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  پیشگفتار

ــازمان هـــایی   ــاتی کشـــور از جملـــه سـ ــت ســـازمان امـــور مالیـ ــه داراي ارتبا اسـ ــان کـ ــترده اي بـــا ذینفعـ ،  طـــات گسـ

ــتگاههاي دولتـــی، نهادهـــاي قانونگـــذار، مـــردم و نهادهـــاي مـــالی اســـت  د ــی  . سـ ــر متغیـــر هـــاي محیطـــی مـ تغییـ

ــر   ــمگیري بـ ــاثیرات چشـ ــد تـ ــازمان    توانـ ــاي سـ ــتراتژي هـ ــداف و اسـ ــد اهـ ــته باشـ ــت  . داشـ ــروري اسـ ـابراین ضـ بنــ

موریـــت و اهـــداف ســـازمان  تـــالش تحقـــق چشـــم انـــداز ، مامـــدیران ســـازمان، بـــا درك ایـــن موقعیـــت در جهـــت 

  .مضاعف داشته باشند

اصلی جهت ارزیابی و اندازه گیري اهداف کالن سازمان با معیار ها و شاخص هاي مناسب و پایش  دوره اي آن از  ضروریات 

هر ساله  سازمان امور مالیاتی کشور در راستاي وظیفه قانونی خوداز این رو .حصول اطمینان از میزان تحقق آنها می باشد

مقایسه  به منظور رفع نیازهاي سیاستگذاران و پژوهشگران عرصه مالیات و را مالیاتی سازمان امور عملکرد مربوط بهاطالعات 

سازمان عالوه بر امکان  انتشار اطالعات مر بوط به عملکرد. منتشر می نمایدا تحوالت مالیاتی در کشورمان با دیگر کشوره

  .سیاست هاي تدوین شده ، مبنایی جهت مقایسه با عملکرد دیگر کشور ها را فراهم می نمایدو اصالح  عملکردارزیابی 

  اساتید و صاحب نظران در خاتمه سازمان امور مالیاتی آمادگی خود را براي دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات

 .به منظور انتشار هرچه بهتر این سالنامه اعالم می نماید

  

  کريعلی عس                  



  توضیحات ضروري 

آئین تأسـیس  (هیات وزیران  10/6/1380مورخ   ھ 23913ت /217133آیین نامه شماره 5 با توجه به اختیارات حاصل از ماده

سـایر اسـتانها بـه    . تشکیالت اداري و سازمانی استان تهران متفاوت از سایر استانها تعیین شده است) ر مالیاتی کشوروام سازمان

دام داراي یک اداره کل امور مالیاتی می باشند که مسئول وصول همه نوع مالیات ها در حوزه جغرافیـایی تحـت   جز تهران هر ک
با توجه به تعداد مؤدیان و حجم فعالیـت   تهران بزرگ .کل می باشد رهااد چندین  داراي استان تهران .می باشنداستان  پوشش

یعنی شرق، غرب، مرکـز، شـمال و   منطقه جغرافیایی  پنجبه , مرکز اداريتعدم ؤدیان و براي سهولت مراجعه مهاي اقتصادي و 

در هریـک از  .جنوب تقسیم شده و براي هر یک از مناطق فوق یک اداره کل امور مالیاتی با همـین عنـوان تشـکیل شـده اسـت     

مورد رسـیدگی قـرار   ) حقوقی و اشخاص درآمد اتفاقی ،حقوق ,مشاغل,امالك,ارث(منابع مالیاتی پرونده مالیاتی کلیه ادارات کل 

 اشـخاص حقـوقی و    وظیفه تشخیص و وصول مالیات مؤدیان بزرگ مالیاتی  ره کل امورااد مذکور،کل  اتادار برعالوه .می گیرد 

مالیـات   مسـئولیت وصـول  ) ارزش افزوده شهر تهران(اداره کل امور مالیاتی کاال و خدمات  به عهده دارد و  اشرکت هاي بزرگ ر
به صـورت اداره کـل    1387نیز از سال و شهرري کرج  هايشهرستان .شهر تهران را بر عهده داردارض و ارزش افزوده تجمیع عو

همچنین اداره کل مالیـات بـر ارزش افـزوده     .شودبه صورت مدیریت اداره می  نیز شهریارو منطقه شمیرانات و  ندداداره می گر

  . بر عهده دارد )به غیر از شهر تهران(دوده استاناستان تهران وظیفه وصول  این مالیات را در مح

  ؛لذا با توجه به مباحث فوق

  رات ابـه تفکیـک اد  تهران داده هاي آماري  استان  ها،در کنار سایر استاناستان تهران  يآمارداده هاي  عالوه بر ارائه
  .ارائه شده است  در انتهاي جداولنیز و بر اساس تشکیالت سازمانی 

 رگ، شرق، غـرب، مرکـز، شـمال،    ات کل امور مالیاتی مؤدیان بزادار هاي آماريداده شهر تهران شاملي آمارهاي داده

  .می باشد سایر مناطق استان تهرانباشد و سایر داده ها مربوط به  می ارزش افزوده شهر تهرانجنوب و 

  منحـل شـده و پرونـده هـاي      1386ال اداره کل امور مالیاتی شرکتها که جزء ادارات کل شهر تهران بوده است از سـ

  . کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ، شرق، غرب، مرکز، شمال و جنوب توزیع شده است مالیاتی شرکتها بین ادارات

  وصولی اداره کل وصول و اجرا به حساب ادارات کل مربوطه در شهر تهران واریز می شود 1387از سال . 

  باشدمتفرقه تهران مربوط به شهر تهران می.  



  و مفاهیم تعاریف
  هاي اقتصادي شاخص :فصل اول

اخذ شده است براي مشخص شدن تعریف اقالم آماري استفاده شده  سایر مراجع تولید آماراز آنجایی که آمارهاي این فصل از 

  .در این فصل به منابع ذکر شده مراجعه گردد

  عملکرد مالی دولت و درآمدهاي مالیاتی : فصل دوم 

  .شدن تعریف اقالم آماري استفاده شده در این فصل به منابع ذکر شده مراجعه گردد براي مشخص

  عملکرد درآمدهاي مالیاتی استان ها  :فصل سوم 

از آنجایی که سرجمع درآمدهاي مالیاتی استانی شامل مالیات بر واردات نمی باشد لذا این سرجمع با سرجمع کل مالیات 

  .وصولی کشور همخوانی ندارد

اداره کل امور مالیاتی کاال و خدمات به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده  ،با اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387سال از 
  . شهر تهران تغییر نام پیدا کرده است

ان تهران به به دلیل تفاوت فاحش درآمدهاي مالیاتی استان تهران با سایر استانها، در نمودارهاي این فصل، درآمد مالیاتی است

  . صورت زیرنویس ذکر شده است

  شاخص هاي عملکردي : فصل چهارم

به آن دسته از پرونده هایی گفته می شود که هنگام رسیدگی به :  1386براي عملکرد سال  پرونده فعالتعریف 

  .عملکرد مالیاتی آنها، فعالیت کسبی داشته اند
نده مالیاتی غیر فعال پرونده اي است که در سه عملکرد پرو :1387براي عملکرد سال  پرونده غیرفعالتعریف 

و پس از آن هیچگونه ) باشد 1381حداقل آخرین سال آن عملکرد سال (متوالی آخرین سال عملکرد رسیدگی شده 

پرونده هاي منحله که ختم تصفیه را نیز . نداشته و همچنین فاقد بدهی مالیاتی باشد) پولی و مالی(فعالیت اقتصادي 
  . م و هیچگونه بدهی مالیاتی ندارند جزء پرونده هاي غیرفعال تلقی می شونداعال

  

  .دشومخالف پرونده غیرفعال استفاده میپرونده فعال از تعریف تعریف  براي :1387براي عملکرد سال  پرونده فعالتعریف 

  

  و آموزش نیروي انسانی : فصل پنجم

ند اما به عبارت است از کارکنانی که در استخدام سازمان هست امشخصنمنظور از نوع استخدام  5- 9و  5- 8در جداول 
  .مشغول به کار نیستند... زمان و هاي بدون حقوق، مأموریت خارج از سادالیلی از جمله مرخصی

- و باالتر می) و پست هاي همطراز( یس گروهئر ، سطوح5-11و  5- 13در جداول  منظور از رده شغلی مدیران و سرپرستان

  .باشد
 آمار هاي بین المللی : صل ششمف

و سایر اطالعات مورد نیاز ازطریق مراجعه به منابع ذکر شده قابل  جداول ارائه شده است ذیلتوضیحات مورد نیاز در 

  .دسترسی می باشد

    



  عالئم
  عالمت  شرح

  -  آمار وجود ندارد

  #  رقم در دسترس نیست

  ө  محاسبه امکان پذیر نیست

  □  تارقام برآوردي اس

  ▲  در ارقام تجدید نظر شده است

  ∞  ارقام مقدماتی است
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فصل اول

شاخص هاي اقتصادي 

1



نرخ تورمسال
شاخص کل بهاي کاال و خدمات 

شهري

138115.875

138215.686.7

138315.2100

138410.4110.4

138511.9123.5

138618.4146.2

138725.4183.3

138810.8203

جدول1-1: نرخ تورم و شاخص کل بهاي کاال و خدمات شهري (100=1383)

مأخذ :نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي
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ارقام به میلیارد ریال و درصد

سال
تولید ناخالص داخلی به 

قیمت جاري

رشد تولید ناخالص داخلی 

(درصد)

13821,109,532-

13831,406,031-

1384▲1,831,7376.9

1385▲2,224,0936.6

1386▲2,882,2366.7

1387□3,691,8002.3

1388□3,937,2001.5

مأخذ :نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي

جدول 2-1: رشد تولید ناخالص داخلی ایران 
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درصد

رشد تولید ناخالص داخلی ایران سال هاي :1-3نمودار  

1388الی  1384

3



متوسط ارزش (تن به دالر)ارزش (میلیون دالر)وزن (هزار تن)متوسط ارزش (تن به دالر)ارزش (میلیون دالر)وزن (هزار تن)

138318,0776,84737934,44835,3891,027

138424,98310,47441935,46639,2481,107

138527,76612,99746843,49241,723959

138632,11815,31247741,69648,4391,162

138733,25318,33455144,14856,0421,269

138846,47021,32145951,85155,1901,064

جدول 3-1: وضعیت بازرگانی خارجی کشور 

مأخذ :نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي

سال 
واردات (CIF)صادرات غیرنفتی 

4



ارقام به میلیارد ریال و درصد

سرعت گردش نقدینگیرشد نقدینگیحجم نقدینگیسال

1383685,867.230.22

1384921,019.434.32

13851,284,199.439.41.8

13861,640,29327.71.8

١٣٨٧1,901,36615.91.9

13882,355,88923.91.7

مأخذ :نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي

جدول4-1: حجم، رشد و سرعت گردش نقدینگی
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درآمدهاي مالیاتی 

فصل دوم

عملکرد مالی دولت 

و

6



1388▲1381138213831384138513861387سال

61,974196,123266,374467,251231,131298,203379,338460,737درآمدها

50,58765,09984,421134,574151,621191,815239,741300,036  درآمدهاي  مالیاتی

11,387131,024181,953332,67679,510106,388139,597160,702  سایر درآمدها

147,572295,541394,710597,760415,788421,285582,723593,784پرداخت هاي جاري(هزینه اي)

133,047-203,385-123,082-184,657-130,509-128,336-99,419-85,598-تراز عملیاتی

103,183129,031151,413187,295182,797174,792216,637164,422واگذاري دارایی هاي سرمایه اي

        163,627      215,650       181,881173,519        186,342   150,413 128,154  102,626  درآمد نفت

5568771,0009529161,273987796   سایر

تملک  دارائی هاي سرمایه اي(پرداختهاي 

عمرانی)
54,75373,80072,306117,639145,571147,752223,019198,173

33,751-6382-48,43055,23179,10769,65637,22627,040خالص واگذاري داراییهاي سرمایه اي

166,798-209,767-96,042-147,431-60,853-49,229-44,187-37,169-تراز عملیاتی و سرمایه اي **

64,80668,32481,48883,321161,061156,614246,227220,114واگذاري دارایی هاي مالی

37,16844,18850,02360,853147,43196,042209,767166,798خالص واگذاري داراییهاي مالی

** تراز عملیاتی و سرمایه اي از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاري داراییهاي سرمایه اي بدست می آید.

ماخذ: نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور

ارقام به میلیارد ریال جدول1-2 : وضعیت عملکرد مالی دولت (به استثناي درآمدها و پرداخت هاي اختصاصی)
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میلیارد ریال 

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

درآمدهاي مالیاتی درآمد نفت
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پرداخت هاي جاري(هزینه اي)منابع بودجه عمومی دولتدرآمدهاي مالیاتی (عملکرد)سال

138150,587229,964147,572

138265,099393,478295,541

138384,421499,275394,710

1384134,574737,866597,760

1385151,621574,989415,788

1386▲191,815629,609421,285

1387▲239,741842,202.5582,723

1388300,035.5845,273.2593,783.9

ماخذ: جدول2-1

جدول 2-2: روند درآمدهاي مالیاتی، منابع بودجه عمومی و پرداخت هاي جاري دولت           ارقام به میلیارد ریال

