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 خالصه مدیریتی

 در این راستا بند . باشد می ها ای کشور حاکی از اهمیت مالیات در این برنامه مروری بر اسناد باالدستی توسعه

اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای  "سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر 71

افزوده و طرح جامع مالیاتی به عنوان  سازی کامل مالیات بر ارزش همچنین پیاده .باشد قابل ذکر می "مالیاتی

ستاد فرماندهی اقتصاد "از سوی  7931در سال  راییوزارت امور اقتصادی ودادار  های اولویت پروژه

 .تعیین شده است "مقاومتی

 دهد درآمدهای مالیاتـی مستقیم و غیرمستقیم طی سالهـای  بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور نشان می

 137,397به رقم  7931میلیارد ریال در سال  791,111درصدی از  7391با رشد متوسط  7931-7931

درآمدهای های مستقیم از کل  سهم مالیات این دورهدر . افزایش یافته است 7931میلیارد ریال در سال 

 .بوده استدرصد  93های غیرمستقیم مالیات مدرصد و سه 17مالیاتی, متوسط 

 درصد و   31های مستقیم حدود  متوسط سهم پایه درآمد از مالیات( 7931-7931)در دوره مورد بررسی

همچنین در این دوره متوسط سهم پایه ثروت از . درصد بوده است 71رشد متوسط آن نیز حدود 

 .درصد بوده است 73درصد و رشد آن نیز به طور متوسط  1های مستقیم حدود   مالیات

 به  7931درصد در سال  13دهد سهم مالیات کاال و خدمات از  بررسی ترکیب مالیاتهای غیرمستقیم نشان می

 .افزایش یافته است 7931صد در سال در 13

 بینی شده در قوانین بودجه سالهای اال و خدمات پیشـات بر کـاتهای مستقیم و مالیـررسی مجموع مالیـب

اند؛ به طوری دهد که درآمدهای مالیاتی همواره از درصد تحقق باالیی برخوردار بودهنشان می 31-7931

, %771,%701,%39,%701مذکور در این بخش به ترتیب معادلکه درصد تحقق اهداف بودجه طی سالهای 

 .بوده است% 33و %  31,%  37,31%, 31%,% 39,31%

 درصد در نوسان بوده  197-391بین  7931-7931نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی دوره   شاخص

های جاری دولت  هزینهدرصد از  1091الی  9191همچنین درآمدهای مالیاتی طی دوره مذکور, بین . است

درصد  7391-1097 سهم مالیات در منابع بودجه عمومی دولت نیز طی این سالها, در بازه. اند را پوشش داده

 .در نوسان بوده است



 
 

  طی دوره  (های مستقیم و کاال و خدمات مجموع مالیات)های وصول شده  های وصول به مالیات هزینهنسبت

 .در نوسان بوده استدرصد  791تا  791ه است و بین , تغییر چندانی نداشت7939-7931

  ,دستیابی به یک نظام مالیاتی مطلوب که بتواند  عالوه بر تأمین مالی بودجه دولت و تأمین برابری و عدالت

به رشد اقتصادی کمک کرده و محرک اقتصاد باشد, عالوه بر نحوه عملکرد سازمان وصول مالیات, به 

دارد و بروز مشکل در هر یک از این  ی موجود و نیز شرایط اقتصادی کشور بستگیقوانین و مقررات مالیات

 .تواند درآمدهای مالیاتی را متأثر سازد ها, می حوزه

 نامناسب تولید ملی و باال بودن نرخ بیکاری, نرخ تورم باال, حجم , رشد در مورد شرایط اقتصادی کشور

سنتی بودن نظام  ,ترکیب نامناسب تولید ملی و نحوه توزیع درآمدگذاری پایین, نوسانات نرخ ارز,  سرمایه

های اقتصادی از مهمترین مواردی است که دارای  توزیع و بخش مشاغل کشور, اقتصاد زیرزمینی و تحریم

 .اند اثر منفی بر نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته بوده

 تهای مستقیم, هنوز برخی مشکالت مانند معافیتهای در حوزه قوانین و مقررات, با وجود اصالح قانون مالیا

 گسترده مالیاتی, چالشهای مربوط به دارندگان کارت بازرگانی, عدم استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش

وجود دارد که امید است با پیشنهاد و تصویب قوانین مربوطه,  و عدم اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد

 .اصالحات الزم صورت گیرد

 نیروی انسانی ماهر, منابع )کمبود منابع, (ساختار سازمانی و نظام پرداخت)عدم استقالل نظام مالیاتی کشور

, عدم دسترسی به پایگاه اطالعات اقتصادی و عدم نگاه یکپارچه به مودی, ناکارآمدی (مالی, منابع فیزیکی

ت اجرای کامل طرح جامع مشکال ,(هارویکرد حسابرسی مبتنی بر کل پرونده)نظام تشخیص مالیات

 عدم تمرکز نظام مالیاتی به موضوع تمکین مودیان ,چالشهای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزودهمالیاتی, 

ترین مشکالتی است که در حوزه سازمان وصول مالیات, وجود م, از جمله مهو حجم باالی معوقات مالیاتی

 .دارد

  بند به تصویب رسید, یکی از مهمترین اقداماتی  10قالب ماده واحده واصالح قانون مالیاتهای مستقیم که در

محورهای اساسی اصالحیه مورد . است که در راستای ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور انجام شده است

 .دسته قابل طبقه بندی هستند که هر یک دارای اثرات چشمگیری بر سیستم مالیاتی هستند 3نظر در 



 

 دار وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت  های اولویت به عنوان یکی از پروژهمالیاتی نیز  اجرای طرح جامع

های  هایی است که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی, کاهش هزینه برنامهاز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

از  7931ن سال پروژه در دست اقدام است که در پایا 91مندی ذینفعان در قالب  اجرایی و افزایش رضایت

 .درصدی برخوردار بوده است 37پیشرفت 

  تهیه الیحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با درنظر گرفتن تجربه اجرای این قانون و در جهت

های  افزوده به عنوان یکی از پروژه و پوشش کامل مالیات بر ارزشرفع مشکالت اجرایی و قانونی آن 

 دیگر اقدامات اصالحیتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از   اقتصادی و دارایی جهتدار وزارت امور  اولویت

  .باشد ون اقتصادی دولت در حال بررسی مییاکنون در کمیس این الیحه هم. است سازمان امور مالیاتی کشور

 های مکانیزه فروش و نظر به  های ذکرشده درخصوص استفاده مودیان از صندوق همچنین با توجه به چالش

موضوع و همچنین نقش انکارناپذیر صندوقهای مکانیزه فروش در کاهش مشکالت موجود در  اهمیت

معه و نیز تجارب اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده, سازمان امور مالیاتی کشور با بررسی شرایط جا

جهانی اقدام به تهیه الیحه قانون استفاده, نگهداری و نظارت بر صندوقهای مکانیزه فروش کرده است که 

 .تقدیم مجلس محترم شورای اسالمی شده است 1/77/7931تاریخ در 

 های وصول مالیات, کاهش وقفه سازمان امور مالیاتی با هدف مکانیزاسیون نظام مالیاتی, کاهش هزینه

وصول مالیات و ایجاد بستر و ساز و کار تحقق مالیات الکترونیکی, اقدام به واگذاری مالیات مشاغل 

نفری در  7,731به دفاتر پیشخوان دولت نموده است که منجر به صرفه جویی ( وسائط نقلیه عمومی) خودرو

سازمان امور مالیاتی شده و کاهش مراجعه بیش از اداری مترمربع فضای  71,101سازی و آزادنیروی انسانی 

 .درپی داشته استهای مالیاتی را نیز مؤدی به حوزه 7,110,000

  تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در سالیان اخیر بوده که برای

, ریحصست که براساس آن قوانین مالیاتی که نسخ انجام شده ا 7931لغایت پایان سال  7131دوره زمانی 

 .اند احصاء شدهمالیاتی معتبر  احکام پیشنهاد نسخ و 

 باشد نیز از جمله اقدامات نظام مالیاتی کشور می حقق مالیات الکترونیکیهای انجام گرفته در جهت ت برنامه .

و در بخش اظهارنامه مالیاتی  1,111,137در بخش مالیاتهای مستقیم تعداد  7931در سال در این راستا, 

فراهم . به صورت الکترونیکی دریافت شده استاظهارنامه مالیاتی  7,111,117افزوده تعداد  مالیات بر ارزش



 
 

و  اخذ الکترونیکی صورت معامالت فصلی مؤدیان مالیاتی, نمودن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات

از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده  تمزددریافت فهرست الکترونیکی مالیات حقوق و دس

 .است

 قانون برنامه  710در راستای ماده )آغاز فرآیند اجرایی مربوط به ایجاد پایگاه اطالعات اقتصادی مودیان

میلیون  730دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی بوده است که منجر به ثبت و ضبط حدود از ( پنجم توسعه

 713مقرر در ماده همچنین براساس احکام  .مودیان در سیستمهای اطالعاتی سازمان شده استاز رکورد 

بانک اطالعاتی اشخاص حقیقی وحقوقی با استفاده از شماره اقتصادی در سازمان ایجاد  ,م.م.مکرر ق

 .گردیده است

  های  ظارت بر پرونده, کنترل و ندسترسی به منظور 7931سیستم بدهکاران مالیاتی از سال همچنین اجرای

در این  .دارای بدهی مالیاتی, اقدام دیگری است که در جهت بهبود نظام مالیاتی کشور انجام گرفته است

میلیارد ریال بوده  101,333معادل  7931لغایت سال  7931های معوقه از سال راستا میزان وصولی بدهی

 .است

 گذاری  های سرمایه یران و دیگر کشورها و توسعه زمینههای اقتصادی و مالی بین ا به منظور تسهیل همکاری

کشور برای اجتناب از اخذ  11ای را با  های دوجانبه با اغلب کشورها دولت جمهوری اسالمی ایران توافقنامه

هـای   نامـه  هایی را نیز برای انعقـاد موافقـت   مالیات مضاعف بر درآمد و سرمایه به امضا رسانده است و برنامه

 .کشور دیگر در دست اقدام دارد 91جدید با 
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  ( با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن ها و راهکارهای توسعه های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت

1 
 

 مقدمه

ایجاد  و کشور بر اقتصاد ها هزینه تحمیل برخیهای تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران علیرغم  سیاست

بود که مهمترین آن  نیز اقتصادی کشورگذاران  های مفیدی برای سیاست نوسانات اقتصادی, حاوی درسبرخی 

کسری درآمدهای نفتی و  کاهشتجربه . باشد های داخلی اقتصاد می ظرفیت رتوجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه ب

منابع جایگزین داخلی  بردولت موجب گردید که اهمیت عدم وابستگی به درآمدهای ناپایدار و لزوم تکیه  بودجه

بدیل آن در اقتصاد  که نقش بی یکی از مهمترین این منابع, درآمدهای مالیاتی است. دهدخود را نشان بیش از پیش 

در  مهمی, نقش بسیار آن به دلیل کارکردهای چندگانهمالیات . های اخیر آشکارتر شده است کشور در سال

تأمین و ( یاکارکرد بودجه), تأمین مالی بودجه دولت(کارکردهای اقتصادی)های اقتصادیسیاستگذاری

داشته سهم قابل توجهی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  تواندمی و بدین ترتیب دارد( اجتماعیکارکرد )عدالت

 .باشد

 اگرچه اقدامات بسیاری در طول یک دهه گذشته در جهت توسعه و مدرن سازی نظام مالیاتی کشور انجام شده, اما

, بدون آنها که با بالفعل شدنبرای شکوفایی دارد های زیادیظرفیت کشورنظام مالیاتی  رسدبه نظر می با این حال,

اهداف مدنظر در سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق خواهد و  هشدشک بخش قابل توجهی از مشکالت کشور حل 

  .شد

اسناد باالدستی کشور مرور شده و سپس  در رویکردهای مالیاتی گزارش حاضر در بخش نخست ,در این راستا

اجرایی و نظام مالیاتی کشور, عملکرد آن از نظر وصولی درآمدهای مالیاتی و سایر اقدامات  اجمالی ضمن معرفی

 ها و موانع مهمترین چالش در بخش دوم گزارش,. ارایه خواهد شد های پیاده شده برای توسعه  نظام مالیاتی, برنامه

توزیع  نحوه رکن تولید ملی و ؛یعنی آن تشکیل دهنده یتوسعه نظام مالیاتی کشور بر اساس سه رکن اساس رویپیش

سرانجام در . شود بررسی می ,کننده مالیات سازمان وصول رکن قوانین و مقررات مالیاتی و رکن ,(اقتصاد کشور )آن

که در چارچوب اسناد  رتوسعه نظام مالیاتی کشوجهت اصالح و در که  یهای برنامه بخش پایانی گزارش اهم

   .خواهد شدمرور  ,در حال انجام استراهبردی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی 
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 اسناد باالدستی کشور رویکردهای مالیاتی. 1

قـانون   11سیاسـتهای کلـی اصـل    قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران,    اسناد باالدستی کشور از جملهدر  .7

سیاستهای اقتصاد مقاومتی, سیاستهای کلی نظـام در بخـش تشـویق     ساله کشور, 10سند چشم انداز اساسی, 

, مالیـات بـه صـورت جـدی مـورد توجـه قـرار        ارم و پنجم توسعههچ  برنامه گذاری و مالی و قوانینسرمایه 

 .گرفته است

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (1.1

معافیـت و بخشـودگی و تخفیـف    مـوارد  . شود مگـر بـه موجـب قـانون     هیچ نوع مالیاتی وضع نمی: 17اصل  .1

 .شود مالیاتی به موجب قانون مشخص می

ها در حـدود   شود و همه پرداختداری کل متمرکز می های دولت درحسابهای خزانه کلیه دریافت: 19اصل  .9

 .گیرد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می

 قانون اساسی 44سیاستهای کلی اصل  (1.1

 :یتعاون بخش کلی های سیاست( بخش ب .1

 ارایـه  مالیـاتی,  تخفیـف  جملـه  از هـایی  روش طریـق  از هـا  تعـاونی  توسعه و تشکیل از دولت حمایت -9بند 

 از دولـت  اضـافی  دریافت هرگونه از پرهیز و کشور مالی مؤسسات کلیه وسیله  به حمایتی اعتباری تسهیالت

 .خصوصی بخش به نسبت ها تعاونی

 ساله کشور 12سند چشم انداز  (1.1

را در تحقـق اهـداف   هـای مالیـاتی    نقش و اهمیت مالیات و سیاست سوسند چشم انداز از یک بررسی مفاد  .1

در رسیدن بـه اهـداف منـدرر در آن    دهد و از سوی دیگر به تکالیف نظام مالیاتی  ای کشور نشان می توسعه

 .اشاره دارد

 سیاستهای اقتصاد مقاومتی  (4.1

توسط مقام معظم رهبـری ابـالگ گردیـد     13/77/7931در تاریخ  بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که .1

 71براین اساس عالوه بر بند  .استای کشور  حاکی از اهمیت  نظام مالیاتی کشور در اسناد باالدستی توسعه
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سیاستهای مذکور که مستقیماً مبحث مالیات مورد اشاره قرار گرفته است, نظام مالیـاتی بـا بسـیاری از سـایر     

 .باشد نیز دارای ارتباط بوده و تأثیرگذار می 19و  73, 77, 70, 3, 9, 1, 7بالغی از جمله بندهای بندهای ا

 اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی: 71بند 

دار وزارت امور  پروژه اولویت 3خود,  71/07/7931نیز در جلسه مورخ  "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی"  .1

اقتصـاد  "بـه عنـوان سـال     7931اقتصادی و دارایی را به منظور اجرای منویات مقام معظـم رهبـری در سـال    

 :باشد آن مربوط به نظام مالیاتی کشور می 3و  1تعیین نمود که بندهای  "مقاومتی؛ اقدام و عمل

 افزوده سازی کامل مالیات بر ارزش پیاده: 1بند 

 طرح جامع مالیاتی سازی پیاده: 3بند 

 سیاستهای کلی نظام در بخش تشویق سرمایه گذاری و مالی (1.1

 گذاری سیاست های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه( الف .3

هـا, شـفافیت   ثبـات مالیـات  : گـذاری از طریـق   گیری از نظام مالیـاتی در جهـت تقویـت سـرمایه     بهره -1بند  

مجمـع تشـخیص    3/3/7931مصـوبه مـورخ   . )هـا  معافیـت درآمدها, صراحت در مقـررات و منطقـی کـردن    

 (مصلحت نظام 

 سیاست های کلی نظام در بخش مالی( ب .3

های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمد مالیاتی و سـایر درآمـدها حـداکتر تـا      قطع اتکاء هزینه -7بند 

    (      مجمع تشخیص مصلحت نظام 71/70/7939مصوبه مورخ . )پایان برنامه پنجم

گـذاری و برقـراری عـدالت     اصالح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی, رونق تولید و سـرمایه  -1بند 

های مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی, با تأکید بر مالیات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافیت

 .مالیاتی

 برنامه چهارم توسعه ( 1.1

 چهارم توسعههای کلی برنامه سیاست

 اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای وتعادل بین منابع و مصارف دولت: 10بند. 
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  تالش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت وتأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و : 17بند

 .گذاری براساس کارآیی و بازدهیاختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه

 نوسانات سیاستهای پولی, مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهارتنظیم : 11بند. 

 مواد قانونی برنامه چهارم توسعه

 ای در طول برنامه چهارم, بر اساس این بند, به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه :(1)ماده "الف"بند

ای محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه ای تأمین شده ازدولت مکلف شده است تا سهم اعتبارات هزینه

ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی افزایش دهد تا در پایان برنامه چهارم, اعتبارات هزینه

 .و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد

 ( مستقیماعم از مستقیم یا غیر)گونه تخفیف, ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیاتبرقراری هر(: 1)ماده

و حقوق ورودی عالوه بر آن چه که در قوانین مربوطه تصویب شده است بـرای اشخاص حقیقی و 

 . باشدهای این برنامه ممنوع میاین قانون در طی سال( 710)های موضوع مادهحقوقـی از جمله دستگاه

  ناشی از ادغام, انحالل و )نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (: 1)ماده  1تبصره  "و"بند

 .از پرداخت مالیات معاف است( تجدید سازمان

  های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی وجوه حاصل از فروش سهام شرکت(: 3)ماده

های داری کل کشور, متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حسابجمهوری اسالمی ایران به نام خزانه

 :گرددمربوط منتقل می

ربط یا الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیمعادل بیست درصد به عنوان علی -الف

 (. حساب درآمد عمومی کشور)های تحت پوشش آن شرکت

 گونه مالیات و عوارض برای صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات در برقراری هر(: 99)ماده "د"بند

 . باشدطول برنامه ممنوع می

 مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارر از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق  (:91)ماده "و"بند

 -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری "70"به استتنای عوارض موضوع ماده )ورودی, عوارض

 .باشندو مالیات معاف می( 1/1/7911صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
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  گردد تا سقف های موضوع این بند حاصل میکتی که از ادغام شرکتسرمایه شر(: 10)ماده "الف"بند

های قانون مالیات( 13)های ادغام شده در آن از پرداخت مالیات موضوع ماده مجموع سرمایه شرکت

 .های آن معاف استو اصالحیه 9/71/7911مستقیم مصوب 

  المللی, اجازه های بینت همکاریهای دانش بنیان و تقویبه منظور ایجاد و توسعه شرکت(: 11)ماده

آوری در جهت های علم و فنآوری و مهندسی مستقر در پارکشود واحدهای پژوهشی و فنداده می

های مالیاتی و های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار, معافیتانجام مأموریت

 . للی برخوردار گردندالمگذاری خارجی و مبادالت مالی بینعوارض, سرمایه

  هزینه استان, اقالم درآمدی زیر را به عنوان  -دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد(: 31)ماده

داری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و درآمد استانی وصول و از طریق خزانه

 .عمرانی استانی هزینه نماید

 (. های دولتیبه استتنای مالیات بر شرکت)تقیم های مسکلیه مالیات -الف

 . مالیات بر کاالها و خدمات به استتنای حقوق ورودی -ب

 های مالیاتی, با هدف باز توزیع عادالنه درآمدهااعمال سیاست(: 31)ماده  "ب"بند. 

  ی از و سازمان بهزیست( ره)های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیخانواده(: 799)ماده "ه"بند

  .باشندپرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می

 برنامه پنجم توسعه( 7.1

 های کلی برنامه پنجم توسعهسیاست

  منابع و "تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن , از منبع تأمین بودجه عمومی به :  11بند

  "های زاینده اقتصادیسرمایه

  هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه قطع وابستگى هزینه:  11-9بند.  

  هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله  تنظیم همه فعالیت:  91بند

  :میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با تأکید بر

  هاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى نابرابرىجبران  :  91-7بند 
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 مواد قانونی برنامه پنجم توسعه

  های مستقیم در طول برنامه هر  قانون مالیات( 31)و ( 31)سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد : 11ماده

ای عبارت قانون مذکور بج( 31)همچنین در ماده . شودساله در بودجه سنواتی توسط دولت تعیین می

ها و موسسات و شرکتها  وزارتخانه»عبارت « 71/1/7910مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب »

و )قانون مدیریت خدمات کشوری  1و قسمت اخیر ماده  1و  7های دولتی موضوع مواد  و سایر دستگاه

ت و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری و اصالحا 1های اجرایی موضوع ماده  نیز سایر دستگاه

قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات  1بعدی آن و ماده 

ها و مؤسسات آموزش  , قضات, اعضای هیأت علمی دانشگاه(کشوری و اصالحات و الحاقات بعدی آن

 .جایگزین می شود« عالی و تحقیقاتی

  ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم  هبه منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزین :771ماده

 :ای دولت, به نحوی اقدام شود که درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه

الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای 

 .برسد%( 70) درصد های مالیاتی حداقل به ده مستقیم و با گسترش پایه

ـ برقراری هرگونه تخفیف, ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی عالوه بر آنچه که در 7تبصره

قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده 

 .این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است( 111)

با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده, نرخ این مالیات را از سال ـ دولت مکلف است 1تبصره

درصد  ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت گونه اول برنامه ساالنه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به

و سهم دولت ( به عنوان عوارض%(  9)سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد . برسد%( 3)

 .دشو تعیین می%( 1)رصد پنج د

ای به طور متوسط  ب ـ نسبت درآمدهای عمومی به استتناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه

 .افزایش یابد%( 70)ساالنه ده درصد 

 سازی حمایتهای مالی  دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف :773ماده

 :دورعمل آ ذیل را به اقدامات
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 الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی

 ب ـ ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه ساالنه

 .گیرد ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور, مالیات تعلق نمی7تبصره

 .اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی استـ تسلیم 1تبصره

 سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطالعات مؤدیان مالیاتی شامل اطالعات درآمدی و  :710ماده

پایان ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکتر تا پایان سال دوم برنامه به  هزینه

ربط که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در  کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی و ذی. رساند

بودن که توسط وزارت امور  اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطالعات با حفظ محرمانه

رسد, این اطالعات را در  یوزیران م اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت

 .اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند

منظور تسهیل در دریافت  ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به7تبصره

باشند و نیز ابالگ اوراق  های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می اظهارنامه

های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی, امضاء  اتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوریمالی

 .الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید

ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و 1تبصره

اندازی مرکز صدور گواهی  راه ان سال دوم برنامه نسبت بهبراساس ضـوابط آن مرکز حداکتر تا پـای

 .الکترونیکی میانی اقدام نماید

 به منظور شفافیت در مبادالت اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر  :717ماده

ف ارزش افزوده, وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصنا

های صندوق  کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت, ملزم به استفاده از سامانه

 .نماید( مکانیزه فروش)فروش 

مکانیزه )اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش  شده بابت خرید, نصب و راه های انجام معادل هزینه

در اولین سال استفاده از )ل مالیات مؤدیان مزبور توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمو( فروش
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مکانیزه )عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش . قابل کسر است( های مذکور سامانه

 .شود در هر سال, موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می( فروش

ریج و براساس اولویت, آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به سازمان امور مالیاتی موظف است به تد

هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق ( مکانیزه فروش)استفاده از سامانه صندوق فروش 

های کتیراالنتشار و روزنامه  اطالع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درر در یکی از روزنامه

 .ر اعالم و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نمایدرسمی کشو

 مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی, نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد : 711ماده

موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و  اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به

مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد  مالیات بر ارزش افزوده

این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص . با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت

 .حقوقی نیست

  و ( الف)عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند : 719ماده

ها و  قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری( 93)ماده( 7)تبصره 

 . گردد های همان شهرستان توزیع می دهیاری

ای مرکب از عوارض آلودگی براساس سیاست های اعالمی معاونت به نسبت تاثیرگذاری, در کمیته

ذیربط, مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور های  ریزی استان, فرمانداران شهرستانمعاون برنامه

 .شود های متاثر توزیع می مالیاتی استان بین شهرستان

 به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:  711ماده  : 

 .......ای هدرآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت

 . صادرات غیرنفتی برخوردارند

  باشد صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می»جمله : 713بند ر ماده

حذف  "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "11از انتهای ماده « مجاز است

 .شودمی
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 دشو گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می سرمایه به منظور تسهیل و تشویق :713ماده: 

  قانون مالیاتهای مستقیم و اصالحات بعدی در طول برنامه به میزان( 793)معافیت موضوع ماده  -الف

 .یابد افزایش می%( 71)پانزده واحد درصد 

یافته تا سقف معافیتهای  کمترتوسعهمیزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق  -ب

 .یابد منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می

  دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل: 717بند ب ماده 

غو انحصارات و از ابتدای سال سوم برنامه نسبت به ل. و نقل هوایی اقدام نمایدونقل بار و مسافر در حمل

ونقل هوایی, خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی, لغو تخفیفات تکلیفی و آزاد سازی کامل نرخ حمل

برداری از خدمات ناوبری هوایی, فرودگاهی, نشست و برخاست, هر گونه معافیت در زمینه بهره

نها از ابتدای سال خدمات پروازی, واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آ

 .سوم برنامه اقدام کند

  در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها: 711ماده: 

سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطالعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در  -بند الف

 .هاستقوانین مرتبط با شهرداری

  حقوقی و قضایی, اصالح رفتار حقوقی وقضایی مردم, به منظور گسترش فرهنگ : 177بند د ماده

گیری از وقوع جرائم و دعاوی حقوقی, مداری و نیز در راستای پیش سازی فرهنگ قانوننهادینه

 :شوداقدامات ذیل انجام می

آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی, اداری, کار و تأمین اجتماعی,  -1جزء 

 های ذیربط از طریق صدا وسیماای ومشابه آن توسط دستگاهو بیمه محیط زیست, بانکی

  قانون مدیریت خدمات کشوری  1های موضوع ماده های دولتی و بانککلیه شرکت: 111بند ر ماده

 :بینی شده است مکلفندکه در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش

نظر خود را بابت مالیات عملکرد شده سال مورد  بینیدر هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش  -7

الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی همان سال به صورت علی

 .  کل منظور شود داریکشور نزد خزانه
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ی این بند به حساب درآمد عموم "الف"بینی شده هر سال را با سازوکار جزء سود پیش% 10حداقل  -1

تناسب میزان سهام هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است, به  شرکت. واریز نمایند

درصد  10باشند و سهم بخش غیردولتی ازبخش غیردولتی, مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی

خش یاد شده داران بمذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهام( سود ویژه)سود ابرازی 

 .پرداخت شود

و  7911های مستقیم مصوب اسفندماه وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر درقانون مالیات

 .باشدهای بعدی آن میاصالحیه

 احکام پیش بینی شده در الیحه برنامه ششم توسعه( 8.1

 درآمدی دولت و همچنین قطع های عمومی, اصالح نظام جویی در هزینهبه منظور تحقق صرفه -7ماده

 :وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم

 .برقراری هرگونه تخفیف, ترجیح و یا معافیت مالیاتی طی برنامه ممنوع است -7

قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض ( 93)عوارض موضوع ماده -1

ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض ماده مذکور و عوارض ( 7)آالیندگی موضوع تبصره

 :گرددگذاری خودروها به شرح زیر توزیع می شماره

قانون مالیات بر ارزش افزوده, مربوط به هر استان, به ( 93)ماده ( الف)عوارض موضع بند ( الف

حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه ریزی و 

ای که با پیشنهاد مشترک سازمان نامهها و ضرایبی که به موجب آیینبه نسبت شاخصتوسعه استان 

رسد, بین های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میو وزارتخانه

سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب . گرددهای آن استان توزیع میها و دهیاریشهرداری

 .ان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمرانی و آبادانی همان روستاها شودفرمانداری شهرست

قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ( 93)ماده ( د)و ( ر), (ب)عوارض موضوع بندهای ( ب

( ر)گذاری خودروها موضوع بندهعوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمار

کور به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور قانون مذ( 19)ماده 
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سهم %( 10)وجوه مذکور حداکتر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد . شودواریز می

روستاها بر اساس شاخصهایی که %( 90)سایر شهرها, و سی درصد%( 10)کالنشهرها, پنجاه درصد

شود, محاسبه و بین توسط سازمان و وزارت کشور ابالگ میبه موجب دستورالعملی که مشترکاً 

سهم روستاهای فاقد دهیاری, به حساب فرمانداری . گرددها توزیع میها و دهیاریشهرداری

ها ریزی شهرستانهای برنامهشهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته

 .روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شودصرف امور عمران و آبادانی شهرها, 

قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای ( 93)ماده ( 7)عوارض موضوع تبصره ( ر

آالیندگی و جمعیت شهرها و ( شدت)آالینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیر گذاری 

های ها و فرمانداریها, دهیاریبین شهرداریروستاهای متأثر, با نظر کمیته برنامه ریزی هر شهرستان 

شود تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست توزیع می( برای روستاهای فاقد دهیاری)هر شهرستان

و رفع, کاهش یا جلوگیری از عوامل آالیندگی و تخریب محیط زیست, ارائه و بهبود خدمات 

و روستایی, توسعه و نگهداری فضاها و  بهداشتی و درمانی, ایجاد توسعه زیرساختهای شهری

 .کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود

در صورتیکه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت 

آالیندگی و جمعیت شهرستانهای متأثر, با نظر ( شدت)کند, عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری

 .شودهای متأثر توزیع میستان بین شهرستانریزی و توسعه اشورای برنامه

های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند, عواض آالیندگی درصورتیکه شهرستان

های متأثر استانها, با آالیندگی و جمعیت شهرستان( شدت)واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری

ریزی کشور, وزارت سازمان مدیریت و برنامهای متشکل از نمایندگان وزارت کشور, نظر کمیته

