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 (رویکرد خرد...( )طالفروشان و پزشکان، )برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل منتخب-1

های مالیاتی در کشور است که بر درآمد خالص بخش زیادی از  مالیات بر درآمد مشاغل یکی از مهمترین پایه

بررسی آمار و ارقام نشان . شودهای مختلف خدماتی، تولیدی و بازرگانی وضع میفعاالن اقتصادی شاغل در بخش

های گذشته نقش پررنگی در دن ظرفیت بالقوه مالیاتی قابل توجه، طی سالدهد این پایه با وجود دارا بو می

های زیادی روبرو نظام مالیاتی کشور همواره در این بخش با چالشبه طور کلی . درآمدهای مالیاتی نداشته است

های هزینههای این بخش در کنار عدم شفافیت در گردش اطالعات مالی آنها، های ذاتی فعالیتویژگی. بوده است

 انجام اصالحات رغمعلیای که  به گونه. در این بخش افزایش داده استاجتماعی و اداری وصول مالیات را 

به دالیل متعددی چون نبود نظام  مالیاتی درآمدهای کل از مشاغل مالیات سهم مالیاتی، نظام ساختار گسترده در

های بخش مشاغل، فرار مالیاتی گسترده در این بخش که متاثر مالیات بر مجموع درآمد، سنتی بودن ساختار فعالیت

از نبودن بانک جامع اطالعاتی از جریان وجوه و جریان کاال است، عدم گسترش کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده 

لذا الزم است مطالعاتی در خصوص مشاغل با اهمیت کشور مانند پزشکان، طال فروشان، . یافته است شهکاو غیره 

های میدانی و خرد، درآمد و در نتیجه ظرفیت مالیاتی  صورت گیرد و با استفاده از اطالعات و داده... فروشان، و  آهن

این مشاغل برآورد گردیده و موانع و مشکالتی که موجب عدم وصول مالیات واقعی از آنها شده است مورد 

 .شناسایی قرار گیرند

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 مشاغل و ارزش افزوده آن به تفکیک مشاغل و صنوف منتخب بررسی بخش -

 های میدانی و خرد ظرفیت مالیاتی مشاغل منتخب با استفاده از دادهبرآورد   -

  آنمالیاتی در مشاغل منتخب و ارایه راهکارهای الزم برای کاهش  شکافمیزان برآورد  -
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 (اینترنتی)تجارت الکترونیک  الیاتیبرآورد ظرفیت م -2

 و اهمیت آن موضوع تشریح

 امکان این ینترنتا. است داده قرار تأثیر تحت را اقتصادی مبادالت و تجارت شیوه اینترنت ظهور اخیر سالهای در

 خود کاالهای فروش و برای بازاریابی را جدیدی هایروش تا کرده فراهم تجاری عامالن و هابنگاه برای را

بهره باشد و می افزایش جهان و در ایران رو به سطح در باالیی نرخ الکترونیکی با امروزه تجارت. کنند انتخاب

ای و زودگذر در تجارت های لحظهکندی معامالت و از دست رفتن فرصتنگرفتن از تجارت الکترونیک به معنای 

به دنبال گسترش و اهمیت روز افزون تجارت و بازاریابی الکترونیکی و با توجه به اهمیت درآمدهای . جهانی است

یکی از مهمترین  مالیات از تجارت الکترونیکمالیاتی به عنوان منبع پایدار درآمدی دولت پس از درآمدهای نفتی، 

اوالً ظرفیت مالیات ستانی از : این مهم از دو جهت حائز اهمیت است. استمنابع کسب درآمد در دولت الکترونیک 

دهند و دیگری ستر الکترونیکی و اینترنت انجام میهای خود را در بها و کسب و کارهای جدید که فعالیتبنگاه

ها و کسب و کارهای قدیمی به فضای اینترنت و احتمال فرار و به تبع آن نشتی درآمدهای مالیاتی انتقال فعالیت بنگاه

های های موجود در بستر شبکههای نظارت بر فعالیتیکی از ابعاد تحقق دولت الکترونیک طراحی ساز وکار .است

عنوان نهاد متولی وصول های نوین تجارت می باشد و لذا سازمان امور مالیاتی به از شیوه ستانیمالیات نترنتی وای

