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 (رویکرد خرد...( )پزشکان، طالفروشان و )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 میدی شاغل در بخشفعاالن اقتصا

های گذشته نقش پررنگی در دهد این پایه با وجود دارا بودن ظرفیت بالقوه مالیاتی قابل توجه، طی سال می

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

های های این بخش در کنار عدم شفافیت در گردش اطالعات مالی آنها، هزینههای 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 مسه مالیاتی، نظام ساختار گسترده در

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

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

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

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

 .شناسایی قرار گیرند

 اهداف و نتایج مورد انتظار

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

 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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درآمدهای مالیاتی ) سسات خیریهناشی از اعطای مشوق مالیاتی به مؤبرآورد مخارج مالیاتی  -2

 (از دست رفته

 تشریح موضوع و اهمیت آن

مهمترین راهکارهای کاهش فاصله های انتقالی دولت از های خیریه بخش خصوصی در کنار پرداختامروزه کمک

های داوطلبانه بخش نقش کمک. شودطبقاتی و تحقق اهداف تأمین اجتماعی در جوامع مختلف قلمداد می

ریزی و تعامل با های دولت در برنامهخصوصی در کاهش فاصله طبقاتی، افزایش رفاه افراد نیازمند و کاهش هزینه

ها، بسیار مهم مؤسسات خیریه در کمک به تأمین اهداف مورد نظر دولت نقش. این پدیده موضوع حائز اهمیت است

تر به نیازهای در های حمایتی دولت و واکنش سریعها و مؤسسات خیریه در مقایسه با برنامهگو بودن سازمانپاسخ

 893ده مطابق ما. های خیریه و مؤسسات خیریه استحال تغییر اجتماعی از جمله دالیل حمایت دولت از کمک

های خیریه از پرداخت مالیات بر درآمد معاف های مستقیم درآمدهای موسسات خیریه از بابت فعالیتقانون مالیات

ای را برای سوء استفاده و فرار این موضوع در کنار منافع احتمالی که ممکن است داشته باشد، تهدیدات بالقوه. است

به نظر . کندای خیریه متوجه سازمان امور مالیاتی و اقتصاد کشور میهمالیاتی برخی از فعاالن تحت عنوان فعالیت

رسد در حال حاضر شناخت چندان دقیقی از اقتصاد مؤسسات خیریه و وضعیت و نقش آنها در اقتصاد کشور  می

استفاده از مؤسسات خیریه تحت در کشور، امکان سوء از سوی دیگر با گسترش اقدامات خیرخواهانه. وجود ندارد

بر این اساس، الزم است ابتدا تصویر روشنی از اقتصاد . عناوین مختلف برای فرار مالیاتی و پولشویی نیز وجود دارد

ها، درخصوص تداوم  ها و منافع مرتبط با معافیت مالیاتی خیریه نهادهای خیریه در کشور ارائه شده و با برآورد هزینه

 .الزم ارائه گردد های سیاستی و یا اصالح این نوع معافیت توصیه

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 های خیریه در ایرانشناسایی و طبقه بندی انواع موسسات خیریه و کمک -

 برآورد حجم فعالیت مؤسسات خیریه و نقش آن در اقتصاد کشور -

 (درآمد و هزینه)های موسسات خیریهبررسی انواع فعالیت -

 خیریههای های نظارت بر موسسات خیریه و کمکروش -

 مالیات از دست رفته بابت معافیتهای مالیاتی امور خیریه برآورد -
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 (اینترنتی)برآورد ظرفیت مالیاتی تجارت الکترونیک  -3

 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 لحظه هایکندی 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 های خود را در بستر الکترونیکی و اینترنت انجام میارهای جدید که فعالیتها و کسب و کبنگاه

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 شبکهفعالیتهای نظارت بر یکی 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 اینترنتی و

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  وصول مالیات هایشیوهدر عملکرد خود را ، (اینترنتیبازاریابی 

