448/19گیالن
3,320,3544,765,0256,395,1798,114,9699,453,32411,301,34749/1654/19مازندران
998,7871,322,7321,608,3042,272,6673,002,9303,714,75513/327/23گلستان
2,833,3803,620,470528,04507,177,8418,804,75511,271,23266/2201/28قزوین
4,072,4955,218,6226,831,00610,450,70412,432,59915,880,78596/1873/27البرز
2,784,0693,661,2904,030,4096,885,3108,209,96810,191,48023/1913/24منطقهمتوسط 

5,287,8516,814,4029,589,50813,922,82016,149,72719,301,01299/1551/19آذربایجان شرقی 

سه

2,185,1482,841,2043,689,2254,963,8305,879,0027,146,79843/1856/21آذربایجان غربی
1,911,7512,106,8023,109,8454,459,0065,040,8736,345,59904/1388/25زنجان
889,6541,174,6261,489,3252,062,4542,419,4152,854,5733/1798/17اردبیل

1,070,8811,649,3681,728,4082,284,4282,774,5803,178,62745/2156/14کردستان
2,269,0572,917,2803,921,2625,538,5086,452,7197,765,3225/1634/20منطقهمتوسط 

5,626,3917,941,90011,461,54114,522,63315,112,10920,185,60105/457/33فارس
کهگیلویه 
وبویراحمد

733,597854,323874,6981,306,3821,680,5862,126,35564/2852/26

5,580,8627,654,21511,118,19415,638,74516,443,24722,250,39214/531/35کرمان
5,591,2215,723,65612,144,58719,563,52124,253,83827,801,60497/2362/14هرمزگانچهار

7,568,86210,084,11614,458,94319,689,58222,241,60723,630,49496/1224/6بوشهر

5,020,1876,451,64210,011,59314,144,17315,946,27719,198,88974/1239/20منطقهمتوسط 
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رآمدهاي مالیاتی رشدد)میلیون ریال(درآمدهاي مالیاتی 
94سال 

درآمدهاي مالیاتی رشد
95سال 

139013911392139313941395هااستانمنطقه

6,956,5409,361,01912,557,37317,639,51119,729,43223,301,94984/111/18خراسان رضوي

پنج

948,1341,218,1961,452,1602,178,9902,262,6822,348,14084/377/3خراسان شمالی
568,174729,745918,0501,449,7931,773,4752,307,53732/2211/30خراسان جنوبی

سیستان و 
بلوچستان

1,293,9831,713,3042,193,6652,886,1073,352,6183,956,76316/1602/18

1,343,3371,778,4442,212,2402,773,5273,188,6933,836,37196/1431/20سمنان

2,222,0342,960,1423,866,6985,385,5866,061,3807,150,15254/1296/17متوسط منطقه

41/27-16,553,44721,855,21233,871,31345,060,35040,584,90951,711,08993/9اصفهان
6,226,9137,462,08814,254,11120,220,16425,297,14127,880,1761/2521/10مرکزي

شش
47/36-3,005,4514,067,0916,346,9319,472,6418,989,25012,267,9771/5یزد

چهارمحال و 
بختاري

675,129854,4231,151,3121,385,5621,680,5862,126,35529/2152/26

1,220,6151,650,8442,318,4713,332,5713,804,6075,124,07716/1468/34قم
5,536,3117,177,93211,588,42815,894,25816,071,29919,821,93511/133/23متوسط منطقه

12,820,62815,213,89924,349,62933,721,20544,801,74845,059,30985/3257/0خوزستان

هفت

1,752,3242,101,0322,833,0563,796,7234,756,4245,630,43627/2537/18کرمانشاه
1,370,8571,721,5752,349,1313,092,7323,486,1264,055,50171/1233/16همدان
1,205,4521,466,5791,920,6462,297,3192,714,3703,052,45615/1845/12لرستان
653,180705,490810,2351,153,8561,352,6981,455,85423/1762/7ایالم

3,560,4884,241,7156,452,5398,812,36711,422,27311,850,71161/2975/3متوسط منطقه



کل درآمدهاي مالیاتی ازدرآمدهاي مالیاتی استان ها سهم. 6-2
هاي کشور از درآمدهاي مالیاتی کل کشور را به تفکیک سهم درآمد مالیاتی هر یک از استان) 10(جدول 

استان تهران و استان ایالم به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را از ، 1395در سال . دهدنشان میايمنطقه
تر باید سهم استانی را بر اساس تفکیک البته به منظور تحلیل بهتر و دقیق. دارنددرآمدهاي مالیاتی کل کشور 

با در سایر مناطق، استان البرز .سهم را دارداستان تهران باالترین ،در بین مناطق هفتگانه.اي مقایسه کردمنطقه
استان خراسان رضوي با درصد، 74/2با هرمزگاناستاندرصد، 90/1با آذربایجان شرقی استان ،درصد56/1
درصد به ترتیب بیشترین سهم را در مناطق 44/4درصد و استان خوزستان با 10/5درصد، استان اصفهان با 29/2

.دوم تا هفتم دارند
درصد/میلیون ریال-سهم درآمدهاي مالیاتی استان ها از کل درآمدهاي مالیاتی: 10-2جدول 

سهم درآمدهاي مالیاتی از کل درآمدهاي مالیاتی کشور

139013911392139313941395سال
359,452,000359,167,000494,249,000709,652,000791,890,0001,013,754,000کل کشور

هااستانمنطقه
35/4567/5042/4266/4114/4497/43تهرانیک

دو

74/094/096/09/092/086/0گیالن
92/032/129/114/119/111/1مازندران
27/036/032/032/037/036/0گلستان
78/0106/101/111/111/1قزوین
13/145/138/147/156/156/1البرز

سه

47/189/194/196/103/290/1آذربایجان شرقی 
6/079/074/069/074/070/0آذربایجان غربی

53/058/062/062/063/062/0زنجان
24/032/03/029/03/028/0اردبیل

29/045/034/032/035/031/0کردستان

چهار

56/121/231/204/29/199/1فارس
2/023/017/018/021/020/0کهگیلویه وبویراحمد

55/113/224/22/207/219/2کرمان
55/159/145/275/206/374/2هرمزگان
1/28/292/277/28/233/2بوشهر

93/16/254/248/249/229/2خراسان رضويپنج
26/033/029/03/028/023/0خراسان شمالی
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15/02/018/02/022/022/0خراسان جنوبی
36/047/044/04/042/039/0سیستان و بلوچستان

37/049/044/039/04/037/0سمنان

شش

6/468/634/612/510/5اصفهان
73/1288/284/219/375/2مرکزي

83/013/128/133/113/121/1یزد
18/023/023/019/021/021/0چهارمحال و بختاري

33/045/046/046/048/051/0قم

هفت

56/323/492/475/465/544/4خوزستان
48/058/057/053/06/055/0کرمانشاه
38/047/047/043/044/040/0همدان
33/04/038/032/034/030/0لرستان

18/019/016/016/017/014/0ایالم

سهم درآمدهاي مالیاتی (ها بر اساس شاخص کاراییارزیابی عملکرد نظام مالیاتی استان. 7
)شانها به تولیدناخالص داخلیاستان

شود، نسبت درآمدهاي مالیاتی به تولید هایی که به منظور ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی بکار برده میاز شاخص

ها، ابتدا استان ها را به صورت ارزیابی و مقایسه عملکرد نظام مالیاتی استانبه منظور . ناخالص داخلی است

. ها از نظر شرایط اقتصادي وضعیت مشابهی دارنداي که در هر گروه استاناند، به گونهبندي شدههمگن تقسیم

بتدا با استفاده از هاي تولیدي، اهاي کشور از نظر اوضاع اقتصادي، اجتماعی و مزیتبه دلیل تفاوت بین استان

یک سري فاکتورهاي اقتصادي از جمله نسبت ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات به تولید ناخالص داخلی 

هاي کشور بر اساس تشابه ت کشوري و نسبت تولید سرانه هر استان به تولید سرانه کشور، استانـهر استان به نسب

هایی که در یک گروه به این ترتیب استان. انده تقسیم شدهها انتخاب و به سه گروبا نزدیکی مقدار این نسبت

برآورد ظرفیت بالقوه و (باشند اي برخوردار میاند از نظر شرایط اقتصادي از وضعیت تقریباً مشابهقرار گرفته

).1394تحلیل درآمدهاي مالیاتی کل کشور، 



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٣٣

بر اساس . باشدکشور و بالتبع هر استان میترکیب تولید ناخالص داخلی عامل مهمی در شناسایی توان مالیاتی

در گروه اول به طور متوسط بعد از . اندبندي شدهها به سه گروه تقسیمترکیب تولید ناخالص داخلی، استان

ارزش افزوده بخش خدمات، بخش صنعت بیشترین سهم و بخش کشاورزي کمترین سهم از تولید ناخالص 

هاي صنعتی محسوب هاي این گروه جزء استاناز این رو، استان. انددادهها را به خود اختصاص داخلی استان

.شوندمی

در گروه دوم، ترکیب تولید ناخالص داخلی بعد از خدمات به سمت بخش کشاورزي و صنعت بوده و کمترین 

ص هایی هستند که ترکیب تولید ناخالباشد و گروه سوم استانسهم مربوط به ارزش افزوده بخش معدن می

شان بعد از خدمات به سمت ارزش افزوده بخش کشاورزي ومعدن بوده و کمترین سهم مربوط به بخش داخلی

نسبت ) 13(و ) 12(، )11(جداول . گیردهاي ضعیف کشور را در بر میها، استانباشد که این استانصنعت می

ها ه تولید ناخالص داخلی این استانهاي گروه اول، گروه دوم و گروه سوم را نسبت بدرآمدهاي مالیاتی استان

.دهدنشان می

درصد/میلیون ریال-هاي گروه اول عملکرد نظام مالیاتی استان: 11-2لجدو

درآمدهاي مالیاتی استان هاسال
)عملکرد(

تولید ناخالص داخلی به 
) پایه(قیمت جاري

نسبت درآمدهاي 
مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی

رتبه

1390

5,287,851212,628,93748/26آذربایجان شرقی
16,553,447425,144,96989/34اصفهان
7,568,862212,397,70756/35بوشهر
163,036,8651,463,660,80813/111تهران

6,956,540336,848,20206/27خراسان رضوي
12,820,628839,191,34352/18خوزستان
6,226,913128,098,83686/42مرکزي

5,591,221135,608,19112/43هرمزگان
- 28,005,291469,197,37496/5میانگین گروه
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درآمدهاي مالیاتی استان هاسال
)عملکرد(

تولید ناخالص داخلی به 
) پایه(قیمت جاري

نسبت درآمدهاي 
مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی

رتبه

1391

6,814,402270,056,71652/26آذربایجان شرقی
21,855,212520,403,56619/43اصفهان
10,084,116265,307,1968/34بوشهر
182,000,3351,804,864,13008/101تهران

9,361,019400,673,30833/27خراسان رضوي
15,213,899772,650,86196/18خوزستان
7,462,088167,430,74445/42مرکزي

5,723,656183,523,10311/35هرمزگان
- 32,314,341548,113,70389/5میانگین گروه

1392

9,589,508350,271,30973/26آذربایجان شرقی
33,871,313676,155,82353اصفهان
14,458,943423,768,82041/35بوشهر
209,708,9362,269,473,04924/91تهران

12,557,373567,773,32621/28خراسان رضوي
24,349,6291,072,354,97027/27خوزستان
14,254,111214,326,20865/62مرکزي

12,144,587251,073,04183/44هرمزگان
- 41,366,800728,149,56868/5میانگین گروه

1393

13,922,820397,753,4935/36آذربایجان شرقی
45,060,350766,587,44887/54اصفهان
19,689,582446,201,22341/45بوشهر
295,699,3422,711,017,39690/101تهران

17,639,511649,815,14171/28خراسان رضوي
33,721,2051,111,207,09203/37خوزستان
20,220,164264,588,46564/72مرکزي

19,563,521299,100,92454/63هرمزگان
- 58,189,562830,783,8987میانگین گروه
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درآمدهاي مالیاتی استان هاسال
)عملکرد(

تولید ناخالص داخلی به 
) پایه(قیمت جاري

نسبت درآمدهاي 
مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی

رتبه

1394

16,149,727400,693,25303/46آذربایجان شرقی
40,584,909772,253,22625/54اصفهان
22,241,607449,499,05694/45بوشهر
349,586,2382,731,054,2818/121تهران

19,729,432654,617,86701/38خراسان رضوي
44,801,7481,119,419,92347خوزستان
25,297,141266,544,01449/92مرکزي

24,253,838301,311,55204/83هرمزگان
- 67,830,580836,924,14610/8میانگین گروه

1395

19,301,012433,950,79344/46آذربایجان شرقی
51,711,089836,350,24418/64اصفهان
23,630,494486,807,47785/45بوشهر
445,771,5282,957,731,78607/151تهران

23,301,949708,951,14928/38خراسان رضوي
45,059,3091,212,331,77671/37خوزستان
27,880,176288,667,16865/92مرکزي

27,801,604326,320,41151/83هرمزگان
- 83,057,145906,388,85116/9میانگین گروه

94هاي در سال. اش در رتبه اول قرار داردتولید ناخالص داخلیاستان تهران از نظر نسبت درآمدهاي مالیاتی به 
پس از استان تهران، استان مرکزي در رتبه دوم و استان هرمزگان در رتبه سوم گروه اول استانی قرار 95و 

هاي این گروه ها به میانگین تولید ناخالص داخلی مجموع استاننسبت میانگین درآمدي این استان. دارند
.افزایش داشته است94باشد که نسبت به سال درصد می16/9برابر با 95درآمدي براي سال 
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درصد/میلیاردریال–دومعملکرد نظام مالیاتی استان هاي گروه : 12-2جدول 

درآمدهاي مالیاتی استانسال
)عملکرد(

تولید ناخالص داخلی 
)پایه(به قیمت جاري

نسبت درآمدهاي مالیاتی 
رتبهتولید ناخالص داخلیبه 

1390

4,072,495167,314,13743/24البرز
3,005,451102,923,76892/23یزد

2,695,327129,677,71707/26گیالن
1,220,61559,815,09404/27قم

5,580,862167,433,10633/31کرمان
1,752,324108,155,74662/19کرمانشاه

2,185,148130,383,18367/18آذربایجان غربی
5,626,391274,511,12304/27فارس
2,833,38086,931,06925/32قزوین
1,343,33757,546,12733/25سمنان

3,320,354207,532,26659/110مازندران
-3057789135,656,66725/2میانگین گروه

1391

5,218,622208,749,73749/25البرز
4,067,091149,318,25972/23یزد

3,379,602163,099,03207/28گیالن
1,650,84477,690,97412/27قم

7,654,215230,905,25731/31کرمان
2,101,032135,080,13855/111کرمانشاه

2,841,204157,548,43880/110آذربایجان غربی
7,941,900351,735,28625/26فارس
3,620,470111,597،33424/32قزوین
1,778,44468,137,94261/26سمنان

4,765,025260,356,30983/19مازندران

-4092586174,019,88235/2میانگین گروه

1392

6,831,006328,930,09507/28البرز
6,346,931195,456,68424/32یزد

4,789,509230,680,80607/27گیالن
2,318,471103,507,03523/26قم

11,118,194345,276,02922/33کرمان
2,833,056172,369,42864/19کرمانشاه



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٣٧

درآمدهاي مالیاتی استانسال
)عملکرد(

تولید ناخالص داخلی 
)پایه(به قیمت جاري

نسبت درآمدهاي مالیاتی 
رتبهتولید ناخالص داخلیبه 

3,689,225223,636,23945/110آذربایجان غربی
11,461,541489,304,56834/24فارس
528,0450156,107,43238/31قزوین
2,212,24094,924,88033/25سمنان

6,395,179362,413,67276/111مازندران

-532030966,195,41534/2میانگین گروه

1393

10,450,704392,258,88766/25البرز
9,472,641236,010,76501/41یزد

6,410,371258,756,04847/27گیالن
3,332,571115,739,16187/24قم

15,638,745390,084,44200/42کرمان
3,796,723213,960,80877/110کرمانشاه

4,963,830255,494,58294/19آذربایجان غربی
14,522,633566,007,09356/26فارس
7,177,841182,024,25294/33قزوین
2,773,527104,034,32366/25سمنان

8,114,969400,869,29302/28مازندران

-7,877,687283,203,60578/2میانگین گروه

1394

12,432,599395,158,03714/35البرز
8,989,250237,755,10078/33یزد

7,356,234260,668,49182/27گیالن
3,804,607116,594,57826/34قم

16,443,247392,967,52018/42کرمان
4,756,424215,542,17320/211کرمانشاه

5,879,002257,382,91928/29آذربایجان غربی
7,146,798570,190,40125/110فارس
8,804,755183,369,57680/41قزوین
3,188,693104,803,23204/36سمنان

9,453,324403,832,08134/28مازندران
-8,023,176285,296,73781/2میانگین گروه

15,880,785427,956,15471/36البرز1395
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درآمدهاي مالیاتی استانسال
)عملکرد(

تولید ناخالص داخلی 
)پایه(به قیمت جاري

نسبت درآمدهاي مالیاتی 
رتبهتولید ناخالص داخلیبه 

12,267,977257,488,77376/43یزد
8,789,281282,303,97511/39گیالن

5,124,077126,271,92805/44قم
22,250,392425,583,82522/52کرمان

5,630,436233,432,17341/211کرمانشاه
11,271,232278,745,70204/45آذربایجان غربی

20,185,601617,516,20426/38فارس
15,112,109198,589,25160/71قزوین
3,836,371113,501,90038/37سمنان

11,301,347437,350,14458/210مازندران

-11,968,146308,976,36687/3میانگین گروه

را 1395و 1394هاي در سالاستان کرمان در رتبه دوم واستان قزوین در رتبه اولهاي گروه دوم، در بین استان
هاي این گروه وع استانمها به میانگین تولید ناخالص داخلی مجدرآمدي این استانمیانگین نسبتاند وداشته

.افزایش داشته است94باشد که نسبت به سال درصد می87/3برابر با 95درآمدي براي سال 
درصد/میلیاردریال–سومهاي گروه عملکرد نظام مالیاتی استان: 13-2جدول 

استانسال
درآمدهاي مالیاتی 

)عملکرد(
تولید ناخالص داخلی 

)پایه(به قیمت جاري
نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

رتبهتولید ناخالص داخلی

1390

889,65459,867,24148/19اردبیل
1,370,85791,143,47550/18همدان
1,911,75154,341,22851/31زنجان

1,293,98378,277,67365/16سیستان و بلوچستان
653,18066,140,34398/011ایالم

1,070,88164,342,48866/15کردستان
1,205,45271,946,40767/14لرستان

733,597144,550,55750/012کهگیلویه و بویراحمد
675,12943,509,32255/17چهارمحال و بختیاري

568,17429,962,00289/13خراسان جنوبی
948,13436,360,83560/22خراسان شمالی
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٣٩

استانسال
درآمدهاي مالیاتی 

)عملکرد(
تولید ناخالص داخلی 

)پایه(به قیمت جاري
نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

رتبهتولید ناخالص داخلی

998,78772,049,20938/110گلستان

-1,026,63267,707,56551/1میانگین گروه

1391

1,174,62678,493,94549/18اردبیل
1,721,575112,489,81853/17همدان
2,106,80270,187,7860/31زنجان

1,713,304102,449,54967/15سیستان و بلوچستان
705,49055,568,85626/19ایالم

1,649,36875,650,28018/23کردستان
1,466,57994,276,48355/16لرستان

854,323109,547,56977/010کهگیلویه و بویراحمد
854,42355,492,81653/17چهارمحال و بختیاري

729,74538,567,42589/14خراسان جنوبی
1,218,19644,676,29872/22خراسان شمالی

1,322,73291,844,65644/110گلستان

-1,293,09777,437,12366/1میانگین گروه

1392

1,489,325114,722,70129/18اردبیل
2,349,131159,075,05147/17همدان
3,109,84595,760,96624/31زنجان

2,193,665133,730,58164/15سیستان و بلوچستان
810,23581,617,69099/010ایالم

1,728,408106,767,55361/16کردستان
1,920,646130,303,94647/17لرستان

874,698162,961,70353/011کهگیلویه و بویراحمد
1,151,31268,767,82367/14چهارمحال و بختیاري

918,05053,381,69971/13خراسان جنوبی
1,452,16064,107,52226/22خراسان شمالی

1,608,304129,551,29024/19گلستان

-1633815108,395,71050/1میانگین گروه

1393
2,062,454130,596,41557/18اردبیل
3,092,732181,963,50569/17همدان
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استانسال
درآمدهاي مالیاتی 

)عملکرد(
تولید ناخالص داخلی 

)پایه(به قیمت جاري
نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

رتبهتولید ناخالص داخلی

4,459,006112,457,76396/31زنجان
2,886,107164,065,98475/15سیستان و بلوچستان

1,153,85687,545,51931/110ایالم
2,284,428121,083,37088/14کردستان
2,297,319146,640,60556/112لرستان

1,306,382153,860,57384/011کهگیلویه و بویراحمد
1,385,5627896074375/16چهارمحال و بختیاري

1,449,7936409091826/23خراسان جنوبی
2,178,9907422763693/22خراسان شمالی

2,272,66714789382953/19گلستان

-223577512194890583/1میانگین گروه

1394

241941513156164183/19اردبیل
348612618330838190/18همدان
504087311328892844/41زنجان

335261816527858102/26سیستان و بلوچستان
13526988819256053/111ایالم

277458012197828727/24کردستان
271437014772441383/110لرستان

168058615499774308/112کهگیلویه و بویراحمد
16805867954433511/25چهارمحال و بختیاري

17734756456460874/23خراسان جنوبی
22626827477624602/32خراسان شمالی

300293014898689901/27گلستان
-262841212285021813/2میانگین گروه

1395

285457314248125729اردبیل
405550119852297604/28همدان
634559912269190917/51زنجان

395676317899670321/27سیستان و بلوچستان
14558549551254252/111ایالم

317862713210248540/25کردستان
305245615998553990/110لرستان

212635516786255626/112کهگیلویه و بویراحمد
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استانسال
درآمدهاي مالیاتی 

)عملکرد(
تولید ناخالص داخلی 

)پایه(به قیمت جاري
نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

رتبهتولید ناخالص داخلی

21263558614651546/24چهارمحال و بختیاري
2307537699234713/32خراسان جنوبی
23481408098267489/23خراسان شمالی

37147551613528113/26گلستان
-312687613304678735/2میانگین گروه

در رتبه دوم خراسان جنوبیهاي گروه سوم، استان زنجان در رتبه اول و استان در بین استان1395در سال
هاي این ها به میانگین تولید ناخالص داخلی مجموع استانو نسبت میانگین درآمدي این استانقرار دارند

.باشددرصد می35/2برابر با افزایش داشته است و برابر با 94نسبت به سال 95گروه درآمدي براي سال 

هاي مستقیم و غیر مستقیمعملکرد درآمد مالیات. 8
به ترتیب از 1384-95هاي طی سال)با احتساب مالیات بر واردات(درآمدهاي مالیاتـی مستقیم و غیرمستقیم

بطوري . افزایش یافته است1394در سال 362،289و 420،911به 1384ریال در سال میلیارد50545و 84030

94نسبت به سال 95همچنین عملکرد سال . انددرصد داشته61و 40ها رشد متوسطی برابر با که طی این سال

هاي مستقیم و غیرمستقیم اته مالی، بطوري کاندتههاي مسـتقیم و غیرمستقیم افزایش داشدهد که مالیاتنشان می

ها نسبت میلیارد ریال و سهم هر یک از این مالیات523,321و 491,392در این سال به ترتیب برابر با وصولی

هاي مستقیم درآمد مالیات. درصد گردیده است57/51و 42/48به کل درآمدهاي مالیاتی نیز به ترتیب برابر با 

میلیارد ریال521,023و 497,163ساب اواق تسویه در این سال به ترتیب برابر با و غیرمستقیم وصولی با احت

.باشدمربوط به اوراق تسویه میمابه تفاوت میلیاردریال 3,481مبلغ است که 

که ) 8(از سوي دیگر نمودار . باشدهاي اخیر میاتی طی سالبیانگر افزایش درآمدهاي مالی) 14(نتایج جدول 

هاي مستقیم طی کند که درآمد مالیاتدهد، بیان میهاي مستقیم و غیرمستقیم را نشان میمالیاتروند درآمد 

.اندهاي غیرمستقیم روند افزایشی فزاینده داشتههاي اخیر روندي افزایشی و ثابت داشته است اما مالیاتسال
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درصد/ میلیارد ریال-کل مالیاتیاز درآمدهاهاي مستقیم و غیرمستقیم و سهم آنعملکرد درآمد مالیات.14-2جدول

درآمدهاي درآمد مالیاتیسال
مستقیم

درآمدهاي 
غیرمستقیم

سهم مالیات هاي مستقیم از 
کل درآمدهاي مالیاتی

سهم مالیات هاي غیر مستقیم 
از کل درآمدهاي مالیاتی

1384134,57584,03050,54544/6255/37

1385151,62197,69153,92943/6456/35

1386191,815126,33465,48286/6513/43

1387239,741167,15372,58972/6927/30

1388300,035209,03091,00566/6933/30

1389284,528168,749115,7793/5969/40

1390359,452220,418139,03432/6167/38

1391395,167248,278146,88983/6217/37

1392494,249277,883216,3672/5677/43

1393709,652359,199350,45261/5038/49

1394791,890420,911362,28915/5374/45

13951,014,704491,392*523,312*42/4857/51
داري کل کشورآمارهاي خزانه: منبع

بدون احتساب اوراق تسویه* 
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1384-95هاي مستقیم وغیرمستقیم طی دوره روند مالیات: 8-2نمودار 

درآمد مالیات مستقیم درآمد مالیات غیرمستقیم
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درصد در 48به 1384در سال درصد 62درآمدهاي مالیاتی، از هاي مستقیم از کل سهم مالیاتاین دورهدر 

در درصد52درصد به 37از با روندي فزایندههاي غیرمستقیممالیاتمدر مقابل سهاما،یافتهکاهش 1395سال 

هاي دهد که دولت سیاستاین تغییر ترکیب درآمدهاي مالیاتی نشان می). 8-2جدول (استرسیده95سال 

و با اجراي قانون 1387این امر بویژه از سال . مالیات ستانی خود را از تولید به سمت مصرف تغییر داده است

، درآمد 95که در سال بطوري .آشکار استمالیات بر ارزش افزوده و گسترش دامنه شمول این مالیات، کامالً 

.هاي مستقیم بیشتر گردیده استهاي غیرمستقیم از درآمد مالیاتمالیات

داري کل کشورآمارهاي خزانه: منبع

1384 1385 1386 1387 1388

62/44
64/43 65/86

69/72 69/66

37/55 35/56 43/13
30/27

سهم مالیات هاي مستقیم از کل درآمدهاي مالیاتی

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٤٣

درصد در 48به 1384در سال درصد 62درآمدهاي مالیاتی، از هاي مستقیم از کل سهم مالیاتاین دورهدر 

در درصد52درصد به 37از با روندي فزایندههاي غیرمستقیممالیاتمدر مقابل سهاما،یافتهکاهش 1395سال 

هاي دهد که دولت سیاستاین تغییر ترکیب درآمدهاي مالیاتی نشان می). 8-2جدول (استرسیده95سال 

و با اجراي قانون 1387این امر بویژه از سال . مالیات ستانی خود را از تولید به سمت مصرف تغییر داده است

، درآمد 95که در سال بطوري .آشکار استمالیات بر ارزش افزوده و گسترش دامنه شمول این مالیات، کامالً 

.هاي مستقیم بیشتر گردیده استهاي غیرمستقیم از درآمد مالیاتمالیات

داري کل کشورآمارهاي خزانه: منبع

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

69/66

59/30
61/32 62/83

56/20

50/61
53/15

48/34

30/27 30/33
40/69 38/67 37/17

43/77
49/38 45/74

سهم مالیات هاي مستقیم از کل درآمدهاي مالیاتی سهم مالیات هاي غیر مستقیم از کل درآمدهاي مالیاتی

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٤٣

درصد در 48به 1384در سال درصد 62درآمدهاي مالیاتی، از هاي مستقیم از کل سهم مالیاتاین دورهدر 

در درصد52درصد به 37از با روندي فزایندههاي غیرمستقیممالیاتمدر مقابل سهاما،یافتهکاهش 1395سال 

هاي دهد که دولت سیاستاین تغییر ترکیب درآمدهاي مالیاتی نشان می). 8-2جدول (استرسیده95سال 

و با اجراي قانون 1387این امر بویژه از سال . مالیات ستانی خود را از تولید به سمت مصرف تغییر داده است

، درآمد 95که در سال بطوري .آشکار استمالیات بر ارزش افزوده و گسترش دامنه شمول این مالیات، کامالً 

.هاي مستقیم بیشتر گردیده استهاي غیرمستقیم از درآمد مالیاتمالیات

داري کل کشورآمارهاي خزانه: منبع

1395

48/34

45/74 51/65

سهم مالیات هاي غیر مستقیم از کل درآمدهاي مالیاتی
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هاي سنواتیهاي مستقیم و غیر مستقیم براساس اهداف بودجهعملکرد درآمد مالیات. 9
هاي سنواتی مالیاتی کشور، میزان تحقق درآمدهاي مالیاتی مصوب بودجههاي ارزیابی نظام یکی از شاخص

همچنین مصوب و وصولی و هاي مستقیم و غیرمستقیممالیاتاي بین درآمدمنظور به مقایسهبراي این. باشدمی
.به بررسی این مقایسه پرداخته است) 15(جدول .شودها پرداخته میدرصد تحقق آنمقایسه