های و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان( سازمان امور مالیاتی کشور)امور اقتصادی و دارایی

 .شودمتأثر توزیع می

  گذاری بخش غیر دولتی در این به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه: 79ماده

های و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در اجرای پروژه زمینه و تسریع و تسهیل

 : حمل و نقلاین نوع 
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, با نرخ صفر محاسبه (باستتنای مسافری) مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی( ر

 .شود می

 در یک نگاه ایران نظام مالیاتی. 1

. می باشـد های مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم  مالیاتدر نظام مالیاتی ایران, درآمدهای مالیاتی شامل دو نوع  .70

 (حقیقـی  اشخاص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و)های مستقیم از دو پایه اصلی مالیات بر درآمد مالیات

وبه خـود بـه منـابع مختلـف مالیـاتی      های مذکور به نو مالیات بر ثروت تشکیل شده است که هر یک از پایه

شـامل مالیـات بـر    ده است, داتشکیل  را مصرفمالیات بر که پایه های غیرمستقیم نیز  مالیات. شود تقسیم می

حـوزه  در حـال حاضـر مالیـات بـر واردات خـارر از      . باشـد  مـی ( VAT)افزوده  واردات و مالیات بر ارزش

ساختار کلی نظـام  ( 7)جدول. شودنظر گمرک ایران وصول میسازمان امور مالیاتی کشور و زیر مأموریت 

 . دهدها را به طور خالصه نشان می مالیاتی ایران و انواع مختلف مالیات

 سیستم مالیاتی ایران(: 1)جدول 

 منبع مالیاتی پایه نوع مالیات

های  مالیات

 مستقیم

 پایه درآمد

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 مشاغلمالیات بر درآمد 

 مالیات بر درآمد حقوق

 مالیات بر درآمد مستغالت

 پایه ثروت

 مالیات بر درآمد اتفاقی

 مالیات بر ارث

 مالیات بر نقل و انتقال مستغالت

 حق تمبر

های  مالیات

 غیرمستقیم
 پایه مصرف

 افزوده مالیات بر ارزش

 مالیات بر واردات
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هـای  نرخهـایی کـه بـا اصـابت بـر پایـه      . مالیاتی کشور, نرخهای مالیاتی آن هسـتند دومین مولفه اساسی نظام  .77

برخی از مهمترین نرخهای مالیاتی  .دننمایاشخاص را مشخص می توسط مالیاتی میزان مالیات قابل پرداخت

اصـالحیه قـانون    درهای ارائـه شـده    نرخها و نصاب بعضی ازالزم به ذکر است . باشد می( 1)جدول شرح ه ب

 .گردد اجرایی می 7931که از ابتدای سال  اندتغییر یافته  97/1/7931مالیاتهای مستقیم مصوب 

 ع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزودهوموض نرخهای مالیاتی(: 1)جدول 

 رخن پایه  مالیاتی
 %11 ها مالیات بر درآمد شرکت

 مالیات بر درآمد مشاغل

 م. م.ق 111نرخهای موضوع ماده  

بر اساس قانون مالیاتهای 

 17/11/1182مستقیم مصوب 

 %11 ریال 1202220222تا 

 مبلغ مازاد% 12 1202220222 -12202220222

 مبلغ مازاد% 11 12202220222 -11202220222

 مبلغ مازاد% 12 11202220222 -1022202220222

 مبلغ مازاد% 11 1022202220222بیش از 

بر اساس اصالحیه قانون 

مالیاتهای مستقیم مصوب 

11/4/1134 

 %11 ریال 12202220222تا 

 مبلغ مازاد% 12 12202220222 -1022202220222

 مبلغ مازاد% 11 1022202220222بیش از 

مالیات بر درآمد حقوق 

بر اساس قانون مالیاتهای  کارکنان بخش دولتی

 17/11/1182مستقیم مصوب 

 درآمد ساالنه% 12

مالیات بر درآمد حقوق  

 کارکنان بخش خصوصی

 %12 ریال 041 2220222تا 

 .م.م.ق 111نرخ ماده  ریال 041 2220222بیش از 

مالیات بر درآمد حقوق 

 بخش دولتی و خصوصی

بر اساس اصالحیه قانون 

مالیاتهای مستقیم مصوب 

11/4/1134 

 این( 84) ماده در مذکور مبلغ بر مازاد

 آن برابر هفت تا و قانون
12% 

 %12 آن مازاد به نسبت

مالیات بر درآمد اجاره 

 امالک
 م. م.ق 111طبق ماده 

 مالیات بر نقل و انتقال

 %1 سرقفلی

 %1 امالک

 سهام
 (شرکتهای بورسی% )1/2

 (سایر شرکتها% )4

 %3 مالیات بر ارزش افزوده
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 کشور نظام مالیاتی بررسی عملکرد. 1

 درآمدهای مالیاتیکل وصولی  عملکرد ( 1.1

درصـدی از   7391بـا رشـد متوسـط     7931-7931درآمدهای مالیاتــی مسـتقیم و غیرمسـتقیم طـی سالهــای       .71

این در . افزایش یافته است 7931میلیارد ریال در سال  137,397به رقم  7931میلیارد ریال در سال  791,111

درصد در سـال   11به  7931در سال  درصد  11 ازدرآمدهای مالیاتی, های مستقیم از کل  سهم مالیات دوره

نمـودار  )درصد افزایش یافته اسـت  11به  درصد 93 از های غیرمستقیممالیات مسه کاهش و در مقابل 7931

را از تولید ستانی خود  دهد که دولت سیاستهای مالیاتاین تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی نشان می (.1و 7

 وو با اجرای قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده      7931این امر بویژه از سال . به سمت مصرف تغییر داده است

 .است آشکار گسترش دامنه شمول این مالیات, کامالً

 ارقام به میلیارد ریال و درصد           1184-1134عملکرد درآمدهای مالیاتی طی دوره  -(1)جدول

 شرح -سال
1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134 

متوسط 

رشد 

 دوره

 9976 3390930 4670977 3990004 3300390 3380390 9,00937 3870848 9,90964 93,0443 790,79 030848 مالیاتهای مستقیم

 مالیاتهای

 غیرمستقیم
680636 640737 ,60303 930607 790886 9960997 9470843 93,0007 39,04,9 4680363 4,80083 3979 

کل درآمدهای 

 مالیاتی
9430696 9690,39 9790096 3470939 4880846 3030630 4670363 47609,9 3730337 9870,69 9090749 9773 

 داری کل کشورآمارهای خزانه :منبع
  



  ( با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن ها و راهکارهای توسعه های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت
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   1184-1134روند مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم طی دوره  -(1)نمودار

 

 1184- 1134 ترکیب مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم طی دوره -(1)نمودار

 

 داری کل کشورآمارهای خزانه :منبع

  

84212 37131 
111114 

117111 

123212 

118743 

112418 
148178 

177881 

113133 

411118 

12141 11313 11481 71183 
31221 

111773 
113214 141883 

111117 

112411 
112824 

2 

12222 

122222 

112222 

122222 

112222 

122222 

112222 

422222 

412222 

1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134 

 میلیارد ریال

 مالیاتهای غیر مستقیم مالیاتهای مستقیم

11 

11 

41 

11 

11 

71 

81 

31 

121 

1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134 

11 14 11 72 72 
13 11 11 

11 
11 14 

18 11 14 12 12 
41 13 17 

44 
43 41 

 درصد

 مالیاتهای غیر مستقیم مالیاتهای مستقیم



(با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن توسعهها و راهکارهای  های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت  
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 مالیاتهای مستقیم -الف

 شامل درآمد اشخاص حقـوقی, درآمـد مشـاغل, درآمـد مسـتغالت و      )های مستقیم از دو پایه درآمد  مالیات .79

شامل ارث, نقل و انتقال سهام و )پایه ثروت و( کارکنان بخش عمومی و خصوصی حقوق و دستمزددرآمد 

پایـه   مالیات بر متوسط سهم( 7931-7931)در دوره مورد بررسی. تشکیل شده است (نقل و انتقال مستغالت

همچنین . درصد بوده است 71درصد و رشد متوسط آن نیز  حدود   31های مستقیم حدود  درآمد از مالیات

آن نیز  متوسط درصد و رشد 1های مستقیم حدود   پایه ثروت از مالیات مالیات بر در این دوره متوسط سهم

به عنوان یک منبع عمده پایه  اشخاص حقوقی درآمد الیات برسهم مدر دوره مذکور, . درصد بوده است 73

درصد کاهش و در مقابل سهم مالیات بر درآمـد اشـخاص     11های مستقیم به درصد مالیات 11از   درآمد,

افزایش  7931درصد در سال  1و  13به   7931درصد در سال  1و  73حقیقی و مالیات بر ثروت به ترتیب از 

شایان ذکر است بررسی تغییرات سهم اجزاء مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نشـان   (.9)یافته است, نمودار

درآمـد  مالیـات بـر    مربـوط بـه   دهد افزایش سهم این منبع مالیاتی از مالیاتهای مستقیم طی دوره مـذکور  می

و سهم مالیات بر درآمد مشاغل و مستغالت طی این دوره تغییر چندانی نداشـته   حقوق و دستمزد بوده است

 . است

 1184-1134ترکیب مالیاتهای مستقیم طی دوره  روند تغییرات-(1)نمودار

 

  داری کل کشورآمارهای خزانه :منبع

2 

12 

42 

12 

82 

122 

1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134 

77 71 71 71 82 
13 71 18 11 17 11 

18 12 11 13 11 
14 11 11 17 11 18 

1 1 1 1 4 7 1 1 8 7 1 

 درصد

 مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد  اشخاص حقیقی  مالیات بر درآمد  اشخاص حقوقی 



  ( با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن ها و راهکارهای توسعه های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت

17 
 

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(1

الحسـاب اشـخاص حقـوقی دولتـی, مالیـات معـوق       مالیـات علـی   مالیات بر درآمد اشخاص حقـوقی شـامل    .71

اشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملکرد سـال قبـل, مالیـات نهادهـا و بنیادهـای انقـالب اسـالمی,        

 مهمتـرین منبـع   بـه عنـوان   اشـخاص حقـوقی   درآمـد  مالیـات بـر  . باشدمی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی

 مالیـاتی,  این منبـع . داده است به خود اختصاصرا  کشور سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی ,درآمدی

درصـد مالیاتهـای    11 به طـور متوسـط  درصدی برخوردار بوده و  71طی دوره مورد بررسی از متوسط رشد

-7933طـی سـالهای    الزم به ذکـر اسـت,  . تشکیل داده استدرصد کل درآمدهای مالیاتی را  11مستقیم و 

از  7933از سـال   امـا  ,شـد مـی  احتسـاب  درآمدهای مالیـاتی  آماردر ز نیمالیات عملکرد شرکت نفت  7931

اشـخاص حقـوقی    درآمد مالیات بر های عملکرد منابع زیر بخش. حذف گردید فهرست درآمدهای مالیاتی

بیشـتر ناشـی از رشـد مالیـات اشـخاص       این دوره,رشد  این منبع طی  ,دهدنشان می 7931-7931طی دوره 

( درصـد  17متوسـط  )الحساب اشخاص حقـوقی دولتـی  مالیات علی و (درصد 11متوسط )حقوقی غیردولتی

همچنین سهم مالیـات اشـخاص حقـوقی غیردولتـی, مالیـات معـوق اشـخاص حقـوقی دولتـی و           .بوده است

دولتی و مالیات نهادهـا و بنیادهـای   الحساب اشخاص حقوقی  وصولی مالیات عملکرد سال قبل, مالیات علی

بـوده  %  091و % 71, %11, %13اشـخاص حقـوقی بطـور متوسـط معـادل       بر درآمد انقالب اسالمی از مالیات

 و متوسـط سـهم  % 0971و % 70, %71, %99متوسط سهم بخشهای مذکور از مالیاتهای مسـتقیم معـادل   . است

است افزایش رشد مالیات اشخاص  شایان ذکر .وده استب% 097و % 1, %70, %10از درآمدهای مالیاتی  آنها

حقوقی غیردولتی و سهم آن از درآمدهای مالیاتی طی سـالهای اخیـر در شـرایطی بـوده کـه عملکـرد ایـن        

هـا, رکـود اقتصـادی و شـرایط تحـریم      یارانـه  هدفمندسـازی  , قـانون جهانی مالی شرکتها تحت تأثیر بحران

 .اقتصادی بوده است

  



(با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن توسعهها و راهکارهای  های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت  
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 ارقام به میلیارد ریال              مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی عملکرد -(4)جدول 

 شرح -سال
1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134 

مالیات بر درآمد 

 اشخاص حقوقی
,303,8 9300,3 730,99 9390973 9,90488 99,0688 9690074 9,7098, 99707,7 338083, 3900383 

 الحساب علی مالیات

 دولتی حقوقی اشخاص
,0830 70909 93037, 9,04,9 00,8, 93093, 360134 480112 430184 420711 380,,7 

 عملکرد و معوقه مالیات

 دولتی شرکتهای قبل سال
00049 940900 390309 3904,9 680369 440633 330033 460449 330434 170113 390339 

 بنیادهای و نهادها مالیات

 اسالمی انقالب
388 369 398 334 996 973 437 38, 3,7 188 337 

 غیر حقوقی اشخاص مالیات

 دولتی
990689 330337 390409 440949 680903 980,40 090639 9840497 9390797 1120114 9760844 

 - - - - - - 4,0943 4,0988 370349 3,0943 4900,7 نفت عملکرد مالیات

 ارز نرخ تسعیر معوقه مالیات

 مرکزی بانک
- - - - 

380666 - - - - - - 

مالیات اضافی شرکت 

 مخابرات
- 33, - - - - - - - 90843 - 

علی الحساب شرکتهای 

 دولتی در حال واگذاری
- - - - - - - - 90893 - 098 

  داری کل کشورآمارهای خزانه: منبع

 (1184-1134متوسط دوره )اشخاص حقوقی درآمد ترکیب مالیات بر -(4)نمودار 

 

 

0 
1 

70 
71 
10 
11 
90 
91 
10 
11 
10 

مالیات علی  

الحساب اشخاص  

 حقوقی دولتی  

مالیات معوقه و  

عملکرد سال قبل  

 شرکتهای دولتی

مالیات معوقه  

تسعیر نرخ ارز 

 بانک مرکزی

مالیات نهادها و  

بنیادهای انقالب  

 اسالمی

مالیات اشخاص  

حقوقی غیر  

 دولتی

مالیات عملکرد  

 نفت 

مالیات اضافی  

 شرکت مخابرات  

علی الحساب  

شرکتهای دولتی  

در حال  

 واگذاری  

7991 

1793 

797 091 

1193 

7191 

097 097 

 درصد



  ( با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن ها و راهکارهای توسعه های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت
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 1134و  1184مقایسه ترکیب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در سالهای  -(1)نمودار 

 
 

متوسط دهد  نشان می OECDمالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کل مالیاتها در کشورهای هم سبررسی  .71

 طـی  سـهم  ایـران ایـن  اما در . بوده استدرصد  3  بطور متوسط 1071تا  1001از سال سهم این منبع مالیاتی 

سـهم بسـیار بـاالی مالیـات اشـخاص       از حـاکی  که است بوده درصد 1993 متوسط بطور 1001-1071 دوره

 (. 1)جدول باشد,می کشور مالیاتی درآمدهای کل حقوقی از

 درصدارقام به   OECD یکشورها در یاتیمال یدرآمدها کل از اشخاص حقوقی درآمد بر اتیمال سهم -(1)جدول

 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور

 .. 18.0 18.9 19.7 18.3 18.5 21.6 23.0 21.6 19.2 18.1 استرالیا

 5.0 5.1 4.8 4.9 4.6 4.0 5.8 5.8 5.2 5.3 5.2 اتریش

 7.1 6.9 6.8 6.5 6.0 5.5 7.6 8.0 8.1 7.3 7.0 بلژیک

 9.9 9.7 10.1 10.3 10.6 10.5 10.4 10.6 11.5 10.4 10.5 کانادا

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. شیلی

چک جمهوری  12.2 12.1 12.9 13.1 12.1 10.5 10.0 9.7 9.9 10.1 10.8 

 5.3 5.6 5.6 4.8 5.0 4.2 5.7 6.8 7.9 7.1 6.2 دانمارک

 5.4 5.5 4.5 3.8 4.0 5.2 5.1 5.2 4.9 4.7 5.3 استونی

 4.4 5.4 4.9 6.2 6.0 4.7 8.1 9.0 7.7 7.6 8.1 فنالند

 4.5 5.7 5.6 5.7 5.0 3.5 6.7 6.8 6.7 5.5 6.4 فرانسه

 4.2 4.9 4.7 4.7 4.3 3.7 5.3 6.2 6.1 5.1 4.4 آلمان



(با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن توسعهها و راهکارهای  های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت  
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 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور

 .. 3.9 3.4 6.6 7.9 8.1 7.8 7.9 8.6 10.3 9.6 یونان

  3.9  3.6 3.3 3.3 3.3 5.7 6.6 7.0 6.3 5.7 5.8 مجارستان

 7.7 6.0 5.4 5.0 2.7 5.2 5.2 6.1 5.8 4.9 2.7 ایسلند

 8.3 8.4 8.2 8.0 8.7 8.4 9.5 10.7 11.7 11.1 11.8 ایرلند

 6.3 7.2 6.7 6.2 6.5 7.0 8.6 8.8 8.1 6.8 6.9 ایتالیا

 .. 13.2 12.5 11.8 11.6 9.6 13.7 16.8 17.0 15.5 14.2 ژاپن

 12.8 14.0 14.9 15.4 13.8 14.4 15.9 15.1 14.3 15.9 14.3 کره

 11.4 12.4 13.4 13.4 15.4 14.7 14.3 14.7 13.9 15.4 15.3 لوکزامبورگ

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. مکزیک

 .. 5.2 5.1 5.4 5.6 5.3 8.1 8.4 8.5 9.8 8.2 هلند

 13.7 14.1 14.1 12.9 12.2 11.0 13.1 14.2 15.8 16.8 15.5 نیوزیلند

 18.2 21.7 24.9 25.6 23.6 21.8 29.0 25.7 29.3 27.0 22.8 نروژ

 .. 5.5 6.5 6.4 6.2 7.2 7.8 7.8 7.1 6.4 6.1 لهستان

 8.6 9.9 9.1 10.0 9.4 9.5 11.4 11.3 9.4 8.7 9.6 پرتقال

 9.8 9.5 8.4 8.4 8.8 8.6 10.5 10.0 9.7 8.6 8.1 اسلواکی

 3.9 3.3 3.4 4.5 5.0 5.0 6.8 8.6 7.7 7.2 5.0 اسلونی

 5.9 6.2 6.4 5.5 5.5 7.2 8.4 12.4 11.2 10.7 9.9 اسپانیا

 6.1 6.2 6.0 7.3 7.6 6.4 6.4 7.8 7.5 7.5 6.3 سوئد

 10.5 10.5 10.4 10.5 10.2 10.5 11.1 10.8 10.4 8.4 8.2 سوییس

 6.4 6.3 7.4 7.5 7.3 7.7 7.3 6.8 6.0 7.1 7.3 ترکیه

 7.5 7.7 8.1 8.6 8.8 8.1 10.0 9.5 10.8 9.3 8.1 انگلستان

 10.0 8.5 8.6 7.5 7.7 6.0 6.7 10.0 11.5 11.0 9.1 آمریکا

 .. OECD 9.3 10.0 10.5 10.5 9.9 8.3 8.4 8.6 8.5 8.5 متوسط

 4470 4,73 3377 3477 3978 6670 6474 3074 3079 3977 4870 *ایران

 .OECD ,1071: منبع

 مرکزی بانک: منبع* 

 مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (1

 مشـاغل مالیـات خصوصی, و  دولتیکارکنان بخش حقوق مالیات  شامل اشخاص حقیقیمالیـات بر درآمد  .71

طـی   منبـع رشـد متوسـط وصـولی ایـن      .باشد مییکی از اجزای مهم مالیـاتهای مستقیم , مستغالت و مالیـات

متوسط آن از مالیاتهای مستقیم و کـل درآمـدهای مالیـاتی بـه      و سهمدرصد  19 بالغ بر ,7931-7931 دوره

اشخاص حقـوقی سـهم بسـیار پـایینی از      بر درآمد در مقایسه با مالیات بوده است که درصد 71و  19 ترتیب

نشان  مزبور طی دورهقی یاشخاص حق درآمد برمالیات  های زیر بخشعملکرد . دارد درآمدهای مالیاتیکل 

, (درصـد  1191متوسـط  ) کارکنان بخش خصوصیدهد رشد این منبع بیشتر ناشی از رشد مالیات حقوق می

بـوده  ( درصـد  1191متوسط )دولتی کارکنان بخش و مالیات حقوق ( درصد 1191متوسط )مستغالتمالیات 

http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2013%5d&ShowOnWeb=true
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2014%5d&ShowOnWeb=true
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صـدی  در 7193بطـور متوسـط از رشـد     ,این دوره در مشاغلبر درآمد  مالیات این در حالی است که . است

مالیـات , دولتیکارکنان بخش حقوق مالیات آمارهای مالیاتی, متوسط سهم بر اساس . برخوردار بوده است

اشـخاص حقیقـی    درآمد از مالیات بر مستغالت و مالیـات مشاغلمالیـات کارکنان بخش خصوصی,  حقوق

 7931از سـال   مالیات بر درآمد مشاغل سهم با این وجود, .بوده است% 1و % 99, %90, %91به ترتیب معادل 

. اسـت  کـاهش یافتـه   7931درصد در سـال   11به  7931درصد در سال  17و از  به خود گرفته روند کاهشی

. دولتی و خصوصـی رونـد افزایشـی داشـته اسـت     کارکنان بخش حقوق مالیات سهم  که است در حالیاین 

 آنهـا و سـهم  % 7و % 191, %193, %197معادل  به طور متوسط مذکور از مالیاتهای مستقیم منابعهمچنین سهم 

 .بوده است% 091و % 191, %197, %199 نیز به طور متوسط از درآمدهای مالیاتی

میلیارد ریالارقام به            مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی عملکرد  -(1)جدول  

 شرح -سال
1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134 

مالیات بر درآمد 

 اشخاص حقیقی

960364 970369 3607,9 490600 440730 39099, 370,93 ,30,90 9,08,0 730840 9900604 

مالیات حقوق کارکنان 

 بخش عمومی

30903 ,0384 00008 980644 990498 930799 960936 900300 390403 300797 330430 

مالیات حقوق کارکنان 

 بخش خصوصی

40637 30060 ,0498 70849 70677 930,8, 9607,0 390887 300660 430944 4,0049 

 مالیات مشاغل
,0307 9069, 70939 980009 990,34 940908 9,0333 970968 390433 3,0664 430333 

 مالیات مستغالت
,3, 04, 796 908,6 90448 90,09 309,6 40869 4093, 30960 ,0999 

 درآمدمالیاتهای متفرقه 
39 47 98 99 ,9 ,, 78 64 67 33 6, 

قانون  113موضوع ماده 

 برنامه پنجم توسعه

 (خرجی-جمعی)

- - - - - - - 739 90888 798 90888 

 داری کل کشور آمارهای خزانه :منبع

  



(با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن توسعهها و راهکارهای  های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت  

 

22 
 

 (1184-1134متوسط دوره )اشخاص حقیقی درآمد ترکیب مالیات بر -(1)نمودار 

 

 1134و  1184مقایسه ترکیب مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سالهای  -(7)نمودار 

 
 

 1001از سال   OECDسهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی در بین کشورهای  .71

  OECDدر ایـران ایـن سـهم در مقایسـه بـا کشـورهای       . باشددرصد می 1191 بطور متوسط معادل 1071تا 

دهـد  این موضوع نشان می است, بوده درصد 7991 متوسط بطور 1001-1071 دوره طی بوده و بسیار کمتر 
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71 
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91 

مالیات حقوق کارکنان 

 بخش عمومی

مالیات حقوق کارکنان 

 بخش خصوصی

قانون  773موضوع ماده  مالیاتهای متفرقه درآمد مالیات مستغالت مالیات مشاغل

برنامه پنجم توسعه 

 (خرجی 0جمعی)

11.8 
13.3 

11.1 

4.4 

2.1 2.4 

 درصد



  ( با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن ها و راهکارهای توسعه های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت
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سـهم    OECDکه در کشور ایران بیشترین بار مالیاتی بر دوش اشخاص حقـوقی بـوده امـا در کشـورهای     

 (. 1)باشد, جدولمالیات بر اشخاص حقیقی بسیار بیشتر می

 ارقام به درصد  OECD یکشورها در یاتیمال یدرآمدها کل از اشخاص حقیقی درآمد بر اتیمال سهم - (7)جدول

 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور

 ..  39.2  39.2  39.4  38.5  37.4  37.5  36.6  37.3  39.7  40.2 استرالیا

  23.6  22.9  22.9  22.5  22.5  22.3  23.2  22.5  22.3  22.0  22.5 اتریش

  28.8  28.6  27.9  28.2  28.3  28.5  28.5  27.9  28.1  29.1  31.0 بلژیک

  36.6  36.6  36.2  35.8  35.0  35.7  37.1  37.1  35.5  35.5  34.6 کانادا

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. شیلی

چک جمهوری  12.8  12.3  11.7  11.7  10.6  10.7  10.2  10.6  10.6  10.7  10.5  

  54.4  54.8  51.4  52.0  52.2  56.0  53.9  52.8  51.4  50.0  51.7 دانمارک

  17.7  17.3  16.5  16.2  15.9  16.0  19.5  18.5  18.2  18.5  20.1 استونی

  30.6  29.3  29.3  29.2  29.5  31.1  30.8  30.2  30.3  30.6  30.4 فنالند

  18.6  18.6  18.0  17.0  16.9  17.3  17.4  17.1  17.5  18.0  17.0 فرانسه

  26.3  26.1  25.7  24.7  24.2  25.2  26.5  25.0  24.2  23.1  22.9 آلمان

 ..  17.6  20.2  14.4  13.7  15.8  15.1  14.9  14.7  14.6  14.3 یونان

  13.0  14.1  14.7  13.9  17.6  18.9  19.4  18.2  18.3  18.0  17.8 مجارستان

  35.6  38.3  37.4  37.6  36.5  37.9  36.0  33.9  33.7  34.8  36.5 ایسلند

  32.1  31.9  32.4  31.1  30.0  30.5  30.1  30.3  29.6  29.5  29.3 ایرلند

  26.6  26.6  26.7  26.6  27.1  26.7  26.8  25.6  25.4  25.5  25.5 ایتالیا

 ..  19.2  18.6  18.4  18.6  20.0  19.9  19.6  18.4  18.3  17.8 ژاپن

  16.3  15.3  15.0  14.7  14.2  14.1  15.0  16.7  15.2  13.3  13.6 کره

  23.3  22.8  21.9  22.2  21.0  20.6  21.7  19.9  21.0  19.0  17.8 لوکزامبورگ

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. مکزیک

 ..  19.5  20.2  21.5  22.2  22.8  19.1  19.9  18.7  18.0  16.4 هلند

  38.3  38.0  37.7  37.0  37.7  41.1  40.7  42.1  40.7  41.1  41.0 نیوزیلند

  25.1  24.5  23.4  23.1  23.6  24.1  21.5  22.2  20.7  22.2  23.7 نروژ

 ..  14.0  13.9  13.7  13.9  14.5  15.5  14.9  13.7  13.0  12.4 لهستان

  22.5  22.6  18.3  18.5  17.6  18.5  17.1  16.8  16.4  16.5  16.7 پرتقال

  9.8  9.6  10.3  9.9  9.5  9.7  10.6  9.9  9.9  9.5  9.6 اسلواکی

  13.9  14.2  15.4  15.3  15.1  15.8  15.8  14.7  15.0  14.3  15.0 اسلونی

  22.3  22.4  22.7  22.7  21.7  21.8  21.4  20.2  19.0  18.1  18.1 اسپانیا

  28.6  28.4  28.0  27.5  27.9  28.8  29.8  30.9  31.9  31.6  31.8 سوئد

  31.6  31.5  31.7  31.3  32.2  32.0  31.1  31.9  31.7  32.8  32.9 سوییس

  14.7  13.9  14.4  13.5  14.0  16.4  16.5  17.0  15.6  14.7  14.9 ترکیه

  27.5  27.7  27.5  28.1  28.8  30.4  30.0  30.0  28.9  29.1  28.6 انگلستان

 38.2 38.7 38.3 37.9 33.9 34.2 38.5 38.2 36.3 35.3 34.2 آمریکا

 .. OECD 24.2 24.1 24.2 24.7 24.9 24.8 24.0 24.1 24.5 24.8 متوسط 

 9474 9673 9677 9470 9376 9974 9473 9476 9370 9974 9477 *ایران

 .OECD ,1071: منبع

 مرکزی بانک: منبع* 

http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1100%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2013%5d&ShowOnWeb=true
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1100%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2014%5d&ShowOnWeb=true
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 مالیات بر ثروت (1

مالیـات   ارث,مالیـات بـر   شـامل   مسـتقیم های مالیـات یکی دیگر از اجزای به عنوان (دارایی)مالیـات بر ثروت .73

نقـل و انتقـال امـالک و حـق     مالیات برنقل و انتقال سهام,  مالیات بر سرقفلی, نقل و انتقال اتفاقی, مالیات بر

کـل درآمـدهای   ومالیـات از مالیاتهـای مسـتقیم     ایـن  سهمبررسی  در دوره مورد .است تمبر و اوراق بهادار

آمارهـای   بـر اسـاس  . درصـد بـوده اسـت    73 نیـز  وصـولی آن  رشـد   ودرصد  1و  1به طور متوسط  مالیاتی

نقل و انتقـال   مالیات بر سرقفلی, نقل و انتقال مالیات اتفاقی, مالیات بر ارث,سهم مالیات بر متوسط مالیاتی, 

, %71از مالیات بـر ثـروت بـه ترتیـب معـادل       نقل و انتقال امالک و حق تمبر و اوراق بهادارمالیات برسهام, 

بـه طـور   م بخشـهای مـذکور از مالیاتهـای مسـتقیم     همچنـین سـه  . بوده است% 17و % 71, % 71, % 73, 091%

, %091 به طور متوسط از درآمدهای مالیاتی آنهاو سهم %  191و % 093, % 093, % 797, %0909, %091 متوسط

 .بوده است% 791و % 1,% 091 ,091%, 0901%

 ارقام به میلیارد ریال       مالیات بر ثروت عملکرد -(8)جدول   

 شرح -سال
1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134 

 مالیات بر ثروت
30499 60490 909,3 90999 90083 990944 930794 960073 39003, 360996 330433 