و از جمله مبادالت ) های جدید مبادالتیشیوه گسترشد تا همزمان با نمایی را اتخاذ بایست راهکارهایمالیات می

 .و امکان فرار مالیاتی را به حداقل رساندبهبود بخشد  ول مالیاتوص هایشیوهدر عملکرد خود را ، (اینترنتیبازاریابی 

 ،(دریافت اظهارنامه و ثبت نام، از قبیل شناسایی) ستانیمالیاتاستفاده از فناوری اطالعات در فرایندهای مختلف  لذا

 . می تواند بهبود بخشدت در حوزه مالیات الکترونیکی را مالیاتشخیص و در نهایت وصول 

 و نتایج مورد انتظاراهداف 

 الکترونیک ستانی از تجارتموانع و مشکالت مالیات بررسی وضعیت موجود و -

 الزامات قوانین و مقررات مالیاتی در توسعه تجارت الکترونیکی -

 های بازاریابی اینترنتیشرکتهای فرار مالیاتی در شناسایی راه -

 در مالیات ستانی از تجارت الکترونیکی سایر کشورها تطبیقی تجارببررسی  -

 الکترونیکی، تعداد فعاالن آن و نیز برآورد ظرفیت مالیاتی این بخش برآورد حجم اقتصاد  -

http://www.hesabdaronline.net/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-100-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/
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 فرار و اجتناب مالیاتی در مناطق آزاد ایرانبرآورد  -3

 و اهمیت آنموضوع تشریح 

ترین منابع درآمدی در این مالیاتی یکی از مهمدهد که درآمدهای در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان می بررسیها

در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که اما دهد کشورها را تشکیل می

لذا این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتی نوین و با ثبات . باشندقادر به تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولت نمی

 . بتواند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کند هستند که

بودجه حاصل  ینفت و کسر یمتق یدافت شد ی،اقتصاد هاییمگسترش تحر دلیلهای اخیر بهدر سالاقتصاد ایران 

هزینة وابسته به درآمدهای نفتی و گرایش به سمت درآمدهای مالیاتی  -تمرکززدائی از نظام درآمد یاز آن در پ

لی است که مقایسه حجم اقتصاد ایران با میزان مالیات وصولی نشان دهنده وجود شکاف مالیاتی این در حا. است

شایان ذکر است شکاف مالیاتی عبارت است از تفاوت بین مالیات وصول شده و مالیاتی که . باشدنسبتاً قابل توجه می

توان مالیاتی را می شکافالزم برای کاهش انجام اصالحات لذا (. مالیات بالقوه قانونی)طبق قانون باید وصول شود 

 بدین منظور الزم است. های مهم و ضروری در نیل به اهداف نظام اقتصادی کشور تلقی نمودیکی از اولویت

ی جلوگیری و کاهش آن انجام تا اصالحات قانونی الزم، برا بررسی شدهگیری آن مالیاتی و عوامل شکل شکاف

عبارت دیگر، بستر مناسبی به ئی نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی فراهم شود،ایش کارالزم برای افزا شده و زمینه

فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی دو عامل اصلی  ذکر این نکته الزم است که .برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم گردد

-دقتی، بیانگاری، بیناشی از سهلرفتارهای )اقدامات مؤدیان در این راستا  .تشکیل دهنده شکاف مالیاتی است

حاکی از اجتناب ناپذیر بودن قصور در تمکین  نظام مالیاتیو نیز نقاط ضعف موجود در ( های تعمدی توجهی یا فرار

جهت حصول  بنابراین سازمان امور مالیاتی باید در مواقع مقتضی ساختارها و راهبردهایی را. از قوانین مالیاتی است

 . موارد عدم تمکین از قوانین مالیاتی بکار گیرد ل بودناطمینان از حداق

سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به حدود اختیارات خود، حداکثر ظرفیت و منابع خود را برای در سالهای اخیر 

فائق آمدن بر مشکالت مذکور به کار گرفته است، اما بدیهی است بخش وسیعی از مشکالت که زمینه پیدایش 

زا و خارج از حوزه اختیارات  وجود آورده است برونهغیررسمی و ایجاد شکاف مالیاتی در سطح کشور را ب اقتصاد

شایان ذکر . های مسئول با همکاری یکدیگر با این پدیده مقابله نمایند این سازمان بوده و الزم است تمامی دستگاه