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1381 1382 1383 1384 1385 1386▲ ▲1387 1388
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روند درآمدهاي مالیاتی، منابع بودجه عمومی و پرداخت هاي جاري دولت :2- 2نمودار 

)عملکرد(درآمدهاي مالیاتی  منابع بودجه عمومی دولت 

)هزینه اي(پرداخت هاي جاري
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ارقام به درصد

سال

نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

درآمدها و واگذاري دارایی هاي 

سرمایه اي

نسبت درآمدهاي 

مالیاتی به اعتبارات 

هزینه اي

نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

پرداخت هاي جاري وتملک 

دارایی هاي سرمایه اي

نسبت درآمدهاي 

مالیاتی به منابع 

بودجه عمومی دولت

138130.634.325.022.0

138220.022.017.616.5

138320.221.418.116.9

138420.622.518.818.2

138536.636.527.026.4

138640.645.533.730.5

1387▲40.241.129.828.5

138848.050.5337.935.5

ماخذ:جدول شماره 2-1

پردازش:دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی

جدول 3-2:روند نسبت درآمدهاي مالیاتی به اجزاء بودجه عمومی دولت 
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سال
درآمدهاي مالیاتی 

(عملکرد)

درآمدهاي مالیاتی 

(مصوب بودجه)(1)

درآمدهاي مالیاتی (اهداف 

برنامه چهارم توسعه)(2)

نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

درآمدهاي مالیاتی مصوب 

بودجه

نسبت درآمدهاي 

مالیاتی به اهداف 

برنامه چهارم توسعه

138150,586.5062,416-81θ

138265,099.0074,781-87.1θ

138384,421.1088,998-94.9θ

1384134,574.40143,904117,83093.5114.2

1385151,620.90177,617150,39885.4100.8

1386191,815.30197,295182,52297.2105.1

1387239,741.40217,155218,559110.4109.7

1388300,035.50300,600262,63199.8114.2

قوانین بودجه و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزيماخذ:(1)

برنامه چهارم توسعه(2)

جدول 4- 2: مقایسه درآمدهاي مالیاتی با مصوب بودجه و اهداف برنامه چهارم               (ارقام به میلیارد ریال)

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388

درصد

نسبت درآمدهاي مالیاتی به درآمدهاي مالیاتی مصوب بودجه : 2-7نمودار 

1384 1385 1386 1387 1388

درصد

نسبت درآمدهاي مالیاتی به اهداف برنامه چهارم توسعه : 2-8نمودار 
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ارقام به میلیارد ریال و درصد 

سال
درآمدهاي مالیاتی 

(عملکرد)

تولید ناخالص داخلی جاري به 

قیمت بازار(1)

نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

تولید ناخالص داخلی

138150,587926,4765.5

138265,0991,109,5325.9

138384,4211,406,0316

1384▲134,5741,831,7377

1385▲151,6212,224,0936.8

1386▲191,8152,882,2366.7

1387□239,7413,691,8006.5

1388□300,035.53,937,2007.6

ماخذ:(1)

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

نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي
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جدول 6 -2:درآمدهاي مالیاتی دولت به تفکیک منابع                                                                  ارقام به میلیارد ریال

                   سال

         منابع

26,027.564,459.972,861.792,610.8127,794.2167,299.9بند اول : مالیات اشخاص حقوقی

5,405.56,047.59,787.014,496.316,366.78,606.0علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی 

 معوق اشخاص حقوقی دولتی ووصولی مالیات عملکرد        

سال قبل 

5,641.48,836.613,788.121,287.141,366.771,005.6

274.7200.0257.1210.2223.0174.9نهاد ها و بنیاد هاي انقالب اسالمی 

14,705.817,506.922,449.227,380.733,137.450,781.8اشخاص حقوقی غیر دولتی 

0.031,869.026,134.029,236.536,700.436,731.6عملکرد نفت 

0.00.0446.30.00.0مالیات اضافی شرکت مخابرات 

11,773.315,253.119,451.325,960.631,587.733,928.0بند دوم : مالیات بردرآمدها

3,482.54,782.26,203.38,879.810,533.111,309.6 حقوق کارکنان بخش عمومی

2,420.33,528.84,858.06,309.99,036.99,598.7 حقوق کارکنان بخش خصوصی

5,289.16,289.07,515.69,726.510,881.111,622.7 مشاغل

535.0626.3835.6974.71,065.21,330.1 مستغالت

46.326.838.769.771.466.8 متفرقه درآمد 

4,096.14,316.65,378.37,762.37,770.67,801.9بند سوم : مالیات بر ثروت

274.6336.4447.1719.0883.61,020.4ارث

907.1784.9851.81,248.41,405.81,266.4 نقل و انتقاالت و سرقفلی    

512.7475.4465.3934.6888.6622.3 نقل و انتقال سهام

246.9618.31,083.51,246.51,089.61,210.3 نقل و انتقال امالك

2,142.02,089.52,520.63,539.93,478.43,657.5حق تمبر و اوراق بهادار 

12.812.110.073.924.625.1اتفاقی

41,896.984,029.697,691.3126,333.6167,152.5209,029.7جمع مالیات هاي مستقیم

33,087.335,954.139,806.348,818.956,689.162,554بند چهارم: مالیات بر واردات

9,437.014,590.714,123.216,662.715,899.628,451.3بند پنجم: مالیات بر کاال و خدمات

2,684.72,958.93,183.43,577.12,577.15,424.9مالیات بر فروش فرآورده هاي نفتی 

3,367.53,721.64,833.85,388.23,880.91,434.5دو درصد مالیات سایر کاالها و خدمات   

2,427.516,154.4----مالیات بر ارزش افزوده 

205.7264.3507.0648.0735.2744.5 عوارض خروج مسافر از مرزهاي کشور 

154.8268.0357.3342.8398.9771.7مالیات بر فروش سیگار 

682.1849.5854.01,032.01,201.91,489.8مالیات بر نقل وانتقاالت اتومبیل 

1,074.51,299.01,401.31,835.32017.12,431.6 مالیات شماره گذاري خودرو 

1,019.91,033.41,606.02,651.41957.2مالیات حق اشتراك تلفنهاي خودکار

247.7206.4239.2256.4151.7مالیات بر فروش نوشابه هاي غیر الکلی 

0.03,989.61,141.2931.9552.1مالیات بر تلفن همراه 

0.40.0-0.00.00.0سایر

84,421.2134,574.4151,620.8191,815.2239,741.2300,035.5کل مالیات ها (مستقیم و غیرمستقیم)

1388

ماخذ:  دفتر حسابهاي مالیاتی  

13831384138513861387

******
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مالیات اشخاص : بند اول 

حقوقی

53%

مالیات بردرآمدها: بند دوم 

13%

مالیات بر ثروت: بند سوم 

3%

مالیات بر واردات: بند چهارم

24%

مالیات بر کاال و : بند پنجم

خدمات

7%

 1387ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور : 2- 10نمودار 

مالیات اشخاص : بند اول 

حقوقی

56%

مالیات بردرآمدها: بند دوم 

11%

مالیات بر ثروت: بند سوم 

3%

مالیات بر واردات: بند چهارم

21%

مالیات بر کاال و : بند پنجم

خدمات

9%

 1388ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور : 2- 11نمودار 
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 مالیات بر کاال و خدماتمالیات بر وارداتجمع مالیات هاي مستقیممالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهاسال                         منابع
جمع مالیات هاي 

غیر  مستقیم
کل مالیات ها

10,2173,16687014,2536,1712,3718,54222,795سه ماهه اول 1384

15,0404,2971,12620,4637,6872,74510,43230,895سه ماهه دوم 1384

11,8214,0061,19617,0239,6892,92212,61129,634سه ماهه سوم1384

27,3823,7841,12432,29012,4086,55218,96051,250سه ماهه چهارم1384

64,46015,2534,31784,03035,95414,59150,545134,574جمع کل

14,7024,1941,01219,9098,1893,93112,12032,029سه ماهه اول 1385

20,6785,3771,33527,3909,1222,87011,99239,382سه ماهه دوم   1385

17,6915,0111,42724,1289,9593,44613,40437,532سه ماهه سوم 1385

19,7914,8691,60426,26412,5363,87716,41342,677سه ماهه چهارم1385

72,86219,4515,37897,69139,80614,12353,930151,621جمع کل

18,0475,4631,52525,0359,4573,69013,14738,181 سه ماهه اول 1386

34,5677,3471,82143,73511,9134,22016,13359,868 سه ماهه دوم 1386

20,5906,6292,28829,50711,4554,45715,91245,419سه ماهه سوم 1386

19,4066,5222,12828,05715,9954,29620,29148,347سه ماهه چهارم1386

92,61125,9617,762126,33448,81916,66365,482191,815جمع کل

22,6306,6182,15531,40412,5154,27316,78748,191سه ماهه اول 1387

45,2969,2002,14156,63713,4473,99517,44274,079سه ماهه دوم 1387

32,6218,3881,75942,76915,6462,55918,20460,973سه ماهه سوم 1387

27,2477,3811,71536,34315,0825,07420,15656,499سه ماهه چهارم 1387

127,79431,5887,771167,15356,68915,90072,589239,741جمع کل

22,5908,1441,72032,45410,3666,52416,89049,344سه ماهه اول 1388

50,1739,2911,56761,03115,0705,55920,62981,660سه ماهه دوم 1388

47,4468,6932,34058,47812,6367,53120,16778,645سه ماهه سوم1388

47,0917,8012,17557,06724,4838,83733,32090,387سه ماهه چهارم 1388

167,30033,9287,802209,03062,55428,45191,005300,035جمع کل

 جدول7-2: درآمد هاي مالیاتی  به تفکیک منابع و فصول                                                                                                           ارقام به میلیارد ریال

ماخذ: نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي
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فصل سوم

استان ها

عملکرد درآمدهاي مالیاتی 
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مالیات هاي مستقیم
مالیات بر 

کاالوخدمات
مالیات هاي مستقیمجمع کل

مالیات بر 

کاالوخدمات
جمع کل

700,33881,014781,352739,378103,491842,869استان آذربایجان شرقی

258,89953,144312,043286,05070,939356,989استان آذربایجان غربی

107,9155,782113,697137,71724,181161,898استان اردبیل

1,961,720411,4362,373,1562,618,988309,4032,928,391استان اصفهان

61,1291,69762,82681,04617,28098,326استان ایالم

539,7919,856549,647876,80913,601890,410استان بوشهر

15,921,0264,214,38220,135,40818,008,0688,861,66426,869,732استان تهران

75,7676,91782,68497,58712,806110,393استان چهارمحال وبختیاري

982,326154,8011,137,1271,086,777233,9631,320,740استان خراسان

2,085,878135,5212,221,3992,042,278147,1632,189,441استان خوزستان

238,3884,385242,773221,86619,226241,092استان زنجان

140,6254,964145,589156,60331,295187,898استان سمنان

157,09017,882174,972154,63917,816172,455استان سیستان و بلوچستان

755,76288,929844,691811,228139,561950,789استان فارس

471,98310,299482,282399,479102,048501,527استان قزوین

124,93316,525141,458135,86129,858165,719استان قم

97,1234,967102,090123,41420,797144,211استان کردستان

441,87133,269475,140482,87975,904558,783استان کرمان

184,33215,644199,976234,63336,007270,640استان کرمانشاه

55,3441,23956,58366,6634,07870,741استان کهگیلویه وبویراحمد

133,41015,627149,037152,75821,809174,567استان گلستان

359,682438,016797,698370,23463,364433,598استان گیالن

146,5748,442155,016172,87722,707195,584استان لرستان

395,58834,126429,714450,86376,536527,399استان مازندران

767,06013,597780,657660,09387,197747,290استان مرکزي

267,166346,062613,228401,96044,340446,300استان هرمزگان

172,13319,802191,935177,26034,719211,979استان همدان

351,7169,859361,575328,68761,442390,129استان یزد

18,863538,196-27,52663,976557,059-91,501متفرقه

28,047,0716,130,65834,177,72932,033,75410,664,33242,698,086جمع کل استان ها

------جنوب تهران

424,854-387,272424,854-387,272شرق تهران

------شمال تهران

507,375-475,318507,375-475,318غرب تهران

833,968-821,471833,968-821,471مرکز تهران

4,039,039-3,223,3304,039,039-3,223,330شرکتها 

9,500,668-7,216,9269,500,668-7,216,926مودیان بزرگ  

3,913,5423,913,542282,2758,544,8618,827,136-کاال و خدمات

2,057,50102,057,501000متفرقه تهران

1,739,208300,8402,040,0482,419,889316,8032,736,692تهران 

------کرج

15,921,0264,214,38220,135,40818,008,0688,861,66426,869,732جمع کل استان تهران

ماخذ:دفتر حسابهاي مالیاتی

جدول1-3 :درآمدهاي مالیاتی استان ها به تفکیک منابع مالیاتی سال هاي 1381 و 1382                    ارقام به میلیون ریال

استان تهران به تفکیک ادارات کل

1382 1381

اداره کل امور مالیاتی
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مالیات هاي مستقیم
مالیات بر 

کاالوخدمات

مالیات هاي مستقیمجمع کل
مالیات بر 

کاالوخدمات

جمع کل

934,288136,8101,071,0981,128,205276,5571,404,762استان آذربایجان شرقی
341,35479,347420,702439,097201,820640,917استان آذربایجان غربی