درصد/ریالمیلیارد-هاي مستقیم و غیرمستقیم و بودجه هاي سنواتیمالیاتعملکرد نظام مالیاتی براساس :15-2جدول 

سال
هاي غیرمستقیممالیاتهاي مستقیممالیات

درصد تحققعملکردمصوبدرصد تحققعملکردمصوب

13848615284030-4868050545-

13851047979769193%728205392974%

1386124847126334101%724486548290%

1387148896167153113%6825972589106%

1388205725209030102%1064149100585%

138919331116874987%15814311577973%

139023938622041893%16505613903484%

139127144424827891%18256014688980%

139233235827788383%22841621636794%

139336593735919998%336608350452104%

139443830042091196%44556036228981%

1395501488491,39298%536,793523,31297%
داري کل کشور و قوانین بودجه  آمارهاي خزانه: منبع

مجموع (هاي مستقیم سهم باالیی از درآمدهاي مالیاتیهمواره مالیات1384-1395هاي در قوانین بودجه سال

هاي اخیر، این سهم کاهش یافته و را به خود اختصاص داده، اما طی سال) هاي مستقیم و کاال و خدماتمالیات

نسبت به 94در سال هاي مستقیممالیاتدرصد تحقق. هاي غیرمستقیم افزایش یافته استسهم درآمد مالیات

که علت این امر تفاوت بسیار زیاد درآمد مالیات باشددرصد می% 96و برابر با کاهش داشته %93،2سال 

93نسبت به سال 94در سال غیرمستقیم مصوب در این دو سال است درحالی که میزان عملکرد این نوع مالیات
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هاي غیرمستقیم از سهم مالیات. باز افزایش یافته است95این سهم در سال .اي نداشته استتغییر قابل مالحظه

درصد تحقق در سال 104کاهش چشمگیري داشته و از 93نسبت به سال 94درآمد مالیاتی کل کشور در سال 

95سال و غیرمستقیم درهاي مستقیمتامالیمچنین درصد تحقق ه.تنزل یافته است94درصد در سال 81به 93

در توان استدالل کرد که دولتمی94با سهم آنها در سال درصد است که از مقایسه 97و 98به ترتیب برابر با 

.سازدحققماین سال توانسته است درآمدهاي مالیاتی مصوب خود را تا حد زیادي 

هاي مستقیمعملکرد درآمد مالیات. 10
. باشدمالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت میهاي مستقیم به طور کلی شامل مالیات

اشخاصمعوقمالیاتدولتی،حقوقیاشخاصالحسابعلیمالیاتشاملحقوقیاشخاصدرآمدبرمالیات

اشخاصمالیاتاسالمی،انقالببنیادهايونهادهامالیاتقبل،سالعملکردمالیاتوصولیودولتیحقوقی

قابلسهمدرآمدي،منبعمهمترینعنوانبهحقوقیاشخاصدرآمدبرمالیات. باشدمیولتیغیردحقوقی

همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی .استدادهاختصاصخودبهراکشورمالیاتیدرآمدهايازتوجهی

شامل مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات مستغالت، یکی دیگر از اجزاي 

هاي مستقیم نیز به عنوان یکی دیگر از اجزاي مالیات) دارایی(مالیات بر ثروت. باشدهاي مستقیم میمهم مالیات

یات اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال سهام، مالیات برنقل شامل مالیات بر ارث، مال

.و انتقال امالك و حق تمبر و اوراق بهادار است

نیز 95افزایش داشته است، همچنین عملکرد سال 93نسبت به سال 94العملکرد بندهاي مالیات مستقیم در س

هاي مستقیم در این سال مالیات. دهدنشان مینسبت به دو سال گذشتهراهاي مستقیمافزایش درآمد مالیات

هاي مستقیم مالیات) وصولی(از مقایسه کلی ارقام دریافتی . درصد دارد11/18رشدي برابر با 94نسبت به سال 

. استها روندي افزایشی داشتهتوان نتیجه گرفت که درآمد دولت از این منبع مالیاتی در طی این سالمی
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ریالاردارقام به میلی-هاي مستقیم عملکرد مالیات: 16-2جدول 

139013911392139313941395منابع

157,893169,706179,969240,046278,947320,389مالیات اشخاص حقوقی: بند اول 

70,36666,38757,99079,39381,960120,072اشخاص حقوقی دولتی

87,527103,319121,979160,654196,988200,317حقوقی غیر دولتیاشخاص 

49,61262,67876,06894,038117,811149,810مالیات بردرآمد: بند دوم 

31,11339,49849,93961,71378,737101,105حقوق

16,24419,15021,32426,55331,94939,903مشاغل

2,1653,0513,7464,7586,0697,847مستغالت

905359445656متفرقه درآمد

9271,0009701,000900-)خرجی-جمعی(قانون برنامه پنجم توسعه 119موضوع ماده 

12,91315,89421,84625,11524,15326,963مالیات بر ثروت: بند سوم 

1,6082,3182,7913,2973,7984,588ارث

2,3783,6194,1295,2155,9247,743و سرقفلینقل و انتقاالت

5,1845,4437,0658,8887,1104,079حق تمبر و اوراق بهادار

3,7434,5147,8617,7157,32110,553سایر

*220,418248,278277,883359,199420,911497,163جمع مالیات هاي مستقیم

مرکزيبانکاقتصادينماگرهاي: منبع
با احتساب اوراق تسویه* 

همانطور که . دهدنشان می1390-95هاي هاي مستقیم را طی سالترکیب مالیاتنیز روند تغییرات ) 10(نمودار 

و مالیات بر هاي مستقیم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیشترین سهم در ترکیب مالیاتگردد، مالحضه می

ها روندي افزایش داشته همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی طی این سال. داردارث کمترین سهم را 

درصد و سهم مالیات 1/30برابر با 1395هاي مستقیم در سال ، بطوري که سهم آن از کل درآمد مالیاتاست

.درصد بوده است4/5و 4/64با بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارث نیز به ترتیب برابر 



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٤٧

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. 10-1
هاي مستقیم، سهم قابل توجهی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به عنوان مهمترین منبع درآمدي مالیات

ـات اص حقوقی شامل مالیـمالیات بر درآمد اشخ. درآمدهاي مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است

الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات معوق اشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملکرد سال قبل، علی

. باشدمالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی می

نشان 1390-95هاي الـهاي مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را طی سزیربخشمنابع عملکرد )17(جدول 

الحساب رشد این منبع طی این دوره، بیشتر ناشی از رشد مالیات اشخاص حقوقی دولتی و مالیات علی. دهدیم

سهم مالیات اشخاص حقوق غیردولتی، مالیات معوق 1395در سال . اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده است

حقوقی دولتی و الحساب اشخاصاشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملکرد سال قبل، مالیات علی

%5/17و ،%01/20، %5/62مالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معادل 

درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی باالترین میزان درآمد و سهم را از درآمد مالیات بر . بوده است

.درآمد اشخاص حقوقی به خود اختصاص داده است

71/6 68/4

22/5 25/2

5/9 6/4

1390 1391

1390-1395هاي مستقیم طی دوره روند تغییرات ترکیب مالیات: 10-2نمودار 

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٤٧

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. 10-1
هاي مستقیم، سهم قابل توجهی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به عنوان مهمترین منبع درآمدي مالیات

ـات اص حقوقی شامل مالیـمالیات بر درآمد اشخ. درآمدهاي مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است

الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات معوق اشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملکرد سال قبل، علی

. باشدمالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی می

نشان 1390-95هاي الـهاي مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را طی سزیربخشمنابع عملکرد )17(جدول 

الحساب رشد این منبع طی این دوره، بیشتر ناشی از رشد مالیات اشخاص حقوقی دولتی و مالیات علی. دهدیم

سهم مالیات اشخاص حقوق غیردولتی، مالیات معوق 1395در سال . اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده است

حقوقی دولتی و الحساب اشخاصاشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملکرد سال قبل، مالیات علی

%5/17و ،%01/20، %5/62مالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معادل 

درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی باالترین میزان درآمد و سهم را از درآمد مالیات بر . بوده است

.درآمد اشخاص حقوقی به خود اختصاص داده است

64/8 66/8 66/3 64/4

27/4 26/2 28

6/4 7/9 7 5/7

1392 1393 1394

1390-1395هاي مستقیم طی دوره روند تغییرات ترکیب مالیات: 10-2نمودار 

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی مالیات بر ثروت
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مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. 10-1
هاي مستقیم، سهم قابل توجهی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به عنوان مهمترین منبع درآمدي مالیات

ـات اص حقوقی شامل مالیـمالیات بر درآمد اشخ. درآمدهاي مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است

الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات معوق اشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملکرد سال قبل، علی

. باشدمالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی می

نشان 1390-95هاي الـهاي مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را طی سزیربخشمنابع عملکرد )17(جدول 

الحساب رشد این منبع طی این دوره، بیشتر ناشی از رشد مالیات اشخاص حقوقی دولتی و مالیات علی. دهدیم

سهم مالیات اشخاص حقوق غیردولتی، مالیات معوق 1395در سال . اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده است

حقوقی دولتی و الحساب اشخاصاشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملکرد سال قبل، مالیات علی

%5/17و ،%01/20، %5/62مالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معادل 

درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی باالترین میزان درآمد و سهم را از درآمد مالیات بر . بوده است

.درآمد اشخاص حقوقی به خود اختصاص داده است

64/4

30/1

5/4

1395

1390-1395هاي مستقیم طی دوره روند تغییرات ترکیب مالیات: 10-2نمودار 

مالیات بر ثروت



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٤٨

میلیارد ریال-1عملکرد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی: 17-2جدول
139013911392139313941395شرح-سال

25,19430,65032,38440,75248,52055,797دولتیحقوقیاشخاصالحسابعلیمالیات
44,84235,33124,32337,21932,38464,126دولتیهايشرکتقبلسالعملکردومعوقهمالیات
329406269388246150اسالمیانقالببنیادهايونهادهامالیات
87,527103,319121,979160,654196,988200,316دولتیغیرحقوقیاشخاصمالیات

1,0141,034810240--هاي دولتی در حال واگذاريعلی الحساب شرکت
157,893169,706179,969240,046278,947320,389مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

داري کل کشور آمارهاي خزانه: منبع

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی. 10-2
شامل مالیات حقوق کارکنان هاي مستقیم اتی از اجزاي مهم مالیکیبه عنوانات بر درآمد اشخاص حقیقیمالی

هاي مالیات بر درآمد زیر بخشدرآمد. باشدات مستغالت، میمالیخصوصی، مالیات مشاغل وو بخش دولتی
ات یات حقوق کارکنان بخش دولتی، مالیمتوسط سهم مالکهدهدنشان می1390-95اشخاص حقیقی طی دوره 

ات مستغالت از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیحقوق کارکنان 
حقوق کارکنان بخش همچنین مالیات بر . بوده است% 1و سایر منابع % 5، % 7/28، %7/33، %4/31ترتیب معادل

.دارد1395دولتی بیشترین سهم را از کل درآمد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را در سال 
میلیارد ریال-2عملکرد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی: 18-2جدول

139013911392139313941395شرح-سال
15,14518,48821,38228,97942,07054,045مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی

15,96821,00928,55832,73336,66747,059مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی
16,24419,15021,32426,55331,94939,903مالیات مشاغل

2,1653,0513,7464,7586,0697,847مالیات مستغالت
905359445656هاي متفرقه درآمدمالیات

09271،0009701،000900)خرجی-جمعی(قانون برنامه پنجم توسعه 119موضوع ماده 
49,61262,67876,06894,038117,811149,810مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

داري کل کشور آمارهاي خزانه: منبع

با احتساب اوراق تسویه1
با احتساب اوراق تسویه٢



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٤٩

ثروتمالیات بر . 10-3
هاي مستقیم شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی، اتی دیگر از اجزاي مالیبه عنوان یک) دارایی(ات بر ثروتمالی

مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال سهام، مالیات برنقل و انتقال امالك و حق تمبر و اوراق 
ت اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال متوسط سهم مالیات بر ارث، مالیا. بهادار است

به 1390-95هاي طی سالسهام، مالیات برنقل و انتقال امالك و حق تمبر و اوراق بهادار از مالیات بر ثروت
نقل و مالیات نیز 1395در سال . بوده است%7/29و % 06/14، % 21/18، % 9/22، %59/0، %5/14ترتیب معادل 

.انتقال سرقفلی بیشترین مقدار درآمد مالیاتی را از این پایه مالیاتی به خود اختصاص داده است

میلیارد ریال-1عملکرد مالیات بر ثروت: 19-2جدول 
139013911392139313941395شرح-سال

1,6082,3182,7913,2973,7984,588مالیات بر ارث
4030455573141هاي اتفاقیمالیات

2,3783,6194,1295,2155,9247,743مالیات  نقل و انتقال سرقفلی
1,8532,1125,4373,9854,2215,501مالیات  نقل و انتقال سهام

1,8502,3712,3793,1733,0685,009مالیات  نقل و انتقال امالك
5,1845,4437,0658,8887,1104,078حق تمبر و اوراق بهادار

12,91315,89421,84625,11524,15326,963مالیات بر ثروت
داري کل کشور آمارهاي خزانه: منبع

مستقیمهاي غیرعملکرد درآمد مالیات. 11
گرفته هاي اخیر مورد توجه بیشتر دولت قرارهایی هستند که طی سالهاي غیرمستقیم از جمله مالیاتمالیات

94هاي غیرمستقیم در سال درآمد مالیات. باشداست و شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کاال و خدمات می
مالیات بر کاال و خدمات بیشترین سهم درآمدي را . داشته است% 3/3افزایش و رشدي برابر با 93نسبت به سال 

ها روندي فزاینده داشته و سهم آن در در طی این سالمالیات بر ارزش افزوده. هاي غیرمستقیم دارددر مالیات
بطوري که در این دوره سهم مالیات بر . هاي غیرمستقیم افزایش یافته استمالیات بر کاال و خدمات از مالیات

با احتساب اوراق تسویه1



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٥٠

رسیده 1395درصد در پایان سال 11/35به 1390درصد در سال 77/56هاي غیرمستقیم از واردات از مالیات
88/64به 1390درصد در سال 22/43هاي غیرمستقیم از سهم مالیات بر کاال و خدمات از مالیاتهمچنین. است

.افزایش یافته است1395درصد در سال 
دهد، بطوري که نیز افزایش این نوع منبع درآمدي را نشان می95هاي غیرمستقیم در سال میزان دریافتی مالیات

هاي درآمد مالیات. باشدمی94هاي غیرمستقیم سال بیشتر از درآمد مالیات95درآمد این منبع مالیاتی در سال 
بنابراین دولت در این . درصدي داشته است81/43رشدي برابر با 94نسبت به عملکرد سال 95غیرمستقیم سال 

بیشتر از سال توانسته در زمینه این نوع منبع درآمدي به خوبی عمل کند، بطوري که رشد درآمدهاي غیرمستقیم 
.رشد درآمدهاي مستقیم در این سال است

میلیارد ریال-1384-1395طی دوره 1هاي غیرمستقیمعملکرد مالیات: 20-3جدول 
139013911392139313941395منابع

78,93076,40380,398133,426115,542182,938وارداتبرمالیات: چهارمبند
60,10470,486135,969217,026246,747338,084خدماتوکاالبرمالیات: پنجمبند

19,1507,39321,40832,18832,34152,665نفتیهايفرآوردهفروشبرمالیات
1682997513913398خدماتوکاالهاسایرمالیاتدرصددو

32,70254,129103,202167,040197,416225,071افزودهارزشبرمالیات
1,5821,2411,5772,7202,7442,957کشورمرزهايازمسافرخروجعوارض

1,0111,7812,5822,4242,5813,291سیگارفروشبرمالیات
1,8362,4123,7736,0715,5386,166اتومبیلوانتقاالتنقلبرمالیات

3,6553,2313,3536,4465,9949,624خودروگذاريشماره
139,034146,889216,367350,452362,290521,022مستقیمغیرهايمالیاتجمع

مرکزيبانکاقتصادينماگرهاي: منبع

م و غیرمستقیمیهاي مستقمقایسه آماري درآمد مالیات. 12
. دهدان میـآن نشع کل ـهاي مستقیم و غیرمستقیم را از جمسهم هر کدام از بندهاي مالیات14-11نمودارهاي 

. هاي مستقیم و غیرمستقیم داراست، مالیات اشخاص حقوقی بیشترین سهم را از کل مالیات94تا سال 92از سال 
، 95اما در سال . مالیات بر کاال و خدمات در رتبه دوم قرار دارد و مالیات بر ثروت نیز کمترین سهم را دارد

تسویها احتساب اوراق ب١
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و مالیات بر کاال و خدمات باالترین سهم درآمدي، مالیات بر ترکیب سهم بندهاي مالیاتی تغییر کرده است
دهد این نتایج نموداري نشان می. ترین رتبه قرار دارداشخاص حقوقی در رتبه دوم و مالیات بر ثروت در پایین

.هاي غیرمستقیم بیشتر معطوف بوده استبر مالیات95که توجه دولت در سال 

مالیات بر ثروت
5%

مالیات بر واردات
16%

مالیات بر کاال و خدمات
28%

1392ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال : 11-2نمودار 

مالیات بر واردات
19%

مالیات بر کاال و 
خدمات

31%

1393ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال : 12-2نمودار 
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و مالیات بر کاال و خدمات باالترین سهم درآمدي، مالیات بر ترکیب سهم بندهاي مالیاتی تغییر کرده است
دهد این نتایج نموداري نشان می. ترین رتبه قرار دارداشخاص حقوقی در رتبه دوم و مالیات بر ثروت در پایین

.هاي غیرمستقیم بیشتر معطوف بوده استبر مالیات95که توجه دولت در سال 

مالیات اشخاص حقوقی
36%

مالیات بردرآمد
15%

مالیات بر ثروت
5%

1392ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال : 11-2نمودار 

مالیات اشخاص حقوقی
34%

مالیات بردرآمد
مالیات بر ثروت13%

3%
مالیات بر واردات

19%

1393ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال : 12-2نمودار 
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و مالیات بر کاال و خدمات باالترین سهم درآمدي، مالیات بر ترکیب سهم بندهاي مالیاتی تغییر کرده است
دهد این نتایج نموداري نشان می. ترین رتبه قرار دارداشخاص حقوقی در رتبه دوم و مالیات بر ثروت در پایین

.هاي غیرمستقیم بیشتر معطوف بوده استبر مالیات95که توجه دولت در سال 



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٥٢

مالیات بر ثروت
3%

مالیات بر واردات
15%

مالیات بر کاال و خدمات
31%

1394ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال : 13-2نمودار 

مالیات اشخاص حقوقی
31%

مالیات بر واردات
18%

1395ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال : 14-2نمودار 
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مالیات اشخاص حقوقی
36%

مالیات بردرآمد
مالیات بر ثروت15%

3%

1394ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال : 13-2نمودار 

مالیات بردرآمد
مالیات بر ثروت15%

3%

مالیات بر واردات
18%

مالیات بر کاال و خدمات
33%

1395ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال : 14-2نمودار 
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در مالیات بر ارزش افزودهتهاتراسترداد و . 13
هربهیعنی(باشندپرداختی داشتهاضافهمالیاتیدورههردر)17(مادهحکممشمولمؤدیانکهصورتیدر

یاکاالفروشهنگامدروصولیهاياز مالیاتبیشتردورهطیبابت خریدپرداختیهايمالیاتمیزاندلیلی
صورتدرومنظورمؤدیانبعدهايدورهمالیاتحساببهپرداخت شدهاضافهمالیات،)باشدخدماتارائه

)). 17(ماده )1(بصرهت(شود میمستردمالیاتیامورسازمانتوسطشده،پرداختاضافه مالیاتمؤدیان،تقاضاي
ازصادره،هاياستناد صورتحساببهخرید،هنگامدرقبولقابلپرداختیهايمالیاتمجموعکسرپس از

مبلغ(پرداختیاضافهیاو)مثبتمبلغ(بدهیاست ماندهممکنفروش،هنگامبهدریافتیهايمالیاتمجموع
یاطلبعنوانبهنیزپرداختیاضافهوواریزشدهاعالمهايحسابباید بهبدهیمانده.شودحاصل)منفی

.شودمنظورکشورمالیاتیامورسازمانمؤدي نزدبستانکاري

، صادرات کاال و خدمت به خارج از جمهوري اسالمی ایرانبر ارزش افزوده اتیقانون مال13ماده بموجب 
پرداخت شده يهااتیباشد و مالیقانون نمنیموضوع ااتیمشمول مالیو رسمیخروجيمبادقیکشور از طر

. گرددیممدارك مثبته مستردو اسناد و ) در مورد کاال(صادره توسط گمركیخروجرگهها با ارائه ببابت آن
چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور استرداد مالیات بر ارزش افزوده را ،1بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده

درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد 2معادل خسارتیبه انجام نرساند، مشمول) سه ماه(در مهلت مقرر قانونی 
.دیان پرداخت گرددؤبایستی توسط این سازمان به مکهشد خواهداسترداد و مدت تأخیر

.قانون مالیات بر ارزش افزوده17ماده 6تبصره -١
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میلیون ریال-مالیات و عوارض استردادي و تهاتر شده ارزش افزوده: 21-2جدول 

دوره
) فقره(تعداد

استرداد 
نقدي

مجموع مالیات و تهاتراسترداد نقدي
عوارض استرداد و 

تهاترشده مالیات و عوارضمالیات
عوارضمالیات و عوارض

-15،164،677-139022050,19844,29094,48715,070,189سه ماهه اول 

-19،560,677-139018434,10832,99967,10719,493,571سه ماهه دوم 

-21,173,678-139017685,78379,008164,79121,008,887سه ماهه سوم

-5,170,429-1390264101,70888,785190,4944,979,935سه ماهه چهارم 

-61,069,461-844271,797245,082516,87960,552,582جمع

-23,464,828-139119369,91264,193134,10523,330,723سه ماهه اول 

-28,857,944-1391160108,75093,168201,91828,656,026سه ماهه دوم 

-21,718,951-139122293,64680,684174,33021,544,621سه ماهه سوم 

-400,998-1391281189,324183,253372,57728,420سه ماهه چهارم 

-74,442,720- 856461,631421,299882,93073,559,790جمع

-44,895,039-1392331169,55491,117260,67144,634,368سه ماهه اول 

-52,897,169-1392141111,590102,455214,04552,683,124سه ماهه دوم 

139214467,46753,146120,61336,108,52535,987,912سه ماهه سوم 

-326,254-1392204181,479132,465313,94412,310سه ماهه چهارم 

-62,130,551-820530,090379,183909,27361,221,278جمع

-82,457,282-1393265135,21696,555231,77082,225,512سه ماهه اول 

-93,259,194-1393231238,374171,160409,53492,849,661سه ماهه دوم 

-107,304,580-1393212542,479344,610887,089106,417,491سه ماهه سوم 

-40,875,638-1393156438,604285,274723,87740,151,761سه ماهه چهارم 

- 323,896,694-8641,354,672897,5982,252,270321,644,424جمع
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دوره
) فقره(تعداد

استرداد 
نقدي

مجموع مالیات و تهاتراسترداد نقدي
عوارض استرداد و 

تهاترشده مالیات و عوارضمالیات
عوارضمالیات و عوارض

1394374886,667528,3801،415,0479,814,80711,229,854سه ماهه اول 

1394389665,960385,1091,051,06910,434,28111,485,350سه ماهه دوم 

13943811,137,228699,0981,836,3267,322,5829,158,908سه ماهه سوم 

1394467982,161831,0681,818,02119,547,03221,365,053سه ماهه چهارم 

1،6113,672,0162,443,6556,120,46347,118,70253,239,165جمع 

13955891,736,216851,3762،587,5924,693,0487,280,640سه ماهه اول 

13954591,292,736718,2112,010,96118,596,74620,607,707سه ماهه دوم 

13954042,054,394989,6783,044,0729,471,87812,515,950سه ماهه سوم 

13956571,714,0611,084,1002,798,26815,654,39018,452,658سه ماهه چهارم 

2,1096,797,4073,643,36510,440,89348,416,06258,856,955جمع

-409,443,305-7,10413,087,6138,030,18021,122,707421,443,310جمع کل
معاونت مالیات بر ارزش افزوده: منبع

ها هاي مستقیم و غیرمستقیم استانکل درآمد مالیات. 14
هاي ها و سپس عملکرد منابع درآمدي مالیاتهاي مستقیم استاندر این بخش ابتدا عملکرد درآمدي مالیات

هاي الـها طی سثروت استانبراتـد، مالیـدرآمبرها، مالیاتشرکتبرشامل مالیاتبه تفکیک،مستقیم
در بخش بعدي نیز عملکرد درآمدي جمع مالیات بر کاال و خدمات و مالیات بر . گرددارائه می1395-1390

هاي مستقیم از کل درآمد مالیاتدر انتها نیز سهم درآمدهاي . گیردارزش افزوده نیز مورد بررسی قرار می
هاي هاي غیرمستقیم کشور طی سالهاي غیرمستقیم از کل درآمد مالیاتمستقیم کشور و سهم درآمدي مالیات

.شودمورد بررسی محاسبه می
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هااستانهاي مستقیم عملکرد درآمد مالیات. 14-1
ها، در طی این سال. دهدنشان می1390-95هاي ها را طی سالهاي مستقیم استانعملکرد مالیات) 22(جدول 

هاي مستقیم جمع کل درآمد مالیات. استان تهران باالترین میزان درآمدي را از این منبع مالیاتی داشته است
. دهدکشور روند افزایشی این درآمدها را نشان می

میلیارد ریال-1هااستانهاي مستقیم عملکرد مالیات: 22-2جدول 

ف
اداره کل امور مالیاتیردی

هاي مستقیممالیات
139013911392139313941395

3,8934,5455,5608,4749,91311,347استان آذربایجان شرقی1
1,8062,1282,5013,5153,9664,714استان آذربایجان غربی2
7438961,0221,3941,5731,758استان اردبیل3
11,62115,39517,80524,76121,45125,525اصفهاناستان 4
3,0103,6794,2025,3276,2797,402استان البرز5
5785906149641000981استان ایالم6
7,1039,09512,13016,63214,57814,338استان بوشهر7
139,296149,227155,628179,151238,709287,088استان تهران8
5426637831,0201,1841,359استان چهارمحال وبختیاري9

4785916259631,2211,560استان خراسان جنوبی10
5,5086,7858,63412,33812,67414,455استان خراسان رضوي11
8471,0621,1601,7381,7051,663استان خراسان شمالی12
9,65910,50112,62217,44721,19122,564استان خوزستان13
1,6211,5501,8202,5522,7483,249استان زنجان14
1,0131,2381,3551,7311,8432,060استان سمنان15
1,0671,1981,2881,9622,1562,453استان سیستان و بلوچستان16
4,2886,1197,7959,7059,75510,783استان فارس17
1,8702,0722,6323,8244,5255,597استان قزوین18
9611,1661,4351,9132,2192,861استان قم19
8871,3221,2581,8272,0172,073استان کردستان20
4,8816,3458,2679,7399,70512,402استان کرمان21
1,3661,5221,7562,6783,3633,762استان کرمانشاه22
6307066791,0301,2201,477استان کهگیلویه وبویراحمد23

1395براي سال اوراق تسویهمیلیاردریال3,309با احتساب1
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ف
اداره کل امور مالیاتیردی

هاي مستقیممالیات
139013911392139313941395

8231,0351,1091,6292,0862,889استان گلستان24
1,8272,2072,7114,0183,9524,945استان گیالن25
1,0691,1891,3131,8561,9082,072استان لرستان26
2,6113,2523,8915,4425,6806,692استان مازندران27
4,5394,5676,6917,72810,22411,977استان مرکزي28
3,1903,4155,08210,21814,38013,260استان هرمزگان29
1,1591,3181,5112,1732,3572,507استان همدان30
2,3442,8514,1056,4625,5707,947استان یزد31
-1,273-241-1,030-35,393114-827متفرقه32

220,417248,277277,882359,198420,911497,163کشورجمع کل 
استان تهران به تفکیک ادارات کل

111,902109,129106,296140,041164,195192,583مودیان بزرگ1
3,0443,5414,2705,1546,1427,789شرق تهران2
5,3477,0337,7409,51111,92414,451غرب تهران3
7,8448,34610,14413,46815,08621,972مرکز تهران4
8,88811,52714,11117,44524,21028,904تهرانشمال5
1,3471,6812,2102,6803,1374,078تهرانجنوب6
8911,1641,6152,1132,4713,144)شهریار(غرب استان تهران 7
4425657961,0521,3221,653)بومهن(استان  تهرانشرق8
1,9442,6303,7214,3825,3725,762)شهرري (جنوب استان تهران 9

3,4403,6074,7215,2154,8456,748شمیرانات10
------ارزش افزوده شهر تهران11
-----افزوده استان تهرانارزش12
---0-5798تهرانمتفرقه13

139,296149,227155,628201,064238,709287,088تهراناستانکل شهر و جمع
مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع

بطوري که درآمد . افزایش یافته است93نسبت به سال 95و 94هاي ها در سالهاي مستقیم استاندرآمد مالیات
میلیارد ریال 420911درصد به 18/17با رشدي برابر با ) میلیارد ریال359198(93هاي مستقیم در سال مالیات

11/18دي برابر با ـداراي رش94نسبت به سال 95دها در سال ـهمچنین این درآم. رسیده است94در سال 
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ش سال هاي مستقیم در شدرآمد مالیات. باشدیـم4/38برابر با 93د نسبت به سال ـد است و این رشـدرص
درصد رشد، روندي افزایشی داشته است که نشان از عملکرد مناسب سازمان 66/17گذشته بطور متوسط با 