 مالیات بر ارث
44, 339 997 003 90838 90367 90,80 30490 30979 40379 40046 

 مالیاتهای اتفاقی
93 98 93 36 36 34 38 48 36 669 43 

 مالیات  نقل و انتقال سرقفلی
906 063 90330 9038, 903,, 90967 30490 40,97 30937 60396 60709 

 مالیات  نقل و انتقال سهام
396 3,6 746 007 ,33 90483 90064 30993 60349 40706 303,3 

 مالیات  نقل و انتقال امالک
,90 90803 90339 90878 90398 90637 90068 30499 30497 40994 40877 

 حق تمبر و اوراق بهادار
30878 30639 40638 40390 40,69 60339 60903 60334 908,6 00000 90949 

 داری کل کشور آمارهای خزانه: منبع
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 (1184-1134متوسط دوره )ترکیب مالیات بر ثروت -(8)نمودار 

 
 

 1134  و 1184سالهای مقایسه ترکیب مالیات بر ثروت طی در  -(3)نمودار 

 

 

0 

1 

70 

71 

10 

11 

90 

91 

10 

11 

مالیات  نقل و انتقال  مالیاتهای اتفاقی مالیات بر ارث
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 درصد
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 داده اختصـاص  بخـود  را مالیـاتی  درآمـدهای  از ناچیزی بسیار سهم ثروت در کشورهای منتخب,مالیات بر  .73

 نبـوده  درصـد  1 از بـیش  بررسی مورد دوره طی OECD کشورهای بین در مالیات این متوسط سهم .است

 (.3)جدول است, بوده درصد 991 حدود سهم این 1001-1071 دوره طی نیز ایران در. است

 ارقام به درصد           OECD یکشورها در یاتیمال یدرآمدها کل از ثروت بر اتیمال سهم - (3)جدول                 

 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور
 .. 9.4 8.7 8.6 9.3 9.5 8.2 8.9 9.1 8.6 8.7 استرالیا

 1.4 1.7 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 اتریش

 7.9 7.8 7.4 7.3 7.3 7.0 7.0 7.2 7.3 7.0 5.3 بلژیک

 10.1 10.4 10.6 10.9 11.4 11.3 10.8 10.6 10.6 10.7 10.8 کانادا

 4.3 4.1 4.3 4.0 3.6 4.8 5.4 4.9 5.4 6.3 6.8 شیلی

چک جمهوری  1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 1.5 1.5 1.4 1.3 

 3.7 3.9 3.9 4.2 4.1 4.0 4.2 3.9 3.9 3.8 3.9 دانمارک

 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.7 0.8 1.0 1.0 استونی

 3.0 2.9 2.8 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.7 2.6 فنالند

 8.6 8.4 8.5 8.4 8.5 8.0 7.6 7.9 7.8 7.7 7.5 فرانسه

 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 آلمان

 5.4 7.6 7.2 7.0 4.8 6.2 5.5 5.3 5.3 4.2 4.2 یونان

 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 2.1 2.2 2.0 2.2 2.3 2.3 مجارستان

 6.4 6.9 7.1 6.7 7.0 6.5 6.1 6.1 5.3 6.5 6.7 ایسلند

 7.6 7.1 6.4 6.1 5.3 5.3 6.2 8.0 8.7 7.6 6.9 ایرلند

 5.9 6.2 6.2 5.3 4.8 6.2 4.3 4.9 5.0 5.0 6.1 ایتالیا

 .. 8.8 9.1 9.7 9.7 10.1 9.4 9.0 9.1 9.7 10.0 ژاپن

 11.0 10.3 10.6 11.4 11.3 11.6 11.9 12.8 13.2 11.9 11.2 کره

 7.8 7.3 7.1 7.0 7.1 6.7 7.4 9.7 9.4 8.5 7.9 لوکزامبورگ

 .. 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.4 1.7 1.6 1.6 1.6 مکزیک

 .. 3.4 3.0 3.4 3.8 4.0 4.2 4.7 4.7 5.3 5.3 هلند

 6.0 6.1 6.3 6.6 6.6 6.5 5.9 5.3 5.2 4.9 5.0 نیوزیلند

 2.8 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 نروژ

 .. 4.4 4.2 4.0 4.2 4.3 4.2 4.1 4.3 4.5 4.6 لهستان

 3.6 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 3.8 3.7 3.5 پرتقال

 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.6 1.7 اسلواکی

 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 اسلونی

 7.0 6.7 6.3 6.0 6.4 6.6 7.0 8.0 8.8 8.4 7.8 اسپانیا

 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.9 3.0 3.2 سوئد

 6.7 6.7 6.6 7.0 7.4 7.4 7.4 7.9 7.8 7.8 8.3 سوییس

 4.9 4.6 4.2 4.1 4.1 3.6 3.6 3.8 3.6 3.3 3.1 ترکیه

 12.6 12.3 11.8 11.6 12.0 12.2 11.6 12.6 12.3 12.0 12.0 انگلستان

 10.7 11.3 12.1 12.6 13.3 14.1 12.3 11.5 11.2 11.4 12.0 آمریکا

 .. OECD 5.5 5.6 5.6 5.6 5.4 5.6 5.5 5.5 5.5 5.6 متوسط

 3.5 4.4 4.0 3.6 3.9 2.6 3.2 4.0 3.5 473 6 *ایران

 .OECD ,1071: منبع

 مرکزی بانک هایداده: منبع* 



  ( با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن ها و راهکارهای توسعه های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت
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 مالیاتهای غیرمستقیم -ب

 بر کـاال و خـدمات   مالیات بر واردات و مالیات بر پایه مصرف وضع می شود و شامل های غیرمستقیم مالیات .10

درصـد   93با متوسط سـهم   7931-7931مالیاتهای غیرمستقیم طی دوره  .می باشد (مالیات بر ارزش افزوده)

هزار میلیارد ریال در سـال   10درصد برخوردار بوده و از رقم  11متوسط  از کل درآمدهای مالیاتی, از رشد

 دهـد  هـای غیرمسـتقیم نشـان مـی    مالیاتترکیب . رسیده است 7931هزار میلیارد ریال در سال  910به  7931

 13ایـن سـهم  از    و افـزایش بـوده اسـت   طی دوره مذکور سهم مالیات بر کاال و خدمات از این منبع رو بـه  

 17همچنین سهم مالیات بر واردات از . افزایش یافته است 7931درصد در سال  13به  7931درصد در سال 

 .کاهش یافته است 7931درصد در سال  91به  7931درصد در سال 

 ارقام به میلیارد ریال          عملکرد مالیاتهای غیرمستقیم -(12)جدول

 شرح -سال
1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134 

مالیات بر کاال و 

 خدمات
930679 930934 9,0,,4 960788 300369 490074 ,80983 98030, 94607,7 399083, 33,049, 

مالیات بر 

 واردات
460763 47008, 300097 6,0,07 ,30663 99000, 900748 9,0384 080470 944033, 9930330 

 داری کل کشور آمارهای خزانه: منبع

 1184-1134ترکیب مالیاتهای غیر مستقیم طی دوره  -(12)نمودار
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 مالیات بر واردات مالیات بر کاال و خدمات 
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 مالیات بر کاال و خدمات (1

 71درصدی از مالیاتهـای غیرمسـتقیم و    17با سهم متوسط  مورد بررسیدوره  درمالیـات بر کاال و خدمات  .17

سهم مالیات بر  در این دوره. است رشد داشتهدرصد  99 درصدی از کل درآمدهای مالیاتی, به طور متوسط

درصـد در   11بـا نوسـانات انـدکی بـه      7931درصد در سال  13های غیرمستقیم از  کاال و خدمات از مالیات

هـای   از مالیـات  آن, سـهم  رسید, اما بدنبال معرفی و گسترش پایه مالیات بـر ارزش افـزوده   7931پایان سال 

  همچنین سهم مالیات بـر کـاال  . رسید 7931درصد در پایان سال  13ای افزایش و به غیرمستقیم بطور فزاینده

ه افـزایش یافتـ   7931درصد در سـال   91به  7931درصد در سال  77مالیاتی از و خدمات از کل درآمدهای 

 .است

سـهم ایـن   , دهـد  در سایر کشورها نشان می درآمدهای مالیاتیسهم مالیات کاالها و خدمات از کل بررسی  .11

 (.   77)جدولدرصد بوده است,  91بطور متوسط  1071در سال  OECDمنبع مالیاتی در کشورهای 

 ارقام به درصد       OECD یکشورها در یاتیمال یدرآمدها کل از خدمات و کاال اتیمال سهم -(11)جدول

 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور
 .. 28.4 28.1 27.1 28.7 29.4 27.6 26.8 27.3 28.0 28.6 استرالیا

 27.3 27.5 28.2 28.3 28.1 28.2 27.2 27.7 28.1 28.7 28.6 اتریش

 23.9 24.2 25.1 24.9 25.4 25.0 24.5 25.1 25.1 25.1 24.8 بلژیک

 24.1 24.2 24.3 24.5 24.4 23.8 23.3 24.0 24.4 25.2 25.7 کانادا

 55.3 54.0 50.1 49.3 51.3 55.9 50.6 43.8 43.2 51.5 56.7 شیلی

چک جمهوری  31.2 31.2 30.1 29.9 31.5 33.3 33.2 33.7 33.9 34.3 32.9 

 29.9 32.3 32.9 33.2 33.1 33.6 33.9 34.9 34.1 33.2 33.8 دانمارک

 41.6 41.0 42.2 41.5 40.1 40.6 37.2 41.6 42.6 41.1 39.9 استونی

 32.8 33.2 33.1 32.9 31.8 31.6 30.2 30.2 31.3 31.5 31.8 فنالند

 24.4 24.1 24.6 24.9 25.1 25.2 24.7 24.9 25.0 25.5 25.7 فرانسه

 27.9 28.0 28.5 29.1 29.5 29.8 28.9 29.3 28.4 29.1 29.2 آلمان

 41.2 39.1 37.3 39.4 38.2 35.8 36.2 36.6 36.6 34.9 35.6 یونان

 43.8 44.0 44.1 43.7 43.3 39.8 37.2 37.7 38.4 39.7 40.8 مجارستان

 31.2 33.5 35.1 34.7 35.2 35.5 37.0 40.4 42.3 42.0 42.2 ایسلند

 33.5 33.6 34.3 34.3 36.2 35.7 37.4 36.4 36.4 37.5 37.8 ایرلند

 26.9 26.1 26.5 26.8 26.3 24.8 24.9 25.3 26.2 26.4 26.4 ایتالیا

 .. 17.6 18.0 18.4 18.7 19.1 17.9 18.0 18.6 19.4 20.0 ژاپن

 30.0 30.7 31.2 31.2 33.7 31.8 31.6 31.3 32.5 34.3 36.2 کره

 28.5 28.4 28.3 28.1 27.4 28.0 28.0 27.9 27.8 29.0 29.9 لوکزامبورگ

 .. 49.8 54.5 54.1 52.6 50.2 59.2 53.1 56.3 56.7 55.5 مکزیک

 .. 29.6 29.7 30.0 30.7 30.6 30.3 31.0 31.1 31.9 32.1 هلند

 38.4 38.4 38.3 39.7 39.6 36.6 33.7 31.7 32.7 32.1 33.8 نیوزیلند

 28.5 27.4 26.3 26.4 27.6 27.9 26.0 28.5 27.4 27.8 29.3 نروژ

 .. 35.9 36.4 39.3 39.5 37.0 38.1 37.6 37.9 37.8 37.8 لهستان



  ( با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن ها و راهکارهای توسعه های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت
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 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور
 37.8 37.3 40.5 39.7 40.0 38.6 40.5 41.4 43.7 43.7 42.5 پرتقال

 34.4 34.4 35.0 36.7 35.9 36.1 35.9 37.8 38.1 39.4 38.2 اسلواکی

 40.4 40.1 38.4 37.7 37.3 36.7 35.6 35.0 34.7 35.1 35.8 اسلونی

 28.5 28.1 26.6 26.1 26.7 22.8 24.8 25.3 26.9 27.9 28.2 اسپانیا

 28.4 28.6 28.9 29.1 29.3 28.9 27.7 26.6 26.1 26.1 26.1 سوئد

 22.1 22.2 22.9 22.1 22.7 21.8 22.3 22.3 22.9 23.1 23.2 سوییس

 44.1 46.1 45.0 45.2 47.7 45.7 45.5 47.7 48.7 49.3 47.7 ترکیه

 33.1 32.9 32.9 32.5 30.8 29.1 28.9 29.2 29.1 30.3 31.9 انگلستان

 17.1 17.4 18.3 18.8 18.6 18.5 17.4 16.8 17.2 17.7 18.4 آمریکا

 .. OECD 33.6 33.2 32.5 32.1 32.1 32.5 33.2 33.0 32.9 32.7 متوسط

 49 30 90 99 93 7 9 7 7 99 99 *ایران

 .OECD ,1071: منبع

 مرکزی بانک هایداده: منبع* 

 مالیات بر واردات (1

درصد کل درآمدهای مالیاتی را  11درصد مالیاتهای غیرمستقیم و  13که به طور متوسط  مالیـات بر واردات .19

میلیارد  771,113  به رقم 7931میلیارد ریال در سال  91,311از درصدی 71 متوسط رشد با تشکیل می دهد,

م و کـل  سـهم ایـن منبـع از مالیاتهـای غیـر مسـتقی       بـا ایـن وجـود,   . افـزایش یافـت   7931ریال در پایان سال 

در % 71و % 91بـه   7931در سال % 11و % 17دوره مذکور کاهش یافته و به ترتیب از در درآمدهای مالیاتی 

 . رسیده است 7931سال 

سهمی از درآمدهای مالیـاتی نـدارد و یـا اینکـه سـهم       OECDمالیات بر واردات در بسیاری از کشورهای  .11

 OEDCشود متوسط این سـهم در بـین کشـورهای     میهمان گونه که در جدول ذیل مشاهده . پایینی دارد

در مقابل ایران از معدود کشورهایی است که سهم مالیات بر واردات در آن طی . باشددرصد می 091حدود 

 (. 71)جدولدرصد بوده است,  11دوره مذکور حدود 

 ارقام به درصد  OECD یکشورها در یاتیمال یدرآمدها کل از یگمرک عوارض و واردات بر اتیمال منابع سهم -(11) جدول

 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور
 .. 2.1 2.0 1.8 1.6 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 2.0 استرالیا

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اتریش

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بلژیک

 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 کانادا

 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.0 1.5 1.5 1.7 2.0 2.3 شیلی

چک جمهوری  0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دانمارک

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 استونی



(با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن توسعهها و راهکارهای  های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت  
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 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 فنالند

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 فرانسه

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 آلمان

 .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 یونان

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 مجارستان

 0.8 0.9 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 0.9 ایسلند

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ایرلند

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ایتالیا

 .. 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 ژاپن

 2.5 3.2 3.0 3.5 3.7 3.5 3.3 3.0 3.1 3.1 3.7 کره

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لوکزامبورگ

 .. 1.0 1.0 1.1 1.1 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.9 مکزیک

 .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 هلند

 3.0 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 1.8 1.8 نیوزیلند

 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 نروژ

 .. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 لهستان

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 پرتقال

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 اسلواکی

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 اسلونی

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اسپانیا

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سوئد

 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 سوییس

 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1 ترکیه

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 انگلستان

 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 آمریکا

 .. OECD 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 متوسط

 97 ,9 97 33 39 39 33 36 ,3 39 47 *ایران

 .OECD ,1071: منبع

 مرکزی بانک هایداده: منبع* 

 های سنواتی بودجهاهداف  براساس بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی( 1.1

های سنواتی  بودجه مصوب مالیاتی مالیاتی کشور, میزان تحقق درآمدهایهای ارزیابی نظام  یکی از شاخص .11

با این حال, بایستی توجه نمود که عالوه بـر عملکـرد نظـام مالیـاتی, عوامـل مختلفـی ماننـد دقـت         . باشد می

 .اخص اثرگذار هستندبینی و یا بروز شرایط غیرمترقبه در اقتصاد کشور نیز در این ش پیش

مجموع )درآمدهای مالیاتیسهم باالیی از های مستقیم مالیاتهمواره  7931-7931 الهایسدر قوانین بودجه  .11

اما طی سالهای اخیر, این سهم کاهش یافته  داده,به خود اختصاص  را (های مستقیم و کاال و خدماتمالیات

مالیاتهـای مسـتقیم طـی     وصـولی . تنزل یافته اسـت  7931درصد در سال  13به  7931درصد در سال  33 و از

درصد تحقق اهداف بودجه است, به طوری که دوره مذکور همواره از درصد تحقق باالیی برخوردار بوده 



  ( با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن ها و راهکارهای توسعه های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت
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, %31, %701, %771,%707,%39, % 33بـه ترتیـب معـادل     7931-31طی سالهای در بخش مالیاتهای مستقیم 

 .باشد می% 31و %  33,% 31,37%, 31%

حـاکی از آن اسـت کـه    7931-31 ت بر کاال و خدمات در قوانین بودجه سـالهای مالیا مصوب بررسی ارقام .11

 .اسـت  درصـد بـوده   17بودجه طی این دوره بطور متوسـط   وانینقکل رقم مصوب از  مالیاتی سهم این منبع

بررسـی آمـار وصـولی    . افزایش یافته است 7931درصد در سال  17به  7931درصد در سال  77 از سهماین 

 مالیـاتی  درصد تحقق ایـن منبـع   در برخی سالها دهد کهکاال و خدمات طی دوره مذکور نشان میمالیات بر 

 30,%799بـه ترتیـب معـادل    7931-7931طــی سالهــای    , بـه طـوری کـه    باالتر از مالیاتهـای مسـتقیم بـوده   

یــن هــای ســنواتی در اارقــام مصــوب بودجــه  %30و % 31,%  777,701%, 30%, % 11,% 11,703%, 701%,%

 .است بخش, محقق شده

مالیاتهای مستقیم و کاال و خدمات در قوانین بودجه سالهای مصوب برای مجموع  رقمبررسی بدین ترتیب  .13

طوری  ؛ بهانددهد که درآمدهای مالیاتی همواره از درصد تحقق باالیی برخوردار بودهنشان می 31-7931

 ,%771,%701,% 39,% 701به ترتیب معادلدر این بخش درصد تحقق اهداف بودجه طی سالهای مذکور  که

 .بوده است% 33و %  31,%  37,31%, % 31,% 39,31%

  



(با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن توسعهها و راهکارهای  های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت  
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 ارقام به میلیارد ریال و درصد 1184-1134طی دوره  های سنواتی عملکرد نظام مالیاتی براساس بودجهخالصه -(11)جدول

 شرح سال

مالیاتهای 

 مستقیم

مالیات کاال و 

 خدمات

مالیاتهای مستقیم 

 و 

 کاال و خدمات

 شرح سال

مالیاتهای 

 مستقیم

مالیات کاال 

 و خدمات

مالیاتهای مستقیم 

 و

 کاال و خدمات

1184 

 380112 140131 840212 عملکرد

1132 

 1820111 120124 1120418 عملکرد

 1210111 170111 1130181 مصوب 370111 110222 810111 مصوب

 31 32 31 درصد تحقق 121 111 38 درصد تحقق

1181 

 1110814 140111 370131 عملکرد

1131 

 1180714 720481 1480178 عملکرد

 1420141 130121 1710444 مصوب 1120443 110111 1240737 مصوب

 34 121 31 درصد تحقق 31 32 31 درصد تحقق

1181 

 1410331 110111 1110114 عملکرد

1131 

 4110811 1110313 1770881 عملکرد

 4140774 1110411 1110118 مصوب 1420882 110211 1140847 مصوب

 31 111 84 درصد تحقق 121 124 121 درصد تحقق

1187 

 1810211 110322 1170111 عملکرد

1131 

 1710111 1170211 1130133 عملکرد

 1310471 1170114 1110317 مصوب 1110111 140711 1480831 مصوب

 37 31 38 درصد تحقق 111 128 111 درصد تحقق

1188 

 1170481 180411 1230212 عملکرد

1134 

1180411 عملکرد  1710141  1210117 

1330418 مصوب 1410131 130171 1210711 مصوب  1120128  1130741  

 83.4 82 31 درصد تحقق 37 71 121 درصد تحقق

1183 

 1210141 170831 1180743 عملکرد

 

    

     1430414 110141 1310111 مصوب

     81 17 87 درصد تحقق

 داری کل کشور و قوانین بودجه  آمارهای خزانه :منبع

 عملکرد شاخص های مالیاتی(  1.1

دهد که نظام مالیاتی کشـور متناسـب بـا    نشان میهای اختصاصی مالیات نگاهی مختصر به برخی از شاخص .13

تأمین مالی  درو مطلوب خود  جایگاه واقعی فاصله زیادی با های بالقوه اقتصاد کشور, توسعه نیافته وظرفیت

 .و سایر اهداف مالیات ستانی داردبودجه دولت 



  ( با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن ها و راهکارهای توسعه های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت

33 
 

 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی( 1.1.1

ظـام مالیـاتی   های بسیار مهم ارزیابی عملکرد کـالن ن از شاخص یخلی یکنسبت مالیات به تولید ناخالص دا .90

شود و سنجه خوبی برای سنجش بارمالیاتی اقتصاد کشـور و آحـاد جامعـه و همچنـین     کشورها محسوب می

 متـاثر از از یـک طـرف    عملکـرد ایـن شـاخص   . معیاری برای ارزیابی میزان کارایی نظام مالیاتی مـی باشـد  

ول مالیات, کارایی آن و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگرتحت تأثیر عملکـرد  عملکرد سازمان وص

این شاخص طی دوره  روند ده ساله  بررسی .قرار دارد و نحوه توزیع آنساختار کالن اقتصادی, تولید ملی 

گـاه  یک ثبـات نسـبی برخـوردار بـوده و هـیچ      در دهه اخیر از  شاخص دهد, که ایننشان می 7931-7931

 .استدرصد فراتر نرفته  391از

 ارقام به درصد     1184-1134طی سالهای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی -(14)جدول

 شرح -سال
1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134(1) 

 GDP(1) ,70 ,74 ,79 ,7, 073 ,7, ,73 ,74 ,74 979 973نسبت مالیات به 

 ا  .ا.داری کل کشور و بانک مرکزی جآمارهای خزانه: منبع

 .باشدمقدماتی می 1931آمار سال  -(1)

 .باشدشهرداری از مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده میبا احتساب مالیات بر واردات و سهم  GDPنسبت مالیات به  -(2)

 

نسـبت   مقایسـه  .درصد بـوده اسـت   91 مورد بررسی برای کشورهای  1071در سال بطور متوسط این نسبت  .97

در ایـن   زیـاد مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران با برخی از کشورهای جهان, حاکی از وجود تفاوت 

 (.71)نسبت است, جدول

 درصدارقام به              OECD یکشورها دری داخل ناخالص دیتول به اتیمال نسبت -(11)جدول

 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور
 .. 27.5 27.3 26.3 25.6 25.8 27.0 29.7 29.5 29.9 30.3 استرالیا

 43.0 42.5 41.7 41.0 40.8 41.0 41.4 40.5 40.4 40.9 41.8 اتریش

 44.7 44.7 44.0 43.0 42.4 42.1 43.0 42.6 42.8 43.1 43.2 بلژیک

 30.8 30.5 30.7 30.2 30.4 31.4 31.5 32.3 32.6 32.3 32.5 کانادا

 19.8 20.0 21.5 21.2 19.5 17.2 21.4 22.8 22.0 20.7 19.1 شیلی

چک جمهوری  34.7 34.5 34.1 34.3 33.5 32.4 32.5 33.4 33.8 34.3 33.5 

 50.9 47.6 46.4 45.4 45.3 45.2 44.9 46.4 46.4 48.0 46.4 دانمارک

 32.9 31.8 32.1 31.9 33.2 34.9 31.3 31.1 30.4 29.9 31.1 استونی

 43.9 43.7 42.7 42.0 40.8 40.9 41.2 41.5 42.2 42.1 41.8 فنالند
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 2014 1211 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور
 45.2 45.0 44.1 42.9 41.6 41.3 42.2 42.4 43.1 42.8 42.2 فرانسه

 36.1 36.5 36.4 35.7 35.0 36.1 35.4 34.9 34.5 33.9 33.9 آلمان

 35.9 34.4 34.5 33.5 32.0 30.8 31.0 31.2 30.3 31.2 30.0 یونان

 38.5 38.4 38.6 36.5 37.3 39.0 39.5 39.6 36.7 36.8 37.2 مجارستان

 38.7 35.9 35.2 34.4 33.3 32.0 35.1 38.7 40.4 39.4 36.6 ایسلند

 29.9 29.0 27.9 27.4 27.5 27.6 28.6 30.4 31.0 29.2 29.1 ایرلند

 43.6 43.9 43.9 41.9 41.8 42.1 41.6 41.7 40.6 39.1 39.3 ایتالیا

 .. 30.3 29.4 28.6 27.6 27.0 28.5 28.5 28.1 27.3 26.1 ژاپن

 24.6 24.3 24.8 24.2 23.4 23.8 24.6 24.8 23.6 22.5 22.0 کره

 37.8 38.4 38.8 37.9 38.1 39.0 37.2 36.6 36.3 38.3 37.0 لوکزامبورگ

 .. 19.7 19.5 19.5 18.5 17.2 20.7 17.6 17.9 17.7 16.8 مکزیک

 .. 36.7 36.1 35.9 36.2 35.4 36.5 36.1 36.4 36.1 34.8 هلند

 32.4 31.4 32.4 30.9 30.6 30.5 33.3 34.0 35.4 36.0 34.1 نیوزیلند

 39.1 40.5 41.5 42.0 41.9 41.2 41.5 42.1 42.8 42.6 42.3 نروژ

 .. 31.9 32.3 32.0 31.4 31.5 34.5 34.8 33.9 33.3 32.2 لهستان

 34.4 34.5 32.0 32.5 30.6 30.0 31.9 32.0 31.5 30.9 30.3 پرتقال

 31.0 30.4 28.5 28.7 28.1 28.9 29.1 29.2 29.3 31.2 31.4 اسلواکی

 36.6 36.8 36.8 36.5 36.9 36.2 36.4 37.1 37.6 38.0 37.4 اسلونی

 33.2 32.7 32.1 31.3 31.5 30.0 32.3 36.5 36.1 35.3 34.3 اسپانیا

 42.7 42.8 42.6 42.5 43.2 44.1 44.0 45.0 46.0 46.6 45.6 سوئد

 26.6 26.9 26.9 27.0 26.5 27.1 26.7 26.1 26.4 26.5 26.5 سوییس

 28.7 29.3 27.6 27.8 26.2 24.6 24.2 24.1 24.5 24.3 24.1 ترکیه

 32.6 32.9 33.0 33.6 32.8 32.3 34.0 34.1 34.4 33.8 33.4 انگلستان

 26.0 25.4 24.1 23.6 23.2 23.0 25.2 26.7 26.6 25.9 24.6 آمریکا

 .. OECD 33.4 33.9 34.1 34.1 33.6 32.7 32.8 33.3 33.8 34.2 متوسط

 979 74, 74, 73, ,7, 073 ,7, 79, 74, 70, 673 *ایران

 .OECD ,1071: منبع

 های بانک مرکزیداده: منبع* 

 .نسبت مالیاتی بدون احتساب سهم بیمه های اجتماعی به عنوان مالیات محاسبه شده است برای کشور ایران در این جدول

 های جارینسبت مالیات به هزینه( 1.1.1

دیگـر از شاخصـهای ارزیـابی عملکـرد     تأمین کامل مخارر جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی, یکی  .91

بـدون  . ستگذاران اقتصادی کشور بوده استهمواره مورد توجه سیا آن, و بهبود باشدنظام مالیاتی کشور می

و کـاهش و یـا    سـو های جاری, بدون افزایش تـالش مالیـاتی از یـک    افزایش نسبت مالیات به هزینه تردید,

این اگرچه درجه اهمیت  .نیستممکن  ,دیگر سویهای جاری دولت از حداقل جلوگیری از افزایش هزینه
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گذاری این شـاخص بایسـتی   کمتر نیست اما با این حال, در تفسیر و هدف اتیز شاخص نسبت مالیا شاخص

بهینـه آن,   سطح , چراکه هرگونه اصرار بر افزایش این شاخص فراتر ازنهایت دقت و احتیاط را بعمل آورد

اندازه دولـت   رسد, بخش خصوصی نبایستی به خاطر گسترش بیش ازبه نظر می. به نفع اقتصاد کشور نیست

و  تحت فشار قرار گیرد و اصوالً انتقال منابع از بخش خصوصی به سمت دولت تا حدی قابـل توجیـه اسـت   

 در هـر صـورت,   .گذاری به زیان اقتصـاد کشـور خواهـد بـود    های سرمایهکاهش انگیزهفراتر از آن به دلیل 

دهد کـه  نشان می 7931-7931طی دوره  دولت, های جاریشاخص نسبت مالیات به هزینه عملکرد بررسی

درصد نرفته  1091فراتر از ضعیف بوده و در دهه مذکور  نسبتاًهای جاری دولت نقش مالیات در تأمین هزینه

 .است

 ارقام به درصد       1184-1134طی سالهای  های جاری دولت نسبت مالیات به هزینه-(11)جدول

 شرح -سال
1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134* 

 3,74 3774 3974 3373 3978 3473 6876 3979 3676 4,76 3879 نسبت مالیات به هزینه جاری

 ا  .ا.داری کل کشور و بانک مرکزی جآمارهای خزانه: منبع

 .باشدمقدماتی می 1931آمار سال *

مالیـات در   کـم رنـگ  حکایت از نقش  ,های جاری ایران با برخی از کشورهانسبت مالیات به هزینه مقایسه .99

تـا   36در سالهای مختلف بین  منتخبمیانگین این نسبت در کشورهای . های جاری دولت داردتأمین هزینه

 (. 71)جدول, باشددرصد می 90

 ارقام به درصد                   منتخب یکشورها دری جار یهانهیهز به اتیمال نسبت -(17)جدول

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور

 75 74 72 77 90 89 89 89 87 استرالیا

 65 64 63 64 70 74 74 74 73 کانادا

 49 48 46 45 51 52 52 52 51 فرانسه

 52 51 46 48 53 53 49 46 45 آلمان

 41 40 39 38 42 46 47 47 46 یونان

 57 50 35 48 62 78 84 80 80 ایرلند

 59 58 57 57 60 63 61 58 59 ایتالیا

 31 30 30 29 36 40 39 38 47 ژاپن

 62 88 88 82 96 125 ...... ...... ...... کره جنوبی

 45 47 48 48 53 55 54 54 51 هلند

 64 54 61 68 97 94 100 96 95 نیوزیلند

 77 77 75 72 87 87 90 84 77 نروژ
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 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور

 44 45 46 44 54 68 68 66 61 اسپانیا

 61 61 59 51 59 ...... ...... ...... ...... ترکیه

 61 61 58 56 66 68 68 65 67 انگلستان

 50 48 44 43 53 61 62 59 55 امریکا

 67 63 63 58 72 87 83 76 71 هند

 82 83 84 73 71 72 69 76 78 اندونزی

 74 75 73 69 75 79 82 84 80 مالزی

 64 65 58 52 78 77 97 95 74 روسیه

 73 72 74 71 84 86 89 83 78 آفریقای جنوبی

 44 41 41 11 41 41 11 41 11 *ایران

 .GFS ,1071: منبع

 منبع داده بانک مرکزی* 

 نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی دولت( 1.1.1

سرانجام سومین شاخص مهم برای ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی, شاخص سهم درآمدهای مالیـاتی از منـابع    .91

 از, حـاکی از افـزایش آن   7931-7931ره طـی دو  عملکرد شاخص مذکور بررسی. باشدبودجه عمومی می

منابع بودجه عمومی دولـت متشـکل   . باشدمی 7931در سال  درصد 1097به رقم  7931درصد در سال  7391

بوده که متوسـط   مالی دارایی واگذاریو  ایسرمایه دارایی واگذاری, سایر درآمدها, درآمدهای مالیاتیاز 

 7931قبل از سـال  . بوده است%  71و%  91,%71, % 99 به ترتیب 7931-7939سهم هریک از آنها طی دوره 

سـال و بـا اعمـال     ایـن  مالیات را کـاهش داده بـود, امـا بعـد از     سهمرشد منابع بودجه از محل فروش نفت, 

سـهم مالیـات از منـابع بودجـه عمـومی      های اقتصادی و نفتی و بدنبال آن کـاهش درآمـدهای نفتـی,    تحریم

 (.77نمودار)افزایش یافت, 
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 ارقام به درصد    1184-1134طی سالهای  بت مالیات به منابع بودجه عمومی دولتنس-(18)جدول

 شرح -سال
1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 1134* 

نسبت مالیات به منابع بودجه 

 عمومی 
9073 3,73 4876 3076 4676 4970 487, 4979 4476 4777 3879 

   ا  .ا.داری کل کشور و بانک مرکزی جآمارهای خزانه: منبع

 .باشدمقدماتی می 1931آمار سال *

 1184-1131بودجه عمومی دولت0 متوسط دوره ترکیب منابع -(11)نمودار

 

 بوده کـه درصد  11در سالهای مختلف  منتخبمیانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای  .91

ترین سـهم مالیـات از منـابع    درصد پایین 93درصد بیشترین و ژاپن با متوسط  31در این میان, هند با متوسط 

باشد کـه از  درصد می 97متوسط این سهم در ایران طی دوره مذکور .باشدبودجه عمومی دولت را دارا می

 (.73)تر است, جدولتمامی کشورها پایین

  

درآمدهای  

%11 ;مالیاتی  

  ;سایر درآمدها   

11%  

واگذاری دارایی  

%17 ;سرمایه ای  

واگذاری دارایی  

%14 ;مالی  
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 ارقام به درصددر کشورهای منتخب    دولت یعموم بودجه منابع به اتیمال نسبت -(13) جدول

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور

 80 80 79 81 83 82 82 83 83 استرالیا

 69 68 69 69 68 70 70 70 70 کانادا

 53 53 52 51 53 54 54 54 54 فرانسه

 52 52 51 52 53 53 51 49 49 آلمان

 51 51 50 52 51 52 53 53 52 یونان

 70 68 63 64 68 71 72 72 72 ایرلند

 63 62 63 62 63 64 65 63 63 ایتالیا

 36 36 36 34 38 42 39 40 53 ژاپن

 ...... 69 69 68 69 69 ...... ...... ...... کره جنوبی

 49 51 53 52 52 54 53 54 52 هلند

 64 61 62 65 87 84 85 82 83 نیوزیلند

 57 58 59 57 57 59 60 61 60 نروژ

 57 55 56 54 57 61 61 60 59 اسپانیا

 58 59 60 58 59 ...... ...... ...... ...... ترکیه

 68 72 71 69 72 71 72 71 72 انگلستان

 65 64 61 60 63 65 65 64 62 امریکا

 ...... 72 70 69 70 50 70 60 ...... چین

 86 79 79 81 86 85 85 83 83 هند

 73 72 72 74 67 70 65 71 71 اندونزی

 73 73 69 67 71 68 70 76 72 مالزی

 55 53 56 54 53 57 66 63 59 روسیه

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... عربستان

 78 77 78 78 80 80 81 79 79 آفریقای جنوبی

 17 11 11 11 12 12 11 13 11 *ایران

 .GFS ,1071: منبع

 منبع داده بانک مرکزی* 
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 های وصول شده مالیاتهای وصول مالیات به نسبت هزینه( 4.1.1

هزینـه   بـا شـاخص   وکارایی وصول مالیات یکی از مباحث دیرینه در مدیریت نظامهـای مالیـاتی مـی باشـد      .91

 های اداری وصول درآمدهای مالیـاتی, یکـی از اصـول   حداقل نمودن هزینه .شودسنجیده می وصول مالیات

جه به شرایط و سـاختارهای اداری, اقتصـادی, سیاسـی و    باشد که با تونظام مالیاتی مطلوب می هر راهبردی

. کارآیی نظام مالیاتی و هزینه وصـول مالیـات وجـود دارد    بین یمستقیم ی اجتماعی باید اجرا گردد و رابطه

هـای   نسـبت هزینـه   شـاخص  دهد کـه نشان می 7931-7939طی دوره در ایران بررسی هزینه وصول مالیات 

تغییر چندانی نداشته اسـت   (های مستقیم و کاال و خدمات مجموع مالیات)های وصول شده  وصول به مالیات

 . بوده استدر نوسان  791تا  791و بین 

 ارقام به درصد    1184-1131نسبت هزینه وصول مالیات طی سالهای -(12)جدول

 شرح -سال
1184 1181 1181 1187 1188 1183 1132 1131 1131 1131 

 973 973 974 976 979 974 974 973 ,97 973  مالیات وصول هزینه نسبت

 سازمان امور مالیاتی 1931سال داری کل کشور و برنامه عملیاتی آمارهای خزانه: منبع

         

 بررسی چالشهای نظام مالیاتی در دستیابی به اهداف. 4

دستیابی به یک نظام مالیاتی مطلوب که بتواند  عالوه بر تأمین مالی بودجه دولت و تأمین برابری و عـدالت,   .91

سـازمان وصـول مالیـات, بـه     به رشد اقتصادی کمک کرده و محرک اقتصاد باشد, عالوه بر نحوه عملکـرد  

در این بین, سازمان امور مالیاتی . قوانین و مقررات مالیاتی موجود و نیز شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد

حـدی در حـوزه قـوانین و مقـررات دارای      و تـا ( البته نه به طور کامـل )کشور تنها در حوزه سازمان وصول 

لکــرد ایــن ســازمان, متــأثر از عملکــرد ســایر بخشــها و باشــد و بخــش زیــادی از عم اختیــار و اثرگــذار مــی

اقتصـاد کشـور, سـازمان     یبه بیان دیگر بروز مشکل در هر یک از این سه حـوزه . های مسئول است دستگاه

, در گذارنـد مـی  تـأثیر  کشـور  سیسـتم مالیـاتی   به طور مستقیم بر عملکرد, وصول مالیات و قانون و مقررات

مه به بررسی هر یـک از  ادر اد. باشد حالی که بسیاری از این موارد در حوزه اختیار سازمان امور مالیاتی نمی

 .پردازیم های تأثیرگذار بر عملکرد نظام مالیاتی کشور می حوزه
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 وضعیت اقتصادی کشور( 1.4

سـهم بخـش غیررسـمی, ترکیـب بخشـهای       رشـد اقتصـادی,   های اقتصادی,شفافیت و آزادی فعالیت درجه .93

از طریق تـاثیر   کهعواملی هستنداز مهمترین ... توزیع درآمد درکشور, نوسانات اقتصادی و نحوه اقتصادی, 

 بیـان کننـده  این حـوزه در حقیقـت   . گذارنداثر میکشور وصولی درآمدهای  عملکرد های مالیاتی بربر پایه

ابت بودن قوانین و مقررات مالیـاتی و همچنـین ثابـت بـودن کـارایی      بالقوه مالیاتی کشور, با فرض ثظرفیت 

  .باشدسازمان وصول کننده مالیات می

هـای مالیـاتی   نظام مالیاتی کشور از منظر اقتصادی که بـه محـدود شـدن پایـه     توسعه در ادامه مهمترین موانع .93

 .گردند اند, ارائه می مالیاتی در اقتصاد کشور شده منجر شده و مانع بالفعل شدن ظرفیتهای بالقوه

 کالن اقتصادی بی ثباتی( 1.1.4

 رشد نامناسب تولید ملی و باال بودن نرخ بیکاری 

نمایش  7931 -7939سالهای طینرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری ( 79)و( 71) هایدر نمودار .10

. دهـد نمـی  رشد با ثباتی را در اقتصاد کشور نشـان  ,بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی. داده شده است

درصد بوده است که مبین وجـود شـکاف میـان نـرخ      1/1 برابر باطی سالهای مورد بررسی  متوسط این نرخ

همچنین متوسط نرخ بیکاری در . توسعه می باشد رشد محقق شده و نرخ رشد پیش بینی شده در برنامه های

پـایین  . باشـد  درصد می باشد که حاکی از وجود بیکاری باال در جامعـه مـی   1/77 طی سالهای مورد بررسی

دهـد عملکـرد اقتصـادی     بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و باال بودن نرخ بیکاری در جامعه نشـان مـی  

بـالغ  )لیـاتی ام ای از درآمدهای با توجه به اینکه بخش عمده. بوده استکشور طی این سالها چندان مطلوب ن

در شرایط برابر و با فرض ثابت بودن سایر چیزها,  های درآمد و مصرف اخذ می شود,از پایه (درصد 39بر 

های درآمد و مصرف و به تبـع  هرگونه نوسان در تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری به طور مستقیم بر پایه

 . گذاردن بر درآمدهای مالیاتی کشور تاثیر میآ
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 ارقام به درصد               GDPرشد نرخ  -(11)نمودار                          

 
 ارقام به درصد        نرخ بیکاری -(11)نمودار

 

 نرخ تورم باال 

های ساختاری اقتصاد  ویژگی. تورم همواره به عنوان یکی از مشکالت اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است .17

تـرین   انضـباطی مـالی و پـولی از مهـم     بـی  ,دولت ارزی ثباتی درآمدهایبی , بودجه مستمر هایایران,کسری

  7931-7939طـی سـالهای   کشـور  در رونـد نـرخ تـورم    بررسی .بوده استعوامل بروز این پدیده در کشور 

 (.71)نمودار. است بودهدرصد 3/73متوسط  ربه طو نرخ دهد که در دوره مزبور, ایننشان می
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, منجـر بـه   شـود قلمـداد مـی   ثباتی اقتصادی بی اینکه شاخصی ازوجود تورم باال در اقتصاد کشور, عالوه بر  .11

و در پـذیری تولیـدات داخلـی     ایجاد شرایط نامساعد برای انجام فعالیتهای اقتصـادی وکـاهش تـوان رقابـت    

 . گردد مینهایت ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور 

تواند منجر بـه کـاهش درآمـدهای حقیقـی      های وصول مالیات نیز در شرایط تورمی می همچنین وجود وقفه .19

مـاه   11تـا   71در ایـران بـین    را آوری مالیـات هـای جمـع   متوسط وقفـه  ,مطالعات نتایج برخی .مالیاتی گردد

                                                             .حکایت دارد ,آوری مالیاتجمع بودن زمان طوالنی ازاند که  برآورد کرده

 ارقام به درصد                              نرخ تورم -(14)نمودار                                                 

 

  پایین تشکیل سرمایه حجم 

ــیشیکــی از  .11 ــرای قرارگــرفتن کشــورها در مســیر  هــایشــرطپ ــزایش   رشــد و الزم ب توســعه اقتصــادی, اف

به طورکلی تشکیل سرمایه, یکـی از متغیرهـای حیـاتی رشـد     . باشد های مختلف میگذاری در بخش سرمایه

نشان  7931-7939گذاری در کشور طی سالهای  بررسی آمار مربوط به سرمایه. گردداقتصادی محسوب می

که حـاکی   بودهدرصد  -79/0در طی سالهای مورد بررسی ثابت سرمایه  تشکیل نرخ رشدمتوسط  ,دهد می

و  7931باشـد کـه طـی سـالهای     البته الزم به ذکر می. باشدگذاری در اقتصاد ایران میاز میزان پایین سرمایه

 این نرخ به ترتیب  7931و  7937طی سالهای  ودرصد  77و  7/77سرمایه به ترتیب  تشکیل نرخ رشد 7931

, بـاال بـودن ریسـک    فضـای نامناسـب کسـب و کـار     ی,بی ثباتی اقتصـاد . است بوده درصد -3/1و   -3/19
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 فعالیت در بخشهای مولد و تولیدی, تحریم, قاچاق گسترده کاال, سود بانکی باال و غیره از مهمترین دالیـل 

 .باشدمی پایین بوده نرخ تشکیل سرمایه در کشور

 ارقام به درصد                سرمایه ثابت خالصتشکیل نرخ رشد  -(11)نمودار

 

 نوسانات نرخ ارز 

از آنجایی که در ایران بخش مهمی از درآمد . نرخ ارز از متغیرهای مهم اقتصاد کالن در هر کشور می باشد .11

نتـایج مطالعـات   . گـردد بیش از پیش نمایـان مـی   متغیراهمیت این  گردد,حاصل میدولت به صورت ارزی 

نرخ رشد ارز ( 71)در نمودار. های نرخ ارز بر اشتغال و رشد اقتصادی اثر منفی دارندنشان می دهد که تکانه

بررسی این سری زمانی حاکی از افزایش شدید نـرخ ارز از  . نشان داده شده است 7931-7939طی سالهای 

نوسان نرخ ارز در کوتاه مدت . شد داشته استر% 31نرخ ارز  7937ای در سال  می باشد به گونه 7930سال 

بر تولیدکنندگانی که صادرات دارند و درآمد ارزی دارند اثر متبتی دارد ولی در بلند مدت هزینه تمام شده 

یـاز بـه   اما در مورد بنگاههایی که جهت تولیـد ن . یابداین بنگاهها افزایش یافته و حاشیه سود آنها کاهش می

ارز بر دارند, افزایش نرخ ارز منجر به کاهش واردات, کاهش تولید و تعدیل  ایو واسطهواردات مواد اولیه 

نظـام مالیـاتی کشـور نیـز از ایـن      در چنـین شـرایطی   بـدیهی اسـت   . گـردد افزایش بیکاری می و ی کارنیرو

نـرخ ارز   7930نشان می دهد که در دوره مورد بررسی تا قبل از سـال  ( 71)نمودار . گردد متأثر می نوسانات

به بعد نرخ ارز نوسانات شدیدی را در اقتصاد ایران  7930نوسانات اساسی را تجربه نکرده است ولی از سال 
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ز  بنابراین در تحلیل درآمد های مالیاتی در این سالها نباید تاثیرات منفـی نوسـانات نـرخ ار    ,متحمل می شود

 .گرفته شود های مالیاتی نادیدهبر درآمد

 ارقام به درصد   نرخ ارز رشد روند -(11)نمودار

 

 در کشور آن توزیع  نحوه ترکیب نامناسب تولید ملی و( 1.1.4

هـای مالیـاتی    ترکیب تولید ناخالص داخلی نقش زیادی در تأثیرگذاری بر اهداف درآمدی و سیاستگذاری .11

 . دهدنشان می  7931-7939تولید ناخالص داخلی را در طی سالهای  ترکیب( 17)جدول . دارد

 (درصد/میلیارد ریال)     1184-1131 ترکیب تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری طی سالهای-(11)جدول

 1131 1131 1131 1132 1183 1188 1187 1181 1181 1184 شرح

تولید ناخالص 

 داخلی
7339111 1101311 9793101 9119991 9339133 1117931 1111111 1037933 3919010 70301111 

ارزش افزوده 

 نفت
171331 130311 119933 393013 131301 311111 7111910 7711179 7133199 7113113 

سهم نفت از 

GDP 
1193 1191 1199 1191 7191 1097 11 7191 71 7199 

زوده ارزش اف

 خدمات
313113 7101737 7111197 7333377 1711331 1130711 9711110 9133139 1390010 1377111 

سهم خدمات از 

GDP 
1397 10 1391 1093 1191 1191 1099 1991 1193 1993 

زوده ارزش اف

 کشاورزی
717377 101091 111113 901170 911311 191311 911731 113111 319111 7003717 

سهم کشاورزی 

 GDPاز 
191 191 191 191 199 193 193 193 3 399 

ارزش افزوده 

 صنایع و معادن
173170 109971 130131 311111 331731 7077199 7993111 7113111 1711031 1131010 

1 1 1 1 1 1 
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 1131 1131 1131 1132 1183 1188 1187 1181 1181 1184 شرح

سهم صنایع و 

 GDPمعادن از 
17 1093 1791 1193 1193 1799 1791 1193 1991 19 

 بانک مرکزی: منبع

 .کارمزد احتسابی در تولید ناخالص داخلی لحاظ شده است*  

نشـان    از تولید ناخالص داخلی سهم بخش های مختلف خدمات, صنایع و معادن, نفت و کشاورزی بررسی .11

در  ,دهد که بخش خدمات بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشور به خود اختصاص داده استمی

امـروزه اهمیـت   . کمترین سهم در ترکیب تولید ناخالص داخلـی مـی باشـد    کشاورزی دارای حالیکه بخش

دلیـل ویژگیهـایی از قبیـل زود بـازده     , این بخش به است بخش خدمات در فرآیند توسعه بر همگان آشکار

های کوچک امکان تشکیل بنگاه نیاز به سرمایه اندک, زایی برای فارگ التحصیالن دانشگاهی, بودن, اشتغال

امـا  . نمـوده اسـت   توسعه را به خـود جلـب  حال توجه بسیاری از کشورهای در ... تنوع خدمات و ط,و متوس

بررسی فرآینـد توسـعه   . توسعه یابد ,دهنده تولید ملی ضروری است این بخش متناسب با سایر اجزاء تشکیل

سهم صنعت در هد درپی انقالب صنعتی و عبور از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی, د کشورهای مختلف نشان می

. باشیم اقتصاد کشورها افزایش یافته و پس از گذشت سالها از صنعتی شدن, شاهد افزایش سهم خدمات می

در حقیقت باال رفتن سهم بخش خدمات, ناشی از گسترش فعالیتهای صنعتی و تولیدی در سـالهای صـنعتی   

 . باشد شدن اقتصاد این کشورها می

گردد که بدون طی مسیر صنعتی شدن, بخـش   حال توسعه مالحظه میدر برخی کشورهای در  ,براین اساس .13

کننـده   توانـد گمـراه   ای در بسیاری از مـوارد مـی   وقوع چنین پدیده. خدمات با رشد روزافزونی مواجه است

درصدی بخش خـدمات   19سهم . گری و غیرمولد است باشد, زیرا اغلب ناشی از گسترش فعالیتهای واسطه

ای نشـأت   توانـد از چنـین پدیـده    نیز تاحد زیـادی مـی   7939لص داخلی ایران در سال در ترکیب تولید ناخا

ای  نکته قابل توجه این است که مشکالت نظام مالیاتی در مواجهه با فعالیتهای اقتصادی واسـطه . گرفته باشد

الیاتی نیز درپـی  باشد و افزایش سهم این فعالیتها در اقتصاد کشور, چالشهای م بسیار بیشتر از سایر بخشها می

                               . دارد
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 ارقام به درصد       1184-31ترکیب تولید ناخالص داخلی طی سالهای  -(17)نمودار

 



 نظام توزیع و بخش مشاغل  و غیرمتشکل بودنسنتی ( 1.1.4

تولیدی, تـوزیعی و خـدماتی   شامل فعالیتهای )های بخش مشاغلگستردگی, تنوع و غیر شفاف بودن فعالیت .13

هـای متعـددی روبـرو    , نظام مالیاتی کشور را همواره با چـالش (کنندکه بصورت شخص حقیقی فعالیت می

ای کـه   دهند, بـه گونـه   این مشکالت در بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی نیز خود را نشان می. کرده است

افزوده باالی این بخش, بسیار اندک مـی باشـد و    سهم مالیات بر مشاغل از مالیاتهای مستقیم علیرغم ارزش

, سهم مالیـات مشـاغل   (11)بر اساس جدول .فاصله زیادی با ظرفیت بالقوه مالیاتی بخش مشاغل کشور دارد

. کـاهش یافتـه اسـت    7931درصد در سـال   191به رقم  7931درصد در سال  71از مالیاتهای مستقیم از رقم 

درصـد در سـال    193بـه   7931درصـد در سـال    197همچنین سهم این مالیات از کل درآمـدهای مالیـاتی از   

کاهش یافته که گویای کاهش بار مالیاتی این بخش و افزایش بار مالیاتی سـایر بخشـها بـویژه بخـش      7931

 .مولد کشور می باشد

                             

  

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

11.3 14.1 14.1 11.4 17.1 12.1 11.2 
11.4 17.2 11.1 

43.1 12.2 43.1 12.8 14.1 14.1 12.1 
11.1 11.8 11.8 

1.1 7.1 7.4 1.4 7.1 1.3 1.3 
7.3 3.2 3.1 

11.2 12.3 11.7 11.8 11.3 11.1 11.4 14.3 11.1 11.2 

 GDPسهم صنعت و معدن از  GDPسهم کشاورزی از  GDPسهم خدمات از  GDPسهم نفت از 
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 (درصد/ارقام به میلیارد ریال) 1184-1134عملکرد مالیات مشاغل طی دوره  -(11)دولج

 مالیات بر مشاغل سال
سهم مالیات مشاغل از 

 مالیات بر درآمد

سهم مالیات مشاغل از 

 مالیاتهای مستقیم
 سهم مالیات مشاغل از کل مالیاتها

9403 ,307 9479 93 ,79 

9406 969, 9974 9876 , 

940, 7939 9877 98 , 

9409 98009 070 074 674 

9400 99,34 079 979 370 

9407 94734 079 079 370 

9478 9,336 970 974 376 

9479 97937 073 979 370 

9473 39433 074 97, 374 

9474 3,664 977 974 479 

9473 43333 079 979 370 

 بانک مرکزی: منبع

 

 اقتصاد زیرزمینیفرار مالیاتی و ( 4.1.4

شود که خارر از چارچوب قوانین و مقررات جاری کشـور  هایی اطالق میاقتصاد زیرزمینی به کلیه فعالیت .10

های بسـیار مهـم کشـورهای مختلـف جهـان      اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی یکی از چالش. پذیردانجام می

بخـش غیررسـمی    گسـترش . بویژه کشورهای در حال توسعه در مواجهه با مشکالت اقتصـادی بـوده اسـت   

براسـاس برآوردهـای   . اقتصاد ضمن افزایش عدم شـفافیت, موجـب کـاهش درآمـدهای مالیـاتی مـی شـود       

بـر اسـاس    .باشـد مـی از تولید ناخالص داخلـی  درصد  90تا  10مختلف سهم اقتصاد غیررسمی در ایران بین 

درصــد, در  91-11, حجــم اقتصــاد زیــر زمینــی در کشــورهای در حــال توســعه بــین IMF(1009)بــرآورد

درصد تولید ناخـالص داخلـی    71-71و در کشورهای توسعه یافته بین  17-90گذار بین کشورهای در حال

اقتصـاد   میانگین حجم ,جهانکشور  711 در (1070) 7فردریش اشنایدر مطالعات بر اساس .این کشورهاست

که از این حیث در بین برآورد شده  GDPدرصد  1/73برابر با   1001الی  1000در سالهای  ایران زیرزمینی

با این حال برخی دیگر از مطالعات, حجم اقتصاد زیرزمینـی  (. 19)قرار دارد, جدول  11کشور در رتبه  711

 . کننددرصد از تولید ناخالص داخلی کشور برآورد می 11را بالغ بر 

                                                           
1
 Fredrick Schneider 
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 (GDPدرصدی از )1222-1227حجم اقتصاد سایه در ایران  طی سالهای  - (11)جدول

 میانگین 1227 1221 1221 1224 1221 1221 1221 1222 سال

 7391 1091 1097 7391 7393 7391 7397 7393 7393 بخش غیررسمی

 (2212)فردریش اشنایدر: منبع 

مالیاتهـای از  ), زیان مالیاتی وارده به کشور به دلیل فرار مالیـاتی 1077در سال همچنین طبق برآورد دیگری  .17

 90ایـن مبلـغ معـادل    . هزار میلیارد تومان بـوده اسـت   77تومان, بالغ بر  9000اساس هر دالر , بر (دست رفته

 .می باشد 7930درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور در سال 

این حجم باال از اقتصاد زیرزمینی درکشور, همراه با فرار مالیـاتی موجـود در بخـش رسـمی اقتصـاد, نشـان        .11

بینـی   باشـد و در صـورت پـیش    تر از وضـعیت فعلـی مـی    شور بسیار گستردهدهد ظرفیت مالیاتی اقتصاد ک می

تمهیداتی برای کاهش فرار و اخذ مالیات از بخش غیررسمی اقتصاد, با ساختار فعلـی نرخهـای مالیـاتی نیـز     

 . شوند ی مواجه میا العاده های مالیاتی کشور با جهش فوق شاخص

فرهنگ مالیاتی, نرخها و بار مالیاتی, میزان شـفافیت اقتصـاد,    به طور کلی عواملی مانند اندازه دولت, تورم, .19

, وجود پدیـده پولشـویی,   گسترش معافیتهای مالیاتی, درجه نظارت دولت بر فعالیتهای اقتصادی افراد جامعه

در این راستا, پوشش کامل نظـام مالیـات بـر    . از علل فرار مالیاتی می باشند... و  وجود موسسات شبه دولتی

افزوده در زنجیره مبادالت اقتصادی, اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد, اصالح ساختار و هدفمند   ارزش

ســازی و  نمــودن معافیتهــا و مشــوقهای مالیــاتی, تشــکیل بانــک جــامع اطالعــات اقتصــادی مودیــان, ســاده  

ای مالیاتی برخی های اجرایی قوانین, مکانیزه کردن فرآینده سازی قوانین و فرآیندها, تقویت ضمانت شفاف

سـازمان امـور مالیـاتی     که باشند از مهم ترین راهکارها در حوزه مالیات جهت جلوگیری از فرار مالیاتی می

ده مختلفـی را در ایـن خصـوص انجـام دا     با توجه به حیطـه اختیـارات و وظـایف خـود, اقـدامات      نیز کشور

جامع مالیاتی, تهیه پیش نویس الیحه قـانون   سازی طرح از جمله اصالح قانون مالیاتهای مستقیم, پیاده)است

هـای مکـانیزه فـروش, توسـعه و تکمیـل      نـویس الیحـه صـندوق    دایمی مالیات بر ارزش افزوده, تهیـه پـیش  

که در بخشهای بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار ( پایگاههای اطالعات هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی

  .گیردمی
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 مللیبین ال تحریم های(  1.1.4

 داشتهنظام مالیاتی  اقتصاد کشور و شور در سالهای گذشته, اثرات زیادی برالمللی کبینهای  گسترش تحریم .11

هـای مبـادالتی فعـالین     ها, عالوه بر تاثیر منفی در فضای کسب و کار, افزایش هزینـه  براثر این تحریم. است

ای  واردات تجهیـزات و کاالهـای سـرمایه   گذاری خـارجی و   اقتصادی در کشور, انتقال تکنولوژی, سرمایه

بدیهی است ایجاد مشکل در فضـای  . های جدی مواجه شده است برای ارتقای توان تولیدی کشور با چالش

 .باشد اقتصادی کشور دارای تأثیر مستقیم بر درآمدهای مالیاتی می

به کاهش درآمدهای مالیاتی  اند, منجر ها با اثر منفی که در حوزه واردات کشور ایجاد کرده همچنین تحریم .11

 . اند شده نیز غیرمستقیم در بخش مالیات بر واردات

 قوانین و مقررات( 1.4

 و شـود بالفعـل مـی   بدون شک ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات با تصویب قوانین مالیاتی کارآ و قابـل اجـراء   .11

هـای اجرایـی   مشوقهای مالیاتی, ضـمانت های مالیاتی, معافیتها و ها و پایهنرخطراحی  کامالً روشن است که

قوانین, پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی و هر نوع تکلیف قانونی در خصوص پرداخت و وصول مالیات , 

 . گذارندبه طور مستقیم بر عملکرد نظام مالیاتی و ظرفیت بالقوه مالیاتی تاثیر می

تأکیـد زیـادی بـر حـداقل کـردن آثـار        تلـف در کشـورهای مخ  رویکردهای اخیر در اصالح  نظـام مالیـاتی   .11

کـاهش تعـدد نرخهـای مالیـاتی بـه      . پذیری اقتصاد دارندهای مالیاتی به منظور حفظ رقابتتحریفی سیاست

سـازی   , سـاده تأکیـد بـر ارتقـای عـدالت افقـی     هـای ناخواسـته در قیمتهـای نسـبی,     منظور کـاهش تحریـف  

از جملــه رویکردهــای جدیــد ... مشــوقهای مالیــاتی وهــای مالیــاتی, هدفمنــد نمــودن مالیات,گســترش پایــه

در این راستا مهمترین موانع در . شوندهای اصالح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان قلمداد می برنامه

 :تحقق اهداف نظام مالیاتی کشور, عبارتند از

 پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی 

 های اجرایی قوانین مالیاتیضعف ضمانت 

 های مالیاتی محدود بودن پایه 

  های مالیاتیپیچیدگی و تعدد نرخ 
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  محدودیتهای قانونی موجود برای دسترسی به اطالعات درآمدی مؤدیان 

 ناکارایی نظام دادرسی و حل اختالف مالیاتی 

 های مالیاتیمالیاتی و اثربخشی پایین بسیاری از مشوق های گستردهمعافیت 

حـل چالشـهای فـوق از طریـق اصـالح قـوانین موجـود و تصـویب قـوانین جدیـد            تردیدی وجود ندارد که .13

در اصالحیه قـانون مالیاتهـای مسـتقیم     اگرچه. از مشکالت نظام مالیاتی کشور را حل نماید بخشیتواند,  می

 در ایـن خصـوص   و الیحه پیشنهادی قانون مالیات بر ارزش افـزوده تمهیـدات خـوبی   ( 97/1/7931مصوب)

  ., اما با این حال, هنوز این بخش نیاز به توجه و بازنگری اساسی داردهاندیشیده شد

 معافیتهای مالیاتی گسترده(  1.1.4

که در اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است, به نظر می رسـد کـه   اصالحات خوبی علیرغم  .13

کمتر پرداخته شده اسـت و موضـوع   در قانون جدید نیز به مبحث معافیتهای گسترده موجود در نظام مالیاتی 