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

 . می تواند بهبود بخشدترونیکی را ت در حوزه مالیات الکمالیاتشخیص و در نهایت وصول 

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 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 تجارب تطبیقیبررسی  -

 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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 ها و تهدیدات بکارگیری آن در نظام مالیاتی ایرانفرصت -چین فناوری بالک -4

 و اهمیت آنموضوع تشریح 

های مختلفی توسط  ها ایدهدر طول این سال. مطرح شد 8331دای در سال  اولین بار توسط ویهای دیجیتال  ایده پول

بیت کوین به عنوان اولین پول مجازی و  9003تا اینکه در سال  مطرح گردید، متخصصین حوزه فناوری اطالعات

هایی مانند متن باز بودن،  یژگیفناوری زنجیره بلوکی دارای و. معرفی شددر بستر زنجیره بلوکی نمونه موفق عملیاتی 

رایگان بودن، امکان ثبت اسناد به صورت عمومی و غیر متمرکزبودن است و این امر سبب شده تا برای ارائه خدمات 

با توجه به کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی در امور مالی و غیر مالی و ثبت . مختلفی مورد استفاده قرار گیرد

گذاری ، دولت ها و مراکز قانون...ات و های بانکی، انتخابهای اعتبار سنجی تراکنشحوزهاختراعات متعددی در 

 .اند را در دستور کار خود قرار دادهگیری از آن مطالعه پیرامون بهره

مهمتارین   .هاا اسات   گذاری به این حوزه، آثاار مالیااتی روار رماز ارز    ها و مراکز قانون یکی از بسترهای ورود دولت

، دشواری شناسایی فعاالن اقتصاادی و نیاز دشاواری در شناساایی درآمادهای      مجازیهای  ها در خصوص ارز چالش

هاای باانکی خاارجی     وجود دارد که بیت کوین و دیگر ارزهای رمزپایه همانند حساب همواره بیم آن .حاصله است

ارزها از ساوی   تن سازوکار استفاده از رمزلذا با توجه به طرح پذیرش و فراهم ساخ. پدیده فرار مالیاتی را تسهیل کند

 . یابد  صالح در کشور، شایسته است سازمان امور مالیاتی نیز در این حوزه به شناخت کافی دستهای ذی  نهاد

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 ی و ارز مجازی و انواع آنبلوک رهیزنجچیستی فناوری  -

پول به عنوان ابزار سنجش ارزش، پرداخت برای تسهیل ارتباط کارکردهای ارز مجازی با کارکردهای  -

 مبادالت، ابزار ذخیره ارزش و دارایی

 انواع درآمدهای مکتسبه توسط فعاالن حوزه ارزهای مجازی -

به ویژه بررسی امکان ثبت و رهگیری  ستانی ها و تهدیدهای روار ارزهای مجازی برای نظام مالیاتی فرصت -

 مبادالت ارزهای مجازی

 ستانی از فعاالن این حوزه کشورها در پذیرش و به رسمیت شناختن ارز مجازی و مالیاتتجربه  -

 ها و غلبه بر تهدیدهابرداری از فرصتی اجرایی و قانونی برای بهرهپیشنهادهاارائه  -
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 فرار و اجتناب مالیاتی در مناطق آزاد ایرانبرآورد  -5

 و اهمیت آنموضوع تشریح 

ترین منابع درآمدی در این دهد که درآمدهای مالیاتی یکی از مهمدر 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

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

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

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

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

این در حالی است که مقایسه حجم اقتصاد ایران با میزان مالیات وصولی نشان دهنده وجود شکاف مالیاتی . 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 شکافانجام اصالحات الزم برای کاهش لذا (. مالیات بالقوه قانونی)د وصول شود طبق قانون بای

 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،االزم برای افزایش کار شده و زمینه

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

-دقتی، بیانگاری، بیرفتارهای ناشی از سهل)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  مالیاتی باید در مواقع مقتضی ساختارها و راهبردهایی را بنابراین سازمان امور. از قوانین مالیاتی است