167,82028,194196,014209,11974,711283,830استان اردبیل
3,589,522424,0184,013,5403,356,526688,0994,044,624استان اصفهان

106,0637,709113,772165,17130,971196,142استان ایالم
1,433,52519,8091,453,3341,900,79880,1881,980,987استان بوشهر
24,636,7347,159,29031,796,02463,940,7379,601,57573,542,312استان تهران

144,40617,270161,676210,18250,805260,986استان چهارمحال وبختیاري
49,3305,10954,43991,79738,635130,432استان خراسان جنوبی
1,284,702276,8361,561,5381,613,451518,0182,131,469استان خراسان رضوي
80,7369,02489,760104,32926,832131,161استان خراسان شمالی

2,296,993175,6062,472,5992,740,790329,6453,070,436استان خوزستان
267,35832,872300,229350,40084,338434,739استان زنجان
195,33042,273237,602256,67093,422350,092استان سمنان

214,97424,973239,946275,240114,687389,928استان سیستان و بلوچستان
1,016,512180,3091,196,8201,305,935406,7651,712,701استان فارس
463,698161,540625,239526,627231,448758,075استان قزوین

170,47944,928215,406231,749102,474334,223استان قم
157,20016,734173,935206,56971,516278,086استان کردستان

664,635105,028769,664810,991241,8571,052,848استان کرمان
321,19041,877363,067388,763119,286508,049استان کرمانشاه

93,8854,77098,654131,09120,720151,811استان کهگیلویه وبویراحمد
203,74930,440234,189255,40197,509352,910استان گلستان
443,25367,947511,200540,709253,881794,590استان گیالن

215,91433,504249,418299,27684,682383,958استان لرستان
561,249105,907667,157707,134270,520977,654استان مازندران

852,598128,405981,003818,867227,9391,046,806استان مرکزي
631,01033,913664,922607,536115,156722,692استان هرمزگان

221,62342,139263,761308,61197,322405,933استان همدان
452,96387,624540,586500,510140,065640,575استان یزد

493,404-100,726-392,678-403,440-87,222-316,218-متفرقه

41,896,8739,436,98151,333,85484,029,60414,590,71898,620,322جمع کل استان ها

362,410-139,906362,410-139,906جنوب تهران

564,744-460,669564,744-460,669شرق تهران

1,035,851-413,8571,035,851-413,857شمال تهران

701,332-578,178701,332-578,178غرب تهران

840,517-942,019840,517-942,019مرکز تهران

5,718,470-5,592,2005,718,470-5,592,200شرکتها 

52,084,948-13,822,81352,084,948-13,822,813مودیان بزرگ مالیاتی  

6,628,2526,628,2528,308,0348,308,034-کاال و خدمات

1-10-1,375-1,3750-متفرقه تهران
2,688,467531,0383,219,5052,632,4661,293,5423,926,007تهران 

24,636,7347,159,29031,796,02463,940,7379,601,57573,542,312جمع کل استان تهران
ماخذ:دفتر حسابهاي مالیاتی

جدول2-3 :درآمدهاي مالیاتی استان ها به تفکیک منابع مالیاتی سال هاي 1383 و 1384                    ارقام به میلیون ریال

استان تهران به تفکیک ادارات کل

1384 1383

اداره کل امور مالیاتی
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مالیات هاي مستقیم
مالیات بر 

کاالوخدمات
مالیات هاي مستقیمجمع کل

مالیات بر 

کاالوخدمات
جمع کل

1,408,534324,7411,733,2751,883,477386,9562,270,433استان آذربایجان شرقی
577,206232,210809,416762,919271,1881,034,107استان آذربایجان غربی

293,93388,974382,907415,09496,046511,140استان اردبیل
4,226,869911,3265,138,1955,988,9731,133,1147,122,087استان اصفهان

247,85342,902290,755315,18661,894377,080استان ایالم
2,186,695124,1722,310,8672,197,540173,1472,370,687استان بوشهر
70,776,7968,751,55179,528,34790,633,8609,372,604100,006,465استان تهران

271,64152,832324,473336,03260,826396,858استان چهارمحال وبختیاري
174,46846,777221,245251,57255,717307,289استان خراسان جنوبی
1,993,255643,5202,636,7752,682,372829,2773,511,648استان خراسان رضوي
159,28237,322196,604302,13846,458348,596استان خراسان شمالی

3,499,365426,2623,925,6274,307,609506,0534,813,663استان خوزستان
493,265114,661607,927696,773148,762845,535استان زنجان
341,74494,431436,175462,761112,728575,488استان سمنان

400,608141,791542,400600,496155,386755,882استان سیستان و بلوچستان
1,723,367434,7932,158,1612,008,474510,5572,519,031استان فارس
670,089243,932914,021842,838292,9751,135,813استان قزوین

310,135114,941425,076431,593132,850564,443استان قم
317,40678,656396,062435,72787,193522,919استان کردستان

1,819,517265,3852,084,9012,641,064312,2662,953,330استان کرمان
509,064130,314639,378642,859140,188783,046استان کرمانشاه

173,66729,294202,961244,25434,179278,433استان کهگیلویه وبویراحمد
323,45498,239421,693464,763104,813569,576استان گلستان
706,689278,639985,328941,343504,1651,445,507استان گیالن

385,72198,366484,087556,066106,748662,814استان لرستان
959,411276,6081,236,0191,237,200336,7791,573,979استان مازندران

1,109,262290,9971,400,2591,648,390344,8931,993,283استان مرکزي
740,296125,311865,6071,015,580141,9281,157,508استان هرمزگان

430,094108,110538,204577,301115,130692,431استان همدان
701,374166,565867,9401,100,108203,3301,303,438استان یزد

406,137-115,406-290,731-890,081-650,313-239,768-متفرقه

97,691,29514,123,310111,814,605126,333,63016,662,743142,996,373جمع کل استان ها

838,928-489,729838,928-489,729جنوب تهران

1,156,312-721,0701,156,312-721,070شرق تهران

3,714,200-1,294,4693,714,200-1,294,469شمال تهران

1,746,032-949,3201,746,032-949,320غرب تهران

3,389,481-1,006,9823,389,481-1,006,982مرکز تهران

772,885-8,834,409772,885-8,834,409شرکتها 

74,504,572-54,227,44374,504,572-54,227,443مودیان بزرگ مالیاتی

8,022,5648,022,564-7,612,7447,612,744-کاال و خدمات

129,541-22,680-106,861-3,85503,855متفرقه تهران

2,360,769972,2523,333,0213,367,3071,147,5284,514,835تهران 

888,752166,5551,055,3071,251,005225,1931,476,198کرج

70,776,7968,751,55179,528,34790,633,8609,372,604100,006,465جمع کل استان تهران

ماخذ:دفتر حسابهاي مالیاتی

جدول3-3 :درآمدهاي مالیاتی استان ها به تفکیک منابع مالیاتی سال هاي 1385 و 1386                    ارقام به میلیون ریال

استان تهران به تفکیک ادارات کل

1386 1385

اداره کل امور مالیاتی
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مالیات بر درآمدمالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتی
مالیات بر 

ثروت

مالیات هاي 

مستقیم

مالیات بر کاال و 

خدمات (ارزش 

افزوده)

جمع مالیات هاي 

مستقیم و کاال 

وخدمات

1,063,8911,116,205172,4002,352,496430,1202,782,616استان آذربایجان شرقی

388,924511,18893,028993,140220,9461,214,086استان آذربایجان غربی

216,839295,32533,229545,392107,443652,836استان اردبیل

4,803,8512,177,216294,6067,275,6731,170,5568,446,228استان اصفهان

202,923159,09811,494373,51566,026439,541استان ایالم

2,234,387536,91239,7052,811,004182,3502,993,354استان بوشهر

101,012,20013,865,9355,534,053120,412,1888,130,326128,542,514استان تهران

185,868233,27010,138429,27578,369507,644استان چهارمحال وبختیاري

105,671190,8559,068305,59446,026351,619استان خراسان جنوبی

1,222,4061,722,073298,0213,242,5011,030,1724,272,673استان خراسان رضوي

143,430178,92217,653340,00551,867391,873استان خراسان شمالی

3,783,8241,671,527158,1625,613,513363,5085,977,021استان خوزستان

363,742323,39646,178733,315157,502890,817استان زنجان

280,469281,49729,905591,870107,185699,055استان سمنان

206,982449,01850,130706,130126,345832,476استان سیستان و بلوچستان

1,436,3121,140,739150,3752,727,426385,0873,112,513استان فارس

544,532465,86544,8341,055,231283,0661,338,297استان قزوین

200,496288,57948,287537,362112,725650,088استان قم

233,066272,49722,468528,03278,947606,979استان کردستان

1,346,917817,74253,9172,218,576315,6922,534,268استان کرمان

294,064460,12446,974801,162153,265954,428استان کرمانشاه

143,595135,9789,497289,07027,928316,997استان کهگیلویه وبویراحمد

162,945343,94147,586554,47292,271646,744استان گلستان

401,732618,602132,2481,152,582358,3751,510,957استان گیالن

301,333332,08132,430665,84496,756762,600استان لرستان

503,324825,347173,1911,501,862305,9461,807,808استان مازندران

1,474,139651,45566,6332,192,227415,6672,607,894استان مرکزي

1,713,653506,801104,8332,325,288607,0362,932,324استان هرمزگان

209,691439,25951,199700,150100,620800,769استان همدان

672,174473,59156,7491,202,515273,5351,476,049استان یزد

68,4361,975,09324,0961,999,189-1,940,838102,692متفرقه

127,794,21831,587,7317,770,553167,152,50215,899,754183,052,256جمع کل استان ها 

استان تهران به تفکیک ادارات کل

922,475-165,581595,442161,452922,475جنوب تهران

1,428,108-233,627879,728314,7541,428,108شرق تهران

4,435,203-2,206,7641,897,637330,8014,435,203شمال تهران

2,588,330-510,2411,698,379379,7092,588,330غرب تهران

5,121,942-2,257,7592,532,389331,7945,121,942مرکز تهران

95,236,5673,538,1602,403,237101,177,9641,563,141102,741,105مودیان بزرگ مالیاتی

5,392,5945,392,594----کاال و خدمات (ارزش افزوده شهر تهران)

558,672--558,672-7,948-70,497-480,227-متفرقه تهران

264,5771,341,1821,393,4682,999,226684,0863,683,312 تهران

141,476141,476----ارزش افزوده استان تهران

494,562855,179146,4041,496,144179,0621,675,206کرج

122,748598,33780,382801,467169,967971,434شهر ري

101,012,20013,865,9355,534,053120,412,1888,130,326128,542,514جمع کل استان تهران
ماخذ:دفتر حسابهاي مالیاتی

پردازش :دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی

جدول4-3 :درآمدهاي مالیاتی استان ها  به تفکیک منابع مالیاتی  سال 1387                                 ارقام به میلیون ریال

*
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جدول5-3 :درآمدهاي مالیاتی استان ها  به تفکیک منابع مالیاتی  سال 1388                                            ارقام به میلیون ریال

مالیات بر شرکتهااداره کل امور مالیاتی
مالیات بر 

درآمد

مالیات بر 

ثروت

مالیات هاي 

مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و 

خدمات و مالیات بر 

ارزش افزوده

 1/5درصد مالیات

بر ارزش افزوده

جمع مالیات هاي 

مستقیم و کاال 

وخدمات

1,743,4401,095,674186,3493,025,463807,003496,6453,832,466استان آذربایجان شرقی
549,408637,995104,1231,291,526296,95280,6091,588,479استان آذربایجان غربی

254,067296,54133,645584,253119,39852,715703,651استان اردبیل
6,233,1092,271,403305,4738,809,9851,756,0601,319,92810,566,045استان اصفهان

326,951171,54513,065511,56273,04417,204584,606استان ایالم
3,711,998566,33452,0534,330,384224,04999,6574,554,434استان بوشهر
133,230,73915,250,1985,350,123153,831,06016,296,2869,090,388170,127,346استان تهران

235,596226,26114,075475,93386,45542,059562,388استان چهارمحال وبختیاري
187,419167,47011,542366,43159,29929,454425,730استان خراسان جنوبی
1,734,3371,837,997346,5743,918,9081,340,429667,6385,259,337استان خراسان رضوي
224,093186,73514,240425,06872,49138,441497,558استان خراسان شمالی

5,036,4491,835,317157,6557,029,4211,143,394803,8878,172,815استان خوزستان
476,899311,02450,188838,111237,810147,9651,075,921استان زنجان
418,380293,49734,771746,649187,653120,802934,302استان سمنان

341,083470,69450,851862,628184,06742,5201,046,695استان سیستان و بلوچستان
1,641,0251,270,855171,4433,083,323596,508230,5933,679,831استان فارس
677,673461,35659,2441,198,273644,203528,3771,842,476استان قزوین

250,393324,29661,839636,529167,769103,293804,298استان قم
299,421275,73626,298601,455146,11062,540747,566استان کردستان

2,399,838816,97368,9143,285,725479,961275,1693,765,686استان کرمان
337,369510,60655,199903,175213,58185,5341,116,756استان کرمانشاه

175,556188,72213,223377,50153,47824,045430,980استان کهگیلویه وبویراحمد
223,812334,77762,975621,564136,70642,199758,270استان گلستان
506,837666,517137,2371,310,591629,356312,0431,939,948استان گیالن

407,045338,62431,405777,074114,91245,676891,985استان لرستان
680,078886,244164,5631,730,885541,210278,4542,272,095استان مازندران

2,384,824581,77785,6233,052,223865,777625,3153,918,000استان مرکزي
2,377,081661,54176,0913,114,713626,320285,7693,741,033استان هرمزگان

251,541466,06663,954781,561157,16865,603938,729استان همدان
854,138519,57177,3021,451,010441,038275,8221,892,048استان یزد

1,190,402-135,987-247,152-943,250-78,155-870,7455,649-متفرقه
167,299,85633,927,9957,801,884209,029,73428,451,33716,154,358237,481,072جمع کل استان ها 

استان تهران به تفکیک ادارات کل

224,549574,248190,690989,488989,488جنوب تهران

697,1901,045,849410,8592,153,8982,153,898شرق تهران

3,478,3171,868,563412,5255,759,4055,759,405شمال تهران

770,7551,846,326397,8253,014,9063,014,906غرب تهران

3,037,4642,770,698290,9216,099,0836,099,083مرکز تهران

125,384,7854,206,8192,038,660131,630,2649,431,3345,197,994141,061,598مودیان بزرگ مالیاتی

5,176,9973,057,9855,176,997مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

2,151,068-368,3610-1,782,707-1,2315,618-1,787,094-متفرقه تهران

459,6621,316,5131,376,4743,152,64953,54603,206,195 تهران

1,879,944834,4091,879,944ارزش افزوده استان تهران

745,801975,115131,2041,852,11971,10101,923,221کرج

219,310647,29995,346961,95551,72501,013,680شهر ري

133,230,73915,250,1985,350,123153,831,06016,296,2869,090,388170,127,346جمع کل استان تهران

ماخذ:دفتر حسابهاي مالیاتی

پردازش :دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی

رقم مربوط به 1.5 درصد وصولی مالیات بر ارزش افزوده در ستون مجموع مالیات بر کاال و خدمات و مالیات بر ارزش افزوده منظور شده است.