 از با استفاده مالیاتی جهان  های در نظام برآورد شکاف مالیاتی در خصوصمطالعات بسیاری است که تاکنون 
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 ،های مختلف مؤدیان تعیین رفتار تمکین مالیاتیِ گروهدر البته که صورت گرفته  میستقم ریو غ میمستق یهاروش

 . برآورد اقتصاد غیررسمی و در پی آن فرار مالیاتی نیز کاربرد داشته اند

-تجاری مناطق آزاددر و توسعه صادرات   به منظور جذب سرمایهایران های  تقانون مالیابا توجه به اینکه در مفاد 

تواند یکی  و این امر میدر نظر گرفته شده است مختلف مالیاتی های  یهدر پاویژه ای  های مشوقو ها  معافیت صنعتی،

بسیاری را به های اقتصادی و مالی  هزینهو  باشد مالیاتی در این مناطق از علل اصلی اجتناب از پرداخت مالیات و فرار 

مناطق آزاد لذا ضروری است تا با مناسبترین روش برآوردی میزان دقیق شکاف مالیاتی در ، دولت تحمیل نماید

 .مشخص شود کشور

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 های تشخیص آنو روش ر مناطق آزادد مالیاتی فرار و اجتنابهای مهم موضوع شناسایی جنبه -

 در مناطق آزاد مالیاتی فرار و اجتناببررسی قوانین و مقررات مالیاتی ایران در ارتباط با  -

 در مناطق آزاد سایر کشورها مالیاتی فرار و اجتنابدر خصوص کاهش بررسی اقدامات انجام گرفته  -

 در مناطق آزاد ایران یا اجتناب مالیاتی  های فراربررسی کانال -

در  ارائه راهکارهای الزم به منظور اصالح قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با فرار، اجتناب و شکاف مالیاتی -

 .مناطق آزاد ایران

 برآورد اندازه فرار و اجتناب مالیاتی در مناطق آزاد به تفکیک نوع مالیات، علل فرار و اجتناب و غیره -
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 حسابداری اجتماعی ایران با محوریت مالیات و محیط زیستتهیه ماتریس  -4

 تشریح موضوع و اهمیت آن

 استفاده مختلفی ابزارهای از کالن سطوح در اقتصادی مختلف های سیاست و موضوعات بررسی جهت امروزه

 قوی ابزارهای جمله از .گردد مشخص اقتصاد مختلف هایبخش میان پیوندهای و ارتباط طریق این از تا شودمی

 الگوی بر مبتنی اقتصادی هایمدلسازی اساس و پایه که اشاره نمود حسابداری ماتریس به توانمی امر این در

 اجتماعی -اقتصادی های اریگذسیاست و هاریزی برنامه در الگوسازی این. می باشد محاسبه قابل عمومی تعادل

 چگونگی ویژه به و اقتصاد یک ساختاری هایویژگی میان موجود ارتباط تحلیل و تجزیه منظور به عمدتا و

 حسابداری ماتریس کلی طور هب. شود می استفاده آن از خانوارها مختلف هایدرگروه هزینه و درآمد توزیع

 ارتباط بررسی جهت اقتصادی و اجتماعی آمارهای و اطالعات شامل آماری و اطالعاتی سیستم یک اجتماعی

 ارزش و درآمد تولید، خدمات، و کاال شامل اطالعات و آمار این .باشد می کشور یک مختلف های شبخ بین

 باشدکهمی... و سرمایه تشکیل مصرف، خارجی، و داخلی تولید عوامل به پرداختی درآمد، مجدد توزیع افزوده،

 در اقتصادی توسعه و رشد به رسیدن هایهرا توانیم اقتصادی، هایبخش بین ارتباط شناخت و هاآن طریق از

 ثروت و درآمد از برنامه بر متکی و شده حساب برداشتی عنوان به مالیات راستا، این در .نمود شناسایی را کشور

 ایجاد برای مالی هایسیاست ابزار عنوان به درآمد، مجدد توزیع نیز و گذاریسرمایه تحرك طریق از و ملی

 تواند می ستانیتمالیا سیاست نوع که ایگونه به .دارد سزاییهب اهمیت اقتصادی، کالن سطح در موردنظر تعادل