 . موارد عدم تمکین از قوانین مالیاتی بکار گیرد اطمینان از حداقل بودن

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

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

زا و خارر از حوزه اختیارات  وجود آورده است برونهاقتصاد غیررسمی و ایجاد شکاف مالیاتی در سطح کشور را ب

شایان ذکر . بله نمایندهای مسئول با همکاری یکدیگر با این پدیده مقا این سازمان بوده و الزم است تمامی دستگاه

 از با استفاده مالیاتی جهان  های برآورد شکاف مالیاتی در نظام 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 از علل اصلی اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی در این مناطق 

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

 .مشخص شود کشور

 ایج مورد انتظاراهداف و نت

 های تشخیص آنو روش در مناطق آزاد 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

 به تفکیک نوع مالیات، علل فرار و اجتناب و غیرهبرآورد اندازه فرار و اجتناب مالیاتی در مناطق آزاد  -
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 بررسی راهکارهای عملیاتی برای مالیات ستانی از بخش غیررسمی اقتصاد کشور-6

 تشریح موضوع و اهمیت آن

های سایه، غیر رسمی، زیرزمینی، خاکستری، های اقتصادی بالفعل و بالقوه در بخشاقتصاد غیر رسمی به کلیه فعالیت

اعم )هاییی بخش غیر رسمی شامل کلیه فعالیتبه طور کل. موازی، و غیره اقتصاد غیررسمی اطالق می شود پنهان،

است که بدون اخذ مجوز و ثبت جایگاه حقوقی الزم انجام می شوند و در نتیجه خارر از ( از تولیدی یا خدماتی

بال شناسایی بخش غیررسمی و ثبت نشده کشور دنهسازمان امور مالیاتی کشور، ب. گیرندحوزه اقتصاد رسمی قرار می

و همچنین شناسایی و قرار دادن آنها در تور مالیاتی و طراحی مکانیسمی برای جلوگیری از گسترش این بخش از 

گیری بخش غیررسمی و تمایل برخی از فعاالن به انجام فعالیت در صرف نظر از علل شکل. اقتصاد کشور می باشد

هایی که سازمان امور مالیاتی کشور با آن مواجه است، عدم امکان وصول مالیات مترین چالشاین بخش، یکی از مه

شناسایی و ساماندهی این  انتظار می رود با. ان پرداخت استها در راستای اصل فایده و اصل توگونه فعالیتاز این

ینه برای تحقق عدالت مالیاتی بخش از اقتصاد کشور، ضمن وصول بخش قابل توجهی از درآمدهای حقه دولت، زم

 .و مشارکت همه آحاد جامعه در اداره امور عمومی کشور فراهم گردد

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 آن کننده بررسی ساختار اقتصاد غیررسمی در ایران و عوامل ایجاد -

 هاها و اعطای مجوز فعالیتبررسی وضع موجود ثبت و شناسایی فعالیت -

 بر انجام فعالیت و کسب و کار در کشوربررسی قوانین ناظر  -

الن به تفکیک اهای اقتصادی و برآورد تعداد فعشناسایی بخش غیررسمی در کشور، به تفکیک بخش -

 بخش

 بررسی دالیل گسترش اقتصاد غیررسمی -

 (با رویکرد خرد اقتصادی)برآورد ظرفیت مالیاتی قابل وصول از این بخش به تفکیک منابع مالیاتی -

  فعاالن بخش اقتصاد غیر رسمیهای شناسایی بررسی روش -

-  
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 تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی ایران با محوریت مالیات و محیط زیست -7

 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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های موضوع قانون مالیات)های مالیاتی در ایرانها و مشوقبررسی آثار حذف معافیت-8

 (مستقیم

 تشریح موضوع و اهمیت آن

ای،  ها برای رسیدن به طیف وسیعی از اهداف توسعهمشوق مالیاتی یک سیاست مالیاتی است که از طریق آن دولت

مشوق عام یا غیر ) و یا به همه آنها( مشوق هدفمند)گذاران و فعاالن اقتصادی به گروههای خاصی از سرمایه