.دارد

به خود اختصاص داده راهاي مستقیم درآمد مالیاتبیشترینتهران شهرالیاتی در مدیان بزرگ مؤاداره کل 
و استان تهران روندي افزایشی دارد و کل شهرهاي مستقیم هاي مورد بررسی درآمد مالیاتطی سال. است

.هاي کل کشور به خود اختصاص دهدتوانسته است رتبه اول را در بین استان

هاهاي مستقیم استانمالیاتيدرآمدمنابع عملکرد . 1-1- 14
درآمد و ها، مالیات بر هاي مستقیم شامل مالیات بر شرکتعملکرد منابع درآمدي مالیات،28تا 23جداول 

ها بیشترین و مالیات بر ارث مالیات بر  شرکت. دهدنشان می1395تا 1390هاي مالیات بر ثروت را براي سال
شهر و استان تهران بیشترین . هاي مستقیم دارندکمترین حجم درآمدي را در بین این منابع درآمدي مالیات

. هاي مستقیم داردتها و در بین منابع درآمدي مالیادرآمد را در بین استان

میلیارد ریال-1390ها سالهاي مستقیم استانعملکرد منابع درآمدي مالیات: 23-2جدول 
هاي مستقیممالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدهامالیات بر شرکتاداره کل امور مالیاتیردیف

1,8361,7043533,893استان آذربایجان شرقی1
6969401681,806آذربایجان غربیاستان 2
28639363743استان اردبیل3
7,5413,46961011,621استان اصفهان 4
1,2971,4362763,010استان البرز5
31923523578استان ایالم6
6,0141,017707,103استان بوشهر7
110,44420,4808,370139,296استان تهران 8
22129228542استان چهارمحال وبختیاري9

22223619,618478استان خراسان جنوبی10
2,3422,5985675,508استان خراسان رضوي11
56824929847استان خراسان شمالی12
6,6632,7702259,659استان خوزستان13
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هاي مستقیممالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدهامالیات بر شرکتاداره کل امور مالیاتیردیف
1,078463791,621استان زنجان14
536417591013استان سمنان15
366668321,067استان سیستان و بلوچستان16
2,1651,8622614,288استان فارس17
1,0257191251,870استان قزوین18
342505114961استان قم19
41342351887استان کردستان 20
3,5081,2401324,881استان کرمان 21
5037161471,366استان کرمانشاه 22
32927327630استان کهگیلویه وبویراحمد23
25548087823استان گلستان24
6509532221,827استان گیالن25
489509701,069استان لرستان26
1,0311,3032762,611استان مازندران 27
35318481594,539استان مرکزي28
2,2218511173,190استان هرمزگان29
3886261451,159استان همدان30
1,5067221152,344استان یزد 31
-827-201121-907متفرقه32

157,89249,61212,912220,417جمع کل کشور
استان تهران به تفکیک ادارات کل

10,21706,0423,688111,902مودیان بزرگ 1
8461,6395593,044شرق تهران 2
1,9812,6487175,347غرب تهران 3
3,6763,6535157,844مرکز تهران 4
5,3672,7947268,888شمال تهران5
2697743031,347جنوب تهران6
252532105891)شهریار(غرب استان تهران7
23017734442)بومهن(شرق استان  تهران8
7291,0281871,944)شهرري (تهراناستانجنوب9

7141,1931,5323,440شمیرانات10
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هاي مستقیممالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدهامالیات بر شرکتاداره کل امور مالیاتیردیف
----ارزش افزوده شهر تهران11
----ارزش افزوده استان تهران12
-5,798-653-4,978-5,793متفرقه تهران13

110,44420,4808,370139,296جمع کل استان تهران
مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع

ارقام به میلیارد ریال-1391ها سال هاي مستقیم استانعملکرد منابع درآمدي مالیات: 24-2جدول 
مستقیمهايمالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف

2,0132,0474834,545استان آذربایجان شرقی1
7911,1022342,128استان آذربایجان غربی2
311484100896استان اردبیل3
10,6394,08267315,395استان اصفهان 4
1,4741,8283773,679استان البرز5
28826832590استان ایالم6
7,6591,3101249,095استان بوشهر7
113,12425,88410,218149,227استان تهران 8
29333930,457663استان چهارمحال وبختیاري9

26030030,245591استان خراسان جنوبی10
2,6703,3797356,785استان خراسان رضوي11
676337481,062استان خراسان شمالی12
6,8613,37326710,501استان خوزستان13
8795611091,550استان زنجان14
660502751,238استان سمنان15
352809351,198استان سیستان و بلوچستان16
3,3912,3803486,119استان فارس17
10778571372,072استان قزوین18
4416221031,166استان قم19
714528791,322استان کردستان 20
4,5661,6261526,345استان کرمان 21
5657841721,522استان کرمانشاه 22
34334418706استان کهگیلویه وبویراحمد23
3226001121,035استان گلستان24
7311,1533212,207استان گیالن25
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٦١

مستقیمهايمالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف
487626761,189استان لرستان26
1,2771,6063673,252استان مازندران 27
3,3921,0291454,567استان مرکزي28
2,1881,0881383,415استان هرمزگان29
3907621651,318استان همدان30
1,9257971282,851استان یزد 31
35-257151.و1-1,070متفرقه32

169,70562,67815,894248,277جمع کل کشور
استان تهران به تفکیک ادارات کل

97,1447,8154,169109,129مودیان بزرگ مالیاتی1
7791,9118503,541شرق تهران 2
2,6693,3679967,033غرب تهران 3
3,3914,2267288,346مرکز تهران 4
6,5664,08088011,527شمال تهران5
2159605051,681جنوب تهران6
3936161541,164)شهریار(غرب استان تهران7
28921857565)بومهن(شرق استان تهران8
1,1331,2042922,630)شهرري(تهرانجنوب استان9

5411,4821,5833,607شمیرانات10
----شهرتهرانمالیات بر ارزش افزوده 11
مالیات بر ارزش افزوده استان 12

تهران
----

0000متفرقه تهران13
113,12425,88410,218149,227جمع کل استان تهران

مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع

میلیارد ریال-1392ها سال هاي مستقیم استانعملکرد منابع درآمدي مالیات: 25-2جدول 
مستقیمهايمالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف

2,5112,4336165,560استان آذربایجان شرقی1
8621,3462922,501استان آذربایجان غربی2
3225661331,022استان اردبیل3
11,9614,93291117,805استان اصفهان 4
1,7162,0034824,202استان البرز5



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٦٢

مستقیمهايمالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف
206305102614استان ایالم6
10,2671,70715412,130استان بوشهر7
108,79732,24814,582155,628استان تهران 8
31942637783استان چهارمحال وبختیاري9

24534534625استان خراسان جنوبی10
3,8663,7471,0208,634استان خراسان رضوي11
727378541,160استان خراسان شمالی12
8,1154,15634912,622استان خوزستان13
1,0236521441,820استان زنجان14
689576881,355استان سمنان15
301941461,288استان سیستان و بلوچستان16
4,6412,7643887,795استان فارس17
1,5319551452,632استان قزوین18
5507431411,435استان قم19
556603971,258استان کردستان 20
5,9172,1671838,267استان کرمان 21
7138571841,756استان کرمانشاه 22
26139126679استان کهگیلویه وبویراحمد23
3036581461,109استان گلستان24
1,0251,3143722,711استان گیالن25
4907201031,313استان لرستان26
1,5431,9493983,891استان مازندران 27
5,3641,1811456,691استان مرکزي28
3,4461,3872485,082استان هرمزگان29
4628601881,511استان همدان30
2,7421,1492134,105استان یزد 31
-114-1,593190-1,517متفرقه32

179,96976,06721,845277,882جمع کل کشور
استان تهران به تفکیک ادارات کل

87,64511,4207,231106,296مودیان بزرگ مالیاتی1
1,1462,2129114,270شرق تهران 2
3,0003,7899497,740غرب تهران 3
4,3174,93988710,144مرکز تهران 4



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٦٣

مستقیمهايمالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف
8,2034,8161,09114,111شمال تهران5
4901,2105092,210جنوب تهران6
7067281801,615)شهریار(غرب استان تهران7
43130856796)بومهن(شرق استان تهران8
1,9691,4433083,721)شهرري(هرانتجنوب استان9

8861,3782,4554,721شمیرانات10
----مالیات بر ارزش افزوده شهرتهران11
----مالیات بر ارزش افزوده استان تهران12
----متفرقه تهران13

108,79732,24814,582155,628جمع کل استان تهران
مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع

میلیارد ریال-1393ها سال هاي مستقیم استانعملکرد منابع درآمدي مالیات: 26-2جدول 
مالیات هاي مستقیممالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهاکل امور مالیاتیاداره ردیف

4,6113,2076558,474استان آذربایجان شرقی1
1,4441,7383323,515استان آذربایجان غربی2
4997341601,394استان اردبیل3
17,7116,07197824,761استان اصفهان 4
2,2942,4955375,327استان البرز5
48241467964استان ایالم6
14,0942,18934816,632استان بوشهر7
123,25238,99116,907179,151استان تهران 8
419542581,020استان چهارمحال وبختیاري9

46745243963استان خراسان جنوبی10
6,7604,4051,17212,338استان خراسان رضوي11
1,204478561,738استان خراسان شمالی12
12,0075,08135817,447استان خوزستان13
1,5248641622,552استان زنجان14
9277031001,731استان سمنان15
7021,204541,962استان سیستان و بلوچستان16
5,3153,8765139,705استان فارس17
2,5471,1281483,824استان قزوین18
7909681541,913استان قم19



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٦٤

مالیات هاي مستقیممالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهاکل امور مالیاتیاداره ردیف
8698301271,827استان کردستان 20
6,4113,1012269,739استان کرمان 21
1,3111,1492172,678استان کرمانشاه 22
462539281,030استان کهگیلویه وبویراحمد23
5788901601,629استان گلستان24
1,9101,6904164,018استان گیالن25
8748661161,856استان لرستان26
2,5222,4614575,442استان مازندران 27
5,8801,6541937,728استان مرکزي28
8,4431,59417910,218استان هرمزگان29
8441,1321952,173استان همدان30
4,9451,2882286,462استان یزد 31
-1،030-1,288245-2,073متفرقه32

230,04094,03725,114349,192جمع کل کشور
استان تهران به تفکیک ادارات کل

90,34514,5008,216113,063مودیان بزرگ مالیاتی1
1,9092,1901,4945,593شرق تهران 2
4,6294,2371,17010,037غرب تهران 3
6,8696,3321,05714,260مرکز تهران 4
11,5315,4021,36918,303شمال تهران5
7601,5346252,920جنوب تهران6
1,1869202562,363)شهریار(غرب استان تهران7
736379631,179)بومهن(شرق استان تهران8
2,9091,7724175,099)شهرري(تهرانجنوب استان9

2,5811,7202,2356,537شمیرانات10
----مالیات بر ارزش افزوده شهرتهران11
----مالیات بر ارزش افزوده استان تهران12
-207---207متفرقه تهران13

123,25238,99116,907179,151جمع کل استان تهران
مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٦٥

ارقام به میلیارد ریال-1394ها سال هاي مستقیم استانعملکرد منابع درآمدي مالیات: 27-2جدول 
هاي مستقیممالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف

5,1114,1007019,913استان آذربایجان شرقی1
1,3422,2603633,966استان آذربایجان غربی2
4139991601,573استان اردبیل3
12,8997,5471,00421,451استان اصفهان 4
2,7592,9835366,279استان البرز5
396540621,000استان ایالم6
11,5012,93414214,578استان بوشهر7
176,00346,92815,777238,709استان تهران 8
381755471,184استان چهارمحال وبختیاري9

540634461,221استان خراسان جنوبی10
5,2966,0461,33112,674استان خراسان رضوي11
1,002651511,705استان خراسان شمالی12
14,6326,26029821,191استان خوزستان13
1,3911,1552002,748زنجاناستان 14
7969341131,843استان سمنان15
6681,428592,156استان سیستان و بلوچستان16
4,1745,0385419,755استان فارس17
2,8651,4701894,525استان قزوین18
7171,3161852,219استان قم19
7571,1321262,017استان کردستان 20
6,0413,4612019,705استان کرمان 21
1,5171,6471983,363استان کرمانشاه 22
409774361,220استان کهگیلویه وبویراحمد23
7281,2091472,086استان گلستان24
1,3362,1984173,952استان گیالن25
6341,1631091,908استان لرستان26
2,0433,1534825,680استان مازندران 27
8,0591,95121310,224استان مرکزي28
12,0912,09419314,380استان هرمزگان29
6171,531,2522082,357استان همدان30
3,7091,6532075,570استان یزد 31
-253-1,850206-1,897متفرقه32



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٦٦

هاي مستقیممالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف
278,947117,81024,153420,911جمع کل کشور

استان تهران به تفکیک ادارات کل

141,30315,4997,392164,195مودیان بزرگ مالیاتی1
1,8053,1791,1576,142شرق تهران 2
5,4355,0891,40011,924غرب تهران 3
6,1547,8391,09215,086مرکز تهران 4
15,0797,2521,87824,210شمال تهران5
5102,0295963,137جنوب تهران6
8871,3412422,471)شهریار(غرب استان تهران7
727510841,322)بومهن(شرق استان تهران8
3,0001,9933785,372)شهرري(تهرانجنوب استان9

1,0982,1921,5544,845شمیرانات10
----مالیات بر ارزش افزوده شهرتهران11
----مالیات بر ارزش افزوده استان تهران12
----متفرقه تهران13

176,00346,92815,777238,709جمع کل استان تهران

مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع

و نسبت مستقیم داردهاي ها بیشترین مقدار درآمدي را در بین دیگر منابع مالیاتمالیات بر شرکت، 94در سال 
استان تهران بیشترین در این سال نیز.میلیارد ریال رسیده است278,947درصدي به 16افزایش با 93به سال 

هاي درصد کل مالیات71/56هاي کشور دارد، بطوري که در بین استانهاي مستقیم را مقدار دریافتی مالیات
.کندمستقیم کل کشور را تأمین می

میلیارد ریال-1395ها سال هاي مستقیم استانعملکرد منابع درآمدي مالیات: 28-2جدول 
هاي مستقیممالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف

5,3295,16185111,347استان آذربایجان شرقی1
1,4352,8753964,714استان آذربایجان غربی2
3471,2221701,758استان اردبیل3
14,9018,5691,07025,525استان اصفهان 4
2,9233,6767937,402استان البرز5
25766359981استان ایالم6



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٦٧

هاي مستقیممالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف
10.3,51612914,338استان بوشهر7
209,59561,26421,078287,088استان تهران 8
329965641,359وبختیارياستان چهارمحال 9

721777611,560استان خراسان جنوبی10
5,8597,3831,16614,455استان خراسان رضوي11
778812721,663استان خراسان شمالی12
13,3958,03749522,564استان خوزستان13
1,6981,3561893,249استان زنجان14
8201,1041362,060استان سمنان15
6341،732842,453استان سیستان و بلوچستان16
3,5056,52474910,783استان فارس17
3,3461,9602885,597استان قزوین18
1,0481,5982112,861استان قم19
6331,3071192,073استان کردستان 20
7,5214,60127712,402استان کرمان 21
1،5971,9302313,762استان کرمانشاه 22
539899371,477استان کهگیلویه وبویراحمد23
8731,3911692,889استان گلستان24
1,7602,5544734,945استان گیالن25
4481,5161062,072استان لرستان26
2,1353,9615886,692استان مازندران 27
8,4192,46926611,977استان مرکزي28
9,9122,83917813,260استان هرمزگان29
5201,7502352,507استان همدان30
5,6662,0512257,947استان یزد 31
-1,273-3,388238-4,440متفرقه32

313,211149,86526,987497,163جمع کل کشور
استان تهران به تفکیک ادارات کل

167,66019,2516,163192,583مودیان بزرگ مالیاتی1
1,7674,3321,7627,789شرق تهران 2
6,3726,4431,75314,451غرب تهران 3
10,65610,2751,17021,972مرکز تهران 4
15,48010,9852,73728,904شمال تهران5



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٦٨

هاي مستقیممالیاتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتیردیف
6012,6508294,078جنوب تهران6
1,1021,6513883,144)شهریار(استان تهرانغرب 7
7966861741,653)بومهن(شرق استان تهران8
3,7582,3676426,748)شهرري(تهرانجنوب استان9

1,3982,6191,7005,762شمیرانات10
----مالیات بر ارزش افزوده شهرتهران11
----مالیات بر ارزش افزوده استان تهران12
----متفرقه تهران13

209,59561,26421,078287,088جمع کل استان تهران
مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع

ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت به ترتیب داراي رشدي ، مالیات بر شرکت94نسبت به سال 95در سال 
11/18با 94همچنین درآمدهاي مستقیم در این سال نسبت به سال . اندبوده73/11و 20/27، 28/12بر با برا

که حاکی از افزایش درآمدهاي مستقیم نسبت به سال . میلیارد ریال شده است497,163درصد رشد برابر با 
.هاي مستقیم قرار دارددر این سال نیز استان تهران در رتبه اول در دریافت درآمد مالیات. گذشته است

هامستقیم استانغیرهايعملکرد درآمد مالیات. 14-2
هاي غیرمستقیم که مجموع مالیات بر کاال و خدمات و مالیات بر ارزش این بخش به بررسی درآمد مالیاتدر 

هاي اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و هاي غیرمستقیم در سالمالیات. شودباشد، پرداخته میافزوده می
. افزایش یافته است1393میلیاردریال در سال 217,026مبلغبه1390میلیارد ریال در سال 60,104مبلغاز

میلیارد ریال 338,084و 246,747به ترتیب برابر با 1395و 1394هاي غیرمستقیم در سالهاي درآمد مالیات
درصد 462رشدي برابر با 1390ال نسبت به س1395هاي غیرمستقیم در سال دهد مالیاتاست که نشان می

این درآمد . درصد دارد37رشدي برابر با 94و نسبت به سال ) درصد66/77بطور متوسط داراي رشدي برابر با (
هاي همانطور که بیان گردید مالیات. گیري داشته استد چشمـسال گذشته رش5نسبت به 95مالیاتی در سال 

درصد است، لذا بر این اساس اگر 81/17اخیر داراي رشدي برابر با مستقیم بطور متوسط در طی شش سال
ل اخیر داشته باشیم متوجه رشد هاي مستقیم و غیرمستقیم در طی شش سااي بین رشد درآمد مالیاتمقایسه



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٦٩

دهنده توجه بیشتر شویم که نشانهاي مستقیم میهاي غیرمستقیم نسبت به درآمد مالیاتینده درآمد مالیاتفزآ
.هاي غیرمستقیم داردبه مالیاتامور مالیاتیدولت و سازمان

میلیارد ریال-1هاهاي غیر مستقیم استانعملکرد مالیات: 29-2جدول 

ف
ردی

اداره کل امور مالیاتی
)افزودهارزشبرمالیاتوخدماتوکاالبرمالیاتمجموع(هاي غیرمستقیممالیات

139013911392139313941395
1,3942,2694,0296,3136,2367,958استان آذربایجان شرقی1
3787131,1881,7841,9122,443استان آذربایجان غربی2
1462774678148451,115استان اردبیل3
4,9326,45916,06522,03819,13327,171استان اصفهان4
1,0611,5382,6285,1196,1528,487استان البرز5
74115196295352474استان ایالم6
4659882,3284,2357,6629,292استان بوشهر7
23,74032,77354,07994,634110,876153,833استان تهران8
133191368509495767استان چهارمحال وبختیاري9

89138292535552746استان خراسان جنوبی10
1,4472,5753,9236,4447,0558,918استان خراسان رضوي11
101155291501557684استان خراسان شمالی12
3,1614,71111,72717,63323,61023,130استان خوزستان13
2895551,2892,1782,2923,101استان زنجان14
3305408561,2361,3441,777استان سمنان15
2265159041,1351,1961,505استان سیستان و بلوچستان16
1,3371,8223,6665,5245,3569,445استان فارس17
9621,5472,6483,8074,2795,675استان قزوین18
2594848821,5861,5842,265استان قم19
1833264706137571,125استان کردستان20
6991,3082,8506,4416,7389,850استان کرمان21
3855781,0761,4321,3921,871استان کرمانشاه22
102148195363423635استان کهگیلویه وبویراحمد23
1752864988439161,280استان گلستان24
8681,1722,0772,8373,4034,008استان گیالن25

1395براي سال میلیاردریال اوراق تسویه172با احتساب 1



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٧٠

ف
ردی

اداره کل امور مالیاتی
)افزودهارزشبرمالیاتوخدماتوکاالبرمالیاتمجموع(هاي غیرمستقیممالیات

139013911392139313941395
136276606656806980لرستاناستان 26
7081,5122,50332093,7724,615استان مازندران27
1,6872,8947,56212,06315,07216,758استان مرکزي28
2,4002,3087,0629,7619,87314,874استان هرمزگان29
2114038371,1331,1281,549استان همدان30
6601,2152,2413,4083,4184,323استان یزد31
10,213-2,457-1502,068-11,352322متفرقه32

60,10470,485135,969217,026246,747338,084جمع کل کشور
استان تهران به تفکیک ادارات کل

13,67819,62330,87450,60657,27480,498مودیان بزرگ1
----شرق تهران2
----تهرانغرب3
----مرکز تهران4
----تهرانشمال5
----تهرانجنوب6
----)شهریار(غرب استان تهران 7
----)بومهن(شرق استان  تهران8
----)شهرري (جنوب استان تهران 9

----شمیرانات10
7,8339,89317,84534,84842,98658,512ارزش افزوده شهر تهران11
2,2333,2565,3599,17810,61614.581افزوده استان تهرانارزش12
----0-4تهرانمتفرقه13

23,74032,77354,07994,63411,0876153,592تهراناستانکلجمع
مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع

و غیرمستقیم از کل درآمدهاي مستقیم هااستانمالیاتیيهادرآمدسهم. 14-3
ها به ترتیب به درآمدهاي مستقیم و غیرمستقیم کل کشور، هاي مستقیم و غیرمستقیم استاندرآمد مالیاتنسبت 

هاي جدول. دهدمستقیم کل کشور نشان میهاي مستقیم و غیر ها را از درآمدهاي مالیاتسهم هر یک از استان
همانطور . دهدنشان می1390-1395هايسالهاي کل کشور طیهاي درآمدي را براي استاناین سهم35-30

درصد و 46/58هاي مستقیم با میانگین سهمی برابر با نیز بیان گردید تهران در وصول درآمد مالیاتکه قبالً



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٧١

هاي مورد بررسی باالترین سهم را درصد طی سال24/43هاي غیرمستقیم برابر با میانگین سهمی درآمد مالیات
-هاي اخیر کمترین سهم در وصول مالیاتهمچنین استان ایالم نیز طی سال. هاي کل کشور دارددر بین استان

داشته ) درصد13/0بطور میانگین (هاي غیرمستقیم و  مالیات) درصد23/0بطور میانگین برابر با (هاي مستقیم 
.است

درصد/میلیارد ریال-1390ها در سال هاي مستقیم و غیرمستقیم استانسهم درآمد مالیات: 30-2جدول 

ف
ردی

اداره کل امور 
مالیاتی

هاي مالیات
مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 
و مالیات بر ارزش افزوده

سهم مالیات هاي مستقیم
از کل مالیاتهاي مستقیم 

سهم مالیات هاي غیرمستقیم از 
کل مالیات هاي غیرمستقیم 

3,8931,39476/131/2استان آذربایجان شرقی1
1,80637881/063/0استان آذربایجان غربی2
74314634/024/0استان اردبیل3
11,6214,93227/52/8استان اصفهان 4
3,0101,06136/177/1استان البرز5
5787426/012/0استان ایالم6
7,10346522/378/0استان بوشهر7
139,29623,74019/635/39استان تهران 8
استان چهارمحال 9

وبختیاري
54213325/022/0

4788921/015/0استان خراسان جنوبی10
5,5081,4475/24/2استان خراسان رضوي11
84710138/017/0استان خراسان شمالی12
9,6593,16138/426/5استان خوزستان13
1,62128973/048/0استان زنجان14
1,01333045/055/0استان سمنان15
1,06722648/038/0استان سیستان و بلوچستان16
4,2881,33795/122/2استان فارس17
1,87096285/06/1استان قزوین18
96125944/043/0استان قم19
8871834/03/0استان کردستان 20
4,88169921/216/1استان کرمان 21
1,36638562/064/0استان کرمانشاه 22
63010229/017/0استان کهگیلویه وبویراحمد23



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٧٢

ف
ردی

اداره کل امور 
مالیاتی

هاي مالیات
مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 
و مالیات بر ارزش افزوده

سهم مالیات هاي مستقیم
از کل مالیاتهاي مستقیم 

سهم مالیات هاي غیرمستقیم از 
کل مالیات هاي غیرمستقیم 

82317537/029/0استان گلستان24
1,82786883/044/1استان گیالن25
1,06913649/023/0استان لرستان26
2,61170818/118/1استان مازندران 27
4,5391,68705/28/2استان مرکزي28
3,1902,40045/14استان هرمزگان29
1,15921153/035/0استان همدان30
2,34466006/109/1استان یزد 31
89/18-11,35237/0-827متفرقه32

مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع
ریزيدفتر پژوهش و برنامه: پردازش

درصد/میلیارد ریال -1391ها در سال هاي مستقیم و غیرمستقیم استانسهم درآمد مالیات: 31-2جدول 
اداره کل امور ردیف

مالیاتی
هاي مالیات

مستقیم
مجموع مالیات بر کاال و خدمات 

ارزش افزودهو مالیات بر 
هاي مستقیمسهم مالیات

هاي مستقیم از کل مالیات
هاي غیرمستقیم سهم مالیات

هاي غیرمستقیم از کل مالیات

4,5452,26983/122/3استان آذربایجان شرقی1
2,12871385/001/1استان آذربایجان غربی2
89627736/039/0استان اردبیل3
15,3956,4592/616/9استان اصفهان 4
3,6791,53848/118/2استان البرز5
59011523/016/0استان ایالم6
9,09598866/34/1استان بوشهر7
149,22732,77310/605/46استان تهران 8
66319126/027/0استان چهارمحال وبختیاري9

59113824/02/0استان خراسان جنوبی10
6,7852,57573/265/3استان خراسان رضوي11
1,06215542/022/0استان خراسان شمالی12
10,5014,71122/468/6استان خوزستان13
1,55055562/079/0استان زنجان14
1,2385405/077/0استان سمنان15
1,19851548/073/0استان سیستان و بلوچستان16



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٧٣

اداره کل امور ردیف
مالیاتی

هاي مالیات
مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 
ارزش افزودهو مالیات بر 

هاي مستقیمسهم مالیات
هاي مستقیم از کل مالیات

هاي غیرمستقیم سهم مالیات
هاي غیرمستقیم از کل مالیات

6,1191,82246/258/2فارساستان 17
2,0721,54783/019/2استان قزوین18
1,16648447/069/0استان قم19
1,32232653/046/0استان کردستان 20
6,3451,30855/285/1استان کرمان 21
1,52257861/082/0استان کرمانشاه 22
استان کهگیلویه 23

وبویراحمد
70614828/021/0

1,03528642/04/0استان گلستان24
2,2071,17289/066/1استان گیالن25
1,18927648/039/0استان لرستان26
3,2521,51231/115/2استان مازندران 27
4,5672,89484/111/4استان مرکزي28
3,4152,30838/127/3استان هرمزگان29
1,31840353/057/0استان همدان30
2,8511,21515/172/1استان یزد 31
-25/14004/0-35,393322متفرقه32

مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع
ریزيدفتر پژوهش و برنامه: پردازش

درصد/ریال میلیارد-1392ها در سال هاي مستقیم و غیرمستقیم استانسهم درآمد مالیات: 32-2جدول 

ف
ردی

هاي مالیاتاداره کل امور مالیاتی
مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 
و مالیات بر ارزش افزوده

هاي مستقیمسهم مالیات
هاي مستقیم از کل مالیات

هاي غیرمستقیم سهم مالیات
هاي غیرمستقیم از کل مالیات

5,5604,029296/2استان آذربایجان شرقی1
2,5011,1889/087/0آذربایجان غربیاستان 2
1,02246737/034/0استان اردبیل3
17,80516,0654/681/11استان اصفهان 4
4,2022,62851/193/1استان البرز5
61419622/014/0استان ایالم6
12,1302,32837/471/1استان بوشهر7
155,62854,0795677/39استان تهران 8



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٧٤

ف
ردی

هاي مالیاتاداره کل امور مالیاتی
مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 
و مالیات بر ارزش افزوده

هاي مستقیمسهم مالیات
هاي مستقیم از کل مالیات

هاي غیرمستقیم سهم مالیات
هاي غیرمستقیم از کل مالیات

78336828/027/0استان چهارمحال وبختیاري9
62529222/021/0استان خراسان جنوبی10
8,6343,92310/389/2استان خراسان رضوي11
1,16029142/021/0استان خراسان شمالی12
12,62211,72754/462/8استان خوزستان13
1,8201,28965/095/0استان زنجان14
1,35585649/063/0استان سمنان15
1,28890446/066/0استان سیستان و بلوچستان16
7,7953,6668/270/2استان فارس17
2,6322,64895/095/1استان قزوین18
1,43588252/065/0استان قم19
1,25847045/035/0استان کردستان 20
8,2672,85098/209/2استان کرمان 21
1,7561,07663/079/0استان کرمانشاه 22
استان کهگیلویه 23

وبویراحمد
67919524/014/0

1,10949840/037/0استان گلستان24
2,7112,07798/053/1استان گیالن25
1,31360648/045/0استان لرستان26
3,8912,5034/184/1استان مازندران 27
6,6917,5624/256/5استان مرکزي28
5,0827,06282/119/5استان هرمزگان29
1,51183754/061/0استان همدان30
4,1052,24148/165/1استان یزد 31
001/0-15004/0-114متفرقه32

مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع
ریزيدفتر پژوهش و برنامه: پردازش



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٧٥

میلیارد ریال و درصد-1393ها در سال هاي مستقیم و غیرمستقیم استانسهم درآمد مالیات: 33-2جدول 
ف

ردی

اداره کل امور 
مالیاتی

هاي مالیات
مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 
و مالیات بر ارزش افزوده

هاي مستقیمسهم مالیات
هاي مستقیم از کل مالیات

غیرمستقیم هاي سهم مالیات
هاي غیرمستقیم از کل مالیات

7,6096,31312/290/2استان آذربایجان شرقی1
3,1791,78488/082/0استان آذربایجان غربی2
1,24781435/038/0استان اردبیل3
23,02222,03841/615/10استان اصفهان 4
5,3315,11948/135/2استان البرز5
85829524/014/0ایالماستان 6
15,4534,2353/495/1استان بوشهر7
201,06494,634566/43استان تهران 8
استان چهارمحال 9

وبختیاري
87650924/023/0

91453525/025/0استان خراسان جنوبی10
11,1956,44412/397/2استان خراسان رضوي11
1,67750147/023/0استان خراسان شمالی12
16,08717,63348/412/8استان خوزستان13
2,2802,17863/01استان زنجان14
1,5371,23642/06/0استان سمنان15
استان سیستان و 16

بلوچستان
1,7501,13549/052/0

8,9975,5245/254/2استان فارس17
3,3703,80794/075/1استان قزوین18
1,7461,58649/073/0استان قم19
1,67061346/028/0استان کردستان 20
9,1976,44156/297/2استان کرمان 21
2,3641,43265/07/0استان کرمانشاه 22
استان کهگیلویه 23

وبویراحمد
94336327/017/0

1,4298434/039/0استان گلستان24
3,5732,83799/03/1استان گیالن25
1,64165646/03/0استان لرستان26
4,9053,20937/148/1استان مازندران 27
8,15712,06327/256/5استان مرکزي28



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٧٦

ف
ردی

اداره کل امور 
مالیاتی

هاي مالیات
مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 
و مالیات بر ارزش افزوده

هاي مستقیمسهم مالیات
هاي مستقیم از کل مالیات

غیرمستقیم هاي سهم مالیات
هاي غیرمستقیم از کل مالیات

9,8019,76173/25/4استان هرمزگان29
1,9591,13355/052/0استان همدان30
6,0643,40869/157/1استان یزد 31
-009/0-19/0-2,068-706متفرقه32

مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع
ریزيدفتر پژوهش و برنامه: پردازش

درصد/میلیارد ریال -1394ها در سال هاي مستقیم و غیرمستقیم استانسهم درآمد مالیات: 34-2جدول 

ف
ردی

اداره کل امور 
مالیاتی

هاي مالیات
مستقیم

کاال و خدمات مجموع مالیات بر 
و مالیات بر ارزش افزوده

هاي مستقیمسهم مالیات
هاي مستقیم از کل مالیات

هاي غیرمستقیم از سهم مالیات
هاي غیرمستقیم کل مالیات

9,9136,23635/252/2استان آذربایجان شرقی1
3,9661,91294/077/0استان آذربایجان غربی2
1,57384537/034/0استان اردبیل3
21,45119,13309/575/7استان اصفهان 4
6,2796,15249/149/2استان البرز5
1,00035223/014/0استان ایالم6
14,5787,66246/310/3استان بوشهر7
238,709110,87671/5693/44استان تهران 8
استان چهارمحال 9

وبختیاري
1,18449528/020/0

1,22155229/022/0استان خراسان جنوبی10
12,6747,05501/385/2استان خراسان رضوي11
1,70555740/022/0استان خراسان شمالی12
21,19123,61003/556/9استان خوزستان13
2,7482,29265/092/0استان زنجان14
1,8431,34443/054/0استان سمنان15
سیستان و استان 16

بلوچستان
2,1561,19651/048/0

9,7555,35631/217/2استان فارس17
4,5254,27907/173/1استان قزوین18
2,2191,58452/064/0استان قم19
2,01775747/030/0استان کردستان 20
9,7056,7383/273/2استان کرمان 21



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٧٧

3,3631,39279/056/0استان کرمانشاه 22
استان کهگیلویه 23

وبویراحمد
1,22042328/017/0

2,08691649/037/0استان گلستان24
3,9523,40393/037/1استان گیالن25
1,90880645/032/0استان لرستان26
5,6803,77234/152/1استان مازندران 27
10,22415,07242/210/6استان مرکزي28
14,3809,87341/300/4استان هرمزگان29
2,3571,12855/045/0استان همدان30
5,5703,41832/138/1استان یزد 31
-99/0-05/0-2,457-241متفرقه32

مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع
ریزيدفتر پژوهش و برنامه: پردازش

درصد/ارقام به میلیارد ریال -1395ها در سال مستقیم و غیرمستقیم استانهاي سهم درآمد مالیات: 35-2جدول 

ف
ردی

هاي مالیاتاداره کل امور مالیاتی
مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 
و مالیات بر ارزش افزوده

هاي مستقیمسهم مالیات
هاي مستقیم از کل مالیات

هاي غیرمستقیم سهم مالیات
هاي غیرمستقیم از کل مالیات

11,3477,95831/233/2استان آذربایجان شرقی1
4,7142,44396/071/0استان آذربایجان غربی2
1,7581,11535/032/0استان اردبیل3
25,52527,171597/7استان اصفهان 4
7,4028,4875/149/2استان البرز5
9814742/013/0استان ایالم6
14,3389,29292/272/2استان بوشهر7
287,088153,83380/5814/45استان تهران 8
استان چهارمحال 9

وبختیاري
1,35976727/022/0

1,56074631/021/0استان خراسان جنوبی10
14,4558,91894/26/2استان خراسان رضوي11
1,66368433/02استان خراسان شمالی12
22,56423,13047/478/6استان خوزستان13
3,2493,10166/09/0استان زنجان14
2,0601,77742/052/0استان سمنان15
2,4531,5055/044/0استان سیستان و 16



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٧٨

ف
ردی

هاي مالیاتاداره کل امور مالیاتی
مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 
و مالیات بر ارزش افزوده

هاي مستقیمسهم مالیات
هاي مستقیم از کل مالیات

هاي غیرمستقیم سهم مالیات
هاي غیرمستقیم از کل مالیات

بلوچستان

10,7839,44519/276/2استان فارس17
5,5975,67514/166/1استان قزوین18
2,8612,26558/066/0استان قم19
2,0731,12542/032/0استان کردستان 20
12,4029,85053/289/2استان کرمان 21
3,7621,87176/054/0استان کرمانشاه 22
1,4776353/018/0استان کهگیلویه وبویراحمد23
2,8891,28049/037/0استان گلستان24
4,9454,00897/017/1استان گیالن25
2,07298042/028/0استان لرستان26
6,6924,61536/135/1استان مازندران 27
11,97716,75827/29/4استان مرکزي28
13,26014,87463/236/4استان هرمزگان29
2,5071,54951/045/0استان همدان30
7,9474,32362/126/1استان یزد 31
99/2-10,21325/0-1,273متفرقه32

مالیاتوصولوحسابداريدفتر: منبع
ریزيدفتر پژوهش و برنامه: پردازش
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مقدمه.1
زیابی عملکرد ادارات و توزیع پاداش و با هدف وصول مالیات و رشد درآمدهاي مالیاتی، شوراي ربه منظور ا

رات امور مالیـاتی کشـور تحت عنـوان اهایی را براي کنترل و نظارت بر عملکرد ادسازمان هر ساله شاخصنانمعاو
وصول ها فرآیندهاي شناسایی و ضروت و اهمیت شاخص. دهدارائه میهاي کمی فرآیندهاي مالیاتی شاخـص

. باشد، در تحقق و رشد درآمدهاي مالیاتی میمالیاتی

رسیدگی به پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارشده و اظهارنشده، رسیدگی : ها عبارتند ازبرخی از این شاخص
ت کل امور اها در اداراین قسمت به بررسی برخی از این شاخصدر .... . افزوده و هاي مالیات بر ارزشبه پرونده

:پردازیممالیاتی کشور می

هاي مستقیمهاي کمی فرآیندي ادارات کل امور مالیاتی در بخش مالیاتشاخص.2
36000تعداد . دهدهاي کمی فرآیندهاي وصول مالیات به تفکیک ماه و اداره کل را نشان میشاخص) 1(جدول 
باید مورد 1396مالیاتی اظهارشده قطعی حقیقی و حقوقی براي سه ماهه چهارم وجود دارد که براي سال پرونده 

پرونده مروبط به اشخاص حقیقی و 12000از این تعداد پرونده مالیاتی صدور و ابالغ قطعی شده، . بررسی قرار گیرد
. پرونده مربوط به اشخاص حقوقی است24000

از جهت هدف و عملکرد و هاي الکترونیکی دریافتی راي دریافتی و کل اظهارنامههاهکل اظهارنام) 2(جدول 
هاي مالیاتی هدف نشان از درصد تحقق باالي اظهارنامه. دهدنشان می1395تا 1389از سال همچنین درصد تحقق

.عملکرد خوب سازمان در بهبود فرهنگ مالیاتی دارد

یکتفکه کشور بیاتیبخش مشاغل ادارات کل امور ماليهاپروندهکلتعدادنیز ) 3(همچنین بر اساس جدول 
از نظر استانی، . هاي گذشته کاهش داشته استاست که نسبت به سال4،119،347برابر با 1395در سال عملکرد

از نظر ادارات کل امور مالیاتی کمترین . هاي کشور قرار داردپرونده، در صدر استان402,440استان تهران با تعداد 
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پرونده و بیشترین تعداد پرونده 23,527مربوط به اداره شرق استان تهران با تعداد 1395تعداد پرونده براي سال 
.باشدپرونده می312,293مربوط به استان تهران با تعداد 

، تعداد این )3(مندرج در جدول کشوریاتیرونده در سازمان امور مالپيدارايهاشرکتهاي بر اساس تعداد پرونده
پرونده مربوط به استان خوزستان با باالترین تعداد پرونده و 66177از این تعداد، . است964110ها برابر پرونده
.پرونده مربوط به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تهران با کمترین تعداد پرونده است1195

)1396سالیافتیدر(1395سالعملکردیحقوقویقیحقاشخاصپروندهبهیدگیرسبرنامه:1-3جدول 

ردیف

اداره کل امور 
مالیاتی

اشخاص حقوقیاشخاص حقیقی

صدور و ابالغ برگ 
صدور و ابالغ برگ صدور و ابالغ برگ رسیدگی و تشخیصصدور و ابالغ برگ قطعیرسیدگی و تشخیص

قطعی
سه ماهه 

دوم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

دوم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

چهارم
سه ماهه 

دوم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

چهارم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

چهارم

آذربایجان 1
500500200500300100700200400600شرقی

500500200500300100700200400600آذربایجان غربی2
500500200500300100700200400600اردبیل3
500500200500300100700200400600اصفهان 4
500500200500300100700200400600البرز5
500500200500300100700200400600ایالم6
500500200500300100700200400600بوشهر7

چهارمحال 8
500500200500300100700200400600وبختیاري

500500200500300100700200400600خراسان جنوبی9
500500200500300100700200400600خراسان رضوي10
500500200500300100700200400600خراسان شمالی11
500500200500300100700200400600خوزستان12
500500200500300100700200400600زنجان13
500500200500300100700200400600سمنان14

سیستان و 15
500500200500300100700200400600بلوچستان

500500200500300100700200400600فارس16
500500200500300100700200400600قزوین17
500500200500300100700200400600قم18
500500200500300100700200400600کردستان 19
500500200500300100700200400600کرمان 20
500500200500300100700200400600کرمانشاه 21
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ردیف

اداره کل امور 
مالیاتی

اشخاص حقوقیاشخاص حقیقی

صدور و ابالغ برگ 
صدور و ابالغ برگ صدور و ابالغ برگ رسیدگی و تشخیصصدور و ابالغ برگ قطعیرسیدگی و تشخیص

قطعی
سه ماهه 

دوم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

دوم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

چهارم
سه ماهه 

دوم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

چهارم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

چهارم

کهگیلویه 22
500500200500300100700200400600وبویراحمد

500500200500300100700200400600گلستان23
500500200500300100700200400600گیالن24
500500200500300100700200400600لرستان25
500500200500300100700200400600مازندران 26
500500200500300100700200400600مرکزي27
500500200500300100700200400600هرمزگان28
500500200500300100700200400600همدان29
500500200500300100700200400600یزد 30
500500200500300100700200400600مودیان بزرگ 31
500500200500300100700200400600شرق تهران 32
3
500500200500300100700200400600غرب تهران 3

500500200500300100700200400600مرکز تهران 34
500500200500300100700200400600شمال تهران35
500500200500300100700200400600جنوب تهران36

غرب استان 37
500500200500300100700200400600)شهریار(تهران

3
8

شرق استان 
500500200500300100700200400600)بومهن(تهران

500500200500300100700200400600شمیرانات39

جنوب استان 40
500500200500300100700200400600)شهرري(تهران 

20000200008000200001200040002800080001600024000جمع کل

کلاداراتکیتفکبهیاتیمالیحسابرسویفندفترتوسط1396سالدر1395سالعملکرداظهارنامهافتیدرازبعدیحقوقویقیحقاشخاصپرونده1000فهرست*
.شدخواهداعالمیاتیمالامور

ریزيپژوهش و برنامهدفتر : منبع
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1393-1395هاي طی سالعملکردیکتفکه کشور بیاتیبخش مشاغل ادارات کل امور مالکل اظهارنامهتعداد : 2-3جدول 

اداره کل
هاي الکترونیکیکل اظهارنامههاي دریافتیکل اظهارنامه

درصد تحققعملکردهدفدرصد تحققعملکردهدف
13904,200,0004,552,9371082,500,0002,834,633113
13914,689,5254,867,5991044,689,5254,818,699102
13924,867,5994,849,08362/994,818,6994,761,83582/98
13934,849,0834,794,7749/984,761,8354,776,4813/100
13944,776,4815,443,751113
13955,443,7515,121,13507/94

1393-1395طی سالهاي عملکردیکتفکه کشور بیاتیبخش مشاغل ادارات کل امور ماليهاتعداد پرونده: 3-3جدول 

اداره کل
139313941395

تعداد کل 
هاپرونده

پرونده هاي فعال و 
نیمه فعال

تعداد کل 
هاپرونده

هاي فعال و پرونده
نیمه فعال

تعداد کل 
هاپرونده

پرونده هاي فعال و 
نیمه فعال

آذربایجان 
284،920173،753291،051177،847289،259181،057شرقی

آذربایجان 
133،543106،588137،662107،624126،390123،986غربی

92،07345،07191،31944،33690،13353،056اردبیل
311،721246،594322،601272،800312،293287،063اصفهان

137،445121،726144،417129،257141،846132،751البرز
27،00018،64626،14817،15926،79420،492ایالم

53،99339،35554،71940،72657،61449،277بوشهر
جنوب استان 

169،180115،310158،148123،569144،341123،890تهران

جنوب شهر 
139،628111،206140،628114،061111،468108،837تهران

چهارمحال 
38،97227،71934،45230،37934،39333،854بختیاري

35،25828،77434،97229،52726،84426،425خراسان جنوبی
264،394236،011261،805238،012270،764258،905خراسان رضوي
32،21527،42330،08725،89630،08529،765خراسان شمالی

163،155128،741159،712140،167163،452153،036خوزستان
70،06445،25771،66950،21269،23951،561زنجان
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اداره کل
139313941395

تعداد کل 
هاپرونده

پرونده هاي فعال و 
نیمه فعال

تعداد کل 
هاپرونده

هاي فعال و پرونده
نیمه فعال

تعداد کل 
هاپرونده

پرونده هاي فعال و 
نیمه فعال

37،37629،19237،07331،52638،20237،476سمنان
سیستان و 
71،06350،80671،64454،43468،50563،790بلوچستان

شرق استان 
23،16417،60223،48918،97223،52721،436تهران

شرق شهر 
107،34379،900109،31583،639107،32593،578تهران

شمال شهر 
35،06722،56739،29026،37939،98328،655تهران

27،56315،06226،31116،12725،83118،458شمیرانات
غرب استان 

109،28399،867114،006105،448112،323105،425تهران

غرب شهر 
84،29262،35291،39370،71293،45178،380تهران

214،912170،835226،287187،561227،994203،733فارس
72،06946،47071،99046،02469،42358،136قزوین

83،16660،45779،11345،91450،01848،461قم
95،13662،52083،68168،93980،46468،975کردستان

171،55688،591179،49688،222181،104118،786کرمان
128،25479،119130،14282،903122،53392،804کرمانشاه

کهگیلویه بویر 
33،22216،62934،57315،35736،31922،445احمد

81،24463،00383،90267،02483،42374،839گلستان
200،632154،849209،357167،371200،564165،857گیالن

74،82854،81964،40249،67161،32760،116لرستان
186،903155،383188،601163،244168،769166،823مازندران

مرکز شهر 
135،955113،031141،943118،960138،034118،083تهران

67،31155،23868،03859،39568،64467،680مرکزي
62،82943،92164،90247،50366،67460،108هرمزگان
106،04964،071107،31961،103102،54069،872همدان

64،20950،49865،63852،50157،45553،016یزد
4،226،9873،128،9564،271،2953،270،5014،119،3473،530،887جمع کل
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ریزيهاي سیستم مشاغل و دفتر پژوهش و برنامهگزارشسامانه : منبع

1396سال در کشوریاتیپرونده در سازمان امور ماليدارايهاشرکت: 4-3جدول 

اداره کل
جمع غیرفعال

غیرفعال
جمع فعال

فعال
جمع منحله

منحله
جمع 

کل

جمع 
کل به 
درصد متوسطسایربزرگمتوسطسایربزرگمتوسطسایربزرگ

آذربایجان 
%191485591488316291573345917821296296330003,4شرقی

%81651341652513381418543815961219219327053,4آذربایجان غربی

%53207132135287399160808716768113681,2اردبیل

%372243615224884223367469924196128851888653376,8اصفهان

%1955525557627371662265020009257257258422,7البرز

%5274812754654540916162246689840,9ایالم

%930053301717197087279908521719121211,3بوشهر
جنوب استان 

%26526573596401991057416621664115031,2تهران

%1323513235807710267816329329213802,2جنوب تهران
چهارمحال و 

%6211932128622528417560819519683050,9بختیاري

%12815281656258651286555424294131,0خراسان جنوبی

%13238941239082789350436013843323231326626676,5خراسان رضوي

%3436343655431591333846161672980,8خراسان شمالی

%4512215261228644554824211045380118990661776,9خوزستان

%13371673736724615016370371167168109411,1زنجان

%98632586469086978265815112491251170481,8سمنان
سیستان و 
%134292343081183760627390625555134251,4بلوچستان

شرق استان 
%7137131631946482157181828880,3تهران

%11571157292331433277326331696697349023,6شرق تهران
شمال استان 

%1470847094196202846705121121115351,2تهران

%28194141973387535635642401529797422224,4شمال تهران
غرب استان 

%61963219717785685214667732932989770,9تهران

%390203902622214658760849416405405588476,1غرب تهران

%122796810279902451239906552709613481350554365,7فارس
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اداره کل
جمع غیرفعال

غیرفعال
جمع فعال

فعال
جمع منحله

منحله
جمع 

کل

جمع 
کل به 
درصد متوسطسایربزرگمتوسطسایربزرگمتوسطسایربزرگ

%105261352741006623619674381246247129591,3قزوین

%9822348236684293611737372325327123001,3قم

%1229783299380613493281145804545176181,8کردستان

%14127747127951762107383901289055451551262362,7کرمان

%4260326077771343317714387295295172891,8کرمانشاه
کهگیلویه و بویر 

%32293122976407873237875044110511,1احمد

%37204272099841390825415146199100224552,3گلستان

%301266710127072060157245771836111012104311723,2گیالن

%1011053811071669770416685391818196282,0لرستان

%22528711532023431899057521908195195274232,8مازندران

%2933497833534231415230524180686118124517265,4مرکز تهران

%18761037631125614496360161121390391241342,5مرکزي

%66972209711881111950,1مودیان بزرگ

%1171106332112122295937439812067167232862,4هرمزگان

%4305413059723115862251253418191821164141,7همدان

%46345663551270878337610429119119169031,8یزد

54232273مجموع
72013234805683

1
56104

9
1359

463147432911
410915696411

0100%

%100%0,9%0,0%0,9%0,0%65,5%1,4%58,2%5,9%33,6%0,0%33,5%0,1مجموع به درصد

ریزيهاي سیستم مشاغل و دفتر پژوهش و برنامهسامانه گزارش: منبع

نشدهیدگیرسواظهارنامهيدارا1394سالعملکردیقیحقاشخاصيهاپرونده: 5-3جدول 

تعداد *اداره کلردیف
-درصد رسیدگیشده تعداد رسیدگی* اظهارنامه 

شده 
هاي اظهارنامه* 

رسیدگی نشده 
درصد رسیدگی 

نشده 

%20،69614%150،948130،25286آذربایجان شرقی 1
%21،81221%105،27983،46779آذربایجان غربی 2
%13،7719%160،467146،69691مازندران 3
%5،29412%44،96939،67588کرمانشاه 4
%9،87410%100،66090،78690خوزستان 5
%17،92512%155،779137،85488فارس 6
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تعداد *اداره کلردیف
-درصد رسیدگیشده تعداد رسیدگی* اظهارنامه 

شده 
هاي اظهارنامه* 

رسیدگی نشده 
درصد رسیدگی 

نشده 

%7،1029%77،32470،22291کرمان 7
%42،53621%207،429164،89379خراسان رضوي 8
%28،29516%180،571152،27684اصفهان 9
%1،3066%22،61221،30694خراسان شمالی 10
%2،1764%56،56554،38996کردستان 11
%3،61611%34،25030،63489هرمزگان 12
%10،32318%58،01647،69382همدان 13
%2،0328%24،31922،28792چهارمحال بختیاري 14
%1،9265%40،95139،02595لرستان 15
%4893%14،62214،13397ایالم 16
%3162%14،18813،87298کهگیلویه و بویراحمد 17
%4،89414%35،94331،04986زنجان 18
%1،0974%26،09224،99596راسان جنوبی 19
%7،58615%52،26944،68385مرکزي 20
%29،83930%99،32269،48370البرز 21
%20،05615%132،508112،45285گیالن 22
%2،2586%41،03838،78094اردبیل 23
%4،46112%37،54133،08088قم 24
%3،9659%42،36238،39791قزوین 25
%10،84318%60،06749،22482گلستان 26
%2،9249%31،71128،78791سیستان و بلوچستان 27
%6،32314%44،49138،16886یزد 28
%2،4247%33،71831،29493بوشهر 29
%2،98811%27،16424،17689سمنان 30
%2،79919%14،42211،62381شرق - تهران استان 31
%11،80621%56،95245،14679غرب - تهران استان 32
%2،73116%16،85314،12284شمال - تهران استان 33
%24،58826%96،21371،62574جنوب - تهران استان 34
%5،22721%24،77819،55179شمال -تهران شهر 35
%16،59913%124،936108،33787مرکز -تهران شهر 36
%19،52020%96،13276،61280شرق -تهران شهر 37
%14،38717%82،91368،52683غرب -تهران شهر 38
%28،93230%96،65367،72170جنوب -تهران شهر 39
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تعداد *اداره کلردیف
-درصد رسیدگیشده تعداد رسیدگی* اظهارنامه 

شده 
هاي اظهارنامه* 

رسیدگی نشده 
درصد رسیدگی 

نشده 

%415،73615%2،723،0272،307،29185جمع کل
ریزيبرنامههاي سیستم مشاغل و دفتر پژوهش و سامانه گزارش: منبع

نشدهیدگیرسواظهارنامهيدارا1394سالعملکردحقوقیاشخاصيهاپرونده: 6-3جدول 

سطح مودياداره کل
تعداد * 

اظهارنامه
تعداد رسیدگی * 

شده
درصد رسیدگی 

شده
هاي اظهارنامه*

رسیدگی نشده
درصد رسیدگی 

نشده

آذربایجان شرقی
%92776%1،22129424بزرگ

%34978%44910022متوسط
%3،94373%5،3941،45127کوچک

آذربایجان غربی
%28533%85957467بزرگ

%16141%39523459متوسط
%3،69269%5،3261،63431کوچک

اردبیل
%13142%31118058بزرگ

%5841%1438559متوسط
%1،02551%2،00497949کوچک

اصفهان
%1،72465%2،63991535بزرگ

%57972%80222328متوسط
%11،23076%14،7883،55824کوچک

البرز
%82360%1،38255940بزرگ

%32378%4159222متوسط
%4،19895%4،4092115کوچک

ایالم
%3527%1319673بزرگ

%1117%655483متوسط
%15019%78363381کوچک

بوشهر
%30355%54924645بزرگ

%6643%1528657متوسط
%83574%1،12929426کوچک

چهارمحال و بختیاري
%20158%34514442بزرگ

%5741%1408359متوسط
%71561%1،16444939کوچک

خراسان جنوبی
%207%28226293بزرگ

%2020%987880متوسط
%98054%1،79981946کوچک

%1،45372%2،00755428بزرگخراسان رضوي



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٨٩

سطح مودياداره کل
تعداد * 

اظهارنامه
تعداد رسیدگی * 

شده
درصد رسیدگی 

شده
هاي اظهارنامه*

رسیدگی نشده
درصد رسیدگی 

نشده
%41274%55914726متوسط
%6،55762%10،5794،02238کوچک

خراسان شمالی
%4226%16412274بزرگ

%812%665888متوسط
%26434%76750366کوچک

خوزستان
%99254%1،82783546بزرگ

%39266%59520334متوسط
%2،83653%5،3302،49447کوچک

زنجان
%32265%49817635بزرگ

%7652%1456948متوسط
%92862%1،50858038کوچک

سمنان
%28342%67439158بزرگ

%13653%25812247متوسط
%1،78280%2،22244020کوچک

سیستان و بلوچستان
%22747%47825153بزرگ

%4830%15911170متوسط
%1،01369%1،46945631کوچک

فارس
%69755%1،26156445بزرگ

%34272%47413228متوسط
%4،03563%6،4052،37037کوچک

قزوین
%35345%79243955بزرگ

%12373%1684527متوسط
%1،81979%2،28947021کوچک

قم
%17138%44527462بزرگ

%4545%1005555متوسط
%1،36685%1،61524915کوچک

کردستان
%19452%37518148بزرگ

%6742%1619458متوسط
%1،03354%1،90587246کوچک

کرمان
%35037%94959963بزرگ

%18654%34515946متوسط
%2،56862%4،1711،60338کوچک

کرمانشاه
%11142%26315258بزرگ

%3134%905966متوسط
%76255%1،37461245کوچک

%3921%18414579بزرگکهگیلویه و بویر احمد



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٩٠

سطح مودياداره کل
تعداد * 

اظهارنامه
تعداد رسیدگی * 

شده
درصد رسیدگی 

شده
هاي اظهارنامه*

رسیدگی نشده
درصد رسیدگی 

نشده
%1315%857285متوسط
%8110%80172090کوچک

گلستان
%45161%73628539بزرگ

%15666%2388234متوسط
%2،27160%3،8021،53140کوچک

گیالن
%53948%1،13359452بزرگ

%25356%45019744متوسط
%4،15367%6،2032،05033کوچک

لرستان
%7520%37229780بزرگ

%2013%15113187متوسط
%1،04141%2،5221،48159کوچک

مازندران
%73547%1،55882353بزرگ

%41080%51310320متوسط
%4،42772%6،1751،74828کوچک

مرکزي
%38741%95356659بزرگ

%28486%3294514متوسط
%2،95793%3،1952387کوچک

هرمزگان
%96568%1،42546032بزرگ

%23776%3117424متوسط
%2،42475%3،21178725کوچک

همدان
%12525%49436975بزرگ

%5326%20114874متوسط
%1،42870%2،05162330کوچک

یزد
%41947%89747853بزرگ

%23871%3359729متوسط
%1،79173%2،46767627کوچک

مودیان بزرگ-تهران شهر 
%59762%96036338بزرگ

%467%6233متوسط
%4362%692638کوچک

شرق-تهران شهر 
%56070%80024030بزرگ

%19573%2667127متوسط
%4،45954%8،1883،72946کوچک

غرب-تهران شهر 
%1،36166%2،05068934بزرگ

%53891%589519متوسط
%10،27680%12،9182،64220کوچک

%93647%1،9901،05453بزرگمرکز-تهران شهر 



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٩١

سطح مودياداره کل
تعداد * 

اظهارنامه
تعداد رسیدگی * 

شده
درصد رسیدگی 

شده
هاي اظهارنامه*

رسیدگی نشده
درصد رسیدگی 

نشده
%35170%50315230متوسط
%4،79151%9،3104،51949کوچک

شمال-تهران شهر 
%2،43073%3،30887827بزرگ

%49682%60611018متوسط
%7،62472%10،6092،98528کوچک

جنوب-تهران شهر 
%3276%421024بزرگ

%1063%16638متوسط
%26269%37911731کوچک

غرب-تهران استان 
%43268%63720532بزرگ

%14370%2046130متوسط
%1،27363%2،01273937کوچک

شرق-تهران استان 
%8962%1435438بزرگ

%2249%452351متوسط
%18933%57038167کوچک

شمال-استان تهران 
%25664%40214636بزرگ

%5060%833340متوسط
%1،17875%1،56538725کوچک

جنوب-تهران استان 
%36153%67631547بزرگ

%10253%1929047متوسط
%2،76095%2،8981385کوچک

جمع کل
%20،43356%36،21215،77944بزرگ

%7،06565%10،9023،83735متوسط
%105،15968%155،37550،21632کوچک

ریزيسامانه اشخاص حقوقی و دفتر پژوهش و برنامه: منبع

هاي کمی فرآیندي ادارات کل امور مالیاتی در بخش مالیات بر کاال و خدمات شاخص. 3
صدور و ابالغ هاي تعداد پروندههمچنین . پرونده مهم در بخش کاال و خدمات مشخص شده است6800تعداد 