*
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 ارقام به میلیون ریال

وصولی سال   88 وصولی سال   87اداره کل امور مالیاتی
درصد تغییر نسبت به  

 دوره مشابه  قبل  

رتبه درصد  

تغییرات

سهم وصولی از   

کل کشور

رتبه سهم وصولی از    

کل کشور

2,352,4963,025,4632981.4510استان آذربایجان شرقی
993,1401,291,5263070.6214استان آذربایجان غربی

545,392584,2537250.2825استان اردبیل
7,275,6738,809,98521144.212استان اصفهان 

373,515511,5623740.2426استان ایالم
2,811,0044,330,3845412.074استان بوشهر
120,412,188153,831,06028973.591استان تهران 

429,275475,93311260.2327استان چهارمحال وبختیاري
305,594366,43120170.1830استان خراسان جنوبی
3,242,5013,918,90821151.875استان خراسان رضوي
340,005425,06825120.2028استان خراسان شمالی

5,613,5137,029,42125113.363استان خوزستان
733,315838,11114210.4018استان زنجان
591,870746,64926100.3621استان سمنان

706,130862,62822130.4117استان سیستان و بلوچستان
2,727,4263,083,32313271.488استان فارس
1,055,2311,198,27314240.5715استان قزوین

537,362636,52918180.3022استان قم
528,032601,45514220.2924استان کردستان 

2,218,5763,285,7254821.576استان کرمان 
801,162903,17513280.4316استان کرمانشاه 

289,070377,5013160.1829استان کهگیلویه وبویراحمد
554,472621,56412290.3023استان گلستان
1,152,5821,310,59114230.6313استان گیالن

665,844777,07417190.3720استان لرستان
1,501,8621,730,88515200.8311استان مازندران 

2,192,2273,052,2233931.469استان مرکزي
2,325,2883,114,7133451.497استان هرمزگان

700,150781,56112300.3719استان همدان
1,202,5151,451,01021160.6912استان یزد 

0.4531-148-943,250-1,975,093متفرقه
167,152,502209,029,734جمع کل استان ها 

استان تهران به تفکیک ادارات کل 

922,475989,488جنوب تهران

1,428,1082,153,898شرق تهران 

4,435,2035,759,405شمال تهران

2,588,3303,014,906غرب تهران 

5,121,9426,099,083مرکز تهران 

-شرکتها

101,177,964131,630,264مودیان بزرگ مالیاتی

کاال و خدمات (ارزش افزوده شهر تهران)

1,782,707-558,672-متفرقه تهران

2,999,2263,152,649تهران

ارزش افزوده استان تهران  
1,496,1441,852,119کرج

801,467961,955شهر ري

120,412,188153,831,060جمع کل استان تهران

ماخذ: دفتر حسابهاي مالیاتی  
پردازش : دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی

  جدول6-3:مقایسه وصولی مالیات هاي مستقیم سال هاي 1387 و 1388                    
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وصولی 88وصولی سال 87 اداره کل امور مالیاتی
  درصد تغییر نسبت به

دوره مشابه قبل

 رتبه درصد

تغییرات

430,120807,003886استان آذربایجان شرقی

220,946296,9523422استان آذربایجان غربی

107,443119,3981127استان اردبیل

1,170,5561,756,0605016استان اصفهان

66,02673,0441128استان ایالم

182,350224,0492325استان بوشهر

8,130,32616,296,2861004استان  تهران

78,36986,4551029استان چهارمحال وبختیاري

46,02659,2992924استان خراسان جنوبی

1,030,1721,340,4293023استان خراسان رضوي

51,86772,4914020استان خراسان شمالی

363,5081,143,3942151استان خوزستان

157,502237,8105115استان زنجان

107,185187,6537510استان سمنان

126,345184,0674619استان سیستان و بلوچستان

385,087596,5085513استان فارس

283,066644,2031282استان قزوین

112,725167,7694917استان قم

78,947146,110857استان کردستان

315,692479,9615214استان کرمان

153,265213,5813921استان کرمانشاه

27,92853,478915استان کهگیلویه وبویراحمد

92,271136,7064818استان گلستان

358,375629,356769استان گیالن

96,756114,9121926استان لرستان

305,946541,210778استان مازندران

415,667865,7771083استان مرکزي

607,036626,320330استان هرمزگان

100,620157,1685612استان همدان

273,535441,0386111استان یزد

1,12631-247,152-24,096متفرقه
15,899,75328,451,337جمع کل استان ها 

استان تهران به تفکیک ادارات  کل
1,563,1419,431,334مودیان بزرگ مالیاتی

5,392,5945,176,997کاال و خدمات (ارزش افزوده شهر تهران )

368,361.0-0.0متفرقه تهران

684,08653,546تهران

141,4761,879,944ارزش افزوده استان تهران

179,06271,101کرج

169,96751,725شهر ري 

8,130,32616,296,286جمع کل استان تهران

ماخذ: دفتر حسابهاي مالیاتی

جدول 7-3:مقایسه وصولی مالیات برکاال و خدمات و ارزش افزوده سال هاي 1387 و 1388

ارقام به میلیون ریال 

پردازش : دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی
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 وصولی سال88 وصولی سال87اداره کل امور مالیاتی
درصد تغییر نسبت 

به دوره مشابه  قبل

رتبه درصد 

تغییرات

سهم 

وصولی از 

کل کشور

رتبه سهم 

وصولی از 

کل کشور

2,782,6163,832,4663841.67استان آذربایجان شرقی
1,214,0861,588,47931110.715استان آذربایجان غربی

652,836703,6518300.325استان اردبیل
8,446,22810,566,04525184.42استان اصفهان

439,541584,6063390.226استان ایالم
2,993,3544,554,4345211.95استان بوشهر
128,542,514170,127,346321071.61استان تهران

507,644562,38811290.227استان چهارمحال وبختیاري
351,619425,73021220.230استان خراسان جنوبی
4,272,6735,259,33723212.24استان خراسان رضوي
391,873497,55827150.228استان خراسان شمالی

5,977,0218,172,8153763.43استان خوزستان
890,8171,075,92121230.517استان زنجان
699,055934,3023480.420استان سمنان

832,4761,046,69526160.418استان سیستان وبلوچستان
3,112,5133,679,83118241.510استان فارس
1,338,2971,842,4763850.814استان قزوین

650,088804,29824190.322استان قم
606,979747,56623200.324استان کردستان

2,534,2683,765,6864931.68استان کرمان
954,4281,116,75617270.516استان کرمانشاه

316,997430,9803670.229استان کهگیلویه وبویراحمد
646,744758,27017250.323استان گلستان
1,510,9571,939,94828120.812استان گیالن

762,600891,98517280.421استان لرستان
1,807,8082,272,09526171.011استان مازندران

2,607,8943,918,0005021.66استان مرکزي
2,932,3243,741,03328141.69استان هرمزگان

800,769938,72917260.419استان همدان
1,476,0491,892,04828130.813استان یزد

0.531-16031-1,190,402-1,999,189متفرقه
183,052,256237,481,072جمع کل استان ها 

 استان تهران به تفکیک ادارات
922,475989,488جنوب تهران 

1,428,1082,153,898شرق تهران

4,435,2035,759,405شمال تهران

2,588,3303,014,906غرب تهران

5,121,9426,099,083مرکز تهران

-شرکتها 

102,741,105141,061,598مودیان بزرگ مالیاتی 

5,392,5945,176,997کاال و خدمات (ارزش افزوده شهرتهران 

2,151,068-558,672-متفرقه تهران

3,683,3133,206,195تهران

141,4761,879,944ارزش افزوده استان تهران

1,675,2061,923,221کرج

971,4341,013,680شهرري 
128,542,514170,127,346جمع کل استان تهران

ماخذ: دفتر حسابهاي مالیاتی  
پردازش : دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی

 جدول8-3:مقایسه وصولی مالیات هاي مستقیم،کاال و خدمات و ارزش افزوده سال هاي 1387 و 1388            ارقام به میلیون ریال
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1388وصولی مالیات بر شرکتها به تفکیک استان سال : 3-1نمودار 

. میلیون ریال می باشد133230739وصولی مالیات بر شرکتهاي استان تهران 
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1388وصولی مالیات بر درآمد به تفکیک استان  سال : 3-2نمودار 

. میلیون ریال می باشد 15250198وصولی مالیات بر درآمد استان تهران  
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  1388وصولی مالیات بر ثروت به تفکیک استان سال :  3-3نمودار 

. میلیون ریال می باشد 5350123وصولی مالیات بر ثروت استان تهران 
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  1388وصولی مالیات بر کاال و خدمات به تفکیک استان سال : 3- 4نمودار 

.  میلیون ریال می باشد 16296286وصولی مالیات بر کاال و خدمات استان تهران 
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1388وصولی مالیات مستقیم و کاال و خدمات به تفکیک استان سال : 3- 5نمودار 

. میلیون ریال می باشد 170127346وصولی مالیات مستقیم و کاال و خدمات استان تهران 
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فصل چهارم

شاخص هاي عملکردي
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1386138713861387

11,76514,193143,973143,973استان آذربایجان شرقی  1

12,59612,176102,610102,610 استان آذربایجان غربی 2

3,6804,47666,43866,438استان اردبیل 3

29,13232,551119,794152,767استان اصفهان 4

1,6392,02915,59315,593استان ایالم 5

2,3912,72334,57934,579استان بوشهر6

72,518103,967598,442597,483استان تهران 7

2,1193,38281,34228,226استان چهارمحال و بختیاري 8

2,9273,23121,49821,498استان خراسان جنوبی 9

29,15927,671216,273233,767استان خراسان رضوي 10

1,5871,92623,94823,948استان خراسان شمالی 11

12,56820,018144,122144,122استان خوزستان 12

4,0354,24538,46738,467استان زنجان 13

5,5007,22429,42629,426استان سمنان 14

2,3912,88838,30343,665استان سیستان و بلوچستان 15

8,56910,863105,916143,976استان فارس 16

3,7514,46240,70240,703استان قزوین 17

4,1306,10855,51755,517استان قم 18

4,8995,74070,80063,922استان کردستان 19

5,9098,29991,45891,458استان کرمان 20

7,29310,90983,19083,190استان کرمانشاه 21

1,8102,28923,50623,506استان کهکیلویه و بویراحمد22

9,4006,14858,28852,851استان گلستان 23

18,4876,953127,809110,850استان گیالن 24

6,9988,86666,77366,773استان لرستان 25

9,85312,568157,514151,142استان مازندران  26

11,62511,48245,50445,504استان مرکزي  27

8,2899,26849,16040,067استان هرمزگان  28

4,9705,89859,67059,670استان همدان 29

8,4955,57637,19437,194استان یزد30

308,485358,1292,747,8092,742,885

2,7683,552104,957104,957جنوب تهران 1

9,00719,01269,63167,390شرق تهران 2

17,50319,38625,02126,303شمال تهران  3

16,39928,51653,81653,816غرب تهران 4

13,82214,918123,402123,402مرکز تهران 5

--1,2801,291مودیان بزرگ مالیاتی6

6,77511,016146,069146,069 تهران 7

4,9646,04775,54675,546کرج 8

--229-شهرري 9

72,518103,967598,442597,483جمع کل استان تهران

جدول 1-4: تعداد پرونده هاي فعال اشخاص حقوقی و مشاغل به تفکیک استان

مأخذ: دفتر اطالعات مالیاتی (سال 87)  و دفتر برنامه ریزي (سال 86)