 حسابداری ماتریس از استفاده و تشکیل لذا. نماید ایجاد را هماهنگ اقتصادی توسعه و رشد جهت مناسب شرایط

 مدنظر هایاولویت از به تفکیک انواع فعالیتها پرداختی مالیات نوع میزان، بررسی و مالیات محوریت با اجتماعی

 .باشدمی طرح این

 بار تعیین و هامالیات توزیع نحوه به ناظر که بخشی اجتماعی حسابداری ماتریس شامل ماتریس نوع دو اینجا در

 ناظر که است کاالیی اجتماعی حسابداری ماتریس دیگری و است اقتصادی مختلف و فعالیتهای هابخش مالیاتی

 .است خدمات و کاالها انواع روی مالیاتی بار توزیع نحوه بر
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 اهداف و نتایج مورد انتظار

 مودیان)مالیاتی کنندگانپرداخت بر تاکید با کشور اقتصادی ساختار خصوص در اطالعات ارائه و سازماندهی -

 (مالیات نوع و فعالیت تفکیک به

 با محوریت مالیات و محیط زیست بر اساس آخرین جدول داده ستانده کشور( فعالیت)بخشی SAMطراحی  -

 کاالیی با محوریت مالیات و محیط زیست بر اساس آخرین جدول داده ستانده کشور SAMطراحی  -
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 برآورد فرار مالیاتی در ایران به تفکیک انواع مالیاتها-5

 تشریح موضوع و اهمیت آن

های غیررسمی و پنهان در اقتصاد است و به هرنوع اقدام غیر قانونی برای کتمان درآمد به فرار مالیاتی زاییده فعالیت

فرار مالیاتی یک اقدام مجرمانه و غیرقانونی است که عالوه بر کاهش . شودمنظور نپرداختن مالیات اطالق می

ها نیز گذاریشود، موجب انحراف در سیاستیررسمی تحمیل میدرآمدهای مالیاتی به دلیل اینکه از کانال اقتصاد غ

و کاهش و یا به حداقل رساندن آن، نیازمند عظم ملی و تعامل  فرار به نوعی یک مقوله فراسازمانی است. شودمی

دهد  تجربه جهانی در خصوص فرار و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان می. باشدها میهمه دستگاه

از آنجایی که میزان  .مابیش این مشکل در همه کشورها وجود دارد، اما سهم کشورهای در حال توسعه بیشتر استک

ها و تفکیک بخشفرار و عوامل موثر بر آنها در صنایع و صنوف مختلف، متفاوت می باشد، برآورد حجم فرار به 

 . تواند منجر به ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی گرددمنابع مختلف مالیاتی با رویکرد خرد اقتصادی می

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 مطالعه دالیل مختلف بروز فرار مالیاتی -

 بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و اقتصاد غیررسمی -

 به تفکیک منابع عمده مالیاتیحجم فرار مالیاتی  برآورد -

 جم فرار مالیاتیارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص کاهش ح -
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  در ایران بررسی اثرات احتمالی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده-6

 تشریح موضوع و اهمیت آن

باشد و هم اینک الیحه قانون دایمی آن در در حال اجرا می 9931مالیات بر ارزش افزوده در ایران از نیمه دوم سال 

این مالیات، در دوره اجرای آزمایشی این قانون هر سال با یک نرخ  .مجلس شورای اسالمی در حال بررسی می باشد

این نظام مالیاتی، علیرغم برخی مشکالت اجرایی، . درصد افزایش یافته است 1درصد  به  9واحد درصد افزایش از 

شورهای مقایسه نرخ این مالیات در ایران با بسیاری از ک. منافع زیادی برای نظام اقتصادی کشور بدنیال داشته است

بسیاری از . جهان نشان می دهد که ایران یکی از پایین ترین نرخهای مالیات بر ارزش افزوده را در جهان دارد

بدون تردید، در . کشورها این مالیات را با یک نرخ پایین شروع و در ادامه نسبت به افزایش آن اقدام نمونده اند

ه دشمن روبرو است، یکی از راههای جبران درآمدهای نفتی، شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تحریمهای ظالمان

افزایش سهم مالیاتها از منابع بودجه عمومی است و در این میان یکی از راههای افزایش سهم مالیاتها افزایش پایه و 