در دي و سراسر کشوریاتیکل امور مالبر ارزش افزوده اداراتیاتمالاز کلریمدمعاونوکلریمدبرگ قطعی 
.پرونده است1,360برابر با 1396بهمن ماه سال 

1396سالدرکشورسراسریاتیمالامورکلاداراتافزودهارزشبراتیمالکلریمدمعاونوکلریمدمهمپروندهتعداد: 7-3جدول 

ر د ی دي و بهمنسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اولتعداد          اداره کلف



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٩٢

پرونده 
هاي 
مهم

تعداد 
رسیدگی

صدور و ابالغ  
برگ مطالبه یا 

استرداد

صدور و ابالغ 
برگ قطعی

تعداد 
رسیدگی

صدور و ابالغ  
برگ مطالبه یا 

استرداد

صدور و ابالغ 
برگ قطعی

صدور و ابالغ 
برگ قطعی

صدور و ابالغ 
برگ قطعی

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
ونمعا

200100100301001003010040آذربایجان شرقی١

200100100301001003010040آذربایجان غربی٢

200100100301001003010040اردبیل٣

200100100301001003010040اصفهان٤

200100100301001003010040البرز٥

200100100301001003010040ایالم٦

200100100301001003010040بوشهر٧

200100100301001003010040چهارمحال بختیاري٨

200100100301001003010040خراسان جنوبی٩

200100100301001003010040خراسان رضوي١٠

200100100301001003010040خراسان شمالی١١

200100100301001003010040خوزستان١٢

200100100301001003010040زنجان١٣

200100100301001003010040سمنان١٤

200100100301001003010040سیستان و بلوچستان١٥

200100100301001003010040فارس١٦

200100100301001003010040قزوین١٧

200100100301001003010040قم١٨

200100100301001003010040کردستان١٩

200100100301001003010040کرمان٢٠

200100100301001003010040کرمانشاه٢١

200100100301001003010040کهگیلویه و بویر احمد٢٢

200100100301001003010040گلستان٢٣

200100100301001003010040گیالن٢٤

200100100301001003010040لرستان٢٥



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٩٣

ف
اداره کلردی

تعداد          
پرونده 
هاي 
مهم

دي و بهمنسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اول

تعداد 
رسیدگی

صدور و ابالغ  
برگ مطالبه یا 

استرداد

صدور و ابالغ 
برگ قطعی

تعداد 
رسیدگی

صدور و ابالغ  
برگ مطالبه یا 

استرداد

صدور و ابالغ 
برگ قطعی

صدور و ابالغ 
برگ قطعی

صدور و ابالغ 
برگ قطعی

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
معاون

مدیر کل و 
ونمعا

200100100301001003010040مازندران٢٦

200100100301001003010040مرکزي٢٧

200100100301001003010040هرمزگان٢٨

200100100301001003010040همدان٢٩

200100100301001003010040یزد٣٠

200100100301001003010040شهر تهران٣١

200100100301001003010040تهران جنوب٣٢

200100100301001003010040استان تهران٣٣

200100100301001003010040مؤدیان بزرگ٣٤

6،8003،4003،4001،0203،4003،4001،0203،4001،360جمع

.باشدیمیدسترسقابلافزودهارزشبراتیمالسامانهدرکهبوده،موردحسبافزودهارزشبراتیمالدوره35حداکثرو4حداقلشاملپرونده،هر-
ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشورمرکز فناوري اطالعات و: منبع

1396هاي مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امورمالیاتی سراسرکشور سالسازي سایر پروندهقطعی:8-3جدول 

یف
استاناداره کلرد

جمع کل  
تعداد 

گزارش 
رسیدگی

تعداد دوره 
براي 

اشخاص 
حقوقی

تعداد دوره 
براي 

اشخاص 
حقیقی

صدور برگه 
مطالبه یا
استرداد

ابالغ برگه 
مطالبه یا 
استرداد

تمکین
حل و 
فصل 

)توافق(

طرح در 
هیئت

صدور رأي 
هیئت

صدور اوراق 
قطعی

ابالغ برگ 
قطعی

ارسال به 
اجرائیات

100%50%50%100%100%45%40%15%15%95%95%10%
48،00024،00024،00048،00048،00021،60019،2007،2007،20045،60045،6004،560آذربایجان شرقی1

34،00017،00017،00034،00034،00015،30013،6005،1005،10032،30032،3003،230آذربایجان غربی2

26،00013،00013،00026،00026،00011،70010،4003،9003،90024،70024،7002،470اردبیل3

102،00051،00051،000102،000102،00045،90040،80015،30015،30096،90096،9009،690اصفهان4

30،00015،00015،00030،00030،00013،50012،0004،5004،50028،50028،5002،850البرز5

13،0006،5006،50013،00013،0005،8505،2001،9501،95012،35012،3501،235ایالم6

20،00010،00010،00020،00020،0009،0008،0003،0003،00019،00019،0001،900بوشهر7
15،0007،5007،50015،00015،0006،7506،0002،2502،25014،25014،2501،425بختیاريچهارمحال8
15،0007،5007،50015،00015،0006،7506،0002،2502،25014،25014،2501،425خراسان جنوبی9

77،00038،50038،50077،00077،00034،65030،80011،55011،55073،15073،1507،315رضويخراسان 10

14،0007،0007،00014،00014،0006،3005،6002،1002،10013،30013،3001،330شمالیخراسان 11

62،00031،00031،00062،00062،00027،90024،8009،3009،30058،90058،9005،890خوزستان12



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٩٤

یف
استاناداره کلرد

جمع کل  
تعداد 

گزارش 
رسیدگی

تعداد دوره 
براي 

اشخاص 
حقوقی

تعداد دوره 
براي 

اشخاص 
حقیقی

صدور برگه 
مطالبه یا
استرداد

ابالغ برگه 
مطالبه یا 
استرداد

تمکین
حل و 
فصل 

)توافق(

طرح در 
هیئت

صدور رأي 
هیئت

صدور اوراق 
قطعی

ابالغ برگ 
قطعی

ارسال به 
اجرائیات

100%50%50%100%100%45%40%15%15%95%95%10%
19،0009،5009،50019،00019،0008،5507،6002،8502،85018،05018،0501،805زنجان13

19،0009،5009،50019،00019،0008،5507،6002،8502،85018،05018،0501،805سمنان14

15
و سیستان 

بلوچستان
16،0008،0008،00016،00016،0007،2006،4002،4002،40015،20015،2001،520

58،00029،00029،00058،00058،00026،10023،2008،7008،70055،10055،1005،510فارس16

26،00013،00013،00026،00026،00011،70010،4003،9003،90024،70024،7002،470قزوین17

16،0008،0008،00016،00016،0007،2006،4002،4002،40015،20015،2001،520قم18

24،00012،00012،00024،00024،00010،8009،6003،6003،60022،80022،8002،280کردستان19

42،00021،00021،00042،00042،00018،90016،8006،3006،30039،90039،9003،990کرمان20

21،00010،50010،50021،00021،0009،4508،4003،1503،15019،95019،9501،995کرمانشاه21
16،0008،0008،00016،00016،0007،2006،4002،4002،40015،20015،2001،520ه و بویر احمدکهگیلوی22
26،00013،00013،00026،00026،00011،70010،4003،9003،90024،70024،7002،470گلستان23

40،00020،00020،00040،00040،00018،00016،0006،0006،00038،00038،0003،800گیالن24

25،00012،50012،50025،00025،00011،25010،0003،7503،75023،75023،7502،375لرستان25

51،00025،50025،50051،00051،00022،95020،4007،6507،65048،45048،4504،845نمازندرا26

31،00015،50015،50031،00031،00013،95012،4004،6504،65029،45029،4502،945مرکزي27

13،0006،5006،50013،00013،0005،8505،2001،9501،95012،35012،3501،235هرمزگان28

21،00010،50010،50021،00021،0009،4508،4003،1503،15019،95019،9501،995همدان29

28،00014،00014،00028،00028،00012،60011،2004،2004،20026،60026،6002،660یزد30

211،500105،750105،750211،500211،50095،17584،60031،72531،725200،925200،92520،093انشهر تهر31

8،0004،0004،0008،0008،0003،6003،2001،2001،2007،6007،600760تهران جنوب32

60،50030،25030،25060،50060،50027،22524،2009،0759،07557،47557،4755،748هراناستان ت33

7،0007،0003،1502،8001،0501،0506،6506،650665ـ7،0007،000مؤدیان بزرگ34

1،235،000621،000614،0001،235،0001،235،000370،500741،000123،500123،5001،173،2501،173،250117،325جمع

مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور: منبع



فصل چهارم

نیروي انسانی 
و آموزش



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٩٦

مقدمه.1
- هاي سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ میهایی است که به وسیله آن فعالیتسازمانی، راه یا شیوهساختار 

سله مراتب اداري وجود لاین ساختار تعیین کننده  روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در س.شود
هاي کننده قابلیترین عامل ایجادتارزشامروزه منابع انسانی با. نمایددارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می

ریزي برنامهنیازمندها محسوب شده، لذابراي سازماناست و عامل انسانی منبع راهبردي سازمانهر کلیدي 
ها و امور مالیاتی کشور نیز به منظور حل چالشدر اداره کل منابع انسانی و رفاه سازمان . استراتژیک است

تدوین متناسب با برنامه استراتژیک سازمان ریزي استراتژیک منابع انسانی دستیابی به اهداف سازمانی، برنامه
هاي هاي انسانی و سازمانی در فهرست سیاستاز این رو، قرار گرفتن توسعه هدفمند سرمایه.گردیده است

ابالغی وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی و ارائه آموزش و توسعه مدیریت منابع انسانی اتیگانه نظام مالیشش
هاي اخیر سازمان امور الین این نکته است که در سمبکشوریبه عنوان یکی از اهدف کالن سازمان امور مالیات

یی نظیر توسعه تفکر رده است و با تعریف راهبردهاککشور حرکت خود را در این مسیر آغاز مالیاتی 
هاي نیروي انسانی و استراتژیک در سازمان، ایجاد نظام ارزیابی عملکرد مناسب کارکنان، بهبود مستمر مهارت

.پیمایدساالري، در مسیر دستیابی به اهداف واالتر راه مینیز توسعه رویکرد نظام شایسته

به مروري اجمالی در خصوص وضعیت نیروي انسانی در این فصلنیروي انسانی،با توجه به اهمیت موضوع
مانند نوع استخدام، هاي سازمانی گیريهاي اساسی و مورد نیاز در تصمیمدر شاخصسازمان امور مالیاتی کشور

.شودصیالت و رده پستی پرداخته میسطح تح

ها و درآمدهاي مالیاتی به منابع انسانیهزینهنسبت شاخص . 2
ونی سازمان امور مالیاتی کشور در کنار تکالیف مختلفی که در اسناد باالدستی و قوانین برنامه وظایف ذاتی و قان

اشی از تغییرات قیمت نفت و به تبع نو تحوالت ینی شده از یک سو بپیشپنجم توسعه براي نظام مالیاتی کشور 
فروش نفت و تکیه بر منابع و آن لزوم قطع وابستگی به درآمدهاي پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از 

طیر دو خهاي داخلی از سوي دیگر، اهمیت و نقش غیرقابل انکار نظام مالیاتی کشور را در این برهه نمندياتو



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٩٧

گردد سهم هر یک از کارکنان از مالحظه می) 1-4(و نمودار ) 1-4(همانطور که در جدول . چنان کرده است
این در حالی است که تعداد میلیارد ریال است، 33و 26یشتر از تیب ببه تر95و 1394درآمد مالیاتی در سال 

ش یافته ـافزای95نفر در سال 30,208به 94نفر در سال 30,052از ور ـمالیاتی کل کشکارکنان سازمان امور
. شودتوان بیان کرد با افزایش منابع انسانی درآمد مالیاتی از رشد بیشتري برخوردار میذا میـاست، ل

. گیرداز جمله منابع انسانی را در بر میباشد که همه عواملنکته حائز اهمیت دیگر هزینه وصول مالیات می
. آید به صورت متوالی هزینه وصول مالیات در حال افزایش استاز اطالعات جدول نیز بدست میهمانطور که 

درصدي در 4/1گردد که هزینه وصول سبه میبه درآمدهاي مالیاتی محاهزینه وصول از طریق نسبت اعتبارات 
سازي بستري مناسب جهت باشد، از این رو با توجه به ضرورت آمادهمی95درصدي در سال 6/1و 94سال 
.انسانی، سازمان در محدوده مناسبی قرار داردسازي طرح جامع مالیاتی و نیز افزایش تعداد نیروي پیاده

میلیارد ریال–1390-95طی سالهاي امور مالیاتی کشوراعتبارات سازمان : 1-4جدول 
139013911392139313941395اطالعات و نحوه محاسبه

%6/1%47/1%41/1%2/1%3/1%5/1اعتبارات به درآمد مالیاتی: هزینه وصول مالیات
181719242634درآمد مالیاتی به جمع پرسنل: سهم هر فرد در درآمد مالیاتی

18,74822,43126,06926,18926,327-تعداد پرسنل رسمی و پیمانی
4,1413,9433,7133,8633,881-تعداد پرسنل قرار دادي

19,97222,88926,37429,78230,05230,208*جمع پرسنل
359,452395,167494,249709,651783,2001,014,704درآمد مالیاتی

1396تحلیلی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور سال -آماريسالنامه : منبع



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٩٨

تعداد منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و درآمدهاي مالیاتی. 3
-95هاي را طی سالتعداد منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و میزان درآمدهاي مالیاتی) 2-4(نمودار 

این .انسانی، میزان درآمدهاي مالیاتی دولت نیز افزایش یافته استيتعداد نیروبا افزایش .دهدنشان می1390
گیري در افزایش چشم1391نکته صحیح است که به دلیل گذار سازمان از سیستم سنتی به مدرن از سال 

. ودشایم، لیکن تعداد نیروي انسانی یکی از عوامل مهم در این فرآیند محسوب میرا شاهد بودهمدهايدرآ
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تعداد منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و درآمدهاي مالیاتی. 3
-95هاي را طی سالتعداد منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و میزان درآمدهاي مالیاتی) 2-4(نمودار 

این .انسانی، میزان درآمدهاي مالیاتی دولت نیز افزایش یافته استيتعداد نیروبا افزایش .دهدنشان می1390
گیري در افزایش چشم1391نکته صحیح است که به دلیل گذار سازمان از سیستم سنتی به مدرن از سال 

. ودشایم، لیکن تعداد نیروي انسانی یکی از عوامل مهم در این فرآیند محسوب میرا شاهد بودهمدهايدرآ
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تعداد منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و درآمدهاي مالیاتی. 3
-95هاي را طی سالتعداد منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و میزان درآمدهاي مالیاتی) 2-4(نمودار 

این .انسانی، میزان درآمدهاي مالیاتی دولت نیز افزایش یافته استيتعداد نیروبا افزایش .دهدنشان می1390
گیري در افزایش چشم1391نکته صحیح است که به دلیل گذار سازمان از سیستم سنتی به مدرن از سال 

. ودشایم، لیکن تعداد نیروي انسانی یکی از عوامل مهم در این فرآیند محسوب میرا شاهد بودهمدهايدرآ



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

٩٩

ي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدامورتعداد نی. 4
. بهره گرفته شد1393-95هاي بهتر از نمودار وضعیت سازمان از نظر نوع استخدام در سالبراي تحلیل 

انسانی سپس شاغلین پیمانی بیشترین سهم نیروي و دهد، تعداد شاغلین رسمیهمانطور که نمودار نشان می
در سال از کل نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور شاغلین رسمی سهم دهند، بطوري که را تشکیل می

24برابر با درصد، و سهم شاغلین پیمانی از کل نیروي انسانی سازمان نیز تقریبا63ًبرابر با تقریبا95ًو 94
اغلین سازمان امور مالیاتی کل کشور را درصد ش13همچنین نیروهاي قراردادي در حدود . درصد است

.دهندتشکیل می
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24برابر با درصد، و سهم شاغلین پیمانی از کل نیروي انسانی سازمان نیز تقریبا63ًبرابر با تقریبا95ًو 94
اغلین سازمان امور مالیاتی کل کشور را درصد ش13همچنین نیروهاي قراردادي در حدود . درصد است
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در سال از کل نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور شاغلین رسمی سهم دهند، بطوري که را تشکیل می

24برابر با درصد، و سهم شاغلین پیمانی از کل نیروي انسانی سازمان نیز تقریبا63ًبرابر با تقریبا95ًو 94
اغلین سازمان امور مالیاتی کل کشور را درصد ش13همچنین نیروهاي قراردادي در حدود . درصد است
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١٠٠

درصد/نفر-و سهم هر یک از منابع استخدامی از کل پرسنلتعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور: 2-4جدول 
1395سال 1394سال 1393سال وضعیت استخدامی

29,78230,05230,208کل پرسنل سازمان امور مالیاتی کشور
تعداد شاغلین 

رسمی
19,05096/6319,07246/6319,09721/63سهم شاغلین رسمی از کل پرسنل سازمان

تعداد شاغلین 
پیمانی

7,01956/237,11768/237,23093/23سهم شاغلین پیمانی از کل پرسنل سازمان

تعداد شاغلین 
قراردادي

3,71346/123,86385/123,88184/12سهم شاغلین قراردادي از کل پرسنل سازمان

1396تحلیلی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور سال - سالنامه آماري: منبع

ضعیت تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را به تفکیک نوع و) 5-4(و ) 4-4(، )3-4(همچنین جداول 
.دندهو به تفکیک استانی نشان می-و مشاغل کارگريرسمی، پیمانی، انجام کار معین -استخدام
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تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدام : 3-4نمودار 
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١٠٠

درصد/نفر-و سهم هر یک از منابع استخدامی از کل پرسنلتعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور: 2-4جدول 
1395سال 1394سال 1393سال وضعیت استخدامی

29,78230,05230,208کل پرسنل سازمان امور مالیاتی کشور
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قراردادي

3,71346/123,86385/123,88184/12سهم شاغلین قراردادي از کل پرسنل سازمان

1396تحلیلی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور سال - سالنامه آماري: منبع

ضعیت تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را به تفکیک نوع و) 5-4(و ) 4-4(، )3-4(همچنین جداول 
.دندهو به تفکیک استانی نشان می-و مشاغل کارگريرسمی، پیمانی، انجام کار معین -استخدام

پیمانی انجام کار معین مشالغل کارگري

تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدام : 3-4نمودار 

93سال  94سال  95سال 
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درصد/نفر-و سهم هر یک از منابع استخدامی از کل پرسنلتعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور: 2-4جدول 
1395سال 1394سال 1393سال وضعیت استخدامی

29,78230,05230,208کل پرسنل سازمان امور مالیاتی کشور
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رسمی
19,05096/6319,07246/6319,09721/63سهم شاغلین رسمی از کل پرسنل سازمان

تعداد شاغلین 
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1396تحلیلی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور سال - سالنامه آماري: منبع

ضعیت تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را به تفکیک نوع و) 5-4(و ) 4-4(، )3-4(همچنین جداول 
.دندهو به تفکیک استانی نشان می-و مشاغل کارگريرسمی، پیمانی، انجام کار معین -استخدام

مشالغل کارگري

تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدام : 3-4نمودار 
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١٠١

1393تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدام سال : 3-4جدول 
کار معین رسمیپیمانیواحد سازمانیردیف

)مشخص(
مشاغل 
کارگري

جمع کل

32686384291,302اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی1
1985682838832اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی2
167313430523اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل3

4601,3291231082,020اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان4
1504849725756اداره کل امور مالیاتی استان البرز5
103146300279کل امور مالیاتی استان ایالماداره6
1542703041495اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر7
128189261344اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري8
1271732011331اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی9

5171,276125591,977استان خراسان رضوياداره کل امور مالیاتی 10
122163219315اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی11
29783999481,283اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان12
1342813123469اداره کل امور مالیاتی استان زنجان13
1252813610452اداره کل امور مالیاتی استان سمنان14
123251396419اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان15
36682239751,302اداره کل امور مالیاتی استان فارس16
1373166210525اداره کل امور مالیاتی استان قزوین17
1232324113409اداره کل امور مالیاتی استان قم18
1772242712440اداره کل امور مالیاتی استان کردستان19
2565696635926اداره کل امور مالیاتی استان کرمان20
1413683412555اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه21
99146180263اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد22
1443983519596مالیاتی استان گلستاناداره کل امور 23



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٢

2107469891,063اداره کل امور مالیاتی استان گیالن24
1843203710551اداره کل امور مالیاتی استان لرستان25
204900108291,241اداره کل امور مالیاتی استان مازندران26
1603593228579اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي27
112207318358اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان28
1583593316566اداره کل امور مالیاتی استان همدان29
1383082231499اداره کل امور مالیاتی استان یزد30
353985215551,608امور مالیاتی استان تهران31
6913,7057741985,368تهرانامور مالیاتی شهر 32
211660357591,287ستاد سازمان امور مالیاتی کشور33

7,01919,0502,8611,02729,782جمع کل
و رفاهانسانیمنابعاداره کل :منبع

1394تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدام سال : 4-4جدول 
کار معین رسمیپیمانیواحد سازمانیردیف

)مشخص(
مشاغل 
کارگري

جمع کل

32686384291,302اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی1
1985682838832اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی2
167313430523اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل3

4601,3291231082,020اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان4
1504849725756اداره کل امور مالیاتی استان البرز5
103146300279اداره کل امور مالیاتی استان ایالم6
1542703041495اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر7
128189261344چهارمحال و بختیارياداره کل امور مالیاتی استان 8
1271732011331اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی9

5171,276125591,977اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي10
122163219315اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی11
29783999481283استان خوزستاناداره کل امور مالیاتی 12



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٣

1342813123469اداره کل امور مالیاتی استان زنجان13
1252813610452اداره کل امور مالیاتی استان سمنان14
123251396419اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان15
36682239751,302اداره کل امور مالیاتی استان فارس16
1373166210525اداره کل امور مالیاتی استان قزوین17
1232324113409اداره کل امور مالیاتی استان قم18
1772242712440اداره کل امور مالیاتی استان کردستان19
2565696635926اداره کل امور مالیاتی استان کرمان20
1413683412555مالیاتی استان کرمانشاهاداره کل امور 21
99146180263اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد22
1443983519596اداره کل امور مالیاتی استان گلستان23
2107469891,063اداره کل امور مالیاتی استان گیالن24
1843203710551لرستاناداره کل امور مالیاتی استان 25
204900108291,241اداره کل امور مالیاتی استان مازندران26
1603593228579اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي27
112207318358اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان28
1583593316566اداره کل امور مالیاتی استان همدان29
1383082231499اداره کل امور مالیاتی استان یزد30
353975215551,608امور مالیاتی استان تهران31
7057741985,368..6913امور مالیاتی شهر تهران32
211660357591,287ستاد سازمان امور مالیاتی کشور33

7,11719,0722,8611,00230,052جمع کل
و رفاهمنابع انسانیاداره کل :منبع



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٤

1395تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدام سال: 5-4جدول 
کار معین رسمیپیمانیواحد سازمانیردیف

)مشخص(
جمع کلمشاغل کارگري

33086379281,300اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی1
2105572638831اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی2
166310460522اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل3
4721,3511191082,050اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان4
15249610324775اداره کل امور مالیاتی استان البرز5
106149310286امور مالیاتی استان ایالماداره کل 6
1552723340500اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر7
133191261351اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري8
1331742111339اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی9

5291,264122591,974استان خراسان رضوياداره کل امور مالیاتی 10
123163209315اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی11
30784997501303اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان12
1372792924469اداره کل امور مالیاتی استان زنجان13
129276369450اداره کل امور مالیاتی استان سمنان14
123249396417اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان15
37081940711300اداره کل امور مالیاتی استان فارس16
1433156010528اداره کل امور مالیاتی استان قزوین17
1322354113421اداره کل امور مالیاتی استان قم18
1992282912468اداره کل امور مالیاتی استان کردستان19
2605736435932اداره کل امور مالیاتی استان کرمان20
1473593213551اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه21
103144220269اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد22
1433973119590مالیاتی استان گلستاناداره کل امور23
2157359691,055اداره کل امور مالیاتی استان گیالن24
205317359566اداره کل امور مالیاتی استان لرستان25
219902107291,257اداره کل امور مالیاتی استان مازندران26
1583653327583اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي27
114217318370اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان28
1583543616564اداره کل امور مالیاتی استان همدان29
1383132131503اداره کل امور مالیاتی استان یزد30
1,0804,7189752537,026استان تهرانشهر وامور مالیاتی31
241663400391,343سازمان امور مالیاتی کشورستاد 32

7,23019,0972,8801,00130,208جمع کل



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٥

و رفاهمنابع انسانیاداره کل :منبع

سازمانیپستوسازمانیواحدهايتفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد. 5
سازمان امور مالیاتی کشور را به تفکیک رده پستی طی تعداد نیروي انسانی رسمی و پیمانی) 4-4(نمودار 

دهد رده پست کارشناس ارشد مالیاتی در نشان میهمانطور که نمودار . دهدنشان می1393-95هاي سال
پر واضح است به دلیل ماهیت تخصصی . را به خود اختصاص داده استبیشترین فراوانی 95و 94سال 

کارشناس و کارشناس ارشد مالیاتی توزیع د کارکنان در دو رده مالیاتیمشاغل در سازمان بشترین تعدا
پست درصد در رده 37نفر کارکنان رسمی و پیمانی 26,327، از 1395که در سال اي اند؛ به گونهشده

در ضمن رده غیرمالیاتی . درصد در رده پست کارشناس مالیاتی فعالیت دارند27و لیاتیکارشناس ارشد ما
فناوري اطالعات، (غیرمالیاتی تر در بخشهاي پستی رئیس گروه، رئیس اداره و پایینردهبرگیرنده نیز در

.باشدمی... ) ی، حراست و قتوسعه مدیریت و منابع، امور حقو

رئیس 
سازمان

عضو 
هیئت 
عالی

معاون 
سازمان و 

همتراز

عضو 
شوراي 
عالی 
مالیاتی

93ابتداي سال  1 4 7 11

94ابتداي سال  1 4 7 15

95ابتداي سال  1 3 6 13

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک رده پستی: 4-4نمودار 

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٥

و رفاهمنابع انسانیاداره کل :منبع

سازمانیپستوسازمانیواحدهايتفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد. 5
سازمان امور مالیاتی کشور را به تفکیک رده پستی طی تعداد نیروي انسانی رسمی و پیمانی) 4-4(نمودار 

دهد رده پست کارشناس ارشد مالیاتی در نشان میهمانطور که نمودار . دهدنشان می1393-95هاي سال
پر واضح است به دلیل ماهیت تخصصی . را به خود اختصاص داده استبیشترین فراوانی 95و 94سال 

کارشناس و کارشناس ارشد مالیاتی توزیع د کارکنان در دو رده مالیاتیمشاغل در سازمان بشترین تعدا
پست درصد در رده 37نفر کارکنان رسمی و پیمانی 26,327، از 1395که در سال اي اند؛ به گونهشده

در ضمن رده غیرمالیاتی . درصد در رده پست کارشناس مالیاتی فعالیت دارند27و لیاتیکارشناس ارشد ما
فناوري اطالعات، (غیرمالیاتی تر در بخشهاي پستی رئیس گروه، رئیس اداره و پایینردهبرگیرنده نیز در

.باشدمی... ) ی، حراست و قتوسعه مدیریت و منابع، امور حقو

عضو 
شوراي 
عالی 
مالیاتی

مدیر کل 
و همتراز

معاون 
مدیر کل

نماینده 
کمیسیون

رئیس 
امور 
مالیاتی

رئیس 
گروه 
مالیاتی

کارشناس 
ارشد 
مالیاتی

کارشناس 
مالیاتی

11 81 259 268 958 2572 9382 5282

15 82 270 325 1002 2723 9589 7480

13 80 284 339 1068 2947 9858 7239

تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک رده پستی: 4-4نمودار 

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٥

و رفاهمنابع انسانیاداره کل :منبع

سازمانیپستوسازمانیواحدهايتفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد. 5
سازمان امور مالیاتی کشور را به تفکیک رده پستی طی تعداد نیروي انسانی رسمی و پیمانی) 4-4(نمودار 

دهد رده پست کارشناس ارشد مالیاتی در نشان میهمانطور که نمودار . دهدنشان می1393-95هاي سال
پر واضح است به دلیل ماهیت تخصصی . را به خود اختصاص داده استبیشترین فراوانی 95و 94سال 

کارشناس و کارشناس ارشد مالیاتی توزیع د کارکنان در دو رده مالیاتیمشاغل در سازمان بشترین تعدا
پست درصد در رده 37نفر کارکنان رسمی و پیمانی 26,327، از 1395که در سال اي اند؛ به گونهشده

در ضمن رده غیرمالیاتی . درصد در رده پست کارشناس مالیاتی فعالیت دارند27و لیاتیکارشناس ارشد ما
فناوري اطالعات، (غیرمالیاتی تر در بخشهاي پستی رئیس گروه، رئیس اداره و پایینردهبرگیرنده نیز در