الزم به ذکر می باشد که با در نظر گـرفتن  . گستردگی معافیتهای مالیاتی در قانون جدید همچنان پابرجاست

بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقـاء نظـام مـالی کشـور, بـه نظـر        اصالحات مالیاتی پیش

در حال حاضر انواع مشـوقها و معافیتهـای   . معافیتها افزایش نیز یافته است رسد در پاره ای از موارد میزان می

 :باشد مالیاتی به شرح جدول ذیل می
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 فهرست انواع معافیتها و مشوقهای مالیاتی -( 14)جدول 

 ماده قانونی نوع حمایت یا مشوق مالیاتی ردیف

 گذاریهای سرمایهمشوق -الف

1 

مالیات برای فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین اعمال نرخ صفر 

سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به  1ها, هتلها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت  بیمارستان

 سال 70مدت 

 م.م.ق( 791)ماده 

1 
درصدی  10به ازای افزایش ساالنه حداقل  791اضافه شدن یک سال به معافیت موضوع ماده 

 نفر نیروی کار 10نیروی کار شاغل برای واحدهای با بیش از 
 م.م.ق( 791)ماده (  ب)بند 

1 

با نرخ صفر, تا زمانی که   791مالیات سالهای بعد از دوره معافیت موضوع ماده % 10محاسبه 

 جمع درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد, در مناطق غیر از

 یافته کمتر توسعه

 م.م.ق( 791)ماده (  ث)بند 

 م.م.ق( 791)ماده (  ح)بند  گذار خارجی های انجام شده با مشارکت سرمایه گذاری اعطاء مشوق مالیاتی به سرمایه 4

1 
درصدی به شرکتهای خارجی که از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای  10اعطاء معافیت مالیاتی 

 نمایند به تولید در ایران با نشان معتبر می تولیدی ایرانی اقدام
 م.م.ق( 791)ماده (  خ)بند 

 م.م.ق( 791)ماده (  س)بند  درصد مالیات ابرازی 70های تحقیقاتی اشخاص حقوقی تا میزان  اعطاء اعتبار مالیاتی برای هزینه 1

7 
گردش بنگاههای طرح و سرمایه در -معافیت اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه

 تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی
 م.م.ق مکرر (793)ماده 

8 
االجرا شدن این اصالحیه  هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم اندوختهعدم شمول مالیات برای 

 صورت انتقال به حساب سرمایه پرداخت نشده در
 م.م.ق 703ماده 

3 
های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در هزار حق تمبر معافیت سرمایه

 م.م.ق (13)موضوع ماده 
 م.م.ق (777) ماده

12 
 1های آنها به مدت های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییمعافیت افزایش سرمایه بنگاه

 سال

قانون حداکتر استفاده  71ماده 

از توان تولیدی  و خدماتی در 

تأمین نیازهای کشور و تقویت 

 آنها در امر صادرات

11 
 1های صنعتی به میزان افزایش سرمایه پرداخت شده طی کاهش درآمد مشمول مالیات شرکت

 سال

از  قانون تنظیم بخشی   1ماده 

صنایع   مقررات تسهیل نوسازی

 کشور

 حمایت از بخش تعاون -ب

 درصد 11به میزان  شرکتهای تعاونیتخفیف در نرخ مالیاتی   1

 1تبصره ) 11اصل  77ماده 

 (م.م.ق 701ماده 
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1 

 شرکتهای تعاونیصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی, درآمد  یصددرصدمعافیت 

آموزان و  روستائی, عشایری, کشاورزی, صیادان, کارگری, کارمندی, دانشجویان و دانش

 آنها از پرداخت مالیات های اتحادیه

 م.م.ق( 799)ماده 

1 
های  های تعاونی و اتحادیه فرش دستباف, صنایع دستی و شرکتهای درآمد کارگاهمعافیت 

 تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات
 م.م.ق( 711)ماده 

 حمایت ازمناطق کمتر توسعه یافته -ج

 م.م.ق( 31)ماده  شاغل در مناطق کمتر توسعه یافتهمالیات حقوق کارکنان %(  10)بخشودگی پنجاه درصد  1

1 

با نرخ صفر, تا زمانی که جمع   791محاسبه مالیات سالهای بعد از دوره معافیت موضوع ماده 

درآمد مشمول مالیات واحد دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد, در مناطق کمتر 

 یافته توسعه

 م.م.ق( 791)ماده ( ث)بند 

1 

آموزشگاههای فنی و معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی, 

ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر دانشگاهای آزاد,  حرفه

و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری  و روستاهاتوسعه یافته 

اشخاص مذکور و درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی 

 های منحصراً ورزشی حاصل از فعالیت

 م.م.ق 791ماده 

4 
یافته تا سقف  افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه 

 صنعتی -معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری

قانون برنامه  713ماده ( ب)بند

 پنجم توسعه

 

 مشوق بورسی -د

1 

های داخلی یا خارجی های پذیرفته شده در بورسدرصد از مالیات بر درآمد شرکت 70معافیت 

های داخلی و خارر از بورسهای پذیرفته شده در درصد از مالیات بر درآمد شرکت 1و 

 خارجی

 

 م.م.ق( 719)ماده 

1 

ها یا بازارهای خارر از بورس سهام یا حق تقدم در بورس عدم دریافت مالیات بابت فروش 

شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار  توسط

 باشد خارر از بورس

مکرر ( 719)ماده  9تبصره 

 م.م.ق

 

 حمایت ازبخش کشاورزی -ه

1 
 های کشاورزی از پرداخت مالیات درآمد حاصل از کلیة فعالیتمعافیت 

 
 م.م.ق( 37)ماده 

 معافیت محصوالت بخش کشاورزی از مالیات بر ارزش افزوده 1

قانون مالیات بر ارزش  71ماده 

 افزوده
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 حمایت از صادرات -و

1 
خدمات و کاالهای غیرنفتی و صادرات درآمد حاصل از % 700اعمال نرخ صفر مالیات بابت 

 درآمد حاصل از صادرات مواد خام% 10و  شاورزیکمحصوالت بخش 
 م.م.ق (717)ماده 

 از  مالیات بر ارزش افزوده صادرات کاال و خدمت به خارر از کشورمعافیت  1
قانون مالیات بر ارزش  79ماده 

 افزوده

 طول برنامه صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات درعوارض برو مالیات  ممنوعیت وضع 1
قانون برنامه  701ماده ( ب)بند 

 پنجم

 صنعتی-حمایت از مناطق آزاد تجاری -ز

1 

واقع در شهرکهای  791افزایش دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای موضوع ماده 

در مناطق کمتر توسعه یافته, به مدت سه صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در 

 سال

 م.م.ق( 791)ماده (  پ)بند 

1 
معافیت از مالیات و حقوق ورودی برای مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارر از کشور و نیز 

 سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض

قانون برنامه  771ماده ( د)بند 

 پنجم

 سال 10در مناطق آزاد به مدت  معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی 1

قانون چگونگی ( 79)ماده 

اداره مناطق آزاد تجاری و 

 صنعتی

 های دانش بنیانحمایت از شرکت -ح

1 
معافیت از پرداخت مالیات, عوارض, حقوق گمرکی, سود بازرگانی و عوارض صادراتی به 

 سال 71مدت 

قانون  9ماده ( الف)بند 

حمایت از شرکتها و موسسات 

 دانش بنیان

 حمایت از صنعت توریسم -ط

 (ر)بند  سال 1مالیات ابرازی تا مدت %  10معافیت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از پرداخت  1

 م.م.ق( 791)ماده 

1 
درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی که از محل  700اعمال نرخ صفر مالیات برای

 زایر به عربستان, عراق و سوریه تحصیل شده باشدجذب گردشگران خارجی یا اعزام 
 (ز)بند 

 م.م.ق( 791)ماده 

 هاسایر حمایت -ی

1 
های مسکونی بیش از سه واحد مالیات بر درآمد امالک برای مالکان مجتمع% 700معافیت 

 شونداستیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شده یا می
 م.م.ق 19ماده  77تبصره 

 م.م.ق 793ماده ( ل)بند   فرهنگی و هنریقرآنی, های انتشاراتی, مطبوعاتی, معافیت فعالیت 1

1 

درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت اعمال نرخ صفر مالیات نسبت به 

شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر ترانزیت به ایران وارد می

 میشوند

 (7)تبصره 

 م.م.ق (717)ماده
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درصد از تولید ناخالص داخلـی کشـور بـه دلیـل اعطـای انـواع        11تا  10براساس بررسیهای غیررسمی, بین  .10

 . معافیتها و مشوقهای مالیاتی از پرداخت مالیات معاف است

 (درصد /ارقام به میلیارد ریال)  ترکیب بخشهای اقتصادی معاف از مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور -(11)جدول

 1131 1131 1131 1132 1183 1188 1187 1181 1181 1184 شرح

 70301111 3919010 1037933 1111111 1117931 9339133 9119991 9793101 1101311 7339111 تولید ناخالص داخلی

 7003717 319111 113111 911731 911711 131131 193919 191013 719313 797333 ارزش افزوده کشاورزی

سهم بخش کشاورزی از 

GDP 
1.1 1.1 1.1 1.1 1.9 1.3 1.3 1.3 3.0 3.9 

 7993707 7093111 7030039 131119 137111 173110 711113 711177 773101 31111 صادرات غیرنفتی

سهم صادرات غیرنفتی از 

GDP 
1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 3.1 71.1 77.7 71.1 

تولید ناخالص داخلی 

بدون کشاورزی و 

 صادرات غیرنفتی

7111171 1771137 1111911 9913991 9933111 1791139 1137371 1111317 1113117 3113191 

مشمول مالیات  GDPسهم 

 GDPاز کل 
3391 3193 3397 3393 3197 3191 3191 1193 1393 1399 

 7113113 7133199 7711179 7111910 311111 131301 393013 119933 130311 171331 ارزش افزوده نفت

 GDP 11.3 11.1 11.9 11.1 71.1 10.7 11.0 71.1 71.0 71.9سهم بخش نفت از 

 701011 31013 19191 11311 93191 11119 11111 19117 71111 79101 ارزش افزوده معدن

 GDP 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 7.0 790 7.0سهم بخش معدن از 

تولید ناخالص 

بدون کشاورزی0 )داخلی

نفت0 معدن و صادرات 

(یرنفتیغ  

7191111 7101333 7313111 1119191 1111033 9719913 9113113 1171317 1111310 1101170 

4 
های مختلف نزد بانکهای  انداز و سپرده سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسمعافیت مالیاتی 

 ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز

 ماده( 1)بند

 م.م.ق( 711)

 جوایز متعلق به اوراق مشارکتو سود معافیت مالیاتی  1
 ماده( 1)بند 

 م.م.ق( 711)

1 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با  93از عوارض موضوع بند الف ماده % 70استرداد 

 ایجاد مراکز آموزشی و ورزشی برای کارکنان واحدهای تولیدی
قانون مالیات  93ماده  1تبصره 

 بر ارزش افزوده

7 
شناورها,  های راهسازی, کارگاهی, معدنی, کشاورزی,معافیت مالیات نقل و انتقال ماشین

 موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخلی یا وارداتی

قانون مالیات بر ارزش  11ماده 

 افزوده

8 
به  خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگانمعافیت اولین انتقال 

 خریداران از مالیات نقل و انتقال

 قانون مالیات 11ماده  1تبصره 

 بر ارزش افزوده

3 
های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای قانون معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به کمک

 هاهدفمند کردن یارانه

قانون هدفمند  71ماده  1تبصره 

 هاکردن یارانه
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 1131 1131 1131 1132 1183 1188 1187 1181 1181 1184 شرح

مشمول مالیات  GDPسهم 

با احتساب  GDPاز کل 

 بخشهای معاف از مالیات

1190 1191 1990 1193 1391 1199 1393 1391 1793 1190 

 بانک مرکزی          : منبع

 .کارمزد احتسابی در تولید ناخالص داخلی لحاظ شده است* 

هـای سـنگین مـالی بـر بودجـه      , عالوه بر تحمیل هزینـه ی مالیاتیهاها و معافیت پیگیری سیاست اعطا مشوق .17

مالیـات را نیـز   اقتصادی مشـمول   دولت به دلیل چشم پوشی از درآمدهای مالیاتی, بار مالیاتی سایر بخشهای

همین امر به نوبه خود, نگرانی های زیادی را در زمینه برهم خوردن اصل عدالت مالیاتی . افزایش داده است

هـای اداری مـدیریت   عالوه بر این, مسائل مربوط به بر هم خوردن تخصیص منابع, هزینه. ایجاد کرده است

وء استفاده از این گونه سیاست بـرای اجتنـاب و فـرار    معافیتها و مشوقهای مالیاتی در سازمان امور مالیاتی, س

مالیاتی, افزایش تقاضاهای صنفی برای برخورداری از مشوقهای جدید, پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی, 

مشکالت پیگیـری ایـن سیاسـت در     دیگر اجتماعی و سیاسی حذف مشوقها و معافیتهای اعطا شده از مسائل

الوه بر مسائل مربوط به هدر رفتن بخش قابل توجهی از منابع مالیاتی و مسـائل  ع. سالهای گذشته بوده است

مربوط به مخدوش شدن عدالت, تجربه جهانی و مطالعات انجام شده از نقش ضعیف مشـوقهای مالیـاتی در   

کشـورهای در حـال   . گذاریهای بخش خصوصی در کشورهای درحال توسـعه حکایـت دارد  جذب سرمایه

ضای نامناسب کسب و کار و سرمایه غالبًا از انـواع مشـوقها بـه امیـد رونـق کسـب و کـار و        توسعه به دلیل ف

هـای مالیـاتی   دهـد, اعطـای مشـوق   در حالی که مطالعات نشان مـی . کنندگذاری استفاده میافزایش سرمایه

ت گیـرد و  بایستی در چارچوب یک بسته جامع حمایتی در کنار سایر حمایتهای غیرمالیاتی از فعالیتها صور

به هرحال با توجه بـه مشـکالت و   . بدون بسترسازی, این سیاست کارایی و اثربخشی الزم را نخواهد داشت

های مذکور در این حوزه و همچنین شرایط اقتصادی کشور, لزوم بازنگری اساسـی در ایـن سیاسـت    چالش

 . شودبیش از هر زمان دیگری احساس می

 وری و پیله بازرگانی های چالشهای مربوط به کارت(  1.1.4

شـود تـا بـه     مـی  داده حقوقی یا حقیقی شخص از اعم آن دارنده به که است قانونی بازرگانی, مجوز کارت .11

 در کـاری  العمـل  آزاد, حـق  منـاطق  از کـاال, واردات  ترخیص و سفارش انجام تجارت خارجی از قبیل ثبت
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و  شـود  صادر مـی  مرزنشینان براینیز کارت پیله وری  .مجاز مبادرت نماید کاالهای کلیه گمرک و صادرات

  .باشد می مانند کارت بازرگانیهاهداف و کارکردهای  دارای

و فـرار   جـدی مواجـه اسـت    چـالش بـا  هایی که سازمان امور مالیاتی در وصول مالیـات از آن   یکی از حوزه .19

بازرگـانی و پیلـه وری     هایدارندگان کارت, فعالیتهای اقتصادی و تجاری باالستنسبتاً  ناشی از آن  مالیاتی

, در حـال  باشـد  مـی بازرگانی خارجی   ساماندهی حوزه ها,ارتاین ک صدور در حالی که هدف از. باشد می

زیادی برای نظام مالیاتی کشور ایجاد  مشکالت این کارتها,دارندگان  از سوءاستفاده برخی واسطه  حاضر به

دهد  آمار  موجود نشان می .به رقم قابل توجهی رسیده است هامالیاتی دارندگان این کارت اتمعوق  و شده

 فقـره  71111 بالغ بـر  اداره کل امور مالیاتی,  97کارت بازرگانی در دارای  پرونده فقره 791711از بین که  

کارت  دارای های روندههای مربوط به پرقم کل بدهی. باشند دارای بدهی معوق می آنها, درصد از 3 معادل

مبلـغ  میلیارد ریـال از ایـن    11131. باشد است که رقم قابل توجهی می میلیارد ریال 11111بالغ بر  بازرگانی 

 . باشداشخاص حقوقی می بدهی  نیز میلیارد ریال 1119اشخاص حقیقی و  بدهی مربوط به

 :توان در سه دسته مورد بررسی قرار داد بازرگانی را می هایمشکالت مالیاتی مرتبط با کارتبه طور کلی  .11

 عدمرعایتالزاماتقانونیتوسطمراجعذیصالح

قوانین  تمهیدات خوبی از نظر وضع علیرغم اینکه در حال حاضر برای جلوگیری از ایجاد مشکالت مالیاتی, .11

 وجـود بـا ایـن    امـا  است, ی شدهپیش بین وری های بازرگانی و پیله صدور و تمدید کارت ناظر برو مقررات 

وری,  بازرگـانی و پیلـه   هایهای سازمان امور مالیاتی در مواجهه با دارندگان کارت یکی از مهمترین چالش

این مسأله به خصـوص در  . باشد در این حوزه توسط مراجع ذیربط می مربوطعدم رعایت قوانین و مقررات 

در ایـن بخـش شـده    های مالیاتی معوق  بدهی جمله افزایشاز موجب بروز مشکالت بسیاری  اخیرهای  سال

 .است

هـای   , اتاقکنندنمیهای قانونی را رعایت  دهد از جمله مراجعی که در برخی موارد رویه ها نشان می بررسی .11

م جهـت صـدور و   .م.ق 731مبنی بر لزوم دریافـت گـواهی مـاده     انونیق کلیفعلیرغم ت. دنباش بازرگانی می

مبادرت به صدور یا تمدید کارت  ,های بازرگانی بدون اخذ این گواهی اتاق بعضاً,رگانی, تمدید کارت باز

در  به طوری که تر وجود دارد وری به صورت جدی های پیله مشکل فوق در مورد کارت. کنندمیبازرگانی 
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بـدون   ,قاچاقها با توجیه کمک به وضعیت اقتصادی مرزنشینان و جلوگیری از  بسیاری از موارد, استانداری

 .نمایندمیوری  م اقدام به صدور کارت پیله.م.ق 731اعالم و اخذ گواهی ماده 

 وریهایبازرگانیوپیلهخریدوفروشکارت

هـا بـه سـایر     وری در اثر فروش یـا اجـاره ایـن کـارت     های بازرگانی و پیله اغلب مشکالت مربوط به کارت .11

منظور فـرار    به , عملیات واردات و صادرات خود رااشخاصبرخی   ,مشخصطور  به. کندمیاشخاص بروز 

بـا  ایـن حالـت افـرادی    در . دهند انجام می وری اشخاص دیگر و یا پیله مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی

درآمـد, اقـدام بـه      به قشرهای کم یبا تطمیع و پرداخت مبالغ های بازرگانی, توجه به سهولت صدور کارت

دولتـی فـرار     هـا, از پرداخـت حقـوق    این کـارت استفاده از کرده و با انجام واردات با  رگانیبازت کار تهیه

هـای   وری نیز برخـی افـراد بـا پرداخـت مبلـغ نـاچیزی و بـا اسـتفاده از کـارت          در مورد کارت پیله. کنند می

 . نمایند وری صادره برای مرزنشینان, اقدام به انجام تجارت با خارر از کشور می پیله

غیـر    واردات بسیاری از کاالها, توسط اشخاصی بـه   ,وری های بازرگانی و پیله سوءاستفاده از کارت به دلیل .13

در . گـردد  ها در اغلب مـوارد بـا مشـکل مواجـه مـی      که وصول مالیات از آن شود دارنده کارت انجام می از

متوقف شـده   دولتق حقه پیگیری حقوکارت, اصلی  عدم بضاعت مالی صاحبعلت   به بسیاری مواقع نیز

و در نتیجه بخشی از درآمدهای مالیاتی به بواسطه عدم شناسایی وارد کننده و یا صادر کننده واقعـی محقـق   

 .شودنمی

 تقلبوکالهبرداری

های مربوط به صدور و تمدید  دهد در موارد مختلفی اشخاص اقدام به تهیه و ارائه گواهی ها نشان می بررسی .13

م و یـا مـدارک الزم جهـت تـرخیص کـاالی واردشـده از       .م.ق 731به ویژه گواهی مـاده  کارت بازرگانی 

هـای   البته اقداماتی در مورد تهیه فرمت استاندارد و امن در مورد گواهی. اند گمرک به صورت تقلبی نموده

 .باشیم مربوطه صورت گرفته است, با این وجود هنوز شاهد انجام تقلب در این حوزه می

 های مکانیزه فروش مشکالت مربوط به استفاده از صندوق(  1.1.4

مصـرف از الزامـات اصـلی اجـرای قـانون نظـام مالیـات بـر         -کـاال در زنجیـره تولیـد    کنترل جریان گـردش  .10

مکـانیزه   صـندوقهای اسـتفاده از  در این راسـتا,  . افزوده در رویکرد اعتباری این نوع نظام مالیاتی است ارزش
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رویکرد . یکی از راهکارهای موجود در بسیاری از کشورهای جهان می باشد فروش توسط صاحبان مشاغل

در برخـی از   .سازی و استفاده از این صندوقها درکشورهای مختلف متفاوت اسـت نظامهای مالیاتی در پیاده

 بینـی کشورها, قوانین ناظر بر استفاده و نگهداری از صندوقها در داخل قانون مالیات بر ارزش افـزوده پـیش  

شده و در برخی دیگر, این مقررات در قالب یک قانون واحد و مستقل از قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده     

 . وجود دارد

قانون مالیاتهای مستقیم  713و براساس ماده  7931نخستین اقدام در خصوص نصب صندوق مکانیزه در سال  .17

ــت ــورت گرف ــماره    . ص ــه ش ــاتی ب ــور مالی ــازمان ام ــنامه س ــق بخش ــورخ  190 /779133طب , 71/71/7931م

صنف در تهران و برخی  90در این دستورالعمل, . تعیین گردید دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش

همچنـین وظـایف ادارات مالیـاتی و نیـز     . صـندوق مکـانیزه فـروش شـدند    مراکز استانها ملزم بـه نگهـداری   

 .در آن مشخص گردید POSویژگیهای 

 

 1131ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش از ابتدای سال  فهرست مشاغل -(11)جدول

 (شامل برقی, گازی و نفتی) فروشندگان لوازم خانگی سازندگان و فروشندگان طال و جواهر

 فروشندگان آهن آالت
 هتل و هتل آپارتمان

 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
 ها فروشیها و اغذیه ها,چلوکبابیتاالر پذیرایی, رستوران

 فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
 مشاوران امالک و مستغالت

فروشندگان ماشینهای اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات 

 مربوط به آنها

 اهداروخانه
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 1131فهرست مشاغل ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش از ابتدای سال  -(17)جدول

یدکی خودروهای سبک و سنگین و فروشندگان لوازم 

سازی, کشاورزی و ساختمانی  آالت راه ماشین

 نمایندگی, عمده و خرده فروش)

, همراه و تجهیزات (ثابت و بی سیم)فروشندگان انواع تلفن 

 نمایندگی, عمده و خرده فروش)جانبی آن 

صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه 

 سازی, کشاورزی و ساختمانی راه آالت سنگین و ماشین

تولیدکنندگان و فروشندگان مبل, مصنوعات چوبی و فلزی 

نمایندگی, عمده و )و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی 

 (خرده فروش

فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی,  ؛ 

نمایندگی, عمده و )شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط 

 (خرده فروش

فروشندگان فرش ماشینی , تابلو فرش, موکت و قالیچه 

 نمایندگی, عمده و خرده فروش)ماشینی 

نمایندگی, عمده و )فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان 

 (خرده فروش

نمایندگی, عمده و )فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 

 خرده فروش

موکت, کفپوش, )فروشندگان تزئینات ساختمان 

پرده, کاغذ دیواری, شومینه و کارهای تزیینی انواع 

 (نمایندگی, عمده و خرده فروش( )چوبی و فلزی

فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی,آزمایشگاهی و دندان 

پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی 

 (نمایندگی, عمده و خرده فروش)

 1134صندوق مکانیزه فروش از ابتدای سال فهرست مشاغل ملزم به استفاده از  -(18)جدول

نمایندگی, عمده و خرده )فروشندگان الستیک

 (فروشی
 (نمایندگی, عمده و خرده فروشی)فروشندگان مواد شیمیایی

سواری, باری, مسافربری, )نمایشگاههای اتومبیل

 (ماشین آالت راه سازی, کشاورزی و صنعتی

کاالهای داخلی و های فروش شرکتهای توزیع نمایندگی

 (غیر اشخاص حقوقی)وارداتی

نمایندگی, عمده و )فروشندگان مصالح ساختمانی

 (خرده فروشی

های فروش شرکتها و موسسات تجاری و صنعتی اعم نمایندگی

 (غیر اشخاص حقوقی)از داخلی و خارجی

مکانیکی  -فروشندگان تأسیسات الکترونیکی

 (فروشینمایندگی, عمده و خرده )ساختمان

نمایندگی, عمده و )های صنعتی و ویترینیفروشندگان یخچال

 (خرده فروشی

فروشندگان انواع رنگ ساختمان, صنعتی و 

 (نمایندگی, عمده و خرده فروشی)اتومبیل
 بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران
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مکرر قـانون   713 و  713 های مواددستورالعملقانون برنامه پنجم توسعه و  717در اجرای ماده پس از آن و  .11

, جلسـات  قانون نظام صـنفی  17ماده ین قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچن 73های مستقیم و ماده  مالیات

متعددی با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور, معاونت توسعه بازرگانی داخلـی وزارت صـنعت,   

 .های خصوصی تشکیل گردید شرکت ق اصناف ایران و نمایندگانمعدن و تجارت, نمایندگان اتا

در سالهای گذشـته,   سامانه فروشنصب  در جهت علیرغم اقدامات صورت گرفتهو  قانونی تکلیفبا وجود  .19

براین اساس . اند تعداد کمی از مشمولین اقدام به نصب صندوق مکانیزه فروش کرده, دهدها نشان میبررسی

افـزاری در   صندوق مکـانیزه نـرم   331,703افزاری و  صندوق مکانیزه سخت 193,7تعداد  7931تا پایان سال 

رفتارهـای  اصـالح  گام مهمی در جهـت   ,این قانون اجرای هر چندبدین ترتیب . کشور نصب گردیده است

عـدم  . اسـت  بـوده  شود, لیکن اجرای آن با چالشهای اساسـی مواجـه   محسوب می فعالین اقتصادیاقتصادی 

هـای اجتمـاعی و   مواجـه سـاخته و هزینـه   مـانع  را بـا   آنروند اجـرای  مجدداً تواند می ها این چالشبه  توجه

 .زایش دهدنیز افاقتصادی آن را 

البته بسیاری از این عوامـل بـه   . اند نقش داشته اجرای تکلیف قانونی مزبور, عوامل مختلفی در عدم موفقیت .11

مالیاتهـای مسـتقیم و    فرایند مالیات ستانی از ماهیت بخش مشاغل است که منجر به ایجاد چالش در ناشی از

هـای  ریشه. افزوده شده است و به نوعی به قوانین مربوط به صندوق فروش اختصاص ندارد مالیات بر ارزش

دی و مالی, حجـم  تاریخی و فرهنگی, ویژگیهای ساختاری بخش مشاغل, نبود پایگاه جامع اطالعات اقتصا

صاد غیررسمی, مانع و جـامع نبـودن ضـمانتهای اجرائـی جهـت نصـب سـامانه فروشـگاهی, عـدم          بزرگ اقت

رسانی کافی, تبلیغـات محـدود در خصـوص     , عدم اطالععدم اطمینان مودیانکارآیی روش اجرایی فعلی, 

هـای الزم در  آگـاهی  ضعف و محـدودیت منـابع علمـی و سـطح    های فروشگاهی,  مزایای استفاده از سامانه

مربوطـه از  هـای  نـرم افـزار   در ضـعف بینی موارد خاص و اختالل و  , عدم پیشمحدویت منابع مالیمشاغل, 

 .باشند های مکانیزه فروش می مهمترین دالیل عدم موفقیت اجرای قوانین مربوط به استفاده از صندوق

 مالیات بر جمع درآمدنظام عدم اجرای ( 4.1.4

در حـال  با وجود تالشهایی که در گذشته برای اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد صورت گرفتـه اسـت,    .11

, بـه  (مشاغل, حقـوق و دسـتمزد, مسـتغالت و غیـره    )انواع درآمدهای حاصله افراد نسبت بهحاضر در ایران 

سـتانی   فرآینـد مالیـات  بدین ترتیب برای هر یک از منابع درآمدی, . گردد می وضعصورت جداگانه مالیات 
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با اعمـال نرخهـای مالیـاتی     ای از جمله ارائه اظهارنامه, تشخیص مالیات, اعطای معافیتهای مالیاتی و جداگانه

چنین رویکری از سویی به روشنی در تضـاد بـا عـدالت مالیـاتی بـوده و از سـوی       . گیرد صورت میمتفاوت 

همچنین اجرای سیستم . درآمدهای مالیاتی را درپی دارددیگر کاهش کارایی نظام مالیاتی و در نتیجه تقلیل 

مالیات بر جمع درآمد با تجمیع اطالعات مربوط بـه انـواع فعالیتهـای اقتصـادی هـر یـک از مودیـان, دارای        

اثرات متبت بسیاری در زمینه ایجاد شفافیت اقتصادی بوده و زمینه را برای اجرای انواع طرحها و سیاسـتهای  

رسد یکی از ضـروریات اصـالح و ارتقـای عملکـرد نظـام مالیـاتی        بنابراین به نظر می. کند اقتصادی مهیا می

 . کشور حرکت به سمت اجرای مالیات بر جمع درآمد باشد

 سازمان وصول مالیات( 1.4

می باشد که به عنوان یکـی   "سازمان وصول مالیات"نظام مالیاتی کشور  تاثیرگذار بر عملکرد سومین حوزه .11

میـزان مالیـات قابـل وصـول در      حـداکتر ایـن حـوزه   . شوداز ارکان سه گانه تشکیل دهنده آن محسوب می

عوامـل  . دهـد را نشان می چارچوب قوانین فعلی و ساختار موجود سازمان و تشکیالت اداری وصول مالیات

, بودجـه   انسـانی  ,منابع مالیتوان به ز آن جمله میمتعددی بر کارایی سازمان وصول مالیات تأثیر دارند که ا

 .اشاره کرد ...اطالعاتی مؤدیان, استفاده از فناوری اطالعات و های , مدیریت, فرآیندها, بانکتشکیالت

تحقـق اهـداف نظـام مالیـاتی      شناسی سازمان وصول مالیات, موانع زیر به عنوان عوامـل بازدارنـده  در آسیب .11