مشاغل اشخاص حقوقی
اداره کل امور مالیاتی  ردیف 

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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غیرفعالفعالغیرفعالفعالغیرفعالفعالغیرفعالفعال

161,365136,12880,271215,57016,45013,4834,247832استان آذربایجان شرقی1

98,35151,32439,96050,36314,5085,9632,8470 استان آذربایجان غربی2

46,76027,45416,20210,3234,6945,9921,318111استان اردبیل3

274,463100,949183,837109,26529,06022,1336,0570استان اصفهان4

16,87016,2555,66317,8222,2803,19828562استان ایالم5

38,92220,53315,287136,8015,3985,9911,047229استان بوشهر6

797,440260,602428,3281,160,407110,30292,7416920استان تهران7

32,5549,5488,3336,1586,8533,96778535استان چهارمحال و بختیاري8

25,3722,81314,84985,5214,9121,1114350استان خراسان جنوبی9

229,85276,059179,194528,11826,69017,9917,190572استان خراسان رضوي10

26,7686,23217,46241,5152,6061,977859144استان خراسان شمالی11

123,01069,89754,33467,07723,75924,0248,0341,251استان خوزستان12

36,56122,26023,29358,7206,2684,78982616استان زنجان13

30,37510,9699,6508,9409,9303,82032623استان سمنان14

74,00527,42541,93163,9575,9622,66191454استان سیستان و بلوچستان15

153,26044,71768,77527,85717,99819,17283342استان فارس16

50,7109,43534,360143,2167,4853,8401,6250استان قزوین17

60,95016,61224,75962,9536,1261,4131,25186استان قم18

68,39418,74117,05722,5728,4412,1061,8455استان کردستان19

84,74642,66936,16625,77911,3408,0663,198464استان کرمان20

86,70933,79742,51428,0709,0595,3901,994266استان کرمانشاه21

23,5409,9644,82014,2734,7143,9553740استان کهکیلویه و بویراحمد22

72,40817,25428,23213,0216,0128,3381,51454استان گلستان23

124,08080,15449,238355,8988,20615,8532,939403استان گیالن24

2,4321,7899601,25033015840استان لرستان25

116,61740,44158,76560,2948,37612,076439188استان مازندران26

62,18522,03140,50870,23911,8344,6973,0722,509استان مرکزي27

52,77617,52312,6638,42610,4614,7491,0260استان هرمزگان28

68,18831,52335,392120,4566,8914,5853,60617استان همدان29

42,70312,94318,5256,6426,7976,1482,45634استان یزد30

3,082,3661,238,0411,591,3283,521,503393,742310,38762,0387,397

94,31235,50941,850133,8584,14615,82700جنوب تهران1
85,51821,52855,106346,50515,2758,66100شرق تهران2
24,90713,17827,615147,26012,66814,12400شمال تهران3
18,7395,06221,338124,7214,6483,79700شمیرانات4
68,64120,71319,78180,92025,3338,32700غرب تهران5
109,35657,83244,841117,65714,65920,13700مرکز تهران6
1,380مودیان بزرگ مالیاتی7
254,86869,423137,392177,69122,62813,5916920 تهران8
83,01327,91842,89221,4887,0374,67200کرج9
58,0869,43937,51310,3073,9083,60500شهرري10

797,440260,602428,3281,160,407111,68292,7416920

*

*

جمع کل استان تهران

جمع کل استان ها

تعداد پرونده هاي فعال مشاغل اتومبیل 1645391 و غیر فعال 663917 می باشد که در سرجمع تعداد پرونده هاي مشاغل منظور نشده است. 

تعداد پرونده هاي فعال تجمیع عوارض 8832 و غیر فعال 6861 می باشد که در سرجمع تعداد پرونده هاي ارزش افزوده منظور نشده است. 

جدول 2-4: تعداد پرونده هاي مالیاتی فعال و غیرفعال به تفکیک استان در سال 1388

ارزش افزودهاشخاص حقوقیمستغالتمشاغل

مأخذ: دفتر اطالعات مالیاتی 

استان تهران به تفکیک ادارات کل

اداره کل امور مالیاتیردیف
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امالكاشخاص حقوقیجمع مشاغل بند ج مشاغل بند بمشاغل بند الف

2,1084,29928,41634,8232,6762,50440,003استان آذربایجان شرقی1

7703,60322,71027,0831,6131,66530,361استان آذربایجان غربی 2

941,38410,47011,94865376513,366استان اردبیل 3

2,69710,28232,57545,5546,6841,56853,806استان اصفهان 4

914081,7552,2542661582,678استان ایالم 5

1103754,1314,616663725,351استان بوشهر6

13,37035,275165,479214,12429,69914,929258,752استان تهران 7

2005846,5617,3456673018,313استان چهارمحال و بختیاري 8

2,1509,79450,48162,4256,2967,69776,418استان خراسان9

9804,38732,48137,8483,8802,07643,804استان خوزستان10

1221,0207,2078,34991978010,048استان زنجان 11

2957117,2988,3041,46257210,338استان سمنان 12

1205366,7977,453248717,772استان سیستان و بلوچستان 13

1,3365,22038,42544,9813,0113,06751,059استان فارس 14

1631,1556,4927,8101,4793979,686استان قزوین 15

6402,09411,58414,3181,02758415,929استان قم 16

584036,5817,0426753118,028استان کردستان17

3832,01413,05415,4511,5171,90918,877استان کرمان 18

3471,75111,33713,43591227014,617استان کرمانشاه19

802683,1123,4602333414,034استان کهکیلویه و بویراحمد20

1531,34611,18412,6831,21580314,701استان گلستان 21

1,3494,15026,58532,0842,24810834,440استان گیالن22

2361,1588,5179,91199230511,208استان لرستان 23

7254,97129,87135,5672,82684239,235استان مازندران24

4271,5439,63811,6081,87923513,722استان مرکزي25

3065275,4636,2961,0462277,569استان هرمزگان26

7251,84914,48617,0601,31932618,705استان همدان27

1,1951,5418,22910,9651,97513013,070استان یزد28

31,230102,648580,919714,79778,08043,013835,890

71339,851-1,0576,40831,67339,138شرق تهران 1

3,12738,103-9137,10526,95834,976غرب تهران 2

3,72868,654-8,9636,90049,06364,926مرکز تهران 3

26,714-26,714----شرکتها4

630-630----مودیان بزرگ مالیاتی 5

2,43714,86257,78575,0842,3557,36184,800تهران 6

13,37035,275165,479214,12429,69914,929258,752جمع کل استان تهران

جدول 3-4: تعداد اظهار نامه هاي منابع مالیاتی به تفکیک استان  (عملکرد سال 1381)

مأخذ: دفتر امور تشخیص مالیاتی 

جمع کل اداره کل امور مالیاتی
سایرمشاغل

ردیف

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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امالكاشخاص حقوقیجمعمشاغل بند جمشاغل بند بمشاغل بند الف

2,80720,88963,17986,8753,7776,03896,690استان آذربایجان شرقی 1

1,3406,74762,62770,7142,4052,08775,206استان آذربایجان غربی 2

1233,26222,08825,4731,2592,14628,878استان اردبیل3

3,87413,536116,041133,4518,1055,725147,281استان  اصفهان4

2521,2768,52210,0503893410,473استان ایالم5

37381515,46516,65396015317,766استان  بوشهر6

19,76364,417259,197343,37743,88623,068410,331استان  تهران7

25695316,23517,44495038418,778استان  چهار محال و بختیاري8

4,61520,335135,776160,7268,93712,935182,598استان  خراسان9

2,3027,77058,44868,5205,1313,41977,070استان  خوزستان10

1372,12913,75716,0231,1961,39318,612استان  زنجان11

5461,57121,34323,4601,96882526,253استان  سمنان12

6841,13118,36420,17973546021,374استان  سیستان و بلوچستان13

1,6448,94182,26492,8494,1113,395100,355استان  فارس14

3842,42021,06323,8671,91287426,653استان  قزوین15

1,1172,82119,11923,0571,4431,06925,569استان  قم16

1281,76520,17322,06697161023,647استان  کردستان17

9353,25551,98356,1731,8382,77460,785استان  کرمان18

6392,35836,04739,0441,22265540,921استان  کرمانشاه19

844786,5667,1285035358,166استان  کهکیلویه و بویراحمد20

2953,15631,72835,1791,55885937,596استان  گلستان21

2,1358,92964,41875,4822,76344678,691استان  گیالن22

5352,29624,16126,9921,54739328,932استان  لرستان23

1,65010,39170,02382,0643,7771,12086,961استان  مازندران24

4952,71028,55531,7602,32623134,317استان  مرکزي25

2741,09510,79812,1671,54969714,413استان  هرمزگان26

1,1052,76331,41235,2801,4221,06437,766استان  همدان27

8862,35936,41939,6642,66917342,506استان  یزد28

49,378200,5681,345,7711,595,717109,30973,5621,778,588

2,57861,637-4999,75548,80559,059شرق تهران1

5,49755,660-1,28211,06837,81350,163غرب تهران2

5,42987,768-11,30213,15857,87982,339مرکز تهران3

39,800-39,800----شرکتها4

641-641----مودیان بزرگ مالیاتی5

6,68030,436114,700151,8163,4459,564164,825تهران6

19,76364,417259,197343,37743,88623,068410,331جمع کل استان تهران

جدول 4-4:تعداد اظهار نامه هاي  منابع مالیاتی به تفکیک استان  (عملکرد سال 1382)

سایر

مأخذ: دفتر امور تشخیص مالیاتی 

جمع کل
مشاغل

اداره کل امور مالیاتی
ردیف

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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جمعمشاغل بند جمشاغل بند بمشاغل بند الف
اشخاص 

حقوقی
امالك

2,05215,38546,66664,1033,6185,61273,333استان  آذربایجان شرقی1

3,1207,38378,54289,0453,0484,84796,940استان  آذربایجان غربی2

1043,40122,37525,8801,4352,83330,148استان  اردبیل3

4,20013,801121,531139,5325,91911,820157,271استان  اصفهان4

1389355,8296,9024621367,500استان  ایالم5

2511,02316,96118,2351,13315219,520استان  بوشهر6

20,75160,393291,333372,47746,03326,486444,996استان تهران7

2541,07519,60120,9301,05876422,752استان  چهار محال و بختیاري8

1558369,11010,10155222410,877استان  خراسان جنوبی9

4,60716,001145,732166,3408,58411,103186,027استان  خراسان رضوي10

2691,34818,94920,56640917421,149استان  خراسان شمالی11

1,5805,99052,64060,2105,7303,13869,078استان  خوزستان12

1521,85820,66422,6741,4061,67325,753استان  زنجان13

5371,29118,53620,3642,12299223,478استان  سمنان14

2642,06717,75620,08785155221,490استان  سیستان و بلوچستان15

1,8359,11172,65783,6034,6614,08392,347استان  فارس16

3752,41116,02118,8072,06392921,799استان  قزوین17

1,8253,39023,95429,1691,8541,31832,341استان  قم18

2812,02826,97729,2861,17994131,406استان  کردستان19

7014,16453,67258,5372,5313,69564,763استان کرمان20

5723,70143,50347,7761,4541,82151,051استان  کرمانشاه21

432547,0967,3935215508,464استان  کهکیلویه و بویر احمد22

4533,24635,59339,2921,7941,07342,159استان  گلستان23

2,0848,12777,61187,8223,25650291,580استان  گیالن24

5913,02732,90336,5211,7231,44139,685استان  لرستان25

2,04810,35186,45098,8494,5461,089104,484استان  مازندران26

6613,11126,57430,3462,72654233,614استان  مرکزي27

3691,41911,78613,5741,74631815,638استان  هرمزگان28

9732,80032,90736,6801,80753939,026استان  همدان29

8902,41032,17135,4712,80931638,596استان  یزد30

52,135192,3371,466,1001,710,572117,03089,6631,917,265

1,15853,989-1,9938,01642,82252,831جنوب تهران1

2,57351,976-8888,44440,07149,403شرق تهران2

9,88835,746-1,69012,28411,88425,858شمال تهران3

4,33343,615-8677,68030,73539,282غرب تهران4

1,61866,502-12,9945,36146,52964,884مرکز تهران5

42,045-42,045----شرکتها6

561-561----مودیان بزرگ مالیاتی7

2,31918,608119,292140,2193,4276,916150,562 تهران8

20,75160,393291,333372,47746,03326,486444,996جمع کل استان تهران

مأخذ: دفتر امور تشخیص مالیاتی 

ردیف

مشاغل

جدول 5-4:تعداد اظهار نامه هاي منابع مالیاتی به تفکیک استان (عملکرد سال 1383)

جمع کل

سایر

اداره کل امور مالیاتی

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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امالكاشخاص حقوقیجمعمشاغل بند جمشاغل بند بمشاغل بند الف