 تی را به شکل تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اعطاانواع امتیازات مالیا( هدفمند

  .کندمی 

 و هامعافیت این از استفاده میزانو اما شکل . های مالیاتی کم و بیش در اغلب نظامهای مالیاتی جهان وجود داردمشوق

-به است ممکن هاسیاست این .متفاوت استدر کشورهای مختلف  آنها از استفاده های هانگیز همچنین و هامشوق

 قانون در. شود اتخاذ خاص صنایع یا مناطق در هاگذاری یهسرما دهیجهت یا گذاری یهسرما به تشویق قبیل از دالیلی

 . است شده گرفته نظر در مالیاتی مختلف های یهپا در زیادی یهاقمشو و هایتمعاف نیز ایران هایتمالیا

این مسئله در کنار . اقتصادی و مالی است های مالیاتی به هر شکلی که باشد دارای هزینههای اعطای مشوق

تردیدهایی که در خصوص اثربخشی این سیاست در تحقق اهداف مورد نظر دولت وجود دارد، بررسی میزان 

 . سازد را ضروری می آنها نمودن هدفمند و مالیاتی هایقمشو نظام در اساسی تجدیدنظرو  آن کارایی

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 در خصوصی اریگذ یهسرما جذب در( م.م.ق899 ماده) یا منطقه مالیاتی هایفیتمعا تأثیر میزان تعیین -

 یافته توسعه کمتر و یافته توسعه مناطق تفکیک به معدنی و صنعتی هایشبخ

 م.م.ق891 ماده معافیت تأثیر میزان تعیین -

 قانون در موجود هایفیتمعا اثربخش و کارایی میزان گیری اندازه برای ییهالمد ارائه -

 سایر مالیاتی بار کاهش و التیعد بی و اجرایی مشکالت رفع منظور به مالیاتی هایقمشو ساختار اصالح -

 غیرمعاف هایشبخ

 مالیاتی هایقمشو و هافیتمعا توزیعی و تخصیصی اثر بررسی -
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 مناطق وها خشب تفکیک به مالیاتی هایقمشو و هافیتمعا اعطای اقتصادی منافع و هزینه بررسی -

 اقتصادی
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 برآورد فرار مالیاتی در ایران به تفکیک انواع مالیاتها-9

 تشریح موضوع و اهمیت آن

غیر قانونی برای کتمان درآمد به  های غیررسمی و پنهان در اقتصاد است و به هرنوع اقدامفرار 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 سیاستدرآمدهای مالیاتی به دلیل اینکه از کانال اقتصاد غیررسمی تحمیل می

و کاهش و یا به حداقل رساندن آن، نیازمند عظم ملی و تعامل  ک مقوله فراسازمانی استفرار به نوعی ی. شودمی

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

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

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

 دالیل مختلف بروز فرار مالیاتیمطالعه  -

 بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و اقتصاد غیررسمی -

 به تفکیک منابع عمده مالیاتیحجم فرار مالیاتی  برآورد -

 ارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص کاهش حجم فرار مالیاتی -
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  در ایران بررسی اثرات احتمالی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده-11

 موضوع و اهمیت آن تشریح

باشد و هم اینک الیحه قانون دایمی آن در در حال اجرا می 8911مالیات بر ارزش افزوده در ایران از نیمه دوم سال 

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

این نظام مالیاتی، علیرغم برخی مشکالت اجرایی، . درصد افزایش یافته است 3درصد  به  9واحد درصد افزایش از 

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

بسیاری از . ان داردجهان نشان می دهد که ایران یکی از پایین ترین نرخهای مالیات بر ارزش افزوده را در جه

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

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

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

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

حاسبه شاخص کارایی مالیات عالوه بر این م. 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 

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

 ران از ابتدا تاکنونمحاسبه شاخص کارایی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ای -

 بررسی اثرات افزایش نرخ کنونی مالیات بر ارزش افزوده-

 

 

 