 :شوندمیقلمداد 

 عدم استقالل نظام مالیاتی کشور 

 (, منابع مالی, منابع فیزیکینیروی انسانی ماهر)منابع کمبود 

 عدم دسترسی به پایگاه اطالعات اقتصادی و عدم نگاه یکپارچه به مودی 

  (هارویکرد مبتنی بر حسابرسی کل پرونده)ناکارآمدی ساختار فعلی نظام تشخیص مالیات 

 بر ارزش افزوده چالشهای اجرایی نظام مالیات 

 عدم تمرکز نظام مالیاتی به موضوع تمکین مودیان 

 حجم باالی معوقات مالیاتی 

 های مالیاتی اطاله رسیدگی و وقفه  



(با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی)ای آن توسعهها و راهکارهای  های مالیاتی مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ظرفیت  

 

62 
 

 عدم استقالل نظام مالیاتی کشور( 1.1.4

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و  .13

این در حالی است که در سالهای اخیر در اغلـب کشـورها ایـن بحـث     . کند دارایی به وظایف خود عمل می

الزم اسـت از   باشـد,  مطرح شده است که با توجه به اینکه این سـازمان منبـع درآمـد بـرای کـل دولـت مـی       

بـا بررسـی سـاختار سـازمانی و اسـتقالل      بـه طـور کلـی    . ای از استقالل در امور خود برخـوردار باشـد   درجه

توان آنها را  , میOECDو کشورهای منتخب غیر عضو  OECDکشورهای عضو های مالیاتی در  سازمان

مستقل واحد برای سازمان مالیاتی گردد شخصیت شبه  گونه که مالحظه می همان. بندی نمود طبقه دسته 1در 

 .در این کشورها از روار بیشتری برخوردار است

در این طبقه کارکرد سازمان امور مالیاتی به عهده یک واحد سازمانی : 1وزارت اقتصاد درمدیریت واحد  -1

ار کشـور در ایـن طبقـه قـر     71از بین کشور هـای مـورد بررسـی    . می باشد که جزء وزارت اقتصاد می باشد

 .دارند

کارکرد سازمان امور مالیاتی در این طبقه, به عهده چندین واحـد  : 1وزارت اقتصاد درمدیریت چندگانه  -1

 ITغالبـاً کارکردهـای ضـروری ماننـد منـابع انسـانی و       . سازمانی می باشد که در وزارت اقتصاد قـرار دارنـد  

هفـت کشـور در ایـن طبقـه قـرار      رفته, در بررسی های صورت پذی. مشترک با وزارت خانه اقتصاد می باشد

 .دارند

و   itماننـد )کارکرد سازمان امور مالیاتی به همـراه کارکردهـای ضـروری    : 9شخصیت شبه مستقل واحد -9

توسط یک شخصیت شبه مستقل واحد انجام می شود که به وزیر گزارش هـای الزم را اعـالم   ( منابع انسانی

 .بررسی در این طبقه قرار دارندکشور از کشورهای مورد  17 .می کند

وظایف سازمان امور مالیاتی با کارکردهـای پشـتیبانی الزم   : 1شخصیت شبه مستقل واحد با هیات نظارت -1

 اقتصـاد توسط شخصیت شبه مستقل واحد انجام می پـذیرد کـه مـدیر آن بـه وزیـر      ( و منابع انسانی itمانند )

                                                           
1
 .Single Direction In Ministry Of Finance 

2
 .Multiple Directorates In Ministry Of Finance 

3
 .Unified Semi Autonomous Body 

4
 . Unified Semi Autonomous Body With Formal Board Or Advisory Group 
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 جدول ارائه شده,مطابق . شکل از مقامات خارجی می باشدمتنیز, و مدیریت هیات نظارت  می دهدگزارش 

 .گیرند میده کشور در این طبقه قرار 

 .شود می شش کشورشامل که  سایر ساختارها در این طبقه قرار دارند: سایر -1

هـای   های مالیـاتی, داشـتن نظـام پرداخـت جداگانـه بـرای سـازمان        عالوه بر اهمیت استقالل ساختار سازمان .13

و کشـورهای   OECDبررسـی کشـورهای عضـو    . نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته استمالیاتی 

تقریباً یک سوم از ایـن کشـورها از سیسـتم پرداخـت مجزایـی      دهد  نیز نشان می OECDغیر عضو  منتخب

برند و بسیاری از سایر کشـورها نیـز در حـال حرکـت در ایـن مسـیر        های مالیاتی خود بهره می برای سازمان

عالوه بر این در اغلب کشورهای مورد بررسی, سیستم منعطفی برای پرداخـت پـاداش بـه کارکنـان     . هستند

 .ها وجود داردبراساس نحوه عملکرد آن

خـاص آن و نیـز بـا     های ویژگی رسد با توجه به اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور و به طور کلی به نظر می .30

ای از اسـتقالل بـه نظـام مالیـاتی      درنظر گرفتن تجارب سایر کشورها الزم است در خصوص اعطـای درجـه  

 .تی صورت گیرداکشور و نیز نظام پرداخت جداگانه اقدام

  OECDدر کشورهای عضو ساختار سازمانی و نظام پرداخت  -(13)جدول 

 کشور
ساختار 

 سازمان

ارتباط مستقیم نظام 

 پرداخت با بخش عمومی

ارتباط گسترده نظام 

 پرداخت با بخش عمومی

نظام پرداخت 

 مستقل

نظام پرداخت 

 پاداش منعطف

 OECDکشورهای عضو 

 USB ×  ×  استرالیا

 SDMOF   ×  اتریش

 MDMOF  ×   بلژیک

 USBB ×  ×  کانادا

 USB × ×   شیلی

 USB  × ×  چک

 × OTHER  ×  دانمارک

 SDMOF ×    استونی

 USB × ×   فنالند

 SDMOF  ×   فرانسه

 OTHER  × ×  آلمان

 × × × USB  یونان

 USB ×    مجارستان

 USB   ×  ایسلند

 × × × USB  ایرلند

 OTHER   ×  ایتالیا
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 کشور
ساختار 

 سازمان

ارتباط مستقیم نظام 

 پرداخت با بخش عمومی

ارتباط گسترده نظام 

 پرداخت با بخش عمومی

نظام پرداخت 

 مستقل

نظام پرداخت 

 پاداش منعطف
 USB ×  ×  ژاپن

 USB   ×  کره جنوبی

 × × × MDMOF  لوگزامبورگ

 × × × USBB  مکزیک

 SDMOF  × ×  هلند

 USB × ×   نیوزلند

 × × USB   نروژ

 MDMOF  × ×  لهستان

 SDMOF  ×   پرتغال

وواکیلاس  USB   ×  

 × × × USB  اسلوونی

 USB  × ×  اسپانیا

 USBB × ×   سوئد

 SDMOF ×  ×  سوئیس

 × × × OTHER  ترکیه

 USBB ×  ×  بریتانیا

 USBB     آمریکا

 OECDکشورهای منتخب غیر عضو 

 USBB × ×   آرژانتین

 × USB  ×  برزیل

 USBB     بلغارستان

 × × × × OTHER چین

 USBB × ×   کلمبیا

 × × × MDMOF  کاستاریکا

 × SDMOF × ×  کرواسی

 × × × MDMOF  قبرس

 × × × SDMOF  هنگ کنگ

 USBB   × ×/ هند

 × × × SDMOF  اندونزی

 × × × USB  لتونی

 × × USB   لیتوانی

 × × OTHER ×  مالزی

 MDMOF   ×  مالت

 SDMOF  × ×  مراکش

 × USB  ×  رومانی

 USB × ×   روسیه

 × × × SDMOF  عربستان

 USBB × ×   سنگاپور

 USB × ×   آفریقای جنوبی

 MDMOF  × ×  تایلند

 SDMOF  × ×  ایران

 OECD(2015): 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؛ 
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 (0 منابع مالی0 منابع فیزیکینیروی انسانی ماهر)منابعکمبود ( 1.1.4

ها و وظایف سازمان امـور مالیـاتی کشـور از مهمتـرین منـابع آن      نیروی انسانی به دلیل ماهیت خاص فعالیت .37

ای مالحظـه قابـل   در این حوزه با وجود اینکه در سالهای اخیر به لحاظ تعداد, شاهد رشد. شودمحسوب می

. دارد زیادی فاصله و مطلوب آن ترکیب نیروی انسانی موجود با وضعیت بهینهتعداد و ایم, اما همچنان  بوده

 .باشدمطابق جدول ذیل می سالهای اخیرکشور طی  تعداد نیروی انسانی شاغل در سازمان امور مالیاتی

وضعیت نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور -(12)جدول  

 (نفر)تعداد نیروی انسانی  عنوان

 71101 برنامه سوم توسعه

 73103 برنامه چهارم توسعه

 17111 7930سال 

 17131 7937سال 

   11713 7931سال 

 11031 7939سال 

 90011 7931سال 

 1931و  1931 هایبرنامه عملیاتی سالگزارش : منبع

شـامل رسـمی,   ), از کل نیروی انسانی شـاغل 7931دهد در پایان سال نشان می بررسی ترکیب نیروی انسانی .31

% 1/11,تـر  دارای مدرک تحصیلی فوق دیـپلم و پـایین  % 7/19در سازمان امور مالیاتی,  (پیمانی و قراردادی

 .اندبودهفوق لیسانس و باالتر % 1/71لیسانس و 

هایی اسـت کـه بـرای بررسـی      در این راستا نسبت جمعیت به تعداد کارکنان سازمان امور مالیاتی از شاخص .39

پردازد که به ازای چند نفر جمعیت,  گیرد و به بررسی این موضوع می نظامهای مالیاتی مورد استفاده قرار می

بوده  9910حدود  7931در ایران و در سال  براساس آمار موجود, این نسبت. یک نیروی مالیاتی وجود دارد

شایان ذکر است در کشورهای توسعه یافته عموماً به . باشد است که در مقایسه با سایر کشورها بسیار باال می

نامناسـب بـودن شـاخص ایـران زمـانی      . نفر جمعیت, یـک نیـروی مالیـاتی وجـود دارد     7000ازای کمتر از 

ای از امور مالیاتی در کشورهای توسـعه یافتـه    توجه کنیم که بخش عمدهگردد که به این نکته  آشکارتر می

در حالی که در ایران با وجود عـدم گسـترش مالیـات الکترونیکـی و      ,شود به صورت الکترونیکی انجام می

 .باشد انجام مراحل توسط نیروی انسانی, تعداد کارکنان مالیاتی نسبت به جمعیت کشور بسیار پایین می
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 1211نسبت جمعیت به کارکنان مالیاتی در کشور های منتخب در سال  -(11)جدول 

 مالیاتیسازمان نسبت جمعیت به کارکنان  نام کشورها ردیف

 7919 استرالیا 1

 119 آلمان 1

 7711 انگلستان 1

 7371 ایتالیا 4

 7130 ترکیه 1

 7779 روسیه 1

 7171 سوئد 7

 313 فرانسه 8

 317 کانادا 3

 1111 کره 12

 9133 مالزی 11

 111 نروژ 11

 301 هلند 11

 9910 ایران 14

 OECD(2015 (:منبع

 

از دیگر شاخصهای مربوط به نیروی انسانی می توان به نسبت نیروی کار به کارکنان امور مالیاتی اشاره کرد  .31

ایـن رقـم در    مطابق ایـن جـدول,  . که در جدول ذیل برای ایران و برخی کشورهای منتخب ارائه شده است

حتی در مقایسه با کشورهای همجوار نیز این . کشورهای توسعه یافته بسیار پایین تر از کشور ایران  می باشد

 .است 319می باشد در حالیکه در ایران  113به عنوان متال این نسبت در ترکیه . وضعیت وجود دارد
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 1211های منتخب در سال نسبت نیروی کار به کارکنان مالیاتی در کشور  -(11)جدول 

 مالیاتی سازمانبه کارکنان  نیروی کار نسبت  نام کشورها ردیف

 133 استرالیا 1

 931 آلمان 1

 101 انگلستان 1

 301 ایتالیا 4

 113 ترکیه 1

 131 روسیه 1

 110 سوئد 7

 111 فرانسه 8

 107 کانادا 3

 7919 کره 12

 7133 مالزی 11

 107 نروژ 11

 113 هلند 11

 319 ایران 14

 OECD(2015 (:منبع

در . باشـد  مـی تأثیرگذار بر عملکرد سازمان اجرایی وصول مالیات,  منبعدومین بودجه و منابع مالی به عنوان  .31

این حوزه علیرغم تالش در جهت افزایش بودجه سازمان در سالهای گذشته, هنـوز منـابع مـالی سـازمان بـا      

 -7بایسـتی توجـه نمـود کـه دو موضـوع       .رسد دارد ناکافی به نظر میتوجه به وظایف سنگینی که بر دوش 

 بودجـه های فیزیکی سازمان امور مالیاتی و ضرورت اصالح آن از طریق تخصیص وضعیت نامناسب سرمایه

ها و تجهیـزات طـرح جـامع مالیـاتی     های غیر قابل اجتناب پروژههزینه -1در حد الزم و ( عمرانی)ایسرمایه

از اینرو به منظـور  . نمایده بخش قابل توجهی از مخارر سازمان امور مالیاتی کشور را جذب میطور بالقوبه

ای برای توسـعه نظـام مالیـاتی    های حقوق و دستمزد که خود تهدید بالقوهبیشتر هزینه محدودیتاجتناب از 

ظـور تـأمین منـابع    گردد, بایستی اصالحات اساسی در ساختار بودجه نظام مالیاتی کشـور بـه من  محسوب می

 .الذکر صورت پذیردهای فوقمالی مورد نیاز در هر یک از بخش

توسـعه در   و پنجم نیز علیرغم اینکه در طول برنامه چهارم( ساختمان و تجهیزات)کییدر خصوص منابع فیز .31

زیـادی  هـای عمرانـی   های سازمان, فعالیـت های مورد نیاز با توجه به گسترش فعالیتزمینه تأمین زیرساخت

های فنـاوری نـوین و   صورت گرفته است, با این حال توسعه نظام مالیاتی هم از جهت امکان استقرار سیستم
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به عنـوان سـاز و کارهـای معطـوف بـه توسـعه مشـارکت داوطلبانـه         )هم از منظر تسهیل امور مؤدیان مالیاتی

باشد و بـه نظـر   تری می و مناسب کافی, مستلزم برخورداری از فضاهای فیزیکی(مؤدیان در پرداخت مالیات

رسد سازمان امـور مالیـاتی کشـور علیـرغم حساسـیت ویـژه وظـایف مربـوط, در مقایسـه بـا بسـیاری از             می

تعـداد کـل   ( 99)مطـابق جـدول  . هـای حـاکمیتی از جهـت منـابع فیزیکـی وضـعیت مطلـوبی نـدارد         دستگاه

اسـت,  ( باب اسـتیجاری  707باب ملکی و  111)باب  133در سراسر کشور( ملکی و استیجاری)ها ساختمان

 .می باشدباب  300های موردنیاز  در حالی که کل ساختمان

وضعیت ساختمانهای ملکی و استیجاری سازمان امور مالیاتی کل کشور-(11)جدول  

 ساختمان های نیمه تمام ساختمان های استیجاری ساختمانهای ملکی شرح

 11 707 111 تعداد

(متراژ)عرصه   7033110 99990 --- 

(متراژ)اعیان   113111 11971 711133 

  .1931گزارش برنامه عملیاتی سال  :منبع

 عدم دسترسی به پایگاه اطالعات اقتصادی و عدم نگاه یکپارچه به مودی( 1.1.4

جهـت  . باشـد پراکنده بودن اطالعات مودیان مینبود و بعضاً سازمان امور مالیاتی,  اساسییکی از مشکالت  .31

شناسایی مودیان, رسیدگی به پرونده مالیاتهـای مسـتقیم و ارزش افـزوده و نیـز جلـوگیری از فـرار مالیـاتی,        

سـازمانی و   ای که بتوان از اطالعـات درون دارد به گونهنیاز سازمان امور مالیاتی به بانک اطالعات یکپارچه 

هـای  هم اکنون, مـاموران مالیـاتی در بخـش   . ه نمودسازمانی در راستای اهداف نامبرده به خوبی استفاد برون

مختلف مالیات مستقیم و ارزش افزوده با مشکالت بسیاری در خصوص کسب اطالعات از مودیـان مواجـه   

, ایجاد نظام جامع 7931به منظور رفع این مشکل در اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه . هستند

بـه منظـور شـفافیت فعالیـت هـای      م پیش بینی شده است که بـه موجـب آن   .م.مکرر ق 713مالیاتی در ماده 

اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی, پایگاه اطالعات هـویتی, عملکـردی و دارایـی مؤدیـان     

مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی, پولی و اعتباری, معامالتی, سرمایه ای و ملکی اشـخاص حقیقـی   

با تشکیل این پایگاه, تاحد زیادی  انتظار می رود که قی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شودو حقو

 .مشکالت سازمان امور مالیاتی در این حوزه برطرف گردد
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ریزی چندانی در جهت  مندی و برنامه های موجود در نظام مالیاتی نیز نظام در خصوص اطالعات و دادهالبته  .33

همچنـین بعضـاً در مـورد دقـت     . گردد سازی اطالعات و استفاده بهینه از آنها مشاهده نمی تجمیع و یکپارچه

اطالعات نیز ابهاماتی وجود دارد که ضروری است اقداماتی به منظور بررسی صحت اطالعـات و شناسـایی   

دارای  بینی مرجعی کـه  رسد پیش به نظر می. های ناصحیح به صورت سیستمی در دستور کار قرار گیرد داده

توانـد تـا    های الزم در حوزه مالیات و فناوری اطالعات باشد به عنوان متولی آمارهای مالیـاتی مـی   تخصص

 .حدی زیادی مشکالت مربوطه را حل و فصل نماید

 (هارویکرد حسابرسی مبتنی بر کل پرونده)ناکارآمدی نظام تشخیص مالیات( 4.1.4

های مالیـاتی, مجبـور   رویکرد سنتی حسابرسی مبتنی بر کل پروندهسازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اتخاذ  .33

این در حـالی  . های تشخیص و وصول مالیات را بر دوش بکشداست بخش قابل توجهی از بار مالی و هزینه

است که بسیاری از کشورهای جهان با توسعه و تقویت مدیریت تمکین و پر رنگ کردن جایگـاه سـازمانی   

مالیاتی را در فرآیندهای مختلـف تشـخیص و وصـول مالیـات مشـارکت داده و بـه ایـن        این بخش, مؤدیان 

 . اندهای عملیاتی وصول مالیات را کاهش دادهترتیب بخش قابل توجهی از هزینه

این در حالی است که اساسـاً  . قابل مشاهده می باشددر نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز این چالش همچنین  .30

اند, به موازات معرفی و اجرایی نمودن نظام مالیـات بـر   که این نظام مالیاتی را پیاده کردهتمامی کشورهایی 

 . اندارزش افزوده, ساز وکارهای الزم برای انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک را نیز فراهم کرده

این چـالش در  بینی مواد قانونی موردنیاز جهت رفع  شایان ذکر است که سازمان امور مالیاتی عالوه بر پیش .37

اصالحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم, در طرح جامع مالیاتی نیز بخشی را جهت انجـام رتبـه بنـدی ریسـک     

مبتنی بـر ریسـک    مودیان در نظر گرفته است که امید است با اجرایی شدن این موارد زمینه انجام حسابرسی

هـای اداری  هزینهتواند کاهش میسیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک  پیاده سازی بدیهی است  .فراهم گردد

به موقع مالیات به دلیل کوتاه شـده فرآینـد رسـیدگی و تشـخیص مالیـات را درپـی       وصول مالیات و وصول 

 .داشته باشد
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 طرح جامع مالیاتیکامل چالشهای اجرای ( 1.1.4

بـا  . بـه اجـرا درآمـده اسـت     مالیـاتی بصـورت پـایلوت در اسـتانهای تهـران و اصـفهان       عتاکنون طـرح جـام   .31

سـازی طـرح   هایی که توسط شورای مشورتی طرح جامع مالیاتی در خصوص وضعیت موجود پیـاده  بررسی

پـروژه طـرح جـامع مالیـاتی, نـرم افـزار سـامانه         91از میـان  ) 7یکپارچه نظـام مالیـاتی   جامع مالیاتی  و سامانه

های خاتمه یافته نیز منوط به اجرای این پروژه یکپارچه نظام مالیاتی قلب سامانه است که اجرای سایر پروژه

صورت گرفته است, ایرادات و مشکالتی در سامانه سیستم یکپارچه مالیـاتی در سـطح کـالن وجـود     ( است

 :این مشکالت عبارتند از برخی از  .دارد

 با پورتال سازمان در کلیه بخشهای مورد نیاز سازمان؛Eris عدم نصب, بهره برداری و یکپارچگی  -

 در مرکز داده اصلی؛ Erisعدم نصب و راه اندازی و بهره برداری  -

 سازی شده فعلی؛به واسطهای نرم افزاری پیاده Erisعدم اتصال  -

 ریسک؛عدم راه اندازی عملیات موتور  -

نبود بسیاری از مستندات مورد نیاز جهت نگهداری و توسعه سیستم به ویژه مسـتند معمـاری سیسـتم در     -

 قرارداد با پیمانکار؛

 عدم انتقال دانش با کیفیت مورد انتظار؛ -

هـای مالیـاتی و بـر حسـب نیازهـای جدیـد در بسـیاری از        نهایی نکردن تغییرات مورد درخواست خبره -

 بخشهای پروژه؛

 .تسری پوشش کامل سامانه یکپارچه مالیاتی به کلیه منابع مالیاتهای مستقیم و کاال و خدمات عدم -

 چالشهای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده( 1.1.4

های مالیاتی, انتقال بار مالیاتی از تولیـد  با هدف گسترش پایه 7931از نیمه دوم سال مالیات بر ارزش افزوده  .39

مصرف, اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از کاال و خدمات, افزایش درآمدهای مالیاتی, گذاری به و سرمایه

کـه   مشـمول مالیـات بـر ارزش افـزوده, بـه اجـرا درآمـد        توسعه اطالعات مالیاتی از طریق زنجیره فعالیتهای

  .اند شمول این قانون قرار گرفته در دامنهشش مرحله فراخوان, فعاالن اقتصادی  طی تاکنون

                                                           
1
 .ITS 
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رویکـردی کـه بـر    . اسـت  فاکتورنویسـی  -افزوده کشورمان, مبتنی بر رویکرد اعتباریمالیات بر ارزش نظام .31

فـروش در   و استرداد مالیـاتی, نیازمنـد ارایـه فاکتورهـای خریـد      اساس آن, برخورداری از هرگونه اعتبار و

ایگاه جامع اطالعـاتی  استقرار یک پ. باشدمصرف از سوی مودیان مالیاتی می -مراحل مختلف زنجیره تولید

از جریان گردش کاال و خدمات و به تبع آن وجود یک نظام تشخیص و ارزیابی مبتنـی بـر خوداظهـاری و    

حسابرسی بر مبنای ریسک, الزمه اجرای موفق این رویکرد اجرایی و مشخصه بارز یک نظام مدرن مالیات 

بر ارزش افزوده برای نظام مالیاتی کشـور   علی رغم دستاوردهای پیاده سازی مالیات. بر ارزش افزوده است

 متأسفانه از همان ابتدای اجرای قانون, فراهم نبودن بسترهای الزم فناوری اطالعات در کشور, عدم وجـود 

ایران و همچنـین وجـود فشـارهای بسـیار      اقتصاد در قانون اجرایی این  هایزیرساخت و ها و امکاناتزمینه

شد و مشـکالت   افزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای کامل گسترش از انعجهت اجرای سریع این قانون, م

 یـا  اقتصـادی  فعـاالن  و عـالوه بـر ایـن, عـدم آمـوزش مودیـان      . زیادی در اجرای این مالیـات ایجـاد نمـود   

 برخـی  بـروز  بـه  منجـر  افـزوده,  ارزش بـر  مالیـات  اجرایـی قـانون   جزییات از آنها اطالعی وکم اطالعی بی

در ادامه به برخـی از  . این قانون شده است اجرای با رابطه در مودیان و فعاالن اقتصادی سوی از هامقاومت

 :گرددمهمترین چالشهای اجرایی در نظام مالیات بر ارزش افزوده اشاره می

 ازمودیانرخیعدمتمکینیاتمکینناقصب 

هـای مهـم ایـن حـوزه     از چـالش عدم تمکین و یا تمکین ناقص مودیـان در نظـام مالیـات بـر ارزش افـزوده       .31

بـا طـرح وجـود    مودیـان   برخی از , کشور آزمایشی این قانون در اجرای سال بیش از شش در طی. باشد می

مبنی بر اینکـه  های صنفی با طرح برخی دغدغه و برخی دیگر آن های اجراییقانون یا رویه زیاد درابهامات 

نیز  عده دیگری وای برخی فعالیتهای اقتصادی لحاظ نشده فرآیند تدوین این قانون پیچیدگیها و ویژگیه در

هـای زیـادی در   مشکل داشتند, مقاومتهـا و کارشـکنی   اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودهکه از اساس  با 

 .اندفرایند اجرای این قانون ایجاد کرده

 مشکالتدرحوزهاستردادواعتباراتدرنظاممالیاتبرارزشافزوده 

 مسـائل مبحث اعتبارات و استرداد مالیاتهای پرداختی در زنجیره مالیات بر ارزش افـزوده توسـط مودیـان از     .31

با توجـه بـه ماهیـت مالیـات بـر ارزش افـزوده و ارائـه        . روی نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد مهم پیش

از  سـهوی ا به صـورت عمـدی و   امکان بروز اشتباه و خط ,اظهارنامه مالیاتی به صورت فصلی توسط مودیان
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مـاموران  تایید یـا رد اعتبـارات مالیـاتی توسـط     . سوی مودیان یا کارشناسان امور مالیاتی همواره وجود دارد

یید یا أت کمترین میزان خطا در بروز و هدف سازماندر این میان از اهمیت به سزایی برخوردار است  مالیاتی

خی مودیان جهت استفاده از اعتبارات مالیاتی اقدام بـه دسـتکاری در   در این راستا بر. می باشدرد اعتبارات 

بنـابراین در فرآینـد    .مـی نماینـد  ... صورت حسابها, بیش نمایی صادرات, استفاده از فاکتورهـای صـوری و  

رسیدگی ماموران مالیاتی موظف به رسیدگی و بررسی سایر طرفهای حسابها از حیث میزان معامله و اصالت 

هایی که در زمینه نبود بانک اطالعاتی کامل, میزان وقوع خطا و ایجاد ئ با توجه به خال و باشند شرکتها می

 در ایـن حـوزه کـامالً   و نیز تأخیر در استرداد مالیاتهای پرداختی مودیان, خسارت برای سازمان امور مالیاتی 

با این حال, ذکر ایـن نکتـه نیـز ضـروری اسـت کـه در قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده            .باشدمعنی دار می

ضمانتهای اجرایی قوی و بازدارنده برای جلوگیری از رفتارهای فریبکارانه در زمینه استرداد مالیـاتی وجـود   

رسـیدگی بـه   ست, سرعت یا زمـان  ا رهمیت باالیی برخورداآنچه که در مدیریت استرداد مالیاتی از ا .ندارد

 .درخواستهای استرداد, تعداد درخواستهای نادرست و کشف اینگونه درخواستها می باشد

بـیش  ( 7931-7931)افزوده طبق آمار و ارقام موجود, در طول دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش .31

 .مسترد شده است هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض 71از 

 ارزشافزودهومالیاتهایمستقیمبرجدابودنمدیریتمالیات 

استقرار یک واحد یا تشکیالت اداری مستقل برای مالیات بر ارزش افـزوده  اند که  جهانی نشان دادهتجارب  .33

منجر به جدایی و تجزیه این بخش از سازمان وصول مالیات و به تبع آن ایجاد مشکالتی برای نظام مالیاتی و 

سازی نظام مالیـات بـر ارزش   عالوه بر این, یکی از اهداف پیاده. شودتمکین میهای اداری و افزایش هزینه

افزوده, افزایش شفافیت فعالیتهای اقتصادی و کمک بـه فراینـد وصـول سـایر مالیاتهـا بـاالخص مالیـات بـر         

بـه  بنـابراین   .درآمد است و شاید یکی از دالیل مقاومت برخی از مودیان ریشه در همین مسئله داشـته باشـد  

رسد ادغام امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده با مالیاتهای مستقیم در داخل سازمان تصمیم معقولی  نظر می

اما هم اکنون ایـن تفکـر, یـک    . باشد, اگرچه این امر در ابتدا ممکن است مشکالتی را به همراه داشته باشد

درصد کشـورها, ایـن نـوع مالیـات را      30دهد که بالغ بر بررسیها نشان می. تفکر غالب در همه کشورهاست

البته شایان ذکر است در بسـیاری  . کنندتوسط تشکیالتی که مسئول وصول مالیاتهای مستقیم است, اجرا می

افزوده, به منظور تسهیل امور اجرایی, آن را  از کشورها در سالهای اولیه اجرا و پیاده سازی مالیات بر ارزش
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سـازی  ه و پس از اجرا و گذر از دوره آزمایشی, نسبت به ادغام  و یکپارچـه در یک اداره مستقل پیاده کرد

 .اندساختار اداری و اجرایی آن با مالیاتهای مستقیم اقدام کرده

 شکلگیریشرکتهایکاغذیوپدیدهکدفروشی 

گیری شرکتهای کاغذی و فاقـد اعتبـار, از مشـکالت اساسـی در نظـام مالیـات بـر ارزش        , شکلبدون شک .33

شرکتهای کاغذی . باشد که زیانهای مالی فراوانی را برای نظام مالیاتی کشور به همراه داشته استفزوده میا

پس از ثبت نام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام به فعالیت کرده و به انجام فعالیتهای غیر قانونی 

از شرکتها که تمایل به پنهان کردن فعالیت خرید  در این راستا بسیاری. زنندو زیر زمینی در اقتصاد دامن می

الزم به ذکـر  . نمایندیا فروش خود دارند, به این شرکتهای صوری مراجعه و اقدام به تهیه فاکتور صوری می

ی وقفـه زمـانی   اپذیرد و دارباشد که فرآیند شناسایی شرکتهای کاغذی به کندی در سازمان صورت میمی

در سـالهای  . یید شودأای که ممکن است حتی اعتبار معامله فاقد اصالت مودی نیز تباشد به گونهطوالنی می

اخیر بانک اطالعاتی شرکتهای کاغذی در سازمان تشکیل شده است ولی این بانک اطالعاتی کامل نبوده و 

 .صرف اتکا به این لیست جهت احراز اعتبارات مودیان, سازمان را دچار خسارتهای زیادی کرده است