.باشدمی... ) ی، حراست و قتوسعه مدیریت و منابع، امور حقو

کارشناس 
مالیاتی

کاردان 
مالیاتی

غیر 
مالیاتی

5282 220 3479

7480 216 4331

7239 194 4295



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٦

هاي پستی به تفکیک وضعیت نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را بر اساس ردهنیز ) 8-4(تا ) 6-4(جداول 
.دهندهاي کشور نشان میاستان

1393سالسازمانیپستوسازمانیواحدهايتفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد: 6-4جدول

ف
ردی

کاردان واحد سازمانی
مالیاتی

کارشناس 
مالیاتی

کارشناس 
ارشد مالیاتی

رئیس 
گروه 
مالیاتی

رئیس 
امور 
مالیاتی

معاون 
مدیرکل

مدیرکل
و همتراز

نماینده 
کمیسیون

غیر 
مالیاتی

7357509122318114140اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی1
82272917425618126اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی2
2184142421341587اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل3
27541703162487113287کل امور مالیاتی استان اصفهاناداره 4
131512558728511084اداره کل امور مالیاتی استان البرز5
11085127741347اداره کل امور مالیاتی استان ایالم6
2137129392261682اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر7
312280351241555امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیارياداره کل 8
111876251131362اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی9

16633662181579126208اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي10
11117529931155اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی11
23291439129459114185اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان12
2151139391441560اداره کل امور مالیاتی استان زنجان13
2117141431641775اداره کل امور مالیاتی استان سمنان14
0116121391151675بلوچستاناداره کل امور مالیاتی استان سیستان و 15
938345211444618171اداره کل امور مالیاتی استان فارس16
2151155561241666اداره کل امور مالیاتی استان قزوین17
113813327941438اداره کل امور مالیاتی استان قم18
0173113341321560کردستاناداره کل امور مالیاتی استان 19
528926296309112121اداره کل امور مالیاتی استان کرمان20
6189169451341478اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه21
110645311151441اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد22
5190186441441593امور مالیاتی استان گلستاناداره کل 23
11217425104307111150اداره کل امور مالیاتی استان گیالن24
0212151421351476اداره کل امور مالیاتی استان لرستان25
1218521130378114174اداره کل امور مالیاتی استان مازندران26
2189163502061682اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي27
089120291431162اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان28
0181147611751699اداره کل امور مالیاتی استان همدان29
3149155471221671اداره کل امور مالیاتی استان یزد30
283344411655919723261مالیاتی استان تهرانامور 31
309082,138528150371180513امور مالیاتی شهر تهران32



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٧

4004715559340547ستاد سازمان امور مالیاتی کشور33
2167,4809,5892,7231,002270823254,331جمع کل

و رفاهمنابع انسانیاداره کل :منبع

1394سالسازمانیپستوسازمانیواحدهايتفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد: 7-4جدول

ف
ردی

کاردان واحد سازمانی
مالیاتی

کارشناس 
مالیاتی

کارشناس 
ارشد مالیاتی

رئیس 
گروه 
مالیاتی

رئیس 
امور 
مالیاتی

معاون 
مدیرکل

مدیرکل 
و همتراز

نماینده 
کمیسیون

غیر 
مالیاتی

7357509122318114140اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی1
82272917425618126اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی2
2184142421341587اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل3
27541703162487113287استان اصفهاناداره کل امور مالیاتی 4
131512558728511084اداره کل امور مالیاتی استان البرز5
11085127741347اداره کل امور مالیاتی استان ایالم6
2137129392261682اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر7
312280351241555استان چهارمحال و بختیارياداره کل امور مالیاتی 8
111876251131362اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی9

16633662181579126208اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي10
11117529931155اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی11
23291439129459114185اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان12
2151139391441560اداره کل امور مالیاتی استان زنجان13
2117141431641775اداره کل امور مالیاتی استان سمنان14
0116121391151675اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان15
938345211444618171اداره کل امور مالیاتی استان فارس16
2151155561241666اداره کل امور مالیاتی استان قزوین17
113813327941438اداره کل امور مالیاتی استان قم18
0173113341321560اداره کل امور مالیاتی استان کردستان19
528926296309112121اداره کل امور مالیاتی استان کرمان20
6189169451341478اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه21
110645311151441اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد22
5190186441441593گلستاناداره کل امور مالیاتی استان 23
11217425104307111150اداره کل امور مالیاتی استان گیالن24
0212151421351476اداره کل امور مالیاتی استان لرستان25
1218521130378114174اداره کل امور مالیاتی استان مازندران26
2189163502061682مالیاتی استان مرکزياداره کل امور 27
089120291431162اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان28
01811476117511699اداره کل امور مالیاتی استان همدان29
3149155471221671اداره کل امور مالیاتی استان یزد30
2833444116559191923261تهرانامور مالیاتی استان31
309082138528150373780513امور مالیاتی شهر تهران32



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٨

4004715559590547ستاد سازمان امور مالیاتی کشور33
2167,4809,5892,72310022702703254,331جمع کل

و رفاهمنابع انسانیاداره کل :منبع

1395سال سازمانیپستوسازمانیواحدهايتفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد: 8-4جدول

ف
ردی

کاردان واحد سازمانی
مالیاتی

کارشناس 
مالیاتی

کارشناس ارشد 
مالیاتی

رئیس 
گروه 
مالیاتی

رئیس 
امور 
مالیاتی

معاون 
مدیرکل

مدیرکل 
و همتراز

نماینده 
کمیسیون

غیر 
مالیاتی

10358494143298115135اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی1
82272907826719121اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی2
1175143451431589اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل3
23525761160525112284اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان4
131632578725511087اداره کل امور مالیاتی استان البرز5
011350311021345اداره کل امور مالیاتی استان ایالم6
1110158452461676اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر7
212285341341657بختیارياداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و 8
013073251131262اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی9

13640639204568129203اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي10
1988829931354اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی11
20295449142459114181امور مالیاتی استان خوزستاناداره کل 12
2138149441551260اداره کل امور مالیاتی استان زنجان13
2104151451641874اداره کل امور مالیاتی استان سمنان14
2116125371451567اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان15
833449012840718173اداره کل امور مالیاتی استان فارس16
281212651741967اداره کل امور مالیاتی استان قزوین17
2145126311141443اداره کل امور مالیاتی استان قم18
0197113341441460اداره کل امور مالیاتی استان کردستان19
429327292328114117اداره کل امور مالیاتی استان کرمان20
3188171461151576اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه21
110946321151438اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد22
5186181431761596اداره کل امور مالیاتی استان گلستان23
11202427118327113139اداره کل امور مالیاتی استان گیالن24
0219167401351572اداره کل امور مالیاتی استان لرستان25
1229526128379113177اداره کل امور مالیاتی استان مازندران26
0184172561961580اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي27
0100120311531061اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان28
0164165591861594اداره کل امور مالیاتی استان همدان29
1153157391741673اداره کل امور مالیاتی استان یزد30
541,1412,6018052345815110779امور مالیاتی شهر تهران31
4005117166350555ستاد سازمان امور مالیاتی کشور32



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٩

1947,2399,8582,9471,068284803394,295جمع کل
هو رفامنابع انسانیاداره کل :منبع

تحصیالتسطحتفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد. 6
منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را از نظر سطح تحصیالت مورد ارزیابی قرار وضعیت ) 5-4(نمودار 

به ترتیب کارکنان با مدرك کارشناسی و باالتر 95و 94در سال گردد همانطور که مالحضه می. دهدمی
نقشه راه الزام قانونی در برنامه عملیاتی . اندبه خود اختصاص دادهدرصد کل نیروها را 78و 75حدود 

هاي اصالح نظام اداري در خصوص نسبت کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر براي دستگاه
توان نتیجه گرفت سازمان امور مالیاتی کشور درصد ذکر شده است، لذا می56حداقل 1396اجرایی تا سال 

تحلیلی منابع انسانی -سالنامه آماري(باشد هاي اجرایی میهاي پیشرو در میان دستگاهدر این زمینه از سازمان
).1396سازمان امور مالیاتی کشور، 

دیپلم و پایین تر
93ابتداي سال  5271

94ابتداي سال  4886

95ابتداي سال  4503

0
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تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک مدرك تحصیلی   : 5- 4نمودار

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٩

1947,2399,8582,9471,068284803394,295جمع کل
هو رفامنابع انسانیاداره کل :منبع

تحصیالتسطحتفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد. 6
منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را از نظر سطح تحصیالت مورد ارزیابی قرار وضعیت ) 5-4(نمودار 

به ترتیب کارکنان با مدرك کارشناسی و باالتر 95و 94در سال گردد همانطور که مالحضه می. دهدمی
نقشه راه الزام قانونی در برنامه عملیاتی . اندبه خود اختصاص دادهدرصد کل نیروها را 78و 75حدود 

هاي اصالح نظام اداري در خصوص نسبت کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر براي دستگاه
توان نتیجه گرفت سازمان امور مالیاتی کشور درصد ذکر شده است، لذا می56حداقل 1396اجرایی تا سال 

تحلیلی منابع انسانی -سالنامه آماري(باشد هاي اجرایی میهاي پیشرو در میان دستگاهدر این زمینه از سازمان
).1396سازمان امور مالیاتی کشور، 

کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد

2739 15711 2789

2561 18853 3617

2203 18733 4750

تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک مدرك تحصیلی   : 5- 4نمودار

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٠٩

1947,2399,8582,9471,068284803394,295جمع کل
هو رفامنابع انسانیاداره کل :منبع

تحصیالتسطحتفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد. 6
منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را از نظر سطح تحصیالت مورد ارزیابی قرار وضعیت ) 5-4(نمودار 

به ترتیب کارکنان با مدرك کارشناسی و باالتر 95و 94در سال گردد همانطور که مالحضه می. دهدمی
نقشه راه الزام قانونی در برنامه عملیاتی . اندبه خود اختصاص دادهدرصد کل نیروها را 78و 75حدود 

هاي اصالح نظام اداري در خصوص نسبت کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر براي دستگاه
توان نتیجه گرفت سازمان امور مالیاتی کشور درصد ذکر شده است، لذا می56حداقل 1396اجرایی تا سال 

تحلیلی منابع انسانی -سالنامه آماري(باشد هاي اجرایی میهاي پیشرو در میان دستگاهدر این زمینه از سازمان
).1396سازمان امور مالیاتی کشور، 

دکتري

13

16

19

تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک مدرك تحصیلی   : 5- 4نمودار



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١٠

ها را به تفکیک مدرك تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و استان)11-4(تا ) 9-4(جداول 
.دهندنشان می1393-95هاي لتحصیلی طی سا

1393مدرك تحصیلی در سال تفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد: 9-4جدول

ف
دکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و کمترواحد سازمانیردی

128999191560اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی1
89655591190اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی2
4823367841استان اردبیلاداره کل امور مالیاتی 3
4601661,1612330اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان4
19861425720اداره کل امور مالیاتی استان البرز5
1318208400اداره کل امور مالیاتی استان ایالم6
4453349490اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر7
3720240470امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیارياداره کل 8
5013250180اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی9

2741871,3421731اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي10
3211245270اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی11
1801138591310مالیاتی استان خوزستاناداره کل امور 12
4625344540اداره کل امور مالیاتی استان زنجان13
5030310620اداره کل امور مالیاتی استان سمنان14
3245288540اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان15
2151468151260اداره کل امور مالیاتی استان فارس16
5533359780اداره کل امور مالیاتی استان قزوین17
5750258440اداره کل امور مالیاتی استان قم18
5526284750اداره کل امور مالیاتی استان کردستان19
162586001060اداره کل امور مالیاتی استان کرمان20
6254377620کرمانشاهاداره کل امور مالیاتی استان 21
1413206300اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد22
7641417620اداره کل امور مالیاتی استان گلستان23
2001046381210اداره کل امور مالیاتی استان گیالن24
5623388840اداره کل امور مالیاتی استان لرستان25
1611067741991اداره کل امور مالیاتی استان مازندران26
6433400820اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي27
7023236290اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان28
9440360720اداره کل امور مالیاتی استان همدان29
6229344640اداره کل امور مالیاتی استان یزد30
3701189661531امور مالیاتی استان تهران31
1,1135943,0576022امور مالیاتی شهر تهران32
31914150830910ستاد سازمان امور مالیاتی کشور33



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١١

48862,56118,8533,61716.جمع کل
و رفاهمنابع انسانیاداره کل :منبع

1394مدرك تحصیلی در سال تفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد: 10-4جدول

ف
دکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و کمترواحد سازمانیردی

128999191560اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی1
89655591190اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی2
4823367841اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل3
4601661,1612330اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان4
19861425720اداره کل امور مالیاتی استان البرز5
1318208400اداره کل امور مالیاتی استان ایالم6
4453349490بوشهراداره کل امور مالیاتی استان7
3720240470اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري8
5013250180اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی9

2741871,3421731اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي10
3211245270اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی11
1801138591310اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان12
4625344540اداره کل امور مالیاتی استان زنجان13
5030310620اداره کل امور مالیاتی استان سمنان14
3245288540اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان15
2151468151260امور مالیاتی استان فارساداره کل16
5533359780اداره کل امور مالیاتی استان قزوین17
5750258440اداره کل امور مالیاتی استان قم18
5526284750اداره کل امور مالیاتی استان کردستان19
162586001060اداره کل امور مالیاتی استان کرمان20
6254377620اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه21
1413206300اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد22
7641417620اداره کل امور مالیاتی استان گلستان23
2001046381210اداره کل امور مالیاتی استان گیالن24
5623388840مالیاتی استان لرستاناداره کل امور 25
1611067741991اداره کل امور مالیاتی استان مازندران26
6433400820اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي27
7023236290اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان28
9440360720اداره کل امور مالیاتی استان همدان29
6229344640اداره کل امور مالیاتی استان یزد30
1,4837124,0237553استان تهرانشهر وامور مالیاتی31
31914150830910ستاد سازمان امور مالیاتی کشور32

4,8862,56118,8533,61716جمع کل



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١٢

و رفاهمنابع انسانیاداره کل :منبع

1395مدرك تحصیلی در سال تفکیکبهکشورمالیاتیامورسازمانانسانینیرويتعداد: 11-4جدول

ف
دکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم و کمترواحد سازمانیردی

109968872080اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی1
83555361570اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی2
45233401131اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل3
43915011772840اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان4
18657449830اداره کل امور مالیاتی استان البرز5
1312208530اداره کل امور مالیاتی استان ایالم6
4041358610بوشهراداره کل امور مالیاتی استان7
3516236640اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري8
4811254260اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی9

2471551,3652061اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي10
3110238360اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی11
1791008381860اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان12
4418322850اداره کل امور مالیاتی استان زنجان13
4633283880اداره کل امور مالیاتی استان سمنان14
2923286790اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان15
2001338141530امور مالیاتی استان فارساداره کل16
41313551010اداره کل امور مالیاتی استان قزوین17
5740255690اداره کل امور مالیاتی استان قم18
4929292980اداره کل امور مالیاتی استان کردستان19
152545851410اداره کل امور مالیاتی استان کرمان20
5548358900اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه21
1410202430اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد22
68363791070اداره کل امور مالیاتی استان گلستان23
182896081760اداره کل امور مالیاتی استان گیالن24
49223771180مالیاتی استان لرستاناداره کل امور 25
138917402871اداره کل امور مالیاتی استان مازندران26
61223821180اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي27
6720245380اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان28
8841339960اداره کل امور مالیاتی استان همدان29
58233221000اداره کل امور مالیاتی استان یزد30
1,3485914,1459357امور مالیاتی شهر و استان تهران31
3021235583519ستاد سازمان امور مالیاتی کشور32

4,5032,20318,7334,75019جمع کل



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١٣

و رفاهانسانیمنابعاداره کل :منبع



فصل پنجم                                                    

هاي        آمار، عملکرد و نرخ
مالیاتی بین المللی



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١٥

OECDدرآمدهاي مالیاتی در کشورهاي عضو. 1

مالیـاتی جهـت   گـذاران  توانـد منبـع مفیـدي را در اختیـار سیاسـت     تجربیات سایر کشورها میتطبیق و تلفیق 
البته مقایسه مالیاتی ایران و کشورهاي در حال توسـعه بـا کشـورهاي    . شناسایی منابع مالیاتی جدید قرار دهد

ي ها شـامل سـطح درآمـد سـرانه    تفاوتهاي زیادي دارد که اینپیشرفته و صنعتی از بسیاري جهات تفاوت
هـاي  ی نیروي کار و توانمنـدي کشورها، وسعت نسبی بخش کشاورزي، وسعت مشاغل، وسعت بخش رسم

با این وجود براي بررسی بهتر وضعیت نظـام مالیـاتی ایـران،     . ترهنگ مالیاتی کشورهاسادارات مالیاتی و ف
OECDي تصویري از آمار و اطالعات مالیاتی مربوط به کشـورها ي ارایهبهسعی بر آن است فصلر این د

هـاي مالیـاتی ایـن کشـورها و مقایسـه آن بـا ایـران        عملکرد شاخصابتدا . پرداخته شودو مقایسه آن با ایران 
هاي مستقیم و غیرمسـتقیم از کـل درآمـدهاي مالیـاتی     هاي مختلف مالیاتگردد، سپس سهم پایهبررسی می

.این کشورها مورد تحلیل و مقایسه با این منابع درآمدي در ایران قرار خواهد گرفت
، مشارکت 1گذاريو سود سرمایهمالیات بر درآمد، سود پنج گروه کلیها به مالیاتOECDبنديدر طبقه

تقسـیم  5، مالیـات بـر کـاال و خـدمات    4، مالیات بـر دارایـی  3، مالیات بر حقوق و دستمزد2مین اجتماعیأدر ت
بـر اسـاس گـزارش    .باشـند هاي مالیاتی شامل چندین پایه مالیاتی مرتبط میکه هر کدام از این پایهشوندمی
اي مصرف هها به سمت مالیاتتبا تغییر ترکیب مالیا،٦)OECD(ر سازمان همکاري و توسعه اقتصادياخی

.شرفته افزایش یافته استپیو نیروي کار، درآمدهاي مالیاتی کشورهاي 
درآمدي کشورهاي هاي قابل مقایسه بین المللی درآمدهاي دادهOECDکشورهاي 2016تحلیل درآمدي 

OECDتهیه1965-2014هاي هاي نهایی درآمدهاي مالیاتی درسالآخرین نسخه ویرایش شده داده. است
.نیز بدست آمده است2015برآورد موقت درآمدهاي مالیاتی سال همچنین . استگردیده 

1 Tax on income, profit and capital gain
2 Social security contributions
3 Tax on payroll and workforce
4 Tax on property
5 Tax on property
6 Revenue Statistics 2016, Published on November 30, 2016



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١٦

میلیارد دالر–OECDدرآمد مالیاتی کشورهاي : 1-5جدول
*200420052006200720082009201020112012201320142015کشور

7/2057/2279/2419/2926/2842/2613312/4047/4314/4217/4027/464استرالیا
5/1257/1281357/1567/1769/1623/1591768/1691/1827/1879/163اتریش
4/1601671/1766/2019/2233/2051/2064/2272208/2341/2395/203بلژیک
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5/8961/9424/100211299/12302/111311119/12359/11882/12705/12911101فرانسه
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5/383/411/421/552/629/508/481/511/493/519/526/47مجارستان
56/69/63/82/61/44/4555/56/62/6ایسلند
1/562/626/71821/785/64602/65624/676/7367ایرلند
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5/358/412/401/477/432/379/448/518/562/606/649/56نیوزیلند
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1/577/105/654/76839/725/722/798/68776/786/68الپرتغ
185/196/201/25296/2525284/267/293/319/27اسلواکی
9/128/139/148/172/202/187/177/18175/171/186/15اسلونی
9/3664/4088/4565/5402/5271/4492/4511/4688/4342/4556/467406اسپانیا



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١٧

*200420052006200720082009201020112012201320142015کشور
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4/30226/33953/36944/38672/37817/33188/35157/37085/388842835/45001/4754آمریکا
متوسط

OECD
3/2984/3229/3463847/3973568/3734102/4107/4254/437418

.2017درآمدهاي مالیاتی، ، OECDتحلیل هاي درآمدي:منبع
.باشدمقدماتی میبرآورد به صورت2015آمار منتشر شده سال *

درصد از 72ه طور میانگین ب، 2017در سال OECDکشورهاي تحلیل آماري بر اساس گزارش ابتدایی 
درصد 91درصد در نروژ تا 6/47از (از محل درآمدهاي مالیاتی 2015در سال OECDيدرآمد کشورها

و )درصد7/33باالترین مربوط به امریکا با رقم (درصد از محل سهم تامین اجتماعی 1/16، )در بلژیک
. مین شده استأها، امتیازات و سایر درآمدها، تمابقی از محل فروش دارایی

OECD: منبع

تأمین اجتماعی
1%

فروش دارایی ها، امتیازات  
و سایر درآمدها 

27%

)OECD)2015ترکیب منابع درآمدي کشورهاي : 2-5نمودار 

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١٧
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1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١٨

درصد بوده کـه  %46حدود 1395ایران در سال منابع بودجه عمومی دولتنسبت درآمدهاي مالیاتی به کل 
مدهاي مالیاتی آسهم در،1394اتی در این سال نسبت به سال درصدي درآمدهاي مالی28افزایش همزمان با

یافتـه  افـزایش درصـد  2معادل،1394در مقایسه با سال نیز 1395دولتی در سال منابع بودجه عمومی از کل 
مـدها در کشـور ایـران در مقایسـه بـا      آن سـهم درآمـدهاي مالیـاتی از کـل در    رسـد همچنـا  نظر میه ب. است

.د اما در طی دو سال اخیر این سهم در حال افزایش استهاي جهانی فاصله زیادي دارمیانگین
همانطورکـه بیـان گردیـد شـامل مالیـات بـر درآمـد وسـود         OECDهمچنین ساختار مالیاتی در کشورهاي 

مشارکت درتأمین اجتماعی، مالیات بر حقـوق و دسـتمزد، مالیـات    ، )هامالیات بر درآمد شخصی و شرکت(
مالیات بر درآمد و سود و مالیـات بـر کـاال و    ، 2014بر دارایی و مالیات بر کاال و خدمات است که در سال 

مالیات بر حقـوق و دسـتمزد نیـز    . دهنددرصد، بیشترین سهم درآمدهاي مالیاتی را تشکیل می32خدمات با 
مشارکت در تأمین اجتماعی، مالیات بـر دارایـی وسـایر    . را در میزان درآمدهاي مالیاتی دارندکمترین سهم 

2014را درسـال  OECDدرصـد از کـل درآمـدهاي مالیـاتی کشـورهاي      3و6، 26ها نیز به ترتیـب  مالیات
.شوندشامل می

OECD: منبع
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1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١١٩

و 2013هايدرسالGDPبه صورت درصدي از OECDهمچنین میانگین ساختار مالیاتی کشورهاي
مجموع مالیات بر درآمد اشخاص و (درآمد مالیات بر درآمد . نشان داده شده است) 2-5(در جدول 2014

در 5/11به 2013در سال 4/11به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط از ) هاشرکت
در 11به 2013در سال 8/10کاال و خدمات نیز به طور متوسط از مالیات بر . افزایش داشته است2014سال 

.اندهاي مالیاتی بدون تغییر بودهافزایش یافته و بقیه پایه2014سال  
)GDPمتوسط درصدي از (2014و OECD ،2013ساختار مالیاتی در کشورهاي : 2-5جدول 
20132014زیر مجموعه پایه مالیاتیپایه مالیاتی

4/115/11بر درآمدمالیات

3/84/8مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی:شامل
9/28/2)هاشرکت(مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی 

1/91/9مشارکت در تأمین اجتماعی
4/04/0مالیات بر حقوق و دستمزد

9/19/1مالیات بر دارایی
8/1011مالیات بر کاال و خدمات

2016هاي تحلیل آماري داده: منبع

هاي مالیاتیعملکرد شاخص. 1-1
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی. 1-1-1

GDPدهد متوسط نسبت مالیات به، نشان میOECDنشریه آماري درآمد ساالنه2016گزارش 

افزایش 2015در سال درصد3/34به2014در سال درصد2/34با اندکی افزایش، ازOECDکشورهاي
.به خود اختصاص داده است2015تاکنون، این رقم باالترین سطح را در سال 1965از سال . یافته است

را 2015در سال )درصدGDP)6/46، دانمارك بیشترین نسبت مالیات بهOECDدر بین کشورهاي
در رده هاي بعدي قرار ) درصد8/44(و بلژیک ) درصد5/45(داراست و پس از آن کشورهاي فرانسه 

کمترین نسبت مالیات بهدرصد7/20و شیلی با نسبت 2015درصد در سال 4/17مکزیک با نسبت . دارند
GDPرا بین کشورهايOECDو ) درصدي6/23با نسبت (پس از آنها ایرلند . اندبه خود اختصاص داده

. در رتبه سوم و چهارم قرار دارند) يدرصد3/25با نسبت (جمهوري کره 



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٢٠

ارقام به درصد-OECDيکشورهادری داخلناخالصدیتولبهاتیمالنسبت:3-5جدول
*200420052006200720082009201020112012201320142015کشور

3/309/295/297/29278/256/253/263/275/278/2728استرالیا
8/419/404/405/404/41418/40417/415/42435/43اتریش
2/431/438/426/42431/424/4243447/447/448/44بلژیک
5/323/326/323/325/314/314/302/307/305/308/309/31کانادا
1/197/20228/224/212/175/192/215/21208/197/20شیلی

7/345/341/343/345/334/325/324/338/333/345/335/33جمهوري چک
4/46484/464/469/442/453/454/454/466/479/506/46دانمارك
1/319/294/301/313/319/342/339/311/328/319/326/33استونی
8/411/422/425/412/419/408/40427/427/439/4344فنالند
2/428/421/434/422/423/416/419/421/44452/455/45فرانسه
9/339/335/349/344/351/36357/354/365/361/369/36آلمان
302/313/302/31318/30325/335/344/349358/36یونان

2/378/367/366/395/39393/375/366/384/385/384/39مجارستان
6/364/394/407/381/35323/334/342/359/357/381/37ایسلند
1/292/29314/306/286/275/274/279/27299/296/23ایرلند
3/391/396/407/416/411/428/419/419/439/436/433/43ایتالیا
..1/293/271/285/285/28276/276/284/293/3032ژاپن
225/226/238/246/248/234/232/248/243/246/243/25کره

373/383/366/362/37391/389/378/384/388/3737لوکزامبورگ
118/114/112/138/136/135/132/136/139/132/154/17مکزیک

8/341/364/361/365/364/352/369/351/367/365/378/37هلند
1/34364/35343/335/306/309/304/324/314/328/32نیوزیلند

3/426/428/421/425/412/419/41425/415/401/391/38نروژ
..2/323/339/338/345/345/314/31323/329/311/32لهستان

3/309/305/31329/31306/305/32325/344/345/34الپرتغ
4/312/31299/291/299/281/287/285/284/30313/32اسلواکی
4/37386/371/374/362/369/365/368/368/366/366/36اسلونی
3/343/351/365/363/32305/313/311/327/322/338/33اسپانیا
6/456/464645441/442/435/426/428/427/423/43سوئد

5/265/264/261/267/261/275/26279/269/266/269/27سوییس
1/243/245/241/242/246/242/268/276/273/297/2830ترکیه

4/338/334/341/34343/328/326/33339/326/325/32انگلستان
6/249/256/267/262/25232/236/231/244/25264/26آمریکا

OECD4/339/331/341/346/337/328/323/338/332/342/343/34متوسط



1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٢١

.OECD ،2017: منبع
.است2017آمار مقدماتی منتشر شده در سال 2015هاي مربوط به سال داده*

GDPمالیات به، بیشترین افزایش نسبت OECD، در میان کشورهاي عضو2015و 2014هاي بین سال

در استونی، . )3-4نمودار (بوده است) واحد درصد3/1(و ترکیه ) واحد درصد3/2(مربوط به مکزیک 
مشاهده ) بیشتر از یک واحد درصد(یونان، مجارستان و جمهوري اسلواکی نیز افزایش نسبتاً قابل توجهی 

. شده است

2017هاي تحلیل آماري داده: منبع
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است که این امر نیز عمدتا2015ًدر سال GDPدر ایسلند ناشی از رشد نسبتاً بااليGDPکل مالیات به
به جز . هاي چندملیتی بوده استهاي نامشهود به قلمرو ایرلند توسط تعدادي از شرکتبه دلیل انتقال دارایی

درصد بوده که GDP ،6/34مالیات بهمتوسط نسبت 2015، در سال OECDکشور دیگر34ایرلند در 
.)4-5نمودار (واحد درصدي را تجربه کرده است3/0رشد 2014نسبت به سال 

2017هاي تحلیل آماري داده: منبع

OECDدر کشورهاي عضو ساختار سازمانی و نظام پرداخت . 1-1-2

هاي هاي مالیاتی، داشتن نظام پرداخت جداگانه براي سازمانعالوه بر اهمیت استقالل ساختار سازمان
و کشورهاي OECDبررسی کشورهاي عضو . مالیاتی نیز در سالهاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است

ت مجزایی دهد تقریباً یک سوم از این کشورها از سیستم پرداخنیز نشان میOECDغیر عضو منتخب
برند و بسیاري از سایر کشورها نیز در حال حرکت در این مسیر هاي مالیاتی خود بهره میبراي سازمان