بر ارزش  در این راستا، انجام یک مطالعه در زمینه آثار احتمالی افزایش نرخ مالیات. افزایش نرخهای مالیاتی است

عالوه بر این محاسبه شاخص کارایی مالیات . افزوده و تعیین یک نرخ بهینه برای آن از اهداف این مطالعه می باشد

 .بر ارزش افزوده در ایران در طول اجرای این مالیات در کشور یکی دیگر از اهداف این طرح می باشد

 اهداف و نتایج مورد انتظار 

 نظام مالیات بر ارزش افزوده درکشور تبیین و بررسی وضع موجود -

 محاسبه شاخص کارایی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران از ابتدا تاکنون -

 بررسی اثرات افزایش نرخ کنونی مالیات بر ارزش افزوده-

  



9911اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال   

 

12 
 

 (هاها و مشوقبازنگری معافیت)های مستقیم بررسی آثار الیحه اصالح قانون مالیات -7

 اهمیت آنتشریح موضوع و 

جایگاه و ارتقای  ،رشد و توسعه کشورهای اقتصاد مقاومتی و در نهایت نیل به اهداف سیاست بزارا مهمترین یکی از

ها و ای از معافیتاین در حالی است که وجود حجم گسترده. نظام مالیاتی کشور استافزایش کارایی و اثربخشی 

با مروری بر نظام . برابر اصالح ساختار مالیاتی کشور عمل کرده استهای مالیاتی به مثابه مانعی مهم در مشوق

های تعداد، حجم و عمق معافیت معافیت ها و مشوق های مالیاتی در ایران و سایر کشورها مشاهده می شود که

همچنین . مالیاتی موجود در نظام مالیاتی کشور در مقایسه با اغلب کشورهای جهان در سطح بسیار باالتری قرار دارد

. ها، تردید اساسی وجود داردگذاری و یا تهییج فعالیتها بر تولید و سرمایهدر خصوص اثربخشی اکثر این معافیت

استفاده از آنها به عنوان ابزاری سازی نظام مالیاتی، سوءها و همچنین پیچیدهترکیب این واقعیت با آثار منفی معافیت

، زیان درآمدی باال های اقتصادیها، ایجاد تبعیض آشکار میان فعالیتو فعالیت هابرای فرار مالیاتی در سایر بخش

ترین محور اصالح نظام مالیاتی و های مالیاتی را به عنوان اساسیها و مشوقو غیره، بازنگری در معافیت برای دولت

ی رفع تبعیض مالیاتی به هایی برادر این راستا الزم است سیاست .اصالح نظام درآمدی دولت مطرح ساخته است

. های مالیاتی مورد تصویب و اجرا قرار گیرندها و مشوقسود بخش نسبتاً غیرشفاف اقتصاد و نیز ساماندهی معافیت

های ظالمانه دشمنان انقالب، با افزایش فشار به منابع که دولت با توجه به تحریم در شرایط فعلیاین موضوع به ویژه 

البته این  .، از اهمیت بیشتری برخوردار استنفتی هایکاهش وابستگی به درآمدو لزوم درآمدی خود مواجه است 

در رسیدن به اهداف سیاستی خود   گری نیز حائز اهمیت است و به دولتامر عالوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم

ایجاد شرایط رقابتی در  های مالیاتی وسازی، رفع تبعیضدر تقویت بخش مولد اقتصاد در کشور از طریق شفاف

  .کندکمک می فضای کسب و کار کشور

براین اساس در سال های گذشته سعی شده است با انجام مطالعات کارشناسی و تطبیقی، پیشنهادات جامعی در این 

خصوص ارائه شود که در نهایت به عنوان یکی از محورهای کلیدی پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های 

با این حال، با توجه به اهمیت و . که هم اکنون در دولت در حال بررسی می باشد گنجانده شده است مستقیم

... حساسیت موضوع، انجام مطالعاتی عمیق تر در خصوص آثار و پیامدهای مالیاتی، اقتصادی، اجتماعی و 

 . پیشنهادات ارائه شده ضروری می باشد



9911اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال   

 

13 
 

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 در حوزه های مختلف مالیاتی های مشوقانواع معافیت ها و بررسی مبانی نظری اعطای  -

انجام  وو وضعیت فعلی آنها مالیاتی در سایر کشورها  های مشوقمعافیت ها و اعطای  اخیر مطالعه روند -