4,01010,73553,87268,6174,6064,29577,518استان  آذربایجان شرقی1

2,5317,33376,72886,5923,6386,16296,392استان  آذربایجان غربی2

1533,60424,07227,8291,6713,40532,905استان  اردبیل3
3,63915,43492,577111,6505,8433,884121,377استان  اصفهان4
1071,0337,8999,039481949,614استان  ایالم5
2441,32014,15515,7191,2002616,945استان  بوشهر6
23,47975,350289,148387,97747,19833,146468,321استان تهران7
3601,15216,18117,6931,35969619,748استان  چهار محال و بختیاري8
2081,13013,50214,84069239915,931استان  خراسان جنوبی9
6,12617,626150,025173,77710,75310,845195,375استان  خراسان رضوي10
2691,35921,47123,09956722623,892استان  خراسان شمالی11
2,0808,68955,71066,4796,3523,83276,663استان  خوزستان12
1582,44612,74115,3451,5551,37218,272استان  زنجان13
5141,33116,28018,1252,3181,05921,502استان  سمنان14
4801,72714,74416,95184941718,217استان  سیستان و بلوچستان15
1,9877,85766,23176,0754,9804,71885,773استان  فارس16
3782,86516,19319,4362,17394022,549استان  قزوین17
7963,05318,99522,8441,9941,66026,498استان  قم18
7182,39024,86027,9681,3101,29330,571استان  کردستان19
1,2033,89337,49442,5902,8753,51748,982استان کرمان20
6746,11342,75349,5402,0381,57553,153استان  کرمانشاه21
1498435,5756,5675955587,720استان  کهکیلویه و بویر احمد22
4353,69231,56335,6902,1611,11338,964استان  گلستان23
2,21711,09483,74097,0513,538476101,065استان  گیالن24
1,1162,74721,31325,1761,3721,39627,944استان  لرستان25
2,49811,84967,42481,7714,8331,68588,289استان  مازندران26
8583,65831,37335,8893,16370839,760استان  مرکزي27
4191,79712,65214,8681,94336317,174استان  هرمزگان28
2,2172,20717,36421,7881,91046124,159استان  همدان29
9222,32714,11617,3653,14731420,826استان  یزد30

60,945216,6541,350,7511,628,350127,11490,6351,846,099

1,65952,088-1,6248,97739,82850,429جنوب تهران1
2,37848,169-1,0448,87635,87145,791شرق تهران2
13,45540,267-1,65211,43313,72726,812شمال تهران3
4,67647,101-92510,01931,48142,425غرب تهران4
1,92767,554-15,86312,37837,38665,627مرکز تهران5
46,481-46,481----شرکتها6
717-717----مودیان بزرگ مالیاتی7
2,37123,667130,855156,8939,051165,944تهران 8

23,47975,350289,148387,97747,19833,146468,321جمع کل استان تهران

مأخذ: دفتر امور تشخیص مالیاتی 

سایر

جدول 6-4:تعداد اظهار نامه هاي منابع مالیاتی به تفکیک استان  (عملکرد سال 1384)

جمع کل اداره کل امور مالیاتیردیف

مشاغل

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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امالكاشخاص حقوقیجمعمشاغل بند جمشاغل بند بمشاغل بند الف

4,62411,50448,38264,5104,9648,65878,132استان  آذربایجان شرقی1
2,1438,33971,36881,8503,96814,17699,994استان  آذربایجان غربی2
6914,53622,50727,7342,1393,99233,865استان  اردبیل3
6,58820,382103,953130,92312,83113,027156,781استان  اصفهان4
1971,4457,7929,4346102,92512,969استان  ایالم5
3802,07815,01217,4701,6231,06420,157استان  بوشهر6
28,19885,556278,426392,18035,91644,622472,718استان  تهران7

2471,16210,73312,1421,1531,64614,941استان  چهار و محال بختیاري8
2701,87816,05418,2021,0342,86622,102استان  خراسان جنوبی9
4,74819,501104,113128,36211,76823,232163,362استان  خراسان رضوي10
1587097,1808,0474395269,012استان  خراسان شمالی11
1,0505,24922,07828,3774,0169,89842,291استان  خوزستان12
3293,41814,80218,5491,8424,32424,715استان  زنجان13
5881,96315,10517,6562,6541,64821,958استان  سمنان14
2719498,7349,9541,01895611,928استان  سیستان و بلوچستان15
2,78810,50661,63474,9286,30613,07494,308استان  فارس16
9294,16218,02123,1122,3843,69229,188استان  قزوین17
1,3534,09819,79125,2422,4152,75330,410استان  قم18
2482,67618,82421,7481,4684,97928,195استان  کردستان19
1,3865,24838,88545,5194,2986,87356,690استان  کرمان20
8164,77336,69042,2792,1683,55348,000استان  کرمانشاه21
2976924,9155,9049111,1617,976استان  کهکیلویه و بویر احمد22
2941,8816,7838,9581,3051,09911,362استان  گلستان23
2,30811,41667,77181,4953,7852,87088,150استان  گیالن24
7573,72127,43531,9132,1555,97440,042استان  لرستان25
2,5169,58548,70860,8095,0787,20573,092استان  مازندران26
1,1334,21726,82732,1773,7494,94240,868استان  مرکزي27
7032,46513,73816,9062,4361,59420,936استان  هرمزگان28
2944,51324,26129,0682,6411,18832,897استان  همدان29
1,3403,17725,14529,6623,07298333,717استان  یزد30

67,644241,7991,185,6671,495,110130,146195,5001,820,756

1,5609,62343,98555,1684302,02057,618جنوب تهران1
1,4569,69646,41157,5634464,07762,086شرق تهران2
9387,8146,89315,64512,8418,37936,865شمال تهران3
1,40415,77348,70265,87911,9116,91584,705غرب تهران4
19,25511,88252,86083,9976357,69392,325مرکز تهران5
1,232-1,232----مودیان بزرگ مالیاتی6
3,09220,36246,51169,9654,4677,40981,841تهران 7
49310,40633,06443,9633,9548,12956,046کرج8

28,19885,556278,426392,18035,91644,622472,718

مأخذ: سیستم MIS دبیرخانه ممیز کلی 

جدول: 7-4:تعداد اظهار نامه هاي منابع مالیاتی به تفکیک استان  (عملکرد سال 1385)

جمع کل
سایرمشاغل

اداره کل امور مالیاتیردیف

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل

جمع کل استان تهران
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امالكاشخاص حقوقیجمعمشاغل بند جمشاغل بند بمشاغل بند الف

4,39413,370139,148156,9126,14113,134176,187استان  آذربایجان شرقی1
2,81310,835131,470145,1184,76614,339164,223استان  آذربایجان غربی2
3904,83044,86150,0812,6063,89456,581استان  اردبیل3
7,57023,303166,550197,42315,57410,924223,921استان  اصفهان4
1431,85014,16916,1627853,14620,093استان  ایالم5
4002,10920,00322,5121,61772724,856استان  بوشهر6
31,87496,501501,469629,84464,40547,728741,977استان  تهران7

2861,34019,25320,8792,0821,85924,820استان  چهار و محال بختیاري8
1391,22615,88817,2531,0722,28720,612استان  خراسان جنوبی9
5,51323,179151,502180,19414,07021,247215,511استان  خراسان رضوي10
2942,21225,95628,4621,0311,10830,601استان  خراسان شمالی11
2,1479,867106,886118,9007,71815,670142,288استان  خوزستان12
3734,31229,85434,5392,1505,04241,731استان  زنجان13
5481,82316,70119,0722,6931,37923,144استان  سمنان14
3652,42320,98323,7711,1531,57826,502استان  سیستان و بلوچستان15
2,61311,966120,467135,0466,76211,924153,732استان  فارس16
8924,89531,01036,7973,0205,13744,954استان  قزوین17
1,5764,76835,17141,5152,7513,13447,400استان  قم18
3483,60443,32347,2751,8435,17854,296استان  کردستان19
1,6636,10171,73579,4994,1286,28889,915استان  کرمان20
5165,16848,25253,9362,3292,87659,141استان  کرمانشاه21
1377218,8479,7059021,00911,616استان  کهکیلویه و بویر احمد22
4654,85545,84951,1692,9742,93757,080استان  گلستان23
2,59713,883101,316117,7964,5233,118125,437استان  گیالن24
7643,50846,87751,1492,5806,93860,667استان  لرستان25
2,87712,99590,163106,0355,8826,473118,390استان  مازندران26
9724,37342,23247,5774,0984,28255,957استان  مرکزي27
8602,97025,84329,6733,0761,83934,588استان  هرمزگان28
4075,60861,99168,0062,7581,41972,183استان  همدان29
1,7395,01257,42464,1754,4392,46771,081استان  یزد30

75,675289,6072,235,1932,600,475179,928209,0812,989,484

2,12311,25988,907102,2892,4712,632107,392جنوب تهران1
2,00312,15896,946111,1077,6503,920122,677شرق تهران2
9618,50814,66624,13513,8518,52946,515شمال تهران3
1,46816,25953,24670,97312,5267,20290,701غرب تهران4
21,92210,56876,116108,60614,3868,925131,917مرکز تهران5
1,278-1,278----مؤدیان بزرگ مالیاتی6
2,68023,93095,569122,1797,7758,046138,000تهران 7
71713,81976,01990,5554,4688,474103,497کرج8

31,87496,501501,469629,84464,40547,728741,977جمع کل استان تهران

جدول 8-4:تعداد اظهار نامه هاي منابع مالیاتی به تفکیک استان (عملکرد سال 1386)

مأخذ: سیستم MIS دبیرخانه ممیز کلی 

جمع کل اداره کل امور مالیاتیردیف
سایرمشاغل

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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امالكاشخاص حقوقیجمعمشاغل بند جمشاغل بند بمشاغل بند الف

4,93816460117396138,7946,53515,450160,779استان  آذربایجان شرقی1
3,5681267386709102,9504,48714,239121,676استان  آذربایجان غربی2
50849883192637,4222,3393,66843,429استان  اردبیل3
891526170159817194,90217,11212,258224,272استان  اصفهان4
24920961615818,5031,0213,18322,707استان  ایالم5
36325352149624,3941,7141,04827,156استان  بوشهر6
30,878120,110541,526692,51471,45457,799821,767استان  تهران7
62124812255425,6561,7602,02629,442استان  چهار محال و بختیاري8
1949301225513,3791,0652,06716,511استان  خراسان جنوبی9

509626733162327194,15613,92027,401235,477استان  خراسان رضوي10
35224032691529,6701,0861,45032,206استان  خراسان شمالی11
213112441105364119,9369,06620,228149,230استان  خوزستان12
45246042745632,5122,4536,84641,811استان  زنجان13
62127701772621,1173,3531,74626,216استان  سمنان14
45226462020523,3031,1942,26626,763استان  سیستان و بلوچستان15
342214668100137119,7377,27612,072139,085استان  فارس16
89355793139337,8652,7266,15746,748استان  قزوین17
164244882866634,7962,9823,12640,904استان  قم18
36635733945243,3911,8495,72350,963استان  کردستان19
162976515651965,7994,5466,67977,024استان  کرمان20
77560885559262,4552,8143,56568,834استان  کرمانشاه21
29814551702318,7761,4401,67821,894استان  کهکیلویه و بویر احمد22
52757515438460,6623,3473,19167,200استان  گلستان23
32031625492071111,5284,4044,669120,601استان  گیالن24
90347114575051,3602,7068,12362,189استان  لرستان25
40281794984012105,9895,99211,598123,579استان  مازندران26
91147064167247,2892,0236,11355,425استان  مرکزي27
85131692359327,6132,8941,75732,264استان  هرمزگان28
54858273992146,2962,8962,59051,782استان  همدان29
223060845778066,0944,5223,26873,884استان  یزد30

81,564347,9932,137,7952,568,858190,976251,9843,011,818
00
00

299813674101803118,4752,8783,374124,727جنوب تهران1

162615740101093118,4598,9724,279131,710شرق تهران2

863103441293524,14214,4679,64148,250شمال تهران3

2,77020,00659,54382,3192,8672,95988,145شهرري4

132419,2677584896,43914,2047,770118,413غرب تهران5

191049,96575509104,57815,1209,105128,803مرکز تهران6

02,5492,549مؤدیان بزرگ مالیاتی7

1,34214,58151,34167,2645,6138,87981,756تهران 8

85116,5336345480,8384,78411,79297,414کرج9

30,878120,110541,526692,51471,45457,799821,767جمع کل استان تهران

جدول 9-4:تعداد اظهار نامه هاي منابع مالیاتی به تفکیک استان (عملکرد سال 1387)

مأخذ: سیستم MIS دبیرخانه ممیز کلی 

جمع کل اداره کل امور مالیاتیردیف
سایرمشاغل

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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امالكاشخاص حقوقیجمعمشاغل بند جمشاغل بند بمشاغل بند الف
5,28820172151125176,5856,73422,553205,872استان  آذربایجان شرقی1
3,8601484286772105,4745,42711,108122,009استان  آذربایجان غربی2
42850762710532,6092,1843,17537,968استان  اردبیل3
982729216176447215,49018,92213,661248,073استان  اصفهان4
27924682303225,7791,0862,49529,360استان  ایالم5
35026902122524,26571058025,555استان  بوشهر6
27,495107,134409,599544,22865,08662,164671,478استان  تهران7
44724251666219,5341,7241,53822,796استان  چهار محال و بختیاري8
44923472676929,5651,9352,01433,514استان  خراسان جنوبی9