عالوه بر این در اغلب کشورهاي مورد بررسی، سیستم منعطفی براي پرداخت پاداش به کارکنان . هستند
.براساس نحوه عملکرد آنها وجود دارد

خاص آن و نیز با هايویژگیتوجه به اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور ورسد با به طور کلی به نظر می
اي از استقالل به نظام مالیاتی درنظر گرفتن تجارب سایر کشورها الزم است در خصوص اعطاي درجه

.کشور و نیز نظام پرداخت جداگانه اقداماتی صورت گیرد
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OECDدر کشورهاي عضو ساختار سازمانی و نظام پرداخت :4-5جدول 

ساختار کشور
سازمان

ارتباط مستقیم نظام 
پرداخت با بخش عمومی

ارتباط گسترده نظام 
پرداخت با بخش عمومی

نظام پرداخت 
مستقل

نظام پرداخت 
پاداش منعطف

USB××استرالیا

SDMOF×اتریش

MDMOF×بلژیک

USBB××کانادا

USB××شیلی

USB××چک

×OTHER×دانمارك

SDMOF×استونی

USB××فنالند

SDMOF×فرانسه

OTHER××آلمان

×××USBیونان

USB×مجارستان

USB×ایسلند

×××USBایرلند

OTHER×ایتالیا

USB××ژاپن

USB×کره جنوبی

×××MDMOFلوگزامبورگ

×××USBBمکزیک

SDMOF××هلند

USB××نیوزلند

××USBنروژ

MDMOF××لهستان

SDMOF×پرتغال

USB×وواکیلاس

×××USBاسلوونی

USB××اسپانیا

USBB××سوئد

SDMOF××سوئیس

×××OTHERترکیه

USBB××بریتانیا

USBBآمریکا

OECDکشورهاي منتخب غیر عضو 

USBB××آرژانتین

×USB×برزیل

USBBبلغارستان

××××OTHERچین

USBB××کلمبیا

×××MDMOFکاستاریکا
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ساختار کشور
سازمان

ارتباط مستقیم نظام 
پرداخت با بخش عمومی

ارتباط گسترده نظام 
پرداخت با بخش عمومی

نظام پرداخت 
مستقل

نظام پرداخت 
پاداش منعطف

×SDMOF××کرواسی

×××MDMOFقبرس

×××SDMOFهنگ کنگ

USBB××/هند

×××SDMOFاندونزي

×××USBلتونی

××USBلیتوانی

××OTHER×مالزي

MDMOF×مالت

SDMOF××مراکش

×USB×رومانی

USB××روسیه

×××SDMOFعربستان

USBB××سنگاپور

USB××آفریقاي جنوبی

MDMOF××تایلند

SDMOF××ایران

OECD2016: منبع
USB : شخصیت شبه مستقل واحد؛USBB : شخصیت شبه مستقل واحد با هیات نظارت؛SDMOF : مدیریت واحد در وزارت اقتصاد؛MDMOF : مدیریت چند گانه

.سایر: OTHERدر وزارت اقتصاد؛ 

OECDدر کشورهاي ی مالیاتساختار. 1-2

هر یک از .گرددمیگیريدرآمدهاي مالیاتی اندازهاصلی در کلهايساختارهاي مالیاتی به وسیله مالیات
هاي تنها به معرفی این پایههاي مالیاتی دیگر است که در اینجاهاي مالیاتی که معرفی گردید شامل پایهپایه

. شودمالیاتی پرداخته می
:کل درآمدهاي مالیاتی

مالیات بر درآمد، سود و عایدي سرمایه)1
مالیات بر درآمد، سود و عایدي سرمایه اشخاص حقیقی)1-1

بر درآمد و سود اشخاص حقیقی)1-1-1
بر عایدي سرمایه اشخاص حقیقی)1-1-2

)هاشرکت(قوقی مالیات بر درآمد، سود و عایدي سرمایه اشخاص ح)1-2
حقوقیاشخاصبر درآمد و سود )1-2-1
بر عایدي سرمایه اشخاص حقوقی)1-2-2
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)2-1(و ) 1-1(موارد غیرقابل تخصیص بینمواردي )1-3
)SSC(مشارکت در تأمین اجتماعی )2

SSCکارمندان )2-1

SSCبر پایه حقوقی کارمندان )2-1-1

SSCبر پایه مالیات بر درآمد کارمندان )2-1-2

SSCکارفرمایان)2-2

SSCفرمایانبر پایه حقوقی کار)2-2-1

SSCفرمایانبر پایه مالیات بر درآمد کار)2-2-2

SSCخویش فرما یا غیرشاغل)2-3

SSCخویش فرما یا غیرشاغلبر پایه حقوقی )2-3-1

SSCخویش فرما یا غیرشاغلبر پایه مالیات بر درآمد )2-3-2

)3-2(و ) 2-2(، )1-2(موارد غیرقابل تخصیص بینمواردي )2-4
پایه حقوقیبر )2-4-1
بر پایه مالیات بر درآمد)2-4-2

مالیات بر حقوق و دستمزد نیروي کار)3
مالیات بر دارایی)4

مالیات بر اموال غیرمنقول)4-1
اشخاص حقیقی)4-1-1
اشخاص حقوقی)4-1-2

مالیات بر ثروت خالص)4-2
اشخاص حقیقی)4-2-1
اشخاص حقوقی)4-2-2

مالیات بر مستغالت، ارث و هدایا)4-3
مالیات بر مستغالت  و ارث)4-3-1
مالیات بر هدایا)4-3-2

ايمالیات بر معامالت مالی و سرمایه)4-4
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هاي غیرمکرر بر اموال و داراییمالیاتسایر )4-5
بر خالص ثروت)4-5-1
هاي غیرمکررسایر مالیات)4-5-2

مالیات بر کاال و خدمات)5
مالیات)5-1

مالیات عمومی)5-1-1
مالیات بر ارزش افزوده)5-1-1-1
مالیات بر فروش)5-1-1-2
هاي عمومی بر کاال و خدماتسایر مالیات)5-1-1-3

مالیات بر کاال و خدمات خاص)5-1-2
هاي غیرمستقیم خاصمالیات)5-1-2-1
انحصارات مالیبر سود )5-1-2-2
بر عوارض گمرك و واردات)5-1-2-3
بر صادرات)5-1-2-4
ايبر کاالهاي سرمایه)5-1-2-5
مالیات بر خدمات ویژه)5-1-2-6
ها بر معامالت و تجارت بین المللیسایر مالیات)5-1-2-7
ها بر کاال و خدمات خاصسایر مالیات)5-1-2-8

)2-5(و ) 1-5(موارد غیرقابل تخصیص بین )5-1-3
هایا انجام فعالیتمالیات بر کاربرد کاالها یا مجوز استفاده ازکاالها )5-2

هاي مکررمالیات)5-2-1
موتوريه موارد پرداختی توسط خانوارها در خصوص وسیل)5-2-1-1
در خصوص وسیله موتوريسایرینتوسط موارد پرداختی )5-2-1-2
هاي مکررسایر مالیات)5-2-1-3

هاي غیرمکررمالیات)5-2-2
)2-5(و ) 1-5(موارد غیرقابل تخصیص بین )5-3
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هاسایر مالیات)6
موارد پرداختی توسط مشاغل)6-1
پرداختی توسط غیر مشاغل یا افراد غیرقابل شناساییموارد )6-2

هاي مالیاتی برخی از ، آمار درآمد پایهOECDکشورهاي 2017در گزارش مقدماتی تحلیل آماري سال 
تا مالیاتی این کشورهااصلیهايباشد، لذا بر این اساس تنها به بررسی و تحلیل پایهکشورها موجود نمی

.شودپرداخته می2014سال 

سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. 1-2-1

نرسیدهبحرانازیشپسطوحبهوزنه،1هاشرکتمالیاتیدرآمدهايسهمون،نتاکجهانیبحرانازسپ
ها از کل درآمدهاي بر اساس نمودار کاهش شدید در سهم درآمدهاي مالیات بر درآمد شرکت. است

ادامه نداشته است، اما 2012و 2011هاي وجود دارد اما این کاهش در سال2009و 2008مالیاتی در سال 
درصد بوده، در حالی که این 8/8ها از کل درآمدهاي مالیاتی معادل سهم مالیات بر شرکت2014در سال 

.درصد ثبت شده است2/11معادل 2007نسبت در سال 

1 corporate tax
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درصد بوده، در حالی که این 8/8ها از کل درآمدهاي مالیاتی معادل سهم مالیات بر شرکت2014در سال 

.درصد ثبت شده است2/11معادل 2007نسبت در سال 

1 corporate tax
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١٢٧

هاسایر مالیات)6
موارد پرداختی توسط مشاغل)6-1
پرداختی توسط غیر مشاغل یا افراد غیرقابل شناساییموارد )6-2

هاي مالیاتی برخی از ، آمار درآمد پایهOECDکشورهاي 2017در گزارش مقدماتی تحلیل آماري سال 
تا مالیاتی این کشورهااصلیهايباشد، لذا بر این اساس تنها به بررسی و تحلیل پایهکشورها موجود نمی

.شودپرداخته می2014سال 

سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. 1-2-1

نرسیدهبحرانازیشپسطوحبهوزنه،1هاشرکتمالیاتیدرآمدهايسهمون،نتاکجهانیبحرانازسپ
ها از کل درآمدهاي بر اساس نمودار کاهش شدید در سهم درآمدهاي مالیات بر درآمد شرکت. است

ادامه نداشته است، اما 2012و 2011هاي وجود دارد اما این کاهش در سال2009و 2008مالیاتی در سال 
درصد بوده، در حالی که این 8/8ها از کل درآمدهاي مالیاتی معادل سهم مالیات بر شرکت2014در سال 

.درصد ثبت شده است2/11معادل 2007نسبت در سال 

1 corporate tax
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١٢٨

و ) نروژ% (17تا ) فنالند، مجارستان و اسلونی% (4اتی بین کل درآمدهاي مالیها ازسهم مالیات بر شرکت
قسمتی از این اختالف در دامنه سهم این مالیات به عوامل نهادي و خاص هر . متغیر است) شیلی% (21

.شودکشور مربوط می
درصد-OECDيکشورهادریاتیماليدرآمدهاکلازاشخاص حقوقیدرآمدبراتیمالسهم:5-5جدول 

200420052006200720082009201020112012201320142015کشور
..182/196/219/225/214/183/187/199/189/178/16استرالیا
2/53/52/58/58/50/46/49/48/41/50/52/5اتریش
0/73/71/80/86/75/59/55/68/69/62/76/7بلژیک
5/104/105/116/103/104/105/103/102/106/105/108/9کانادا
9/161/226/284/299/235/244/204/233/271/223/217/23شیلی

2/121/129/121/131/125/100/107/99/91/106/106/10جمهوري چک
2/61/79/78/67/52/40/58/47/59/53/57/5دانمارك
3/57/48/41/51/52/50/48/34/45/53/52/6استونی
1/86/77/70/91/87/40/62/69/44/54/49/4فنالند
4/65/57/68/67/65/36/51/68/58/51/56/4فرانسه
4/41/51/62/63/57/33/47/47/49/48/47/4آلمان
..6/93/106/89/78/71/88/71/61/32/33/5یونان

7/56/53/69/65/66/53/33/33/36/38/37/4مجارستان
7/29/48/51/62/52/57/20/54/50/66/88/7ایسلند
8/110/117/117/105/94/87/80/82/84/83/84/11ایرلند
9/67/58/65/70/77/55/52/55/58/50/58/4ایتالیا
..2/145/150/178/167/136/96/118/115/122/139/12ژاپن
3/149/153/141/159/154/148/134/159/140/148/128/12کره

4/154/159/137/143/147/144/154/134/135/124/119/11لوگزامبرگ
..6/104/117/125/147/127/112/139/143/137/169/16مکزیک

8/87/95/95/91/91/64/61/69/50/69/62/7هلند
5/158/168/152/141/130/112/129/121/141/142/135/13نیوزیلند

9/221/274/296/250/299/216/237/259/247/201/179/11نروژ
..1/65/61/79/79/72/72/64/65/66/54/5لهستان
3/95/80/99/101/112/90/97/96/86/93/82/9پرتغال

1/86/87/90/105/106/88/84/83/85/96/100/11اسلواکی
0/52/77/76/88/60/50/55/44/33/39/30/4اسلونی
1/109/105/119/128/88/72/69/58/65/61/61/7اسپانیا
3/65/75/78/74/64/66/73/70/62/63/69/6سوئد
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١٢٩

2/104/112/136/131/114/102/104/104/104/104/109/10سوییس
3/71/70/68/63/77/73/75/74/73/64/67/5ترکیه

1/83/98/105/90/101/87/86/81/87/75/75/7انگلستان
1/90/115/110/106/60/66/74/74/83/84/83/8امریکا

..OECD5/93/101/112/114/108/88/81/91/90/98/8متوسط 
.2017، گزارش اولیه سال OECD: منبع

دهد متوسط نشان میOECDها در کشورهاي مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کل مالیاتبررسی سهم 
دورهطیسهماما در ایران این. درصد بوده است9بطور متوسط2014تا 2004سهم این منبع مالیاتی از سال 

کلحقوقی ازسهم بسیار باالي مالیات اشخاصازحاکیکهاستبودهدرصد8/43متوسطبطور2014-2004
.باشدمیکشورمالیاتیدرآمدهاي

سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی. 1-2-2

بهشروعمستمربطوراتی،مالیدرآمدهايکلازاشخاصدرآمدبرمالیاتسهمون،نتاکجهانیبحرانازسپ
درآمدهاي مالیاتی رسیده درصد از کل 24، سهم مالیات بر اشخاص به 2014بطوري که در سال کرده؛افزایش

.درصد رقم خورده بود7/23این نسبت معادل 2007است؛ در حالی که پیش از بحران در سال 

و % 7این سهم از میزان 2014در سال . بین کشورها قابل توجه استمالیات بر درآمد اشخاص اختالف در سهم 
.در دانمارك متغیر است% 54و در استرالیا % 41میزاندر شیلی و جمهوري اسلواکی تا% 10
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١٢٩

2/104/112/136/131/114/102/104/104/104/104/109/10سوییس
3/71/70/68/63/77/73/75/74/73/64/67/5ترکیه

1/83/98/105/90/101/87/86/81/87/75/75/7انگلستان
1/90/115/110/106/60/66/74/74/83/84/83/8امریکا

..OECD5/93/101/112/114/108/88/81/91/90/98/8متوسط 
.2017، گزارش اولیه سال OECD: منبع

دهد متوسط نشان میOECDها در کشورهاي مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کل مالیاتبررسی سهم 
دورهطیسهماما در ایران این. درصد بوده است9بطور متوسط2014تا 2004سهم این منبع مالیاتی از سال 

کلحقوقی ازسهم بسیار باالي مالیات اشخاصازحاکیکهاستبودهدرصد8/43متوسطبطور2014-2004
.باشدمیکشورمالیاتیدرآمدهاي

سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی. 1-2-2

بهشروعمستمربطوراتی،مالیدرآمدهايکلازاشخاصدرآمدبرمالیاتسهمون،نتاکجهانیبحرانازسپ
درآمدهاي مالیاتی رسیده درصد از کل 24، سهم مالیات بر اشخاص به 2014بطوري که در سال کرده؛افزایش

.درصد رقم خورده بود7/23این نسبت معادل 2007است؛ در حالی که پیش از بحران در سال 

و % 7این سهم از میزان 2014در سال . بین کشورها قابل توجه استمالیات بر درآمد اشخاص اختالف در سهم 
.در دانمارك متغیر است% 54و در استرالیا % 41میزاندر شیلی و جمهوري اسلواکی تا% 10
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2/104/112/136/131/114/102/104/104/104/104/109/10سوییس
3/71/70/68/63/77/73/75/74/73/64/67/5ترکیه

1/83/98/105/90/101/87/86/81/87/75/75/7انگلستان
1/90/115/110/106/60/66/74/74/83/84/83/8امریکا

..OECD5/93/101/112/114/108/88/81/91/90/98/8متوسط 
.2017، گزارش اولیه سال OECD: منبع

دهد متوسط نشان میOECDها در کشورهاي مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کل مالیاتبررسی سهم 
دورهطیسهماما در ایران این. درصد بوده است9بطور متوسط2014تا 2004سهم این منبع مالیاتی از سال 

کلحقوقی ازسهم بسیار باالي مالیات اشخاصازحاکیکهاستبودهدرصد8/43متوسطبطور2014-2004
.باشدمیکشورمالیاتیدرآمدهاي

سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی. 1-2-2

بهشروعمستمربطوراتی،مالیدرآمدهايکلازاشخاصدرآمدبرمالیاتسهمون،نتاکجهانیبحرانازسپ
درآمدهاي مالیاتی رسیده درصد از کل 24، سهم مالیات بر اشخاص به 2014بطوري که در سال کرده؛افزایش

.درصد رقم خورده بود7/23این نسبت معادل 2007است؛ در حالی که پیش از بحران در سال 

و % 7این سهم از میزان 2014در سال . بین کشورها قابل توجه استمالیات بر درآمد اشخاص اختالف در سهم 
.در دانمارك متغیر است% 54و در استرالیا % 41میزاندر شیلی و جمهوري اسلواکی تا% 10
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درصد-OECDيکشورهادریاتیماليدرآمدهاکلازاشخاص حقیقیدرآمدبراتیمالسهم:6-5جدول
200420052006200720082009201020112012201320142015کشور

..2/406/393/376/365/373/374/383/391/390/390/41استرالیا

5/220/223/225/222/233/225/225/229/229/226/233/24اتریش
0/310/290/288/275/284/282/282/288/275/286/281/28بلژیک
6/345/355/351/377/372/360/351/364/362/363/368/36کانادا
8/52/53/48/47/55/78/66/68/62/73/71/7شیلی
8/123/127/117/116/107/102/106/106/107/108/108/10چکجمهوري

7/510/504/518/529/530/569/517/511/515/540/545/54دانمارك
1/204/181/184/185/190/169/151/164/162/175/172/17استونی
4/306/303/302/308/301/315/292/293/293/296/302/30فنالند
0/170/185/171/174/173/171/172/171/186/187/189/18فرانسه
9/221/232/240/255/262/253/247/247/251/263/267/26آلمان
..3/146/147/149/141/155/143/121/146/198/164/16یونان

7/179/172/182/183/197/184/179/137/140/149/137/12مجارستان
5/368/347/339/330/369/375/366/374/373/389/349/35ایسلند
4/291/295/293/301/304/300/301/314/329/310/328/31ایرلند
5/254/253/256/258/265/268/263/264/264/269/252/26ایتالیا
..8/173/184/186/199/190/206/184/186/182/199/18ژاپن

6/133/132/157/160/151/142/147/140/153/153/164/17کره
9/170/191/210/207/216/200/212/229/219/222/235/24لوکزامبورگ

..9/174/162/169/159/161/177/163/173/181/187/19مکزیک

0/166/178/177/182/181/225/218/204/198/187/185/20هلند
0/411/417/401/427/401/417/370/377/370/386/382/38نیوزیلند

6/232/227/202/225/211/246/231/234/238/244/254/27نروژ
..5/120/137/130/155/155/140/147/130/141/143/14لهستان

7/165/164/168/161/175/186/174/183/186/225/222/21الپرتغ
6/95/99/99/96/107/95/99/93/106/96/98/9اسلواکی
0/153/140/157/148/158/151/153/154/150/140/141/14اسلونی
3/183/182/194/206/210/229/218/229/225/223/223/21اسپانیا
8/316/319/319/308/298/289/275/270/284/286/288/28سوئد

7/326/325/317/311/318/319/310/316/312/310/311/31سوییس
9/147/146/150/175/164/160/145/134/149/137/146/14ترکیه

5/281/298/289/290/304/307/281/285/277/274/279/27انگلستان
3/344/354/363/387/393/348/348/385/387/383/398/40آمریکا

..OECD4/231/232/237/231/249/232/233/237/239/230/24متوسط 

.OECD ،2017: منبع
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تا 2004از سال OECDسهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهاي مالیاتی در بین کشورهاي 
بسیار کمتر OECDدر ایران این سهم در مقایسه با کشورهاي . باشددرصد می5/24بطور متوسط معادل2014

دهد که در کشور ن میاین موضوع نشااست،بودهدرصد5/13متوسطبطور2004-2014دورهبوده و طی
سهم مالیات بر اشخاص OECDایران بیشترین بار مالیاتی بر دوش اشخاص حقوقی بوده اما در کشورهاي 

.باشدحقیقی بسیار بیشتر می

مشارکت در تأمین اجتماعی. 1-2-3

بطوريیافته؛افزایششدتبهبحرانازپسنیزمالیاتیدرآمدهايکلازاجتماعیتامینمشارکت درسهم
آنازپسورسید2009سالدردرصد8/26به2007سالدرمالیاتیدرآمدهايکلازدرصد7/24ازکه
.استیافتهکاهش2014سالدرمالیاتیدرآمدهايکلازدرصد2/26به

جمهـوري  و درOECDبیشترین سهم مشـارکت در تـأمین اجتمـاعی از کـل درآمـدهاي مالیـاتی درکشـورهاي        
در مقابل استرالیا و نیوزلند مالیـاتی بـر مشـارکت درتـأمین     . باشدمی%)8/43(جمهوري چک %)9/42(اسلواکی 

. اجتماعی ندارند
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١٣١

تا 2004از سال OECDسهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهاي مالیاتی در بین کشورهاي 
بسیار کمتر OECDدر ایران این سهم در مقایسه با کشورهاي . باشددرصد می5/24بطور متوسط معادل2014

دهد که در کشور ن میاین موضوع نشااست،بودهدرصد5/13متوسطبطور2004-2014دورهبوده و طی
سهم مالیات بر اشخاص OECDایران بیشترین بار مالیاتی بر دوش اشخاص حقوقی بوده اما در کشورهاي 

.باشدحقیقی بسیار بیشتر می

مشارکت در تأمین اجتماعی. 1-2-3

بطوريیافته؛افزایششدتبهبحرانازپسنیزمالیاتیدرآمدهايکلازاجتماعیتامینمشارکت درسهم
آنازپسورسید2009سالدردرصد8/26به2007سالدرمالیاتیدرآمدهايکلازدرصد7/24ازکه
.استیافتهکاهش2014سالدرمالیاتیدرآمدهايکلازدرصد2/26به

جمهـوري  و درOECDبیشترین سهم مشـارکت در تـأمین اجتمـاعی از کـل درآمـدهاي مالیـاتی درکشـورهاي        
در مقابل استرالیا و نیوزلند مالیـاتی بـر مشـارکت درتـأمین     . باشدمی%)8/43(جمهوري چک %)9/42(اسلواکی 

. اجتماعی ندارند
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تا 2004از سال OECDسهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهاي مالیاتی در بین کشورهاي 
بسیار کمتر OECDدر ایران این سهم در مقایسه با کشورهاي . باشددرصد می5/24بطور متوسط معادل2014

دهد که در کشور ن میاین موضوع نشااست،بودهدرصد5/13متوسطبطور2004-2014دورهبوده و طی
سهم مالیات بر اشخاص OECDایران بیشترین بار مالیاتی بر دوش اشخاص حقوقی بوده اما در کشورهاي 

.باشدحقیقی بسیار بیشتر می

مشارکت در تأمین اجتماعی. 1-2-3

بطوريیافته؛افزایششدتبهبحرانازپسنیزمالیاتیدرآمدهايکلازاجتماعیتامینمشارکت درسهم
آنازپسورسید2009سالدردرصد8/26به2007سالدرمالیاتیدرآمدهايکلازدرصد7/24ازکه
.استیافتهکاهش2014سالدرمالیاتیدرآمدهايکلازدرصد2/26به

جمهـوري  و درOECDبیشترین سهم مشـارکت در تـأمین اجتمـاعی از کـل درآمـدهاي مالیـاتی درکشـورهاي        
در مقابل استرالیا و نیوزلند مالیـاتی بـر مشـارکت درتـأمین     . باشدمی%)8/43(جمهوري چک %)9/42(اسلواکی 

. اجتماعی ندارند
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درصد-OECDاز کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي مشارکت در تأمین اجتماعیسهم : 7-5جدول
200420052006200720082009201020112012201320142015کشور
..0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0استرالیا
7/332/344/347/333/338/345/343/341/343/342/340/34اتریش
1/317/306/300/315/314/334/324/322/329/316/319/31بلژیک
9/148/146/144/145/140/159/147/141/151/151/153/15کانادا
2/75/68/56/54/62/88/63/65/62/72/79/6شیلی
3/428/426/436/432/440/448/449/437/432/438/433/43چکجمهوري

2/02/02/02/01/01/02/02/02/02/01/01/0دانمارك
1/330/348/321/334/368/364/388/362/357/346/333/33استونی
8/263/279/276/270/288/297/297/286/299/289/280/29فنالند
1/370/370/371/373/374/394/386/372/370/374/371/37فرانسه
6/408/393/386/364/366/382/396/383/381/381/389/37آلمان
7/352/358/334/347/343/336/341/329/304/307/280/29یونان

7/316/322/336/334/334/324/311/347/327/327/323/33مجارستان
0/89/79/74/77/70/98/114/114/103/105/97/9ایسلند
2/130/135/125/136/159/186/183/196/178/173/176/16ایرلند
2/308/305/299/290/314/311/318/308/298/298/292/30ایتالیا
..7/379/366/365/368/380/411/415/416/418/407/39ژاپن
0/212/212/217/208/214/233/230/247/244/269/266/26کره

9/280/289/276/275/280/300/292/291/299/287/289/28لوکزامبورگ
..7/210/228/204/200/191/212/202/209/209/206/20مکزیک

1/375/340/369/340/371/363/364/388/408/406/397/37هلند
0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0نیوزیلند

7/214/209/198/208/203/234/220/225/228/237/254/27نروژ
..9/379/367/351/349/325/357/342/355/374/381/38لهستان

9/266/268/256/254/266/283/285/273/271/262/261/26التغپر
8/407/393/392/399/397/428/421/424/438/439/428/42اسلواکی
2/378/366/363/368/373/402/402/404/409/394/397/39اسلونی
5/344/337/323/326/365/393/375/378/356/344/347/33اسپانیا
5/279/266/252/260/256/243/253/230/243/232/235/22سوئد

4/249/234/233/231/239/239/235/240/259/249/246/24سوییس
9/234/224/227/210/255/249/249/272/274/275/280/29ترکیه

9/189/185/185/180/197/190/197/180/198/187/186/18انگلستان
3/265/246/235/236/242/271/269/227/221/241/247/23آمریکا

..OECD7/253/259/247/245/258/266/264/264/263/262/26متوسط 
.OECD ،2017: منبع
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حقوق و دستمزدمالیات بر . 1-2-4

شـامل  ایـن مالیـات   . باشـد مالیات برحقوق و دسـتمزد مـی  OECDهاي مالیاتی در کشورهايیکی دیگر از پایه
. گـردد یـع مـ ـهـاي خصوصـی وضـ   تمام بخـش ییکارفرمایان، کارکنان یا خویش فرمابرهایی است که مالیات

1977ال ـکـه در سـ  (national insurance surchargeUnited Kingdomالیات ـهایی از این نـوع مـ  مثال
the،)ردیدـمعرفی گ Swedish payroll tax)79-1969( و ،

the Austrian Contribution to the Family Burden Equalisation Fund and Community Tax

لـذا سـهم انـدکی از درآمـدهاي مالیـاتی را نیـز       . این نوع مالیات را ندارندOECDبیشتر کشورهاي .باشدیمـــ
.دهدتشکیل می

درصد-OECDسهم مالیات بر حقوق و دستمزد از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي :8-5جدول
200420052006200720082009201020112012201320142015کشور

..40/450/458/469/408/517/512/518/514/509/514/5استرالیا
31/635/638/635/656/695/695/692/693/692/691/679/6اتریش
00/000/000/000/000/000/000/001/001/000/000/001/0بلژیک
03/299/196/196/101/205/208/212/209/209/204/200/2کانادا
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0شیلی
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0چکجمهوري

41/038/041/049/052/053/051/056/064/068/065/063/0دانمارك
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0استونی
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0فنالند
59/268/264/276/288/218/319/311/319/349/351/347/3فرانسه
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0آلمان
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0یونان

91/003/173/081/078/087/014/125/142/147/147/147/1مجارستان
15/008/008/029/041/049/052/050/086/097/090/094/0ایسلند
62/066/065/069/078/079/068/068/061/062/061/059/0ایرلند
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0ایتالیا
..00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0ژاپن
24/025/025/024/025/025/024/025/025/028/029/029/0کره

00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0لوکزامبورگ
..57/172/176/186/184/195/197/106/221/226/248/2مکزیک

00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0هلند
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0نیوزیلند

00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0نروژ
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200420052006200720082009201020112012201320142015کشور
..76/078/074/075/083/089/083/084/083/076/073/0لهستان

00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0الپرتغ
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0اسلواکی
77/470/494/321/387/121/021/022/019/018/015/014/0اسلونی
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0اسپانیا
74/461/454/562/536/846/807/799/922/1064/1058/1067/10سوئد

00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0سوییس
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0ترکیه

00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0انگلستان
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0آمریکا
متوسط 
OECD98/098/097/096/003/102/198/007/110/112/112/1..