 افزودهبهحسابسازمانامورمالیاتیدمواریزمبالغوصولیتحتعنوانمالیاتبرارزشع 

افـزوده از مشـتریان خـود, مبـالغ مربوطـه را بـه        در موارد مختلفی, مودیان با وجود وصول مالیـات بـر ارزش   .700

در برخـی مـوارد,    همچنـین . کننـد  حساب سازمان امور مالیاتی واریز نکرده و یا تنها بخشی از آنرا واریز می

اند, به  شدهننام  اند و یا هنوز مشمول ثبت نام نکرده افزوده ثبت فعالین اقتصادی که در سیستم مالیات بر ارزش

کامـل نظـام مالیـات بـر      عـدم پوشـش  . انـد  افزوده و سوءاستفاده از آن اقدام نمـوده  دریافت مالیات بر ارزش

از دالیل ... نظارت کافی, فقدان ضمانتهای اجرایی قوی و افزوده به کل زنجیره تولید و مصرف, عدم ارزش

 .باشد بروز چنین مواردی می
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 چالشهایموجوددرراستایالکترونیکیکردنفرآیندها

ها از جمله پیش ثبت نام و صدور الکترونیکـی گواهینامـه ثبـت    علی رغم الکترونیکی کردن بسیاری فرآیند .707

ــه الکترونیکــی   ــام, ثبــت اظهارنام ــه  ... ون ــان چالشــهایی در زمین ــزوده, همچن ــر ارزش اف ــات ب  در نظــام مالی

 :وجود دارد از جمله هاکترونیکی کردن فرآیندال

  روار پرداختهای نقدی مودیان در معامالت به منظور پنهان کردن فعالیتها و غیر قابل ردیابی بودن

 معامالت

  همه مودیانعدم بکارگیری و استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش توسط  

 عدم شکل گیری یک پایگاه جامع اطالعاتی از جریان کاال و خدمات در کشور  

  عدم الزام دارندگان اطالعات اقتصادی به ارسال اطالعات موجود در بانکهای اطالعاتی خود به صورت

 سیستمی با ایجاد دسترسی بر خط حسب مورد

 یانعدم تمرکز نظام مالیاتی به موضوع تمکین مود( 7.1.4

شاید عدم تمرکز نظام مالیاتی بر مبحث تمکین مودیـان را بتـوان یکـی از مهمتـرین مشـکالت و چالشـهای        .701

در بسیاری از موارد به دلیل فشارهای موجود مبنی بر تحقق درآمـدهای  رسد  به نظر می. موجود معرفی کرد

اهـداف عملکـردی متمرکـز    , تمام سـعی و تـالش نظـام مالیـاتی بـر تحقـق       بینی شده در بودجه مالیاتی پیش

هـای تحقـق اهـداف مـذکور بـه       زمینـه  شود و در نتیجه نسبت به سایر موضوعات از جمله الزامات و پیش می

گیرد که قطعاً نارضایتی  بهترین وجه و با کمترین عواقب و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی غفلت صورت می

 .مودیان مالیاتی را درپی دارد

تری در دسـتور کـار    اینکه الزم است موضوع تمکین و خدمات مودیان به طور جدی در این راستا عالوه بر .709

های آموزشـی در ایـن زمینـه بـرای کارکنـان و نیـز مودیـان مالیـاتی          نظام مالیاتی قرار گیرد, برگزاری دوره

 .تواند مفید واقع گردد می

 حجم باالی معوقات مالیاتی( 8.1.4

آمار و ارقام مربوط به معوقات مالیاتی حاکی از آن است که نظام مالیاتی کشور بـا حجـم بـاالیی از     بررسی .701

بر این اساس و تا پایان . معوقات مواجه است که الزم است اقدامات موثری در جهت کاهش آن انجام دهد
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هـزار   711از ایـن مبلـغ,    هزار میلیارد ریال رسیده است که 171, رقم معوقات مالیات به بیش از  7931سال 

ایـن آمـار بـه    . شـود  هزار میلیارد ریال مربوط به جرایم مـی  111میلیارد ریال مربوط به اصل مالیات و حدود 

های مناسبی جهت رفـع مشـکالت    خوبی گویای حجم باالی معوقات مالیاتی است که ضروری است برنامه

 .شود مربوطه و وصول حقوق عمومی جامعه در نظر گرفته

 های مالیاتی باال اطاله رسیدگی و وقفه( 3.1.4

هـای مالیـاتی و در نهایـت پرداخـت      مروری بر زمان صرف شده در فرآیند رسیدگی و قطعی شـدن پرونـده   .701

این مسأله عالوه بر ایجاد اخالل در . های زمانی زیادی در این فرآیند وجود دارد دهد وقفه مالیات, نشان می

تواند ارزش حقیقی مالیاتهای  های وصول مالیات می اقتصادی دولت و افزایش هزینهگیری های  نظام تصمیم

هـای   تواند افزایش هزینه همچنین این شرایط می. وصولی را به ویژه در شرایط تورمی به شدت کاهش دهد

ایـن  رسد مشکالت موجود در نظام دادرسی مالیاتی عامل مهمـی در   به نظر می. تمکین را در پی داشته باشد

بر شـدن دادرسـی مالیـاتی شـده و انجـام اقـداماتی در        هایی که موجب زمان زمینه باشد که شناسایی گلوگاه

 .باشد جهت رفع آنها الزم می

 

 هااقدامات و برنامه. 1

 کـاهش وابسـتگی بودجـه دولـت بـه      در راسـتای  با تحوالت اقتصـادی و  همگام سازمان امور مالیاتی کشور .701

بر طـرف   به منظور و نظام مالیاتی شکاف موجود بین وضع موجود و وضع مطلوب  ,کاهشدرآمدهای نفت

در دست اقدام دارد که در ادامه را مختلفی های  برنامهدر بخش قبلی,  مذکورهای  مشکالت و چالشنمودن 

  .گردد ترین آنها اشاره میمبه برخی از مه

 اصالح قانون مالیاتهای مستقیم( 1.1

الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم که با هدف انجام برخی اصالحات الزم در قوانین و مقـررات مالیـاتی    .701

سازمان امـور مالیـاتی   )در راستای ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی 

بـه تصـویب مجلـس     97/1/7931طـوالنی, سـرانجام در تـاریخ     یک دورهتهیه گردیده بود, پس از ( کشور

. شودمیهای مختلف  بخش شامل بند, 10در قالب ماده واحده و اصالحیهاین . محترم شورای اسالمی رسید
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در این , لکن رودمیاگرچه اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین رویکرد اصالحیة یاد شده به شمار 

, کـه برخـی از آنهـا عـالوه بـر      ورد نظر بوده اسـت های مختلف ماصالحات در حوزه طیف وسیعی از قانون

جـامع   طـرح  سـازی و اسـتقرار  داشتن  نقش و آثار مربوط به خود, به طور مستقیم و غیرمسـتقیم مسـیر پیـاده   

 . مالیاتی را نیز تا حد زیادی هموارتر خواهد نمود

محورهـا   ایـن : دسته قابل طبقـه بنـدی و تبیـین هسـتند     3در  مذکورمحورهای اساسی اصالحیه به طور کلی  .703

, "گسترش مالیات الکترونیکی و مکـانیزه کـردن فرآینـدها   ", "ساده سازی و شفاف سازی مقررات"شامل 

ضـمانت   تقویـت ","توسعه نظـام اطالعـات مالیـاتی    ", "ها و مشوقهای مالیاتیبازنگری در ساختار معافیت"

ایجاد منابع )های مالیاتی گسترش پایه", "ح ساختار و چابک سازی نظام اجرائیاصال", "های اجرائی قانون

. دنباشـ  مـی  "ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری"و  "های مالیاتیها و رفع تبعیضتعدیل نرخ",  "(جدید

 با توجه به مفاد مقررات اصالحی و رویکردهای آنها و نیـز محورهـای اصـلی یـاد شـده, اصـالحیه مـذکور       

. مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و به ویژه نظام مالیـاتی خواهـد داشـت    متبت زیادی به طور پیامدهای

های تمکین مؤدیـان  و در نتیجه کاهش هزینه) مالیاتاهم این آثار و پیامدها عمدتاً شامل کاهش  پیچیدگی 

 محـیط  ای اقتصادی کشـور, بهبـود  ه, تقویت خوداظهاری مالیاتی, افزایش شفافیت فعالیت(وصول مالیات و

هـای مالیـاتی و    ی نظـام مالیـاتی, رفـع تبعـیض    یکـارا  گـذاری و تولیـد, افـزایش   کسب و کار و رونق سرمایه

 .باشندگسترش عدالت مالیاتی,کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی می
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 و پیامدهای آنها اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ی کلیمحورها-(14)جدول

 آثار و پیامدها شماره مواد مرتبط عنوان محور

 

 

 

 

 

سازی مقررات و  سازی و شفاف ساده: 1محور 

 فرآیندها مبتنی بر مفاد اصالحی مربوط

: 1؛ بنـد   91-11, 11, 10, 73حذف مواد : 1بند 

, 91-91حـذف مـواد   : 1؛ بنـد   11اصالح مـاده  

 711و  10-19

مالیات بر ارث مشابه فرآیندهای مالیات نقل و انتقال, اصالح فرآیندهای 

هـای تمکـین,    کاهش پیچیـدگی مقـررات مالیـاتی ارث, کـاهش هزینـه     

 های وصول, رعایت حقوق وراث کاهش هزینه

 11ماده : 79بند 

 

گیری و فرآیندها, افزایش درآمدهای مالیاتی  تسهیل و تسریع در تصمیم

ســازمان امــور )اقتصــادی و دارایــی و افــزایش اختیــارات وزارت امــور 

 های معامالتی امالکدر تعیین ارزش( مالیاتی کشور

 701ماده : 11بند 

 

گذاری خارجی, رفع تبعیض میان اشخاص حقوقی دولتـی   سرمایه جلب

 و غیردولتی در قراردادهای خارجی

حذف ماده : 11؛ بند  707ماده  1تبصره : 11بند 

701 

 رفع تبعیض مالیاتی, افزایش درآمدهای مالیاتی بهبود عدالت مالیاتی,

 

 

 

مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی : 1محور 

مبتنی بر مفاد اصالحی (مالیات الکترونیکی)

 مربوط

 31ماده : 17بند 

 

های الکترونیکی نگهداری حساب به جای دفاتر جایگزینی سیستم

 بایگانی ایجاد امکان روزنامه و کل به شکل فیزیکی و سنتی,

سازی طرح جامع  ایجاد زمینه پیاده سازمان, درسرور الکترونیکی

 کشور مالیاتی نظام کارایی مالیاتی, افزایش

 173تبصره یک ماده : 19بند 

 

افزایش تعامالت الکترونیکی بین سازمان و مؤدیان مالیاتی, هماهنگ بـا  

خصـوص  ایجاد بانک اطالعات جامع مالیاتی و تسهیل امور مؤدیـان در  

 ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مالیاتی

سپاری مالیات نقل و انتقال امالک به دفاتر اسناد رسمی که منجر به برون 731ماده  1تبصره : 11بند 

های تمکین و افـزایش   تسریع و تسهیل فرآیندهای مالیاتی, کاهش هزینه

 رضایتمندی مؤدیان

مشوقها و اصالح ساختار : 1محور 

های مالیاتی مبتنی بر مفاد اصالحی  معافیت

 مربوط

 711مــــاده : 91؛ بنــــد 717مــــاده : 91بنــــد 

 719, 711, 793, 791, 799اصالح مـواد  )مکرر

قانون رفـع موانـع تولیـد     97, ماده (مکرر 719و 

 791ماده )پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رقابت

 (م.م.ق

ک اطالعـاتی مودیـان, شناسـایی    افزایش شفافیت اقتصادی, تکمیـل بانـ  

 (تعیین میزان مخارر مالیاتی)میزان مشوقها و معافیتهای مالیاتی 

 717ماده : 91بند 

 

کاهش صادرات مواد خـام, حمایـت از تولیـد متکـی بـر ارزش افـزوده       

 داخلی 

و  710و حـذف مـواد    713اصالح ماده : 93بند 

717 

 

هدفمند نمودن مشوق های مالیاتی از طریق جایگزینی روش اسـتهالک  

 شتابان و تسهیل استهالک مجاز مالیاتی , تشویق تولید و سرمایه گذاری 

پـذیر و   قانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت     11ماده  

ــور  ــالی کش ــام م ــای نظ ــاده )ارتق ــوع م  13موض

 (م.م.ق

 افزایش انگیزه اشخاص حقوقی عضو بورس به افزایش سرمایه 

پـذیر و   قانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت     90ماده 

 (م.م.مکرر ق793ماده )ارتقای نظام مالی کشور

 

افزایش انگیزه اشخاص و سهامداران به تأمین مالی بنگاههای تولیدی از 

تأمین مالی منابع محل منابع موجود, افزایش انگیزه بنگاههای تولیدی به 

ها و سرمایه در گردش مربوطه از محل منابع غیربانکی,  الزم برای پروژه

گـذاری و   دهـی در اقتصـاد, رونـق سـرمایه     افزایش حجم منابع قابـل وام 

 تولید
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 آثار و پیامدها شماره مواد مرتبط عنوان محور

پـذیر و   قانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت     97ماده 

اصـالحی   791مـاده  )ارتقای نظـام مـالی کشـور   

 (م.م.ق

ای بـا تأکیـد بـر     گذاری, حمایت از توسعه منطقـه  سرمایهتقویت تولید و 

منـاطق کمتـر توسـعه یافتـه, توسـعه شـهرکهای صـنعتی و منـاطق ویــژه,         

اصالح ساختار مالی اشـخاص حقـوقی از طریـق ایجـاد انگیـزه افـزایش       

ــر   ســرمایه آنهــا, تشــویق و جلــب ســرمایه  ــا تأکیــد ب گــذاری خــارجی ب

ــرمایه ــذاری س ــت   گ ــد مش ــترک و تولی ــای مش ــویق  ه ــت و تش رک, تقوی

صــادرات, توســعه صــنعت گردشــگری و جــذب گردشــگر خــارجی,   

 حمایت از تحقیق و پژوهش

توسعه نظام اطالعات مالیاتی مبتنی : 4محور

 بر مفاد اصالحی مربوط

افزایش اطالعات مودیان در نظـام مالیـاتی, افـزایش انگیـزه مؤدیـان بـه        های آنو تبصره 713ماده : 17بند 

 مالیـاتی, افـزایش   صـندوق مکـانیزه فروش,کـاهش فـرار    خرید و نصب 

 مالیاتی درآمدهای افزایش اقتصادی و فعالیت های شفافیت

 آزمـــایی راســـتی امکـــان شناســـائی مؤدیـــان مالیـــاتی جدیـــد, امکـــان های آن مکرر و تبصره 371ماده : 11بند 

مالیاتی, افزایش سطح و کیفیت اطالعات مودیان در نظام  های اظهارنامه

امکان اجرای نظام یکپارچه مالیاتی, افزایش سرعت رسیدگی و  مالیاتی,

 مالیاتی نظام کارایی وصول مالیات, کاهش فرار مالیاتی و افزایش

ضمانت های اجرائی و جرائم : 1محور

 مالیاتی مبتنی بر مفاد اصالحی مربوط

 737ماده : 11بند 

 

ــزایش   ــه منظــور اف ــر بخشــی  ایجــاد ســاختار ســازمانی شــبه قضــایی ب اث

 های انتظامی مالیاتی, افزایش تمکین مالیاتی, کاهش فرار مالیاتی نظارت

 731ماده  1و  9های تبصره: 11بند 

 

هـای اجتمـاعی    های اجرایی از طریـق اعمـال محرومیـت    تقویت ضمانت

 برای متخلفین, کاهش تخلفات و جرائم مالیاتی

 733ماده : 10بند 

 

نسـبت بـه پرداخـت بـه موقـع مالیـات, افـزایش        افزایش انگیـزه مؤدیـان   

ضمانت اجرای قانون از طریق وضع جریمه متناسب بـا مـدت تـأخیر در    

های پرداخت  پرداخت مالیات در موارد مالیات تکلیفی وکاهش در وقفه

 مالیات

 111ماده : 13بند 

 

استفاده از ظرفیتهای تخصصی حسابداران رسـمی و سـازمان حسابرسـی    

های مالیاتی, افزایش کیفیت و قابلیت اتکـا بـه    رسیدگی در حسابرسی و

 گزارشات حسابرسی مالی, کاهش فرار مالیاتی

 

  111-111مواد : 10بند 

 

 های اجرایی قانون از طریق جرم انگاری فرار مالیاتیتقویت ضمانت

 113ماده : 10بند 

 

تسـریع در   ها به منظور های ویژه مالیاتی در استان ایجاد دادسرا و دادگاه

هـای پرداخـت مالیـات, افـزایش     برخورد با  فرار مالیاتی و کاهش وقفـه 

 عدالت مالیاتی

 111ماده : 11بند 

 

های سـازمان   ها و دستورالعمل نامه ها, بخشنامه کاهش موارد ابطال آیین 

امور مالیاتی کشور در مراجع قضائی و قانونی, تقویت ضـمانت اجرائـی   

 آراء شورای عالی مالیاتی و وحدت رویه در انجام امور فنی و تخصصی 

شماره اقتصـادی در  الزام فعاالن اقتصادی به صدور صورتحساب و درر  713ماده : 17بند 

 آن

اصالح ساختار و چابک سازی : 1محور 

 مبتنی بر مفاد اصالحی مربوط

 آن و تبصره 700ماده : 19بند 

 

برای مودیان کوچـک, کـاهش   ( مالیات ساده شده)تعیین مالیات مقطوع

هـای وصـول, جلـوگیری از ازدحـام     هـای تمکـین, کـاهش هزینـه    هزینه

 مودیان در تیر ماه
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 آثار و پیامدها شماره مواد مرتبط عنوان محور

 111ماده : 13بند 

 

جلوگیری از موازی کاری و تداخل حدود وظـایف و اختیـارات قـانون    

 مالیاتها با قانون رسیدگی به تخلفات اداری

های وصول و تسهیل در امور مالیاتی مؤدیان, کاهش هزینه 173ماده  1تبصره : 19بند 

 سازی دولت کوچک

ایجاد )گسترش پایه های مالیاتی : 7محور

 مبتنی بر مفاد اصالحی مربوط( منابع جدید

 مکرر 11ماده : 71بند 

 

 افزایش مسکن, بهاء اجاره کاهش مسکن استیجاری, عرضه افزایش

 مالیاتی درآمدهای

 11ماده : 71بند 

 

مسکن, افزایش  بخش در بازی سفته کاهش مالیاتی, درآمدهای افزایش

 عدالت مالیاتی

های  ها و رفع تبعیضتعدیل نرخ: 8محور

 مالیاتی مبتنی بر مفاد اصالحی مربوط

 1ماده : 7بند 

 

گسترش چتر نظام مالیاتی بـر فعالیتهـای اقتصـادی نهادهـای عمـومی و        

بنیادها, افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصـاد و  

 گسترش عدالت مالیاتی

 71ماده : 1بند 

 

فرآینـدهای مالیـات بـر نقـل و      اصالح فرآیندهای مالیات بر ارث مشابه

سـازی فرآینـد تشـخیص و    انتقال, افزایش کارایی مالیات بر ارث, ساده

هـای وصـول   های تمکین و کـاهش هزینـه  وصول مالیات, کاهش هزینه

 مالیات

 13ماده : 70؛ بند  11ماده : 3بند 

 

 

کاهش هزینه مبـادالت اقتصـادی, کـاهش مشـکالت مربـوط بـه چـک        

جایگزینی سفته به جـای چـک, انجـام تعهـدات و اسـتحکام      برگشتی با 

گـذاری,   قراردادهای تجاری, بهبود فضای کسب و کار و توسعه سرمایه

 گذاری برای فعاالن اقتصادی و کاهش فرار مالیاتیایجاد انگیزه سرمایه

  31ماده : 71؛ بند  31ماده : 71بند  

 

هـای دولتـی و    بخـش رفع تبعیض مالیاتی میـان حقـوق بگیـران فعـال در     

سازی فرآیندها, سازی و شفاف غیردولتی, افزایش عدالت مالیاتی, ساده

 های تمکین و وصول مالیاتکاهش هزینه

رفع تبعیض مالیـاتی بـین اشـخاص حقیقـی و حقـوقی و نگـاه خنتـی بـه          797ماده : 90بند 

 درآمدهای مالیاتی آنها, افزایش تمکین مالیاتی, افزایش انگیزه مؤدیـان 

 11درصد به  91در اظهار واقعی درآمدها, کاهش نرخ نهایی مالیات از 

 درصد و کاهش فشار مالیاتی اشخاص حقیقی متناسب با تورم دهه اخیر

ارتقای فرهنگ مالیاتی و :  3محور

 اد اصالحی مربوطفخوداظهاری مبتنی بر م

؛ بنـد   31و حذف مـاده   31اصالح ماده : 17بند 

, 711, 33حــذف مــواد و  31اصــالح مــاده : 11

 117و  713, 711, 719

 

الرأس و تعیـین مالیـات مبتنـی بـر اطالعـات      حذف روش رسیدگی علی

مندرر در بانکهای اطالعاتی, تقویت خوداظهاری و تمکـین داوطلبانـه,   

 های وصول کاهش هزینه

تبصره ماده : 90؛ بند  701ماده  1تبصره : 11بند 

797 

تر شدن درآمدهای ابرازی, افـزایش   واقعیافزایش خوداظهاری مالیاتی, 

 شفافیت اقتصادی
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 طرح جامع مالیاتی( 1.1

های عملیاتی مالیات و افزایش رضایت افزایش درآمدهای مالیاتی, کاهش هزینه طرح جامع مالیاتی با هدف .703

 .سازی شدهار فاز تعریف و شروع به پیادهدر چ صاحبان منافع

 هایمالیاتیافزایشدرآمد

طریق راهکارهایی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی, شناسایی مودیـان جدیـد مالیـاتی و تسـریع در فرآینـد      از 

 :تشخیص و وصول مالیات شامل

 .های اقتصادی اصلی فعاالن از طریق ایجاد یک شبکه فراگیر جهت ردیابی مبادالت مهمثبت فعالیت -

های مودیان و ممیزان مالیاتی و نیز درخواستاستفاده از سیستمی هوشمند و قادر به تجزیه و تحلیل  -

ها جهت ممیزی بر مبنای های دقیق بر روی اطالعات عملکردی مودیان, انتخاب پروندهانجام بررسی

 .های مالیاتی منتخب ریسک و نهایتاً اجرای ممیزی پرونده

 .تجمیع درآمدهای ناشی از فعالیت های مختلف اقتصادی هر مودی -

, رسیدگی به رسیآیندهای درون سازمانی در ارتباط با شناسایی, اظهار, ارزیابی, حساببهبود و تعالی فر -

 .دعاوی, وصول و اجرا

 (هزینههایوصولوتمکین)مالیاتیعملیاتهایکاهشهزینه

از طریق گسترش فرهنگ خود اظهاری, تخصیص بهینه منابع, تفـویض اختیـارات, بـرون سـپاری, افـزایش      

 :در انجام وظیفه و سایر امور مربوطه شاملوری کارایی و بهره

 .تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی و تسهیل ارتباط آنان با سازمان های وصول از طریقکاهش هزینه -

های اجرایی برای رفع نیازهای مودیان به منظور ترغیب آنها به تسلیم اظهارنامه و اطالعات ه راه حلئارا -

 .ای اطالعاتو سایر روشهای مبادله رایانه های الکترونیکیمالیاتی به روش

مانند شماره  مورد نیازهای فرآیندهای مالیاتی و ایجاد سیستم بهبودارتقای کارایی سازمان از طریق  -

 ...شناسایی مالیاتی, پردازش اظهارنامه مالیاتی, رسیدگی به دعاوی, وصول, اجرا, مدیریت اطالعات و 

 .در درون سازمان ایجاد یک سیستم اطالعات مدیریت -
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 افزایشرضایتصاحبانمنافع

گیری از امکانات فن آوری اطالعات, از طریق راهکارهایی مانند, مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان, بهره

 :عدالت مالیاتی و اشاعه فرهنگ مالیاتی شامل گسترش

اعتماد و تکریم مودیان  اجرای سریع, دقیق, یکپارچه و فراگیر امور مالیاتی در راستای افزایش رضایت, -

 .در چارچوب قانون

 .پیاده سازی نظام یکپارچه مالیاتی و ایجاد تغییرات سازمانی الزم در سازمان -

 اطالعات یآورارتقای سطح خدمات به مودیان و نیز تسهیل دسترسی به خدمات با توسعه کاربری فن -

 به مودیان مالیاتی بر خط یان و در نهایت عرضه خدماتتر پاسخ به سواالت مودارائه سریع -

 ها با اشخاص ثالثمند داده و مبادله نظام ارائه اطالعات مطلوب -

 ارتقای رضایت شغلی کارکنان سازمان از طریق کاهش یا حذف وظایف تکراری و روزمره و در نتیجه -

 .ایجاد فرصت برای پرداختن کارکنان به امور متبت, رضایت بخش و ارزشمند

 .اری دولت از طریق درآمدهای مالیاتیهای جهزینه تامین -

 :در چهار فاز به شرح زیر تعریف شده است " طرح جامع مالیاتی"بر این اساس  .770

 7تدوین نقشه راه طرح جامع مالیاتی و انتخاب پیمانکار نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی :فاز اول 

 به ویژه طراحی و اجـرای آزمایشـی سـامانه نـرم افـزار      )اولویت دار  1ایهای پایهاجرای پروژه :فاز دوم

 (یکپارچه مالیاتی

 به ویژه اجرای ملی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی آزمـایش  )  9های محوریاجرای پروژه :فاز سوم

 برداریشده و آماده بهره

 و پیشرفته تکمیلی طرح جامع 1های تکمیلیاجرای پروژه :فاز چهارم 

هـا همـراه بـا     فهرسـت ایـن پـروژه   ( 91)باشـد کـه در جـدول    پروژه می 91مچنین طرح جامع مالیاتی شامل ه .777

 .مشاهده استقابل  71/71/31وضعیت پیشرفت آنها تا 

 

                                                           
1
 .Integrated Tax System 

2
 .Fundamental 

3
 .Core 

4
 . Advanced 
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  11/11/34های طرح جامع مالیاتی تا وضعیت پروژه-(11)جدول

ت
ضعی

و  

 طرح جامع مالیاتی

ف 
دی

ر تاریخ  نام پروژه 

شروع 

 پروژه

پایان تاریخ 

 ریزی شده برنامه

آخرین اطالعات 

از پیشرفت 

 پروژه ها

فته
 یا

مه
خات

 

 31/1/77 31/1/7 700%  (ITD)تدوین استراتژی  فناوری اطالعات 1

 31/1/71 33/1/71 700%  (TIN1)شماره شناسایی مویان 1

 SRP))  31/9/1 33/1/1 700%طرح ریزی روابط با صاحبان منافع 1

 PSD))  31/1/9 33/70/90 700%سازی فرایندهااستاندارد  4

 FSC))  31/1/71 33/71/71 700%مطالعه امکان سنجی کانون های پردازش مرکزی 1

 31/1/7 33/3/13 700%  (LWT1)ارتقاء شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور 1

 HRS))  31/1/71 33/1/97 700%تدوین استراتژی های منابع انسانی 7

 RAS))  31/1/71 33/1/1 700%طراحی-انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک کوتاه مدت 8

 TPR))  33/7/90 33/1/71 700%بازنگری و اصالح سیاست های مالیاتی 3

 30/77/71 37/3/71 700%  (ISD1)ایجاد و توسعه استانداردهای فناوری اطالعات 12

 37/1/7 37/77/71 700%  (TSI1)تعریف و پیاده سازی خدمات مودیان 11

دام
ت اق

دس
در 

 

 30/1/7 31/71/13 39%  (LWT2)(فاز دوم)ارتقای شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور  11

 PMO))  31/7/7 31/71/13 31%راه اندازی و اجرای دفتر مدیریت طرح 11

 CMO)  )  31/7/7 31/71/13 11%طراحی, راه اندازی و اجرای دفتر مدیریت تغییر  14

 TTE))  33/7/7 31/1/97 31%اجرای آموزش های طرح جامع مالیاتی 11

 ITS))  33/9/73 31/1/97 31%طراحی و اجرای آزمایشی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی 11

 LRM))  33/1/7 31/71/13 13%بازنگری و بهبود قوانین, مقررات و آیین نامه های امور مالیاتی  17

CPIIایجاد و توسعه کانون های پردازش مرکزی 18 /DCI))  37/1/71 31/71/13 31% 

 ORG))  37/71/1 31/70/90 13%مطالعه و طراحی ساختار سازمانی  13

 30/1/7 31/71/13 11%  (TIN2)(پیاده سازی و تخصیص)شماره شناسایی مودیان 12

 HPI))  30/1/7 31/77/13 39%مالیاتیتدارک , نصب و تحویل سخت افزار سامانه یکپارچه  11

 DCT))  30/3/7 31/71/13 31%شناسایی و آماده سازی داده ها 11

 37/71/1 39/70/90 11%  (RAH)اصالح و همسوسازی خدمات منابع انسانی 11

 33/70/7 31/1/97 31%  (BLD)احداث ساختمان مراکز داده 14

 RAL))  39/1/71 31/71/13 79%مدت انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک بلند 11

 TSP))  31/7/1 31/70/90 11%تدوین استراتژی و برنامه ریزی آموزشی 11

TSI)تفکیک وظایف و پیاده سازی واحدهای خدمات مودیان)تعریف و پیاده سازی خدمات مودیان 17 2)  37/9/11 31/71/13 93% 

 37/1/7 31/1/97 17%  (ISD3)طراحی و پیاده سازی مدریت امنیت)اطالعاتایجاد و توسعه استانداردهای فناوری  18

 THC)  )  37/3/7 31/1/97 19%طراحی و ایجاد شورای عالی اطالعات مالیاتی  13

 MSP)  )  39/1/7 31/1/97 7%طرح خدمات پشتیبانی و نگهداری 12

 NIT) )  31/7/7 31/71/13 30%اجرای ملی نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی 11 

 CRI) ) 31/1/7 31/71/13 9%پیاده سازی و اجرای ساختار سازمانی  11
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 11/11/1134پیشرفت کل طرح جامع مالیاتی تا  -(18)نمودار

 




البته وضعیت پیشرفت طرح جامع مالیاتی با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن و نیـز منـابع مـالی و زمـان صـرف       .771

توسـط شـورای مشـورتی طـرح جـامع       یهایبررسی در این راستا. شرایط مدنظر فاصله داردشده, تاحدی از 

های مطـرح شـده  جهـت    بدین منظور برنامه. انجام شده است که در بخش قبل به آن اشاره گردید,  مالیاتی

 :باشدبه شرح ذیل می 7931های سامانه و تکمیل اجرای طرح تاپایان سال رفع و تعدیل نارسایی