 مطالعات تطبیقی الزم در این خصوص

 موجود در سطح خرد و کالنمالیاتی  های مشوقانواع معافیت ها و فایده  –تحلیل هزینه  -

برآورد آثار و پیامدهای مالیاتی و اقتصادی احکام پیشنهادی در پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیاتهای  -

 .و تجزیه و تحلیل تحلیل سایر اثرات آنها در حوزه های اجتماعی و سیاسی مستقیم
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اصالح  اخیر حهیال در اجرای) هیسرما یدیعا و پیامدهای پیاده سازی مالیات بر آثار یبررس -8 

 (میمستق یاتهایقانون مال

 

مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد هر نظام مالیاتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور می باشد که مروری 

ختلفی در این امر عوامل م. بر آن برای ایران نشان می دهد در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

در این راستا شایان ذکر است . دخیل هستند که محدود بودن پایه های مالیاتی از بااهمیت ترین این عوامل می باشد

مالیات بر عایدی سرمایه، پایه مالیاتی است که از سالها قبل در اغلب کشورهای جهان مدنظر قرار گرفته است، در 

این امر عالوه بر زیان درآمدی برای دولت و اثرگذاری بر پایین بودن . می باشدحالی که ایران فاقد چنین مالیاتی 

شاخص های عملکردی نظام مالیاتی، دولت را از داشتن ابزار سیاستی موثری برای کنترل بازار انواع دارایی ها 

م به انجام معامالت بدین ترتیب که افراد با ورود به بازار انواع کاالهای سرمایه ای، اقدا. محروم ساخته است

. ها از پیامدهای این اتفاق می باشد سوداگرانه زده که رشد غیرمنطقی و نوسانات قابل توجه قیمت برخی از دارایی

همچنین بازار سوداگری به جهت سود کالن و ریسک ناچیز، در فقدان ابزارهای بازدارنده، جذابیت بیشتری نسبت 

های  کند و به همین سبب منابع مالی و انسانی به سمت این گونه فعالیت د میبه تولید، برای فعاالن اقتصادی ایجا

بر . گردند شود و فعاالن واقعی تولید از تامین سرمایه کافی برای ادامه فعالیت خود محروم می غیرمولد منحرف می

فعالیت سوداگرانه به   زهاین اساس، الزم است ابزارهای بازدارنده در قالب مالیات بر عایدی سرمایه برای حذف انگی

 . زا خارج و اقتصاد مولد رونق یابد های اختالل کار گرفته شوند تا بدین وسیله، سوداگران به تدریج از فعالیت

براین اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای گذشته انجام مطالعات مختلفی در راستای امکان سنجی پیاده 

مایه با توجه به مبانی نظری، تجارب سایر کشورها و نیز مالحظات اقتصاد ایران را در سازی پایه مالیات بر عایدی سر

دستور کار خود قرار داده است که در نهایت منجر به گنجاندن احکام مربوط به این پایه مالیاتی در پیش نویس 

چیدگی های طراحی و شایان ذکر است به دلیل مشکالت و پی. الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم شده است

اجرای موفق این پایه مالیاتی، در گام نخست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً در بخش امالك به عنوان یکی از 

با این حال اثرات . مهمترین و حساس ترین دارایی های مورد توجه در معامالت سوداگری، مدنظر قرار گرفته است
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بازار مسکن، کلیت اقتصاد کشور و نیز مالیاهای وصولی از مواردی است و پیامدهای اجرای پیش نویس الیحه در 

 .که نیاز به مطالعات بیشتری دارد

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 در ایران( امالك)پیش شرط های معرفی مالیات بر عایدی سرمایه بررسی  -

در ( امالك)عایدی سرمایه مطالعه مالحظات اجرایی، قانونی، اجتماعی و سیاستی پیاده سازی مالیات بر  -

 ایران

در بازار مسکن و سایر بخش های اقتصاد ( امالك)مالیات بر عایدی سرمایه  برآورد آثار و پیامدهای اخذ -

 کشور

در بازه های زمانی  (امالك)برآورد درآمدهای مالیاتی حاصل از اجرای پایه مالیات بر عایدی سرمایه  -