470427359158862190,92510,18925,631226,745استان  خراسان رضوي10
37031073102134,4981,2351,26036,993استان  خراسان شمالی11
239714583145369162,34910,02917,960190,338استان  خوزستان12
73454402952435,6982,7906,76845,256استان  زنجان13
83134311574720,0093,7771,96825,754استان  سمنان14
92137452226726,9331,4923,25031,675استان  سیستان و بلوچستان15
447319564139218163,2559,09214,113186,460استان  فارس16
106071314069848,8892,8938,66160,443استان  قزوین17
206262335178960,0843,2214,14567,450استان  قم18
67752124250648,3952,3986,39657,189استان  کردستان19
196498526139973,2154,9356,02084,170استان  کرمان20
68469597154479,1872,4453,59985,231استان  کرمانشاه21
48918042034622,6391,7501,82826,217استان  کهکیلویه و بویر احمد22
74474684406352,2753,4614,30560,041استان  گلستان23
34131788996901118,2035,0313,893127,127استان  گیالن24
124161305547362,8443,2506,69272,786استان  لرستان25
35941935978760101,7136,1217,739115,573استان  مازندران26
124966726084568,7662,5796,88078,225استان  مرکزي27
111842452613131,4941,8381,89835,230استان  هرمزگان28
52057023766643,8883,3142,22249,424استان  همدان29
236773326906978,7685,0244,47188,263استان  یزد30

84,035375,5872,237,9342,697,556190,672258,9873,147,215

1923118796208675,8883,3204,04583,253جنوب تهران1

1965312256423,29147539024,156شرق تهران2

71210279809319,08414,7889,81943,691شمال تهران3

2,07021,72177,077100,8683,3584,272108,498شهرري4

117817,8904366362,73114,7928,89486,417غرب تهران5

1954812,1556097692,67915,28710,766118,732مرکز تهران6

01,1501,150مؤدیان بزرگ مالیاتی7

1,03616,98766,13984,1626,65810,824101,644تهران 8

83215,6926900185,5255,25813,154103,937کرج9

27,495107,134409,599544,22865,08662,164671,478جمع کل استان تهران

جدول 10-4:تعداد اظهار نامه هاي منابع مالیاتی به تفکیک استان عملکرد سال 1388

مأخذ: سیستم MIS دبیرخانه ممیز کلی 

جمع کل اداره کل امور مالیاتیردیف
سایرمشاغل

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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13811382138313841385138613871388منبع مالیاتی/سال

78,080109,309117,030127,114130,146179,928190,976190,672شرکتها

714,7971,595,7171,710,5721,628,3501,495,1102,600,4752,568,8582,697,556مشاغل

43,01373,56289,66390,635195,500209,081251,984258,987امالك

835,8901,778,5881,917,2651,846,0991,820,7562,989,4843,011,8183,147,215جمع 

مأخذ: جداول 3-4 الی 4-10

جدول 11-4:تعداد اظهار نامه هاي مالیاتی به تفکیک منابع مالیاتی عملکرد سال هاي 1381 الی 1388
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فقره

ف
دی

اداره کل امور مالیاتی ر
صدوربرگ 

تشخیص

برگ تشخیص 

مشمول

برگ تشخیص 

غیرمشمول
تمکین

توافق (ماده 

(238
طرح درهیأت

306,141199,577106,56471,09261,1509,600استان  آذربایجان شرقی 1

93,37792,37999824,06119,7414,761استان  آذربایجان غربی2

28,65527,7549015,84712,6092,666استان  اردبیل3

265,659243,07622,58313,24656,09136,208استان  اصفهان 4

23,73214,3699,3636,8403,5621,001استان  ایالم5

34,58831,0643,52412,7645,5261,098استان  بوشهر6

1,157,8231,102,71555,108114,001211,90580,370استان  تهران7

23,88314,6689,2152,6522,715703استان  چهارمحال و بختیاري8

596,001577,80918,192188,587133,23835,709استان  خراسان رضوي9

266,794170,17096,62467,09437,9097,552استان  خوزستان10

28,23927,6136263,4644,0861,828استان  زنجان11

42,24735,0577,19011,6726,6656,291استان  سمنان12

33,40633,4060011,7141,413استان  سیستان و بلوچستان13

172,321163,0499,27233,67929,44912,232استان  فارس14

41,84141,5852565,1689,1156,998استان  قزوین15

107,938105,1182,8204,37014,0110استان  قم16

46,37445,0761,29810,2539,4201,794استان  کردستان17

72,69872,698018,00719,8103,826استان  کرمان18

88,12086,2401,88014,49016,7063,329استان  کرمانشاه19

10,4039,9005033,3132,717641استان  کهکیلویه و بویراحمد20

121,855101,97819,87715,13127,0003,691استان  گلستان21

106,27997,0719,20817,11322,1594,958استان  گیالن22

63,14756,6496,49815,38414,2648,191استان  لرستان23

234,957193,12341,83472,70843,7149,901استان  مازندران24

79,72568,31411,41113,29219,4843,825استان  مرکزي25

26,68125,6241,0577,6502,2531,421استان  هرمزگان26

82,02177,5114,51026,30616,2845,473استان  همدان27

38,32838,328010,02915,1414,148استان  یزد28

4,193,2333,751,921441,312788,213828,438259,628

270,101266,8193,28225,17235,69829,676شرق تهران1

128,807128,02977814,29426,84121,066غرب تهران2

203,671162,31741,35420,04744,19921,029مرکز تهران3

51,15143,9927,15910,8421,9987,817 شرکتها4

80379112217140782مؤدیان بزرگ مالیاتی5

503,290500,7672,52343,429103,0290 تهران6

1,157,8231,102,71555,108114,001211,90580,370جمع کل استان تهران

مأخذ: دفتر اطالعات مالیاتی 

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل 

جدول 12-4: شاخص هاي عملکردي به تفکیک استان سال 1381
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فقره

اداره کل امور مالیاتی ردیف
صدوربرگ 

تشخیص

برگ تشخیص 

مشمول

برگ تشخیص 

غیرمشمول

تمکین به برگ 

تشخیص

توافق (ماده 

(238
طرح درهیأت

237,060155,10081,96064,59247,89842,610استان  آذربایجان شرقی1

75,60874,91669219,85816,16838,890استان  آذربایجان غربی2

28,46326,4831,9807,7247,88810,871استان  اردبیل3

304,332244,73859,59442,28757,513144,938استان  اصفهان4

22,64511,36911,2767,9502,884535استان  ایالم5

29,22826,1323,0969,6665,91910,547استان  بوشهر6

1,344,246948,127396,119169,862183,750594,515استان  تهران7

23,70513,61310,0922,2422,8168,555استان  چهارمحال و بختیاري8

408,565388,01720,548207,519125,23155,267استان  خراسان رضوي9

201,560105,08396,47752,27737,27215,534استان  خوزستان10

24,72824,5911373,7492,67618,166استان  زنجان11

32,59127,0015,5908,2466,72512,030استان  سمنان12

31,10628,5342,5723555,43422,745استان  سیستان و بلوچستان13

145,917128,47117,44630,11821,64976,704استان  فارس14

35,18634,9981882,2837,34025,375استان  قزوین15

54,15153,2169357,76010,10035,356استان  قم16

38,89438,4794159,7917,14521,543استان  کردستان17

67,55559,4438,11214,51512,90832,020استان  کرمان18

75,76474,4341,33011,48912,63450,311استان  کرمانشاه19

7,1276,9162113,5662,0361,314استان  کهکیلویه و بویراحمد20

74,07254,97019,10211,21613,77529,979استان  گلستان21

110,79492,69718,09714,22618,77959,692استان  گیالن22

59,89355,0214,87217,23513,69024,096استان  لرستان23

205,541162,36043,18164,33832,14965,873استان  مازندران24

61,58551,14210,44310,10117,39323,648استان  مرکزي25

26,63624,6851,9517,9473,06813,670استان  هرمزگان26

65,11961,6633,45624,41415,66121,588استان  همدان27

48,04625,99122,0557,03813,1875,766استان  یزد28

3,840,1172,998,190841,927832,364703,6881,462,138

160,198156,9253,27320,11128,838107,976شرق تهران1

161,185155,6045,58121,20425,490108,910غرب تهران2

216,710194,12022,59029,66849,772114,680مرکز تهران3

394,22647,459346,76710,9422,29734,220شرکتها4

1,6501,4901602161641,110مؤدیان بزرگ مالیاتی5

410,277392,52917,74887,72177,189227,619تهران6

1,344,246948,127396,119169,862183,750594,515جمع کل استان تهران

مأخذ: دفتر اطالعات مالیاتی

جمع کل استان ها

جدول 13-4: شاخص هاي عملکردي به تفکیک استان سال 1382

استان تهران به تفکیک ادارات  کل
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فقره

ف
دی

صدوربرگ تشخیصاداره کل امور مالیاتی ر
برگ تشخیص 

مشمول

برگ تشخیص 

غیرمشمول

تمکین به 

برگ تشخیص

توافق (ماده 

(238
طرح درهیأت

308,047196,484111,56390,06060,86145,563استان  آذربایجان شرقی1

78,60377,72288119,40119,26539,056استان  آذربایجان غربی2

34,24931,7022,5478,8959,54913,258استان  اردبیل3

317,776252,64965,12756,45758,776137,416استان  اصفهان4

1,296-19,2127,85411,3586,9352,215استان  ایالم5

27,41722,9714,44610,3965,1727,403استان  بوشهر6

1,262,422981,840280,582170,342166,367645,131استان  تهران7

23,32911,34511,9842,2582,5146,573استان  چهارمحال و بختیاري8

263,878236,80027,078129,85562,26444,681استان  خراسان رضوي9

226,120122,920103,20057,76424,64040,516استان  خوزستان10

30,03227,0862,9468,8576,27311,956استان  زنجان11

36,69123,24013,45111,6424,8056,793استان  سمنان12

24,90418,4506,4542,2274,65111,572استان  سیستان و بلوچستان13

158,714154,3934,32133,80525,61294,976استان  فارس14

36,16434,9991,1653,0035,87226,124استان  قزوین15

53,88650,8433,0438,1927,34135,310استان  قم16

49,93148,3991,53212,7538,98126,665استان  کردستان17

55,40845,25110,15714,76610,53819,947استان  کرمان18

65,99059,1166,87412,26012,13734,719استان  کرمانشاه19

9,5478,9915563,3152,3783,298استان  کهکیلویه و بویراحمد20

56,18941,54514,6448,44512,04721,053استان  گلستان21

141,135125,05916,07623,13026,38375,546استان  گیالن22

71,95261,57610,37611,36914,90635,301استان  لرستان23

220,621155,62264,99966,01129,02460,587استان  مازندران24

62,15244,81817,33410,81912,04321,956استان  مرکزي25

26,60525,0271,5787,6754,16413,188استان  هرمزگان26

55,67452,9732,70120,88713,69918,387استان  همدان27

47,10423,65823,4466,24910,2667,143استان  یزد29

3,763,7522,943,333820,419817,768622,7431,502,822

335,639312,11223,52786,67058,833166,609تهران1

236,335208,78127,55430,82456,168121,789مرکز تهران2

274,318268,0156,30317,00325,480225,532شرق تهران3

148,795138,12310,67221,47322,82593,825غرب تهران4

265,27752,892212,38514,0162,92435,952شرکتها5

2,0581,9171413561371,424مؤدیان بزرگ مالیاتی6

1,262,422981,840280,582170,342166,367645,131جمع کل استان تهران

مأخذ: دفتر اطالعات مالیاتی

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل

جدول 14-4: شاخص هاي عملکردي به تفکیک استان سال 1383
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فقره

اداره کل امور مالیاتیردیف
صدوربرگ 

تشخیص

برگ تشخیص 

مشمول

برگ تشخیص 

غیرمشمول

ابالغ برگ 

تشخیص

تمکین به برگ 

تشخیص

توافق (ماده 

(238
طرح در هیات

راي صادره از 

هیات

صدور برگ 

قطعی

ابالغ برگ 

قطعی

ارسال به 

اجرائیات

314,185186,148128,027153,82758,57153,73516,62411,365114,75791,5048,840استان  آذربایجان شرقی1
75,25173,23062572,76428,10922,1095,6463,81168,98364,1689,070استان  آذربایجان غربی2
44,99636,7958,88336,68812,01815,1782,7602,07432,88230,1241,417استان  اردبیل3
397,259318,78378,511348,50853,49175,87325,98014,840117,675112,8343,903استان  اصفهان4
21,73810,54111,1978,4283,7952,4451,01182810,9469,3411059استان  ایالم5
35,53524,08111,45919,9939,6096,34794974414,10711,1771,389استان  بوشهر6
1,580,3731,300,577264,953960,295323,150283,975166,364121,656755,241567,63082,735استان تهران7
38,85511,44027,9406,1721,8802,33534524610,1415,607426استان  چهار محال و بختیاري8
27,71116,28411,41922,1349,7553,55232313222,37619,034718استان  خراسان جنوبی9
252,539222,08730,452284,701115,92350,31041,18537,696335,201377,91022,886استان  خراسان رضوي10
89,74638,03050,19544,94018,11718,97261751939,54136,330810استان  خراسان شمالی11
303,807159,665144,14284,73270,44328,6963,1784,986112,07580,1503,108استان  خوزستان12
32,04430,6553,76433,30313,3668,2062,3471,28329,39231,1192,618استان  زنجان13
30,82622,3668,46024,5069,1095,3374,0012,69532,17323,6042,567استان  سمنان14
33,42925,6707,75028,9305,3186,9525,6611,71516,23714,558350استان  سیستان و بلوچستان15
195,655161,64035,02683,29943,52831,05311,1418,27986,74375,5452,965استان  فارس16
45,53843,5262,60532,2039,9568,5995,2254,33214,66512,6892,360استان  قزوین17
55,83353,6042,22952,23016,0049,62511,3269,38544,20447,3602,969استان  قم18
65,67759,0717,43662,79820,10213,2732,8352,47638,46731,417793استان  کردستان19
58,11037,42716,30350,5999,37910,6062,8132,52125,45844,5721,779استان کرمان20
109,60394,84314,770108,47819,07814,1785,5405,77782,50057,497521استان  کرمانشاه21
12,34511,46166610,3714,7672,93167526511,39711,0401,201استان  کهگیلویه و بویر احمد22
102,33263,15739,17562,26120,72112,4392,2901,13645,72127,0832,143استان  گلستان23
142,863102,48140,965105,81530,09630,96014,7439,55698,14778,8884,156استان  گیالن24
89,23368,18921,04461,47524,13118,4986,4595,39439,30436,8925,238استان  لرستان25
242,384148,50693,878145,57891,24630,6666,8898,271159,105137,53512,337استان  مازندران26
94,00057,03936,96172,98616,58613,7773,4272,18642,46534,2641,518استان  مرکزي27
27,90722,8773,05321,6786,7305,6302,2561,44416,65114,9971,220استان  هرمزگان28
88,98662,98226,00582,48127,46014,3513,2002,82680,10059,0962,250استان  همدان29
66,09929,67236,42728,9106,22910,4772,4521,88826,55821,568965استان  یزد30