 تکمیل نواقص فرایندی سامانه یکپارچه -

اتصال پایگاه اطالعاتی مودیان مالیاتی در بخش معامالت خرید, فروش, صورت وضـعیت قراردادهـا,    -

 واردات و صادرات به بخش ارزیابی ریسک و حسابرسی سامانه یکپارچه

, معـامالت و  راه اندازی عملیاتی مدیریت ریسک مالیاتی بـر اسـاس اطالعـات درون سـامانه یکپارچـه      -

 تجارت خارجی

 اتصال مستقیم و تعاملی بخشهای ثبت نام, اعتراضات و شکایات از پورتال اینترنتی به سامانه یکپارچه -

فراهم کردن ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات کلیـه منـابع اصـلی مالیـاتی بـا مخاطـب عـام از طریـق          -

 پورتال اینترنتی

ق ارائه اسناد و مدارک, اوراق تشخیص و اوراق قطعی مالیاتی بـه  ایجاد مکانیزم ابالگ الکترونیکی اورا -

 مودیان

 ریزی شدهبندی توسعه یافته برنامهبه مرکز داده اصلی با همانتقال کامل سامانه یکپارچه  -

19% 

81% 

 فعالیتهای باقیمانده

 پیشرفت پروژه
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 برای سامانه یکپارچه( اضطراری)برداری از یک مرکز داده پشتیبانبهره -

سـازمان و اجـرای خطـوط شـبکه سراسـری درون      اصالح پهنای باند خطـوط اصـلی شـبکه سراسـری      -

 های اصلی عملیات مالیاتیسازمانی پشتیبان برای ساختمان

 های سازمان امور مالیاتیسازی زیرساختهای حیاتی کشور در رابطه با سامانههای امناجرای پروژه -

 سازی سامانه در ادارات کل و به کلیه منابع و وظایف مالیاتیتوسعه پیاده -

 

 و ارایه الیحه دایمی شدن قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده ی آزمایشیاجرا( 1.1

بـه مصـرف, اجتنـاب از اخـذ      گـذاری های مالیاتی, انتقال بار مالیاتی از تولید و سرمایهبا هدف گسترش پایه .779

ز طریق زنجیره توسعه اطالعات مالیاتی او  و خدمات, افزایش درآمدهای مالیاتی هامالیات مضاعف از کاال

طـوالنی در   پس از یک دوره نسبتاً قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیتهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده,

 .اجرا درآمده است صورت آزمایشی به به همان سالاز نیمه دوم  تصویب و 7931سال 

شـرح ذیـل بـرای مشـمولین     مرحلـه فراخـوان بـه     1دوره مالیـاتی در قالـب    90در تـاکنون  اجرای این قانون  .771

 :ه استسازی شد پیاده

کلیه واردکنندگان, کلیه صادر (: 7931از ابتدای مهرماه )مشمولین مرحله اول ثبت نام و اجراء  -

سه میلیارد  7931کنندگان, کلیه فعاالن اقتصادی که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در سال 

و کلیه فعاالن اقتصادی که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات  (به جز اصناف)ریال یا بیشتر بوده است 

به جز .), یک میلیارد ودویست پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است7931آنها در پنج ماهه آغازین سال 

 (اصناف

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی صرف (:7933از ابتدای مهرماه )مشمولین مرحله دوم ثبت نام  و اجراء  -

اند, شاغل زان فعالیت که در مرحله اول ثبت نام, مشمول مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بودهنظر از می

به جز فعالیتهای )قانون مالیاتهای مستقیم 31ماده ( الف)به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرر در بند 

 (  قانون مالیات بر ارزش افزوده 71معاف موضوع ماده 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (:7933از ابتدای فروردین ماه )نام و اجراء مشمولین مرحله سوم ثبت  -

اند, در صورتی که در سال دوم ثبت نام, مشمول مالیات بر ارزش افزوده نگردیده و که در مراحل اول

ها سه میلیارد آن( غیر معاف یا معاف و غیر معاف)ها و ارائه خدماتمجموع فروش کاال 7933یا  7931
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اشخاصی که شاغل به . نام و اجرای قانون خواهند بودباشد, مشمول مرحله سوم ثبتاالتر میریال و ب

باشند و همچنین مشمولین بندهای قانون مالیات بر ارزش افزوده می 71فعالیتهای صرفاً معاف موضوع ماده 

اصناف کشور قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای  31ماده ( ر)و ( ب)

 .نام در این مرحله مستتنی خواهند بودهستند, از ثبت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که (:7933از ابتدای مهرماه )مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجراء  -

اند, شاغل به برخی از در مراحل اول, دوم و سوم ثبت نام, مشمول مالیات بر ارزش افزوده نگردیده

قانون مالیاتهای مستقیم با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مالیات از  31ماده ( ب)ندفعالیتهای موضوع ب

 . . .ها و آالت, صاحبان تاالرهای پذیرایی و رستورانفروشندگان طال و جواهر, فروشنگان آهن: قبیل

مراحل کلیه اشخاص حقوقی که در (: 7930از ابتدای مهر ماه )مشمولین مرحله پنجم ثبت نام و اجراء  -

اند در صورتی که در هریک از اول, دوم, سوم و چهارم ثبت نام, مشمول مالیات ارزش افزوده نشده

( غیر معاف یا معاف و غیر معاف)که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات  7933یا  7933, 7931سالهای 

همچنین . نون خواهند بودنام و اجرای قاها  یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبتآن

رسند و حائز یا می ه وایجاد, تاسیس و به ثبت رسید 7930کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 

غیر معاف یا معاف و غیر )اند, در صورتی که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات شرایط مذکور نگردیده

رد ریال و بیشتر برسد, از اولین دوره مالیاتی بعد های بعد, به یک میلیایا سال 7930ها در سال آن( معاف

 .نام و اجرای قانون خواهند بوداز رسیدن به آستانه مذکور, مشمول مرحله پنجم ثبت

صرفنظر )اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (: 7931از ابتدای )مشمولین مرحله ششم ثبت نام و اجراء  -

: های زیر اشتغال دارند الیاتهای مستقیم که به فعالیتقانون م« 31»موضوع ماده ( از مبلغ فروش ساالنه

های زنجیره ای با مالکیت   های غذاخوری, سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی  ها, سالن چلوکبابی

فعاالن  .واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارگ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز

نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند,   اول تا پنجم ثبتاقتصادی که واجد شرایط مراحل 

نام این نظام مالیاتی, جزء مؤدیان مشمول   حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت

نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط,  مراحل قبلی ثبت 

 .بودخواهند 
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 7931وضعیت تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای اجرای قانون تا پایان سال  .771

شـخص حقیقـی    913,110شـخص حقـوقی و    171,131مودی بوده است که از این تعداد  110,371برابر با 

 .اندنام کردهثبت

افـزوده کشـور و تغییـر اساسـی ترکیـب درآمـدهای مالیـاتی,         مالیات بر ارزش نظامعلیرغم عملکرد مناسب  .771

این قانون به وجود آمـده اسـت کـه در     دوره اجرای آزمایشیطی نیز ها و مشکالت اجرایی مختلفی  چالش

 کشور در جهت کاهش این مشـکالت  سازمان امور مالیاتی اگرچه. ندها مورد اشاره قرار گرفت بخش چالش

در  اصـالحات  یکسـری  انجـام با این وجـود,   , اماداده است انجام قوانین موجود  چارچوب ا دراصالحاتی ر

در الیحـه دائمـی شـدن قـانون مالیـات بـر        ایـن موضـوع   کـه  باشـد ضروری مـی حوزه قوانین و مقررات نیز 

 گرفتـه مورد توجـه قـرار   باشد,  دولت در حال بررسی می سیون اقتصادییکم اکنون در که هم  افزوده ارزش

 :مهمترین سیاستهای حاکم بر این الیحه به شرح ذیل است. است

 مالیات دامنه شمول گسترشجامعیت قانون و  -

 سازی قانون سازی و ساده  شفاف -

 پذیری قانون نسبت به تغییرات محیطی افزایش انعطاف -

 ها شهردارییکپارچگی قانون و تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان جایگزین عوارض  -

 (توسعه مالیات  الکترونیکی)مکانیزه کردن کامل فرآیندهای مالیاتی  -

 های اجرایی قانون ضمانتتقویت  -

 اجرای مالیات بر ارزش افزوده تک نرخی با وضع مالیات مقطوع برای کاالها و خدمات خاص -

 سازی مبادالت اقتصادی کشور شفاف -

 هدفمند کردن مشوق های مالیاتی -

دار وزارت  اولویـت   از دو پـروژه  یسازی کامل مالیات بر ارزش افزوده به عنـوان یکـ   پیاده شایان ذکر است .771

 . تعیین شده است "ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی"توسط  7931امور اقتصادی و دارایی در سال 

: باشد می زیر شرح بهمالیات بر ارزش افزوده  شدن قانون در پیش نویس الیحه دائمی اساسیاهم تغییرات  .773

 مالیاتدامنهشمولگسترش

, حـق لیسـانس, حقـوق    شی از حقوق نظیر انتقـال دانـش فنـی   مالیات به واگذاری بخ گسترش دامنه شمولـ 

 م تجاریی, حق اختراع, انتقال مجوز, عال های صنعتی و بازرگانی, حقوق محصوالت نرم افزاری مالکیت
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 ـ توسعه و تکمیل مالیات سبز 

 :خاص شامل( مالیات بر موارد)کاالها و خدمات بر مالیات بازنگری در ـ 

  عـالوه بـر نـرخ    )کوره بنزین, انواع سوخت هواپیما, گاز طبیعی, نفت سفید, نفتافزایش نرخ مالیات

 (عمومی

 (عالوه بر نرخ عمومی)خدمات مخابراتی 

 (عالوه بر نرخ عمومی)سیگار و محصوالت دخانی مالیات افزایش نرخ 

 (عالوه بر نرخ عمومی)های گازدار واردات خودرو و نوشابه لیاتما افزایش نرخ 

 گذاری خودروهای وارداتی با حجم موتور بیش از مالیات شماره نرخ افزایش CC 1000  

 هایمالیاتبرارزشافزودهدربخشکاالهایکشاورزیوکاالهایمصرفیدرسبدخانوارتکمیلمعافیت

اعطای معافیـت بـه کاالهـا و خـدمات اساسـی در سـبد        ضرورتهای موضوع این قانون با توجه به  معافیت -

دهی به مصرف احصا و محدود گردیـده و همچنـین برخـی     جهت ه منظورخانوار و استفاده بهینه از قانون ب

نقل   ات حمل ومحاسبه دقیق مالیات و عوارض متعلقه از جمله خدم امکان کاالها و خدمات به جهت عدم

و همچنین با توجه به ماهیت برخی از خدمات از ... حق تألیف و بیمه,  خدمات المللی, خدمات بانکی, بین

 .است  معاف گردیده... ها  جمله خدمات دارو و درمان و آرامستان

 اجراییقانونهایضمانتتقویت


 های دولتی به پرداخت صورتحساب پیمانکاران  الزام دستگاه -

های اجرایـی بـه سـازمان امـور      ایجاد ظرفیت حقوقی الزم به منظور پرداخت مستقیم مالیات توسط دستگاه -

 مالیاتی کشور حسب ضرورت به نیابت از پیمانکاران و فروشندگان کاالها و خدمات

 تقدم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر طلبکاران -

 .های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده بخش جرم انگاری مالیاتتسری احکام  -

 یانحلقهآخرزنجیرهارزشافزودهاجرایمالیاتبرارزشافزودهسادهشدهبرایمؤد
 

نظر به این که بعضی از مؤدیان به دالیـل مختلـف از جملـه سـطح سـواد و تحصـیالت و پیچیـدگی قـانون          -

قانون مالیات بـر   الیحه دایمی شدن رای کامل این قانون نیستند, لذا , درمالیات بر ارزش افزوده قادر به اج
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های ماقبل آنها اطمینان  برای مؤدیان حلقه آخر که از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حلقه ,ارزش افزوده

 ضـریبی  بر اساس توجه به حجم فروش و نرخ مالیات بر ارزش افزوده مالیات موضوعه آنها با شده,حاصل 

 . خواهد شدتعیین و وصول  مشخص,

 هاهاودهیاریوارضبهشهردارینرخمالیاتبرارزشافزودهوتخصیصبخشیازدرآمدبهعنوانجایگزینعسازیهیکپارچ
 

های مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده, صرفاً بـرای عرضـه    نرخ تعدد به منظور اجتناب از -

-پس از واریز وجوه حاصـله بـه حسـاب خزانـه     ه است کهتعیین گردید یکاالها و ارائه خدمات نرخ مالیات

بر اساس نسبتی معین, بخشی از درآمدهای وصولی به حسـاب درآمـد عمـومی و بخشـی دیگـر بـه        ,داری

های سراسرکشور واریز خواهـد   ها و دهیاری عنوان جایگزین عوارض به حساب وزارت کشور, شهرداری

مکانیزم توزیع عوارض به نحوی طراحی شده است که عوارض مربوط به کاالها و خدمات عمومی از  .شد

 . های سراسرکشور توزیع گردد ق استانداریطری

 مالیاتیههایکاهشنرخجریم

در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده, نرخ جرایم باال برای تخلف و عدم انجام تکالیف توسط مؤدیـان تـا   

حدود چهار برابر اصل مالیات تعیین گردیده, لکن در این اصالحیه, منطقی نمودن جرایم و تناسـب تخلـف   

 .با جریمه مد نظر قرار گرفته و نرخ جرایم نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته است( جرم)قانون  از

 هایمستقیمتحقوقیقانونمالیاتازظرفیحداکثریاستفاده

مالیات بر ارزش افزوده, صرفاً احکام مقرر در سه فصل و هشت ماده مورد استفاده قرار گرفته ( 99)در ماده 

جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده, ضمن توجه به اصالحات بعمل آمده اخیر در قـانون  لکن در اصالحیه 

مـاده از قـانون مـذکور نیـز در خصـوص قـانون        11های مستقیم, عالوه بر سه فصل مـذکور, احکـام    مالیات

. باشد مالیات بر ارزش افزوده جاری می

 ایهاینمونهیگوتأکیدبررسیدیسكهاوامکانحسابرسیبرمبنایررسیدگیپرهیزازاطاله 

وجـود   مالیات بـر ارزش افـزوده  مؤدیان مالیاتی  یتمام پرونده های مالیاتی نظر به این که امکان رسیدگی به

های نظـام مالیـاتی اسـت, لـذا اختصـاص بهینـه اوقـات کـاری و          ندارد, رسیدگی مؤثر و هدفمند از اولویت

 .شود رتقاء کیفیت حسابرسی میهای مهم, منجر به ا تمرکز بر پرونده
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 امورمالیاتیکشورافزایشاختیاراتسازمان

سازی مالیات بـر ارزش افـزوده بـرای برخـی از      در موضوعاتی نظیر فراخوان مؤدیان تعیین حدآستانه و ساده

مؤدیان حلقه آخر و امکان دریافت مالیات به صورت برخط و همزمان با انجام تراکنش بانکی وجوه مربوط 

به مبادله, الزام کارفرمایان و خریداران اعم از دولتی و غیر دولتی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط 

 .در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است... به پیمانکاران و 

 شوندصورتمشارکتادارهمیوضعمقرراتیدرخصوصانحالل،فوتوواحدهاییکهبه

باشـد,   االشاره دارای خالء می که قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی در خصوص موضوعات فوقنظر به این

فلذا به منظور اجرای بهینه این قانون و تعیین تکلیف وضعیت واحد شغلی بـه ایـن موضـوعات در بـازنگری     

 .توجه شده است

 هایکاربردیقانونهتعریفواژ 

نخستین مسـأله در تحلیـل قـوانین و    اینکه و  افزوده ون مالیات بر ارزشهای قان به دلیل تفاسیر مختلف از واژه

هـای   لـذا برخـی از واژه  , دامنه شمول و تعاریف واژگان خـاص مـی باشـد,    شناخت دقیق موضوع ,مقررات

کـاال, عرضـه کـاال, حقـوق,      مالیـات متعلـق,   ارزش افـزوده,  مالیات بر مالیات, واژه قانون, از جمله کلیدی

  .به طور شفاف تعریف گردیده است... خدمات, واردات, صادرات, اعتبار مالیاتی و 

 های مکانیزه فروش  الیحه قانون استفاده0 نگهداری و نظارت بر صندوق( 4.1

 اهمیـت های مکانیزه فروش و نظـر بـه    های ذکرشده درخصوص استفاده مودیان از صندوق با توجه به چالش .773

قانون مالیـات   یهای مکانیزه فروش در کاهش مشکالت اجرایموضوع و همچنین نقش انکارناپذیر صندوق

بر ارزش افزوده, سازمان امور مالیاتی کشور با بررسی شرایط جامعه و نیز تجارب جهانی اقدام به تهیه الیحه 

بـه   1/77/7931خ یتـار کـه در   است های مکانیزه فروش کردهقانون استفاده, نگهداری و نظارت بر صندوق

 .مجلس محترم شورای اسالمی تقدیم شده است

 :شده است تدویناین الیحه با محورهای ذیل تهیه و  .710

  کلیات, تعاریف و مفاهیم .7

  سامانه مکانیزه فروش( سخت افزاری و نرم افزاری)الزامات مربوط به مشخصات فنی .1

  (اشخاص مشمول) تکالیف فعاالن اقتصادی .9
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  سازمان, دستگاه ها و مراجع ذیربط وظایف .1

  وظایف و تکالیف عرضه کنندگان و ارایه دهندگان خدمات صندوق .1

  تشویقها و تسهیالت .1

  ضمانتهای اجرایی .1

  نظارت بر اجرا  و حل اختالف .3

, دارای پیامـدهای متبتـی بـرای دولـت, فعـاالن اقتصـادی, اتحادیـه و        تصویب و اجرای موفق قانون مـذکور  .717

 :باشد به طور عام و نیز فعاالن اقتصادی به طور خاص میاصناف کشور 

 دولتونظاماقتصادیکشور

 تأمین درآمدهای پایدار و سالم  -

 کمک به تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات مودیان در بخش مالیاتهای مستقیم  -

 امکان شناسایی فعاالن اقتصادی در نظام مبادالت اقتصادی  -

 تی کشور سهولت در تعیین ظرفیت مالیا -

 مصرف و به حداقل رساندن فرار مالیاتی / تولید/ سازی اقتصادی در طول زنجیره وارداتشفاف -

 کمک به بخشهای دولتی و خصوصی در سیاستگذاری, مدیریت و نظارت بر بازار کاال و خدمات -

شغلی و کاهش اختالف میان صاحبان  های مختلف های تشخیص مالیات در رستهسازی رویهیکسان -

 مشاغل با ادارات امور مالیاتی

 ساماندهی و تقویت نظارت بر جریان پول و کاال در کشور -

 افزایش عدالت در وصول مالیات -

 ساماندهی نظام توزیع و پخش در حوزه مشاغل  -

 کمک به ایجاد نظام جامع اطالعات اقتصادی   -

 فعاالناقتصادی 

  …صدور فاکتور فروش, موجودی کاال و انبار و های مربوطه مانند فعالیتاطالعات  تسهیل در ورود -

 سرعت در پردازش محاسباتو  ها صرفه جویی در وقت و هزینه -

 ترین حد ممکن به پایین اتکاهش درصد اشتباه ودقت و نظم  افزایش -
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 امکان شناسایی اقالم پرمصرف و پرفروش  موردنظر وهای  دسترسی به گزارش -

 امکان حذف دفاتر دستی -

 

 واگذاری مالیات مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت( 1.1

وصـول و   هـای مالیات, کاهش وقفـه  و تمکین های وصولکاهش هزینه با هدف کشور سازمان امور مالیاتی .711

تحقق مالیات الکترونیکی, اقداماتی را جهت بهبود و توسعه ارائه خـدمات انجـام داده    برای الزمایجاد بستر 

عالوه  ,به دفاتر پیشخوان دولت( وسائط نقلیه عمومی) واگذاری مالیات مشاغل خودرو ,در این راستا. است

کـاهش   موجب رونـق کسـب و کـار در بخـش خصوصـی و همچنـین       ,گری دولتتصدیمیزان  کاهشبر

کشـور شـده    مالیـاتی  سـازمان امـور   نیـروی انسـانی در   بخش قابل توجهی از آزاد سازی اداری وی هاهزینه

بخـش خصوصـی و    توسـط به مراکز خـدمات دهـی دولتـی     مودیان مالیاتی تسهیل دسترسیعالوه ه ب. است

  .استداشته ثیر بسزایی أنفعان تذی رضایت افزایش درکه هستند پراکندگی این مراکز از جمله مواردی

 در نفـر  7,731صـرفه جـویی    منجـر بـه   در حوزه مالیات مشـاغل خـودرو   دولت اتر پیشخوانـال شدن دفـفع .719

از دیگر آثـار متبـت    همچنین .شده است های مالیاتیدر سایر بخش آنهابکارگیری  وسازمان انسانی نیروی 

سایر منابع مالیـاتی و یـا پیـاده سـازی      و تخصیص آن بهمترمربع فضای اداری  71,101 سازیآزاد این طرح,

بایگـانی مـدیریت پرونـده, خـدمات مودیـان,       انی یا خدمت رسانی مالیاتی مانندهای نوین مالیات ستسیستم

مـؤدی بـه    7,110,000از مراجعـه بـیش از  با اجـرای ایـن طـرح     در مجموع .است بوده... دادرسی مالیاتی  و

 .شده است جلوگیری, های مالیاتیحوزه

 مقررات مالیاتیتنقیح قوانین و ( 1.1

بـرای  تنقیح قوانین و مقـررات مالیـاتی را    ,کشور به عنوان اولین دستگاه اجرایی کشور سازمان امور مالیاتی .711

برای تنقیح قوانین در  یبه پایان رسانده و هم اینک این پروژه به عنوان مرجع 7931 لغایت 7131دوره زمانی

زیـر    بـه شـرح   در این ارتباط اهم اقدامات انجام شده. گیردسایر دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می

 :باشدمی

 فقره 111صریح به تعداد نسخ  -

 117به تعداد ( مدت منقضی, ضمنی, تکراری, زائد و غیره: شامل)پیشنهاد نسخ -
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 701احکام مالیاتی معتبر به تعداد  -

 مالیات الکترونیکیگسترش  ریزی برایبرنامه( 7.1

سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای گذشته اقـدامات زیـادی را در جهـت ارائـه خـدمات الکترونیکـی و        .711

 :تحقق مالیات الکترونیکی انجام داده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از

 دریافت اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی -

 فراهم نمودن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات در منابع مختلف مالیاتی -

 اخذ الکترونیکی صورت معامالت فصلی مؤدیان مالیاتی -

 مالیات حقوق و دستمزدفهرست دریافت الکترونیکی  -

 :ارایه شده است( 91)در جدول های مالیاتیاظهارنامهعملکرد اقدامات مربوط به الکترونیکی شدن  .711

 های مالیاتی الکترونیکی تعداد اظهارنامه-(11)جدول

 1134 1131 1131 1131 1132 منبع

 1,111,137 1,117,391 9,317,111 1,391,119 7,113,919 مالیات مستقیم

 7,111,117 7,713,190 7,011,113 317,311 113,131 افزوده مالیات بر ارزش

 .1931گزارش برنامه عملیاتی سال : منبع

 توسعه پایگاه اطالعات اقتصادی مودیانایجاد و ( 8.1

پایگـاه اطالعـات مؤدیـان     بـه ایجـاد   سازمان امور مالیـاتی مکلـف  قانون برنامه پنجم توسعه,  710ماده مطابق .711

هـای  کلیـه دسـتگاه   واسـت   شـده و حقـوقی  ای اشـخاص حقیقـی    مالیاتی شامل اطالعات درآمدی و هزینـه 

موظفند ایـن   ,اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارندکه نیز ربط  ی و نهادهای عمومی و ذییاجرا

بـا همکـاری    هدسـتورالعمل مربوطـ   بـراین اسـاس   .اطالعات را در اختیار سـازمان امـور مالیـاتی قـرار دهنـد     

و  به تصویب هیأت وزیـران رسـید   11/70/7930دستگاههای ذیربط و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 

میلیـون رکـورد از مودیـان در     730شایان ذکر است در حال حاضـر حـدود  . آن آغازگردیدفرآیند اجرایی 

 .ثبت شده است ,سیستمهای اطالعاتی سازمان

م برای استقرار نظام یکپارچه مالیاتی اختصاص شماره منحصـر بـه   .م.مکرر ق 713برابر احکام مقرر در ماده  .713

ی سازمان تعیین شده است که در این ارتباط بانـک  فرد به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از تکالیف اصل

 .اطالعاتی اشخاص حقیقی وحقوقی با استفاده از شماره اقتصادی در سازمان ایجاد گردیده است
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دستگاه شـامل شـرکت پسـت, سـازمان      1اطالعات از  دریافت پایگاه مزبور,پیاده سازی همچنین در جهت  .713

ه صـورت اسـتعالم بـرخط و از بیمـه مرکـزی و گمـرک       ثبت احوال کشور و اداره کل ثبـت شـرکت هـا بـ    

در این راستا اهم  اقدامات سازمان امور مالیاتی . جمهوری اسالمی ایران به صورت آفالین محقق شده است

 :باشدکشور به شرح ذیل می

 :های اقالم اطالعات مورد نیاز سازمان شاملطراحی و تهیه بسته -الف  

اشخاص حقیقی, حقوق, خارجی و اطالعات کد ) احراز هویت و محل فعالیتاقالم اطالعاتی پایه  -7

 (پستی محل فعالیت

 (ها, کاالها و خدماتخرید و فروش دارائی) معامالت -1

 (واردات و صادرات)تجارت خارجی -9

 صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی -1

تعهدات, مجموع گردش و جابجائی تسهیالت اعطائی, ) های جابجائی نقدینگی مشتمل برتراکنش -1

 (وجوه نقد, گشایش اعتبار اسنادی

 (اعم از معامالت کاالها, خدمات و پیمانکاری) قراردادهای منعقده-1

 گزارشات صورت وضعیت پیشرفت کار قراردادهای منعقده -1

 های صادرهاطالعات بیمه نامه -3

 (غیر منقول)اطالعات نقل و انتقال اموال -3

 ت نقل و انتقال وسائط نقلیهاطالعا -70

 اطالعات نقل و انتقال سهام, سهم الشرکه و اوراق بهادار-77

 اطالعات حمل کاال و مسافر -71

برگزاری جلسات توجیهی و کارشناسی با دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی و  -ب 

برای تبادل اطالعات به شرح های الزم کارشناسی به منظور بررسی اقالم اطالعاتی, تجهیزات و بسته

 .پیوست

 .مقام عالی وزارت 19/70/7939مورخ 711131مکاتبه با دستگاههای اجرایی براساس بخشنامه شماره -ر
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 مدیریت بدهکاران مالیاتیسیستم  ساماندهی( 3.1

سیسـتم تحـت وب بـدهکاران    به منظور ساماندهی و مدیریت موثر مطالبات معوق مالیاتی در سطح کشـور,   .790

دسترسی بـه  . در سازمان امور مالیاتی اجرایی شده است 7931گیری آنالین از سال  مالیاتی با قابلیت گزارش

های معوق مالیـاتی بـه تفکیـک منـابع و ادارات و کنتـرل و       های دارای بدهی, میزان بدهی آمار دقیق پرونده

 .باشد ایجاد این سیستم می نتایجهای مالیاتی باال از  هیهای مهم دارای بد نظارت موثر نسبت به پرونده

 .باشـد های مالیاتی قطعی شده در سازمان مطابق با برنامه مربوط در حال اجـرا مـی  وصول بدهیبراین اساس  .797

های معوقه در ادارات وصول و اجرای کشور در هر سال مطـابق  برابر اقدامات انجام شده آمار وصول بدهی

 :شدباجدول ذیل می

  (ارقام میلیارد ریال) 34لغایت اسفند ماه  1187های معوقه سال آمار وصولی بدهی-(17)جدول

 1134 1131 1131 1131 1132 1183 1188 1187 موضوع
جمع وصولی بدهی های معوقه 

 1134لغایت  1187

 101,333 791,111 771,110 73,111 10,130 19,919 71,931 3,110 9,133 وصولی

 .1931گزارش برنامه عملیاتی سال : منبع

 های اجتناب از اخذ مالیات مضاعفتوافقنامه( 12.1

گذاری  های سرمایه های اقتصادی و مالی بین ایران و دیگر کشورها و توسعه زمینه به منظور تسهیل همکاری .791

گذاران بالقوه و نیز  سرمایههای مالی برای  با اغلب کشورها به ویژه کشورهای شریک تجاری و ایجاد انگیزه

گـذاران خـارجی در ایـران و بـالعکس, دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران          اجتناب از تضییع حقـوق سـرمایه  

کشور برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر درآمـد و سـرمایه بـه امضـا      11ای را با  های دوجانبه توافقنامه

 .کشور دیگر در دست اقدام دارد 91های جدید با  نامه فقتهایی را نیز برای انعقاد موا رسانده است و برنامه

فهرست کشورهای امضاکننده توافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با ایران -( 18)جدول   

 فرانسه الجزایر جمهوری آذربایجان

 ترکیه اندونزی آفریقای جنوبی

 تونس اوکراین آلمان

 چین بحرین اتریش

 روسیه بالروس اردن

 سریالنکا بلغارستان ارمنستان

 سوئیس ونزوئال ازبکستان
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 سوریه پاکستان اسپانیا

 سودان رومانی تاجیکستان

 کرواسی کره جنوبی عمان

 صربستان لهستان قرقیزستان

 مالزی ترکمنستان قزاقستان

 مقدونیه کویت قطر

 اسلوونی گرجستان لبنان

 

جهت انعقاد توافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با ایرانفهرست کشورهای در دست اقدام  -( 13)جدول   

 کشور مرحله

 تحت مذاکره کارشناسی

:مورد 79  

انگلستان, هلند, فیلیپین, سنگاپور, تایلند, اتیوپی, بنگالدش, عربستان سعودی, نیجریه, 

, لیبی, تانزانیا, مکزیک(متن جدید)آلمان  

(نیاز به حل و فصل)پاراف شده  
:مورد 9  

 بلژیک, هلند, نروژ

نهایی شده و در مرحله امضا )پاراف

(قرار دارد  

:مورد 1  

(پروتکل الحاقی)امارات متحده عربی, آلبانی, غنا, اکوادور, عراق  

 در جریان تصویب دولت و مجلس
:مورد 1  

 مجارستان, قبرس, جمهوری اسلواکی, مغرب

(قبل از مبادله اسناد)مصوب مجلس  

:مورد 70  

بوسنی و هرزگوین, جمهوری چک, مونته نگرو, ویتنام, کنیا, زیمبابوه, یمن, سنگال, ایتالیا, 

(موافقتنامه)عراق  
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