.OECD ،2017: منبع

مالیات بر دارایی. 1-2-5

هاي مجدد و غیرمجدد براي استفاده، مالکیـت یـا انتقـال دارایـی تعریـف شـده       به عنوان مالیاتمالیات بر دارایی
مالیـات بـر تغییـر مالکیـت دارایـی از      ها شامل مالیات بر اموال غیرمنقول یا ثروت خـالص، این نوع مالیات. است

هـاي  مالیـات بردارایـی در طـی سـال    سهم . باشداي میطریق وراثت یا هدیه و مالیات بر معامالت مالی و سرمایه
یم این وشداشته باشیم متوجه می1965اي با مقدار آن در سال اخیر تغییر محسوسی نداشته است ولی اگر مقایسه

2014بیشترین سـهم مالیـات بـر دارایـی در سـال      .تنزل پیدا کرده است2014در سال % 6/5به % 8نوع مالیات از 
.باشدمتعلق به انگلستان می

درصد-OECDسهم مالیات دارایی از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي :9-5جدول
200420052006200720082009201020112012201320142015کشور

..7/86/81/99/82/85/93/96/86/84/91/10استرالیا
3/13/14/14/13/13/13/12/13/17/14/13/1اتریش
2/50/73/72/70/79/62/73/74/78/79/78/7بلژیک
8/107/106/106/105/112/123/120/129/119/117/118/11کانادا
8/63/64/59/45/54/51/40/43/41/42/44/4شیلی
1/12/12/12/11/11/13/15/15/14/13/11/1چکجمهوري

9/38/39/39/32/40/41/42/49/39/37/32/4دانمارك
0/10/18/07/09/00/10/10/10/10/19/08/0استونی
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200420052006200720082009201020112012201320142015کشور
6/27/25/26/26/26/27/26/28/29/20/33/3فنالند
5/77/78/79/76/70/84/84/85/84/85/89/8فرانسه
5/25/25/25/23/23/23/24/25/25/26/29/2آلمان
2/42/43/53/55/54/61/59/61/74/80/43/5یونان

3/23/22/20/22/21/21/31/32/34/34/33/3مجارستان
7/65/63/51/61/65/60/77/61/79/64/64/5ایسلند
0/75/77/80/82/63/53/51/64/62/77/74/6ایرلند
1/60/50/59/43/42/68/43/52/62/66/64/6ایتالیا
..0/107/91/90/94/91/107/97/91/98/85/8ژاپن
2/119/112/138/129/116/113/114/116/103/100/114/12کره

8/75/83/96/94/76/61/79/60/73/78/79/8لوکزامبورگ
..1/22/22/22/21/22/21/20/21/20/21/2مکزیک

3/55/57/47/43/40/48/34/30/34/39/38/3هلند
0/59/42/53/59/55/66/66/63/61/62/62/6نیوزیلند

6/26/27/28/28/29/28/28/29/20/31/39/2نروژ
..7/45/43/42/42/43/42/41/42/44/44/4لهستان

5/37/38/31/48/36/35/34/33/33/36/38/3الپرتغ
7/16/15/13/13/15/15/14/15/15/14/13/1اسلواکی
6/15/16/16/15/16/17/16/17/18/17/17/1اسلونی
8/74/87/80/80/75/64/60/62/67/60/71/7اسپانیا
2/30/39/24/23/24/24/24/24/25/25/24/2سوئد

3/88/78/79/71/70/70/76/63/64/66/67/6سوییس
1/33/36/38/36/36/31/41/42/46/49/49/4ترکیه

0/120/123/126/126/112/121/126/119/114/127/125/12انگلستان
0/124/112/114/110/121/141/134/120/123/118/104/10آمریکا

..OECD5/55/56/56/53/55/55/55/55/56/56/5متوسط 
.OECD ،2017: منبع

کاالها و خدماتبرمالیات . 1-2-6

دهـد، سـهم ایـن منبـع مالیـاتی در      بررسی سهم مالیات کاالها و خـدمات از کـل درآمـدهاي مالیـاتی نشـان مـی      
نیز کاهش شـدید در  2007بحران سال .استدرصد بوده6/32بطور متوسط 2014در سال OECDکشورهاي 

. دهدنشان می2008درآمدهاي مالیاتی این نوع پایه مالیاتی را در سال 
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مالیـات بـر مصـرف بـه     OECDهـا در کشـورهاي   یکی از منابع رشد سریع درآمدهاي مالیاتی در طی این سـال 
در طی . گردداعمال میOECDکشور 35کشور از 34است که در ) VAT(خصوص مالیات بر ارزش افزوده 

مالیـات بـر   بیشتر مالیات بـر تنبـاکو، مشـروبات الکـی و سـوخت، شـامل       ( هاي خاص هاي اخیر سهم مالیاتسال
همچنین نرخ مالیات بر کاالهاي وارداتی اساسـاً  .  بیش از دو برابر شده است) هاي جدید زیست محیطیسوخت

موانـع حـذف بـراي جهـانی رونـد یـک کننـده مـنعکس هککاهش یافته است که OECDدر تمام کشورهاي 
.استتجاري

3/55بیشترین سهم مالیات بر کاال و خدمات از کل درآمدهاي مالیاتی مربوط به کشور شیلی با 2014در سال 
با این وجود برخی از کشورها همچون استونی .باشدط به کشور امریکا میوبمر4/17ین با درصد و کمتر

از آنهامقدار نسبتاً زیادي از درآمدهاي مالیاتی%) 22(و ترکیه حدود %) 15حدود (، اسلوانی %)14درحدود (
.باشدمالیات بر کاال و خدمات خاص می
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)درصد(OECDسهم مالیات بر کاال و خدمات از درآمدهاي مالیاتی: 8-5نمودار 
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مالیـات بـر مصـرف بـه     OECDهـا در کشـورهاي   یکی از منابع رشد سریع درآمدهاي مالیاتی در طی این سـال 
در طی . گردداعمال میOECDکشور 35کشور از 34است که در ) VAT(خصوص مالیات بر ارزش افزوده 

مالیـات بـر   بیشتر مالیات بـر تنبـاکو، مشـروبات الکـی و سـوخت، شـامل       ( هاي خاص هاي اخیر سهم مالیاتسال
همچنین نرخ مالیات بر کاالهاي وارداتی اساسـاً  .  بیش از دو برابر شده است) هاي جدید زیست محیطیسوخت

موانـع حـذف بـراي جهـانی رونـد یـک کننـده مـنعکس هککاهش یافته است که OECDدر تمام کشورهاي 
.استتجاري

3/55بیشترین سهم مالیات بر کاال و خدمات از کل درآمدهاي مالیاتی مربوط به کشور شیلی با 2014در سال 
با این وجود برخی از کشورها همچون استونی .باشدط به کشور امریکا میوبمر4/17ین با درصد و کمتر

از آنهامقدار نسبتاً زیادي از درآمدهاي مالیاتی%) 22(و ترکیه حدود %) 15حدود (، اسلوانی %)14درحدود (
.باشدمالیات بر کاال و خدمات خاص می

2004
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)درصد(OECDسهم مالیات بر کاال و خدمات از درآمدهاي مالیاتی: 8-5نمودار 
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مالیـات بـر مصـرف بـه     OECDهـا در کشـورهاي   یکی از منابع رشد سریع درآمدهاي مالیاتی در طی این سـال 
در طی . گردداعمال میOECDکشور 35کشور از 34است که در ) VAT(خصوص مالیات بر ارزش افزوده 

مالیـات بـر   بیشتر مالیات بـر تنبـاکو، مشـروبات الکـی و سـوخت، شـامل       ( هاي خاص هاي اخیر سهم مالیاتسال
همچنین نرخ مالیات بر کاالهاي وارداتی اساسـاً  .  بیش از دو برابر شده است) هاي جدید زیست محیطیسوخت

موانـع حـذف بـراي جهـانی رونـد یـک کننـده مـنعکس هککاهش یافته است که OECDدر تمام کشورهاي 
.استتجاري

3/55بیشترین سهم مالیات بر کاال و خدمات از کل درآمدهاي مالیاتی مربوط به کشور شیلی با 2014در سال 
با این وجود برخی از کشورها همچون استونی .باشدط به کشور امریکا میوبمر4/17ین با درصد و کمتر

از آنهامقدار نسبتاً زیادي از درآمدهاي مالیاتی%) 22(و ترکیه حدود %) 15حدود (، اسلوانی %)14درحدود (
.باشدمالیات بر کاال و خدمات خاص می

2013

2014
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درصد-OECDسهم مالیات کاال و خدمات از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي :10-5جدول
200420052006200720082009201020112012201320142015کشور
..7/281/284/279/268/276/299/283/273/286/289/26استرالیا
6/287/281/287/272/272/281/283/282/285/273/279/26اتریش
8/240/250/250/254/249/243/258/240/252/249/238/23بلژیک
7/252/254/240/245/229/220/247/234/230/230/232/23کانادا
7/565/512/438/435/506/552/513/491/500/543/550/54شیلی
2/312/311/309/295/313/332/337/339/333/349/326/33چکجمهوري

8/332/331/349/349/336/333/334/330/333/322/301/32دانمارك
1/402/419/429/414/376/402/407/414/422/411/420/42استونی
8/315/313/312/302/306/318/319/321/332/338/323/32فنالند
7/255/250/259/247/242/259/247/244/240/241/244/24فرانسه
2/291/294/283/299/288/295/291/295/280/287/272/27آلمان
6/359/346/366/362/365/350/383/398/371/394/430/42یونان

7/406/393/386/379/365/399/426/430/449/430/447/43مجارستان
2/420/423/424/400/375/352/356/349/345/330/319/31ایسلند
7/372/384/364/364/377/352/363/343/346/336/337/32ایرلند
4/264/262/263/258/248/243/269/265/261/260/271/27ایتالیا
..0/204/196/180/189/171/197/184/180/186/178/19ژاپن
2/363/345/323/316/318/317/332/312/317/300/300/28کره

7/298/285/278/278/279/273/270/283/282/288/286/25لوکزامبورگ
..7/414/391/396/377/380/378/372/361/364/328/35مکزیک

7/316/311/310/313/306/308/301/308/298/296/296/29هلند
8/331/327/327/317/336/366/397/393/384/384/385/38نیوزیلند

2/297/273/275/280/269/275/274/263/266/277/284/30نروژ
..9/370/380/388/373/381/376/394/396/361/361/36لهستان

7/428/439/436/416/407/382/408/397/403/372/385/38الپرتغ
2/384/391/388/379/351/369/357/360/354/342/340/34اسلواکی
8/351/357/340/356/357/363/377/374/384/404/409/39اسلونی
1/288/278/262/257/247/226/260/266/261/285/282/29اسپانیا
1/261/261/266/267/279/283/291/299/286/284/283/28سوئد

3/233/231/235/227/223/221/236/220/237/224/228/21سوییس
7/473/497/487/475/457/457/472/450/451/461/443/44ترکیه

0/323/301/292/299/281/299/305/329/329/322/339/32انگلستان
4/187/172/178/161/174/183/185/184/186/174/178/16آمریکا

..OECD3/339/323/329/316/313/329/327/326/324/326/32متوسط 
.OECD ،2017: منبع
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مالیات بر ارزش افزوده. 1-2-6-1
، درآمـد حاصـل   2016در سال OECDبر مبناي آمارهاي مندرج در کتاب روند مالیات بر مصرف کشورهاي 

منبع اصلی درآمدهاي حاصل از مالیات بر مصرف در کشورهاي عضو ایـن سـازمان   ،از مالیات بر ارزش افزوده
ز مجمـوع درآمـدهاي   رسـیده و سـهم آن ا  %)GDP)8/6بوده است و در حال حاضر به باالترین سطح خـود از  

در GDPاین در حالی است که سهم مالیات بر ارزش افزوده از . است2014درصد در سال 1/20مالیاتی معادل 
درصـد بـوده   8/19درصد و سهم آن از کل درآمدهاي مالیاتی در سـال مـذکور معـادل    6/6حدود 2012سال 
از مجمـوع درآمـدهاي   مالیـات بـر ارزش افـزوده    دهد متوسـط سـهم   نیز نشان می) 9(همانطور که نمودار .است

هـاي  داشته است و طـی سـال  22/1رشدي برابر 2013نسبت به سال 2014، در سال OECDکشورهاي مالیاتی
.مورد بررسی بیشترین مقدار را در این سال دارد

عضـو کشـور 34ازکشـور 22درکـل درآمـدهاي مالیـاتی   بـه افـزوده ارزشبـر مالیات، نسبت2014درسال 
OECDیافتـه افـزایش ،2013سـال بـا مقایسـه در-شودمیگرفتهکاربهافزودهارزشبرمالیاتآنهادرکه

کل درآمـدهاي  ین سهم مربوط به کشور ژاپن است که سهم مالیات بر ارزش افزوده ازبیشترین افزایش ا.است
.درصد است5/32داراي رشدي برابر با2013نسبت به سال 2014در سال مالیاتی
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OECDیافتـه افـزایش ،2013سـال بـا مقایسـه در-شودمیگرفتهکاربهافزودهارزشبرمالیاتآنهادرکه
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هاي افزایش مالیات بر ارزش افزوده مقابله با کاهش سهم مالیات بر برخی مصارف خاص یکی از مهمترین علت
، بیشترین سهم )11-5(بر اساس آمار مندرج در جدول .همچون مالیات بر گمرك و کاالهاي داخلی است

و میزان این درصد است 6/41درآمد مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهاي مالیاتی مربوط به کشور شیلی با 
.مریکا برابر با صفر استنوع مالیات در کشور آ

درصد-OECDاز کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي بر ارزش افزودهسهم مالیات :11-5جدول
200420052006200720082009201020112012201320142015کشور

..8/121/138/127/125/129/133/135/121/127/126/12استرالیا
4/188/184/183/182/18199/186/186/182/18188/17اتریش
6/159/151/162/167/15162/169/157/154/153/1515بلژیک
9/99/94/993/127/127/137/137/134/135/139/13کانادا
7/418/37329/324/391/425/38377/378/406/418/40شیلی
3/191/199/177/173/194/205/206/209/208/214/229/21چکجمهوري

1/202/203/216/215/216/211/212/21212/202/193/20دانمارك
6/269/264/29288/248/247/25266/26264/262/27استونی
6/199/19206/196/195/204/209/201/213/21216/20فنالند
7/167/165/165/163/162/161/168/154/151/152/153/15فرانسه
9/17189/174/194/191/20207/194/192/19199/18آلمان
..7/215/214/229/227/223/209/215/212/206/1920یونان

5/235/223/209/193/193/219/223/238/235/235/247/24مجارستان
5/273/272/259/257/247/237/224/228/222/228/201/22ایسلند
3/247/241/24245/242/222/228/202/214/208/208/19ایرلند
3/146/148/142/148/131/135/144/146/133/138/133/14ایتالیا
..6/95/92/98/89/86/96/94/92/92/92/12ژاپن
184/177/168/151/162/175/17172/17172/173/15کره

8/151/165/154/165/161/17177/174/18196/197/17لوکزامبورگ
..5/257/262/282/271/279/249/264/267/267/236/25مکزیک

4/192/199/184/196/184/187/181/189/178/172/176/17هلند
258/234/245/234/256/277/303130309/2930نیوزیلند

6/181/181/181/191/176/185/18182/182/19204/21نروژ
..2/222/23248/232/232/234/248/244/221/222/22لهستان

2/256/264/267/254/258/227/24252/266/238/248/24الپرتغ
2/247/24256/223/239/221/224/231/21213/215/21اسلواکی
3/222/222/224/229/229/219/213/2221,81/232/238/22اسلونی
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200420052006200720082009201020112012201320142015کشور
5/177/172/17161/156/127/164/166/168/171/188/18اسپانیا
3/183/185/181/19207/202/213/21219/201/211/21سوئد

6/135/134/13139/124/129/128/121/131/139/125/12سوییس
8/228/212/223/213/20207/218/218/20224/206/20ترکیه

5/196/181/182/188/177/168/185/208/209/203/212/21انگلستان
0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0آمریکا

..OECD8/198/196/194/194/194/1920208/198/191/20متوسط 
.OECD ،2017: منبع

اي سـابقه به سطح بـی 2015در سال OECDنرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاي عضو متوسط
در حال حاضر ده کشور عضو نرخ استاندارد . رسید و از آن زمان ثابت مانده است) درصد2/19به طور متوسط (

درصـد  22کشور نرخ باالي 4تنها 2008درصدي دارند؛ در حالی که در سال 22مالیات بر ارزش افزوده باالي 
. اندداشته

مالیات بر واردات. 1-2-6-2
سهمی از درآمدهاي مالیاتی ندارد و یا اینکـه سـهم پـایینی    OECDمالیات بر واردات در بسیاري از کشورهاي 

0,5حـدود  OECDشود متوسط این سـهم در بـین کشـورهاي    همان گونه که در جدول ذیل مشاهده می. دارد
در مقابل ایران از معدود کشورهایی است که سهم مالیات بر واردات در آن طـی دوره مـذکور   . باشددرصد می

.ستدرصد بوده ا24حدود 
درصد-OECDسهم مالیات بر واردات و عوارض گمرك از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي :12-5جدول

200420052006200720082009201020112012201320142015کشور
..27/18/17/18/17/16/18/121/24/2استرالیا
..98/167/176/173/184/172/162/181/196/113/244/2*اتریش

00/000/000/000/000/000/000/0-02/0-00/000/000/001/0بلژیک
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0کانادا
67/072/072/075/077/073/067/071/071/070/073/082/0شیلی
25/201/274/146/153/197/022/117/114/111/116/106/1چکجمهوري

37/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0دانمارك
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0استونی
0,0300/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0فنالند
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00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0فرانسه
05/005/005/005/004/005/005/009/007/008/007/007/0آلمان
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0یونان

..02/001/001/001/000/000/000/001/000/001/001/0مجارستان
51/011/010/009/009/008/008/009/008/008/009/010/0ایسلند
88/085/095/002/108/105/110/124/123/186/078/071/0ایرلند
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0ایتالیا
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0ژاپن
..66/067/066/064/063/057/059/064/064/071/068/0کره

65/315/312/397/233/347/373/353/399/217/350/226/2لوکزامبورگ
00/001/001/001/001/000/000/000/000/000/000/000/0مکزیک

..46/231/238/221/224/294/142/147/144/138/141/1هلند
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0نیوزیلند

77/183/197/290/202/315/308/311/393/294/207/381/2نروژ
21/019/019/022/020/021/023/023/024/025/026/028/0لهستان

..55/006/061/012/004/007/009/010/007/008/013/0التغپر
00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0اسلواکی
00/000/000/000/000/000/000/000/000/0-37/001/001/0اسلونی
45/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0اسپانیا
04/004/004/004/004/004/004/004/003/004/004/003/0سوئد

00/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0سوییس
81/072/072/070/064/065/067/063/063/062/062/059/0ترکیه

07/102/115/122/122/107/115/132/136/121/134/145/1انگلستان
09/011/010/110/111/010/005/004/005/004/005/003/0آمریکا

OECD77/075/072/074/077/070/081/086/086/083/083/080/0متوسط 
.اند و تنها تا دو رقم اعشار آنها نمایش داشته استشدهگردر فاند که به صکوچک بودهاعداد آنقدر* 

.OECD ،2017: منبع

OECDکشورهاي بررسی روند تغییرات درآمدهاي مالیاتی. 1-3

را نسبت به OECDتوان روند تغییرات متوسط سهم درآمدهاي مالیاتی اصلی کشورهاي ت خالصه میبه صور
را OECDدرآمدهاي مالیاتی اصـلی کشـورهاي   و همچنین روند تغییرات متوسط سهم  کل درآمدهاي مالیاتی 

.در یک نمودار مورد بررسی قرار دادرا GDPنسبت به 
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را نسـبت بـه کـل    OECDمتوسط سـهم درآمـدهاي مالیـاتی اصـلی کشـورهاي      ) 11-5(و ) 10-5(نمودارهاي 
.دهدنشان می1965-2014هاي طی سالهاي اصلی مالیاتیدرآمدهاي مالیاتی براي پایه
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نسبت را OECDمتوسط سهم درآمدهاي مالیاتی اصلی کشورهاي نیز ) 13-5(و ) 12-5(همچنین نمودارهاي 
.دهدنشان می1965-2014هاي هاي اصلی مالیاتی طی سالبراي پایهGDPبه 
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ورهاي ـکشهر یک ازرا دراز کل درآمدهاي مالیاتیاي اصلی مالیاتیـهپایهترکیب) 1-5(شکلهمچنین 
OECDشیلی، دانمارك، جمهوري چک، دهد همانطور که شکل نشان می.دهدیـان مـنش2014ال ـبراي س

ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر درآمد شرکتسوئد، انگلستان و شیلی به ترتیب بیشترین سهم 
از کل مشارکت در تأمین اجتماعی، مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر دارایی و مالیات بر کاال و خدمات 

.درآمدهاي مالیاتی را دارند

جهانکشورهاي ایران و سایرشاخص پرداخت مالیات در. 2
مطالعات شاخص .کسب و کار کشورها استمحیطهاي تاثیرگذار در بهبود این شاخص یکی از شاخص

با اندازه هاي داخلی پرداخت مالیات به چگونگی ساده نمودن روش استاندارد پرداخت مالیات براي شرکت
نماید هاي کاراتر تشویق مینماید این شاخص کشورها را به حرکت به سوي سیستممتوسط هر کشور توجه می

ص ي جدیدي در محاسبه شاخلفهؤم2017در سال . نمایدتا به آنها پیشنهاد میو هر ساله اصالحاتی در این راس
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.درآمدهاي مالیاتی را دارند

جهانکشورهاي ایران و سایرشاخص پرداخت مالیات در. 2
مطالعات شاخص .کسب و کار کشورها استمحیطهاي تاثیرگذار در بهبود این شاخص یکی از شاخص

با اندازه هاي داخلی پرداخت مالیات به چگونگی ساده نمودن روش استاندارد پرداخت مالیات براي شرکت
نماید هاي کاراتر تشویق مینماید این شاخص کشورها را به حرکت به سوي سیستممتوسط هر کشور توجه می
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معرفی شده است و به عنوان 1لفه تحت عنوان فرآیند پس از تسلیم اظهارنامهپرداخت مالیات وارد شده، این مؤ
.استهاي پرداخت مالیات در گزارش کسب وکار بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته یکی از زیر شاخص

ساعت(لفه تعداد پرداخت در هرسال، مدت زمان صرف داخت مالیات از امسال تحت چهار مؤشاخص پرلذا 
آوري گردد و با جمعي جدید فرآیند پس از تسلیم اظهارنامه ارزیابی میلفه، نرخ کلی مالیات و مؤ)در هر سال

زیر شاخص .پردازدکشور دنیا می190و تحلیل اطالعات کمی به مقایسه مالیات پرداختی کسب و کارها در 
زمان الزم : نمایدگیري میلفه است اندازهامه دو فرآیند را که شامل چهار مؤجدید فرآیند پس از تسلیم اظهارن

، زمان الزم براي دریافت )برحسب ساعت(سازي وثبت درخواست استرداد مالیات برارزش افزودهبراي آماده
، زمان )برحسب ساعت(، زمان الزم براي حسابرسی مالیات بردرآمد شرکت)هبر حسب هفت(استرداد مالیات

چهار مؤلفه و وضعیت)13-5(جدول ).برحسب هفته(درآمد شرکتالزم براي تکمیل حسابرسی مالیات بر
) 13-5(همچنین درنمودار . دهدبه همراه ایران نشان میOECDشاخص پرداخت مالیات را براي کشورهاي 

.در شاخص پرداخت مالیات به وضوح مالحظه نمودOECDبین کشورهاي روضعیت ایران را دتوان می

و ایرانOECDدر کشورهاي آنهاي شاخص پرداخت مالیات و مؤلفه: 13-5جدول 
شاخص پرداخت کشور

مالیات
رتبه شاخص 

پرداخت مالیات
هاتعداد پرداخت

)در هر سال( 
ساعت ( زمان 

)در هر سال
مالیاتنرخ کلی 

)سود(% 
فرآیند پس از 

تسلیم مالیات
6/8525111056/474/95استرالیا
39/8342121316/515/98اتریش
31/7766111617/583/88بلژیک
86/88178131214/76کانادا
85/6312072915/306/5شیلی
69/80538234503/94چکجمهوري

11/92710130256/92دانمارك
04/88218847/486/98استونی
23/90138931/381/93فنالند
72/786381398/624/92فرانسه
1/824892189/485/97آلمان
22/786481937/503/79یونان

46/7477112775/468/75مجارستان
88/8429211401/302/89ایسلند

13 Postfiling Processes Index
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شاخص پرداخت کشور
مالیات

رتبه شاخص 
پرداخت مالیات

هاتعداد پرداخت
)در هر سال( 

ساعت ( زمان 
)در هر سال

مالیاتنرخ کلی 
)سود(% 

فرآیند پس از 
تسلیم مالیات

4/945982267/92ایرلند
65/6112614240624/48ایتالیا
03/7770141759/489/78ژاپن
56/8623121881/336/92کره

92/881623558/209/89لوکزامبورگ
81/651146286526/42مکزیک

07/882091194/404/93هلند
71/901171523/349/96نیوزیلند

53/85264835/3968نروژ
73/824772714/402/92لهستان

75/833882438/397/92الغپرت
57/805681926/519/89اسلواکی
55/8624102453195اسلونی
8/83378152496/92اسپانیا
28/852861221/498/90سوئد

49/881819638/286/86سوییس
83/6012811216,51/419/3ترکیه

74/901081109/304/87انگلستان
85/833610,6175441/93آمریکا

OECD86/2786/8504/105/15773/3846/90متوسط 
79/69100203441/448/78ایران

Doing Business database :منبع

128 126 120 114
100

77 70 66 64 63 56 53

کیه
تر

الیا
ایت

لی
شی

ک
کزی

م
ران

ای
تان

رس
مجا اپن

ژ
ک

لژی
ب

نان
یو

سه
فران

کی
سلوا

ا

سال  OECDوضعیت رتبه شاخص پرداخت مالیات ایران در مقایسه با کشورهاي : 13-5نمودار 
2017

1395سال سالنامه آمارهاي مالیاتی 

١٤٦

شاخص پرداخت کشور
مالیات

رتبه شاخص 
پرداخت مالیات

هاتعداد پرداخت
)در هر سال( 

ساعت ( زمان 
)در هر سال

مالیاتنرخ کلی 
)سود(% 

فرآیند پس از 
تسلیم مالیات
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53/85264835/3968نروژ
73/824772714/402/92لهستان
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Doing Business database :منبع
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کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین میانگین کشورهاي مقایسه شاخص پرداخت مالیات در ایران با 
344(دهد که شاخص زمان پرداخت مالیات در ایران عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه نشان می

وضعیت مطلوبی ندارد و اختالف ) ساعت4/163(OECDو) ساعت2/208(، نسبت به میانگین منطقه)ساعت
) مرتبه20(از لحاظ شاخص تعداد پرداخت، وضعیت ایران . دشورهاي مذکور داربا دو گروه از کچشمگیري 

در سطح ) مرتبه9/10(است و نسبت به کشورهاي توسعه یافته) مرتبه8/17(کمی بیشتري از میانگین منطقه 
از نرخ  ) درصد3/32(لفه نرخ مالیات، نسبت به کشورهاي منطقه مناؤهمچنین در رابطه با م. قرار داردتري پایین

در مقایسه با میانگین ) درصد1/44(مالیاتی باالیی برخوردار است ولی باید توجه داشت که نرخ مالیات در ایران
، امتیاز و در زیرشاخص جدیدرود، نرخ باالیی بشمار نمی)درصدOECD)1/40عضو کشورهاينرخ مالیاتی 

امتیاز میانگین منطقه مناد شده که نسبت بهدرص8/78فرآیند پس از تسلیم اظهارنامه ایران در
.تر استکمی ضعیف) درصد1/85(OECDعضوکشورهاياندکی بهتر  و از میانگین )درصد7/65( 

OECDمقایسه وضعیت شاخص پرداخت مالیات ایران با منطقه منا و : 14-5جدول 

MENAOECDایرانلفهؤم

208/179/10تعداد پرداخت مالیات در سال
3442/2084/163تعداد پرداخت مالیات در سال

1/443/329/40)درصدي از سود(نرخ مالیات
8/787/651/85)100-0از (پس از تسلیم اظهارنامه

توجهی به دهد بینتیجه راستی آزمایی گزارش پرداخت مالیات بانک جهانی در خصوص ایران نشان می
شوندگان موجب شده تا در این گزارش رتبه ها از سوي پرسشپرسشنامهمفروضات بانک جهانی در تکمیل 
.کشور مغایر با  واقعیت انعکاس یابد

ها اتفاق افتاده به دلیل بازنگري در داده2017تا 2009هاي اي از تغییر رتبه ایران در سالبخش قابل مالحظه
ر ـدر اکتبر منتشده و گزارش معموالًـردآوري شـب و کار در ماه ژوئن گـام کسـهاي پروژه انجداده. است

گروه کسب وکار با توجه به اطالعات جدیدي که از این دوره چند ماهه در سال بعد از گزارش .شودیـم
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هر کشور در سایت انجام 1بخش بازنگري داده. دهدهاي سال گذشته بازنگري انجام میکند در دادهدریافت می
.کسب و کار در دسترس است

روند تاریخی وضعیت شاخص پرداخت مالیات ایران:15-5جدول
شاخص پرداخت مالیات

رتبه شاخص سال گزارش
پرداخت مالیات

هاتعداد پرداخت
)در هر سال( 

زمان 
)ساعت در هر سال( 

مالیات بر سود 
(%)

پرداخت تامین 
(%)اجتماعی 

هاسایر مالیات
( % )

نرخ کلی مالیات 
)سود(% 

فرآیند پس از 
مالیاتتسلیم 

DB 2009107223449/179/254/02/44-

DB 2010107223449/179/254/02/44-

DB 2011115203449/179/254/01/44-

DB 2012125203448/179/254/01/44-

DB 2013129203448/179/254/01/44-

DB 2014118203448/179/254/01/44-

DB 2015122203448/179/254/01/44-

2016DB123203448/179/254/01/44-

2017DB100203448/179/254/01/448/78
Doing Business database: منبع

1 Data Revision


