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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 . شودمختلف خدماتی، تولیدی و بازرگانی وضع میهای فعاالن اقتصادی شاغل در بخش

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

دی روبرو های زیانظام مالیاتی کشور همواره در این بخش با چالشبه 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 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 شهکاغیره و 

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

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

 .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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و بررسی فرایندهای مالیاتی مربوط  (اینترنتی)تجارت الکترونیک  و الیاتیبرآورد ظرفیت م -2

 به آن

 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  -

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

 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
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 از با استفاده مالیاتی جهان  های در نظام برآورد شکاف مالیاتی در خصوصمطالعات بسیاری است که تاکنون 

 ،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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 هابرآورد فرار مالیاتی در ایران به تفکیک انواع مالیات-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  .کمابیش این مشکل در همه کشورها وجود دارد، اما سهم کشورهای در حال توسعه بیشتر است

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

 . ه ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی گرددتواند منجر بمنابع 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 -

 مالیاتیارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص کاهش حجم فرار  -

  



9911اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال   

 

11 
 

  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 

مالیات، در دوره اجرای آزمایشی این قانون هر سال با یک نرخ این  .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 

ای مقایسه نرخ این مالیات در ایران با بسیاری از کشوره. 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

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

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

ارزش در این راستا، انجام یک مطالعه در زمینه آثار احتمالی افزایش نرخ مالیات بر . 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 درکشورتبیین 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-
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مالیات بر جمع درآمد، عایدی سرمایه و )های مستقیم بررسی آثار الیحه اصالح قانون مالیات -7

 (هاها و مشوقمعافیتبازنگری 

 تشریح موضوع و اهمیت آن

نظام مالیاتی کشور در سال های اخیر با موردتوجه قرار دادن مشکالت و چالش های موجود، برنامه های گسترده ای 

را برای بهبود عملکرد خود، افزایش نقش در تأمین مالی دولت و ارتقای عدالت مالیاتی، طراحی و یا اجرا کرده 

محور، معرفی پایه های جدید مالیاتی -محور به مدل ترکیبی وظیفه ای و مودی-ر ساختار سازمانی از منبعتغیی. است

با تأکید بر مالیات ستانی از فعالیت های سوداگرانه، حمایت از بخش مولد اقتصاد، مقابله با فرار مالیاتی، بهبود توزیع 

مهمترین رویکردهای مدنظر در اصالح نظام مالیاتی کشور درآمد و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور از جمله 

احکام مربوط به برنامه های مذکور پس از انجام بررسی های مختلف کارشناسی و مطالعات تطبیقی، در . بوده است

توسط وزارت امور  9913پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم تجمیع شده و در بهمن ماه سال 

معرفی پایه های مالیات بر مستغالت و خودروهای گران قیمت و . ارایی به دولت ارسال گردیده استاقتصادی و د

مالیات بر عایدی امالك، بازنگری در نظام معافیت ها و مشوق های مالیاتی و پیاده سازی سیستم مالیات بر مجموع 

به فراخور هر یک، اصالحات از مهمترین محورهای پیش نویس الیحه است که ( PIT)درآمد اشخاص حقیقی 

ارائه شده ( از جمله مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)متعددی در بخش های مختلف قانون مالیات های مستقیم 

 .است

بدیهی است احکام پیش بینی شده در پیش نویس الیحه، در صورت اجرا عالوه بر اثرگذاری بر سیستم مالیاتی و 

با وجود اینکه         . و پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد بود نظام تأمین مالی دولت، دارای آثار

پیش نویس ارائه شده دارای اسناد پشتیبان حاوی مطالعات مربوط و تحلیل کلی آثار احتمالی در خصوص هر یک 

ق تر و جزئی تر از محورهای پیشنهادی است، اما به جهت گستردگی اصالحات و احکام مدنظر، انجام مطالعاتی عمی

 . در این زمینه ضروری می باشد

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 مروری بر الزامات و پیش شرط های اجرایی، اطالعاتی و سازمانی برای نیل به اهداف پیش نویس الیحه -
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تولیدد ناخدالص   )بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت احکام پیشنهادی در شاخص های کالن اقتصاد کشور  -

به تفکیک محورهای )و فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف ...( نرخ تورم، نرخ بیکاری و  داخلی،

 (اصلی پیشنهادی و کل پیش نویس

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

ه مددت، میدان مددت و بلندد مددت بده       در بازه های زمانی کوتا)برآورد ظرفیت درآمدی پیش نویس الیحه  -

 (.تفکیک محورهای اصلی پیشنهادی و کل پیش نویس

 