 .کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
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 اخیر حهیال در اجرای) و پیامدهای پیاده سازی مالیات بر جمع درآمد در ایران آثار یبررس -9

 (میمستق یاتهایاصالح قانون مال

 تشریح موضوع و اهمیت آن

اشخاص حقیقی یا بهه تعبیهر جههانی آن     دهد که نظام مالیات بر جمع درآمدمروری بر قوانین مالیاتی کشور نشان می

9)مالیات بر درآمد شخصی
PIT)  در قوانین مالیاتی کشور وجهود داشهته، امها بهه دلیهل فهراهم        9931تا  9931از سال

نظیر فقدان نظام جامع اطالعات مالیاتی  و غیره، هیچگهاه   ،الزم برای پیاده سازی و اجرای این سیستم بسترهاینبودن 

قانون مالیاتهای مسهتقیم، نظهام مالیهات بهر جمهع درآمهد از         9931به همین دلیل در اصالحیه سال . نشد در عمل اجرا

در ایهران، انهواع درآمهدهایی کهه ههر شهخص حقیقهی از منهابع         در حهال حاضهر   . شهد حهذف  قوانین مالیاتی کشهور  

 (مستغالت و غیهره  درآمد اجاره حقوق و دستمزد، درآمد ،مختلف مشاغلنظیر درآمد حاصل از فعالیت در )مختلف

بدین ترتیب برای ههر یهک از منهابع درآمهدی، فرآینهد      . شوندمشمول مالیات میبه صورت جداگانه  کند،کسب می

 ههای نرخ جداگانه بها  معافیتهای مالیاتیوجود دارد و هر منبع درآمدی ضمن برخورداری از ای  ستانی جداگانه مالیات

در تضاد با عدالت مالیهاتی بهوده   طرف به وضوح  یکچنین رویکری از  .شوندالیات میی نیز مشمول ممالیاتی متفاوت

همچنهین  . مالیهاتی را درپهی دارد   افزایش هزینه های وصول و تمکهین و از سوی دیگر کاهش کارایی نظام مالیاتی و 

عالیتههای اقتصهادی ههر    اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد با تجمیع اطالعات مربوط بهه انهواع ف  پیش بینی می شود 

یک از مودیان، دارای اثرات مثبت بسیاری در زمینه ایجاد شفافیت اقتصادی بوده و زمینه را برای اجرای انواع طرحها 

رسد یکی از ضروریات اصهالح و ارتقهای عملکهرد نظهام مالیهاتی       بنابراین به نظر می. کند و سیاستهای اقتصادی مهیا 

احکام مربوط بهه برنامهه ههای    شایان ذکر است . شدبا اشخاص یات بر جمع درآمدکشور حرکت به سمت اجرای مال

مذکور پس از انجام بررسی ههای مختلهف کارشناسهی و مطالعهات تطبیقهی، در پهیش نهویس الیحهه اصهالح قهانون           

  .مالیاتهای مستقیم گنجانده شده و در حال حاضر در دولت در حال بررسی می باشد

ارائه شده دارای اسناد پشتیبان حاوی مطالعات مربوط و تحلیل کلی آثهار احتمهالی اسهت،     با وجود اینکه پیش نویس

اما به جهت گستردگی اصالحات و احکام مدنظر و حساسیت و اهمیت حیاتی موضوع، انجام مطالعهاتی عمیهق تهر و    

 .جزئی تر در این زمینه ضروری می باشد

                                                           
 

1
 -Personal Income tax 
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 اهداف و نتایج مورد انتظار

سازی و اجهرای  پیادهمروری بر الزامات و پیش شرط های اجرایی، اطالعاتی و سازمانی برای نیل به اهداف  -

 در ایران (PIT)شخصی نظام مالیات بر جمع درآمد

 در ایران (PIT)شخصی اجرای نظام مالیات بر جمع درآمدگامهای اجرایی به منظور بررسی  -

تولیهد ناخهالص   )یشنهادی در شاخص های کالن اقتصاد کشور بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت احکام پ -

 و فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف ...( داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و 

 بررسی تأثیر اجرای اصالحات مدنظر در ارتقای عدالت مالیاتی و وضعیت توزیع درآمد در کشور -

 (.زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در بازه های)برآورد اثرات درآمدی پیش نویس الیحه  -

 

 

 