4,674,8593,492,8271,164,3203,111,0831,078,667811,085358,262270,3262,523,2122,165,533184,311

223571198,67714891125,2123711430,939214941798072,72257,76813793جنوب تهران1
169,958156,26113,696156,75339,80446,52327,03725,522124,389110,78520,047شرق تهران2
11734096,8231318864,5282832414,3379236592664,87835,2466236شمال تهران3
158,113142,31215,802138,34629,85227,01931,47123,27287,48172,7597,991غرب تهران4
208837198,5051034292,5672370248,717160755847118,85490,2265726مرکز تهران5
215,96173,282142,679117,47528,7004,63812,2649,42736,36731,3363,965شرکتها6
17401,5297246851121265347049241170مودیان بزرگ مالیاتی7
2,351--3,5691,04701,019818-3,8235,772کاال وخدمات8
481030427,41654283261,377134096111,5904711532394250,058169,09922556 تهران9

1,580,3731,300,577264,953960,295323,150283,975166,364121,656755,241567,63082,735جمع کل استان تهران
مأخذ: دفتر برنامه ریزي 

جدول 15-4: شاخص هاي عملکردي به تفکیک استان سال 1384

استان تهران به تفکیک ادارات کل
جمع کل استان ها
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فقره

اداره کل امور مالیاتیردیف
صدوربرگ  

تشخیص

برگ تشخیص  

مشمول

برگ تشخیص  

غیرمشمول

ابالغ برگ  

تشخیص

تمکین به برگ  

تشخیص
طرح در هیاتتوافق (ماده 238)

راي صادره از 

هیات
ارسال به اجرائیاتابالغ برگ قطعی صدور برگ قطعی 

284,717165,249117,391140,67483,27646,95711,0287,39298,80781,5325,882استان  آذربایجان شرقی1

65,44462,3873,05758,89124,21612,7605,7394,51177,17368,3308,280استان  آذربایجان غربی2

46,93727,88919,04842,80722,64715,3713,8692,63938,46434,9192,295استان  اردبیل3
335,439268,43967,000271,47648,90860,62024,64713,887110,010102,6406,794استان  اصفهان4
23,45112,23811,2318,3454,6852,3181,10195416,34813,0242443استان  ایالم5
38,75327,33311,48522,81611,0917,3231,06589417,94113,4302,543استان  بوشهر6
916,401773,550171,997583,800238,776168,556117,23682,196625,607425,31070,217استان تهران7
34,71514,92220,61311,7503,3244,73354334012,40810,162393استان  چهار محال و بختیاري8
28,73320,1598,57418,13315,9163,3991,38082422,39919,5871,151استان  خراسان جنوبی9

309,604272,24633,592295,268147,27581,79640,01029,263406,984363,64219,991استان  خراسان رضوي10
32,57923,9578,62223,10117,1864,31880172128,27924,201801استان  خراسان شمالی11
272,820151,164120,89794,68469,89925,1686,8683,645117,00298,0744,501استان  خوزستان12
36,42631,3725,05436,38916,6497,9532,4051,76036,14039,2583,714استان  زنجان13
28,36931,09920,09920,59511,3834,0273,9473,50436,83137,5844,278استان  سمنان14
28,05123,0764,97621,2544,1837,4792,6921,58323,12216,588698استان  سیستان و بلوچستان15
182,182147,43434,748118,96148,10627,4877,7404,687116,89396,7614,627استان  فارس16
48,92445,7712,19240,81617,56213,2984,9673,86127,59922,7641,733استان  قزوین17
71,36965,4855,88058,41614,76811,60212,3409,94643,92837,2779,328استان  قم18
56,64950,5461,98741,48722,40710,4342,0741,63435,64233,575943استان  کردستان19
60,62535,40519,49231,38211,0496,5613,9092,56128,45828,1721,373استان کرمان20
75,76865,26310,442113,46222,0968,6417,4146,634125,01586,5602,253استان  کرمانشاه21
10,6648,5481,3479,2044,3761,9681,03273211,25110,9171,790استان  کهگیلویه و بویر احمد22
78,39744,06434,32463,13124,53011,3682,0721,20241,45124,8292,322استان  گلستان23
93,39570,92723,26380,14425,28619,0919,3696,48487,95875,1985,363استان  گیالن24
78,58158,30320,27854,28715,10513,0977,4377,80343,99642,1997,264استان  لرستان25
244,789152,85191,938169,66494,90426,0056,6104,48486,27776,2798,997استان  مازندران26
50,05535,45014,64746,86715,25810,0343,2942,25640,28934,4601,141استان  مرکزي27
27,43223,3555,68422,6008,3985,2962,6002,02223,31021,0342,817استان  هرمزگان28
104,24676,39427,85284,44529,75618,6033,0412,61982,30369,9004,116استان  همدان29
64,55233,01731,53526,7246,67011,5572,9262,16534,60129,3971,514استان  یزد30

3,730,0672,817,893949,2452,611,5731,079,685647,820300,156213,2032,496,4862,037,603189,562

140,442117,3647,406139,32245,94326,95715,1349,76558,88975,87115,733جنوب تهران1
83,60577,6664,37257,12412,59217,21322,44717,45583,16046,3878,609شرق تهران2
84,52478,1286,03868,21228,94417,68213,53812,24188,99055,7527,395شمال تهران3
95,88691,8625,02467,58220,82822,54515,78513,76297,09464,73213,632غرب تهران4
178,962156,57222,38998,84326,85238,14718,2368,533102,90883,8014,775مرکز تهران5
83,14747,12677,68342,65924,6075,40311,0587,49031,93925,9417,388شرکتها6
6086145246629317835629258052085مودیان بزرگ مالیاتی7
249,227204,21849,033109,59278,71740,43120,68212,658162,04772,30612,600 تهران8

916,401773,550171,997583,800238,776168,556117,23682,196625,607425,31070,217جمع کل استان تهران

جدول  16-4: شاخص هاي عملکردي به تفکیک استان سال 1385

مأخذ: دفتر برنامه ریزي 

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل 

براساس سناریوي دوم1384پیش بینی اهداف برنامه عملیاتی آذربایجانشرقی  درسال 
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اداره کل امور مالیاتیردیف
گزارش 

رسیدگی

صدور برگ 

تشخیص یا مطالبه

اعتراض به برگ 

تشخیص یا مطالبه
طرح درهیأتتوافق (ماده 238)

راي صادره 

از هیات

صدور برگ 

قطعی

ارسال به 

اجرائیات

تعداد موارد 

تقسیط

تعداد موارد 

بخشودگی 

مالیاتی

گزارش نقل 

و انتقال 

امالك

گواهی ماده 

31 و 35

گواهی ماده 186 و 

187

231,946152,34218,38127,30811,4336,39466,4262,33112,95915,23555,62714,25589,169استان  آذربایجان شرقی1
164,11962,74410,82910,8815,4104,60771,1157,6877,4537,10814,88314,17955,473استان  آذربایجان غربی2
74,99033,1014,9017,0892,7861,37438,7098976566053,7125,06831,200استان  اردبیل3
314,270229,09258,16160,96021,65919,323154,1189,11225,45815,55491,97621,885125,096استان  اصفهان4
31,1089,4841,7401,66268949216,1761,8902442926,7142,42210,935استان  ایالم5
61,45224,3865,8957,7921,5831,38527,1202,5211,0538118,77279321,705استان  بوشهر6
909,808791,80762,328138,141132,46550,233578,72660,9034,63635,689296,38521,374349,285استان  تهران7
29,0337,1032,0882,69124814811,959297277233,3702,6777,744استان  چهار محال بختیاري8
29,28323,7032,5812,5471,1861,14131,2326358211,0247,6742,1868,993استان  خراسان جنوبی9
258,500202,30922,05130,70422,25314,706223,33812,1125,7435,93577,83118,891111,382استان  خراسان رضوي10
23,82011,3401,5512,32068132918,7543742742476,7491,7967,653استان  خراسان شمالی11
152,69966,98012,84217,6893,7143,53859,3942,1884,5374,49438,7339,81547,851استان  خوزستان12
73,25132,9406,2467,1942,6162,35536,8464,8101,2792,05819,5694,85521,640استان  زنجان13
47,13424,9115,3103,9463,8303,30327,3542,2421,0826887,2231,12022,178استان  سمنان14
44,83416,2202,5113,2302,0541,59217,8352,3083702161381687,407استان  سیستان و بلوچستان15
233,735145,81415,07220,56110,8097,20092,7244,8415,7756,72752,4465,19786,114استان  فارس16
56,04019,8365,2225,6494,8404,04520,4622,7611,4543,47123,2742,54226,321استان  قزوین17
77,03058,1846,8457,44015,1995,66450,6402,7253411,43726,8785,04744,020استان  قم18
62,01735,1825,0267,5052,3911,72530,1208051102,11416,2014,47826,118استان  کردستان19
144,97353,26213,68910,1235,8272,83842,3962,4171,4684,6563,6953,27527,642استان  کرمان20
125,54558,64111,6339,7167,9914,38497,2136382562,78721,5219,69239,515استان  کرمانشاه21
17,5729,3671,9191,9347905329,9741,1661301,0831,1349077,090استان  کهکیلویه و بویر احمد22
48,67938,8393,9435,0712,1731,41820,3401,4644604017,0052,76522,489استان  گلستان23
156,49365,11116,30616,1928,8616,75962,2445,0354,5792,72653,1624,71365,978استان  گیالن24
85,56055,8956,16811,1647,1694,93132,3401,4915048463,8405,96726,104استان  لرستان25
118,42797,7044,35011,0773,7352,74365,6884,5921,4121,19224,8304,27149,883استان  مازندران26
111,97947,6448,77910,0183,5062,25840,8311,1462,6331,92518,0333,38827,468استان  مرکزي27
34,92621,7674,1754,8581,7092,49121,8491,4899411,7158,56992416,422استان  هرمزگان28
103,05135,7337,7057,1173,6192,28326,9911,2773,9183,2748,9786,19923,432استان  همدان29
61,99725,5667,0156,6064,0412,72533,8561,5875,93482514,4175,10523,068استان  یزد30

3,884,2712,457,007335,262459,185295,267162,9162,026,770143,74196,507125,497933,339185,9541,429,375

138,192113,0455,54216,4748,8414,39151,8401,4501112,45542,800644,289جنوب تهران1

135,721101,1898,11118,3739,1394,19072,1802,6441824,27869,3966,36468,578شرق تهران2

76,19760,9955,5477,62312,5546,08644,9153,9444934,72317,6192,79725,334شمال تهران3

145,059138,82519,78629,39241,45011,070137,66831,9195977,55974,6815,39095,312غرب تهران4

198,520190,64815,39433,88339,05314,828138,9948,1354779,00517,17473126,565مرکز تهران5

1,584-4,9073,8716522077286032,335175429114388مؤدیان بزرگ مالیاتی6

2,422--13,5557,7051,68941,367341302,16200کاال و خدمات7

8--480451,448-59832-249-7وصول و اجرا8

114,830112,2193,72018,59410,8395,29271,8494,4321,5273,19470,6514,47374,314 تهران9

82,82063,3101,63813,5917,8963,40058,9155,5627752,9133,6761,61310,879کرج10

909,808791,80762,328138,141132,46550,233578,72660,9034,63635,689296,38521,374349,285جمع کل استان تهران

مأخذ: سیستم MIS دبیرخانه ممیز کلی 

فقره جدول 17-4: شاخص هاي عملکردي به تفکیک استان سال 1386

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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اداره کل امور مالیاتیردیف
گزارش 

رسیدگی

صدور برگ 

تشخیص یا مطالبه

اعتراض به برگ 

تشخیص یا مطالبه

توافق (ماده 

(238
طرح درهیأت

راي صادره 

از هیات

صدور برگ 

قطعی

ارسال به 

اجرائیات

تعداد موارد 

تقسیط

تعداد موارد 

بخشودگی مالیاتی

گزارش نقل و 

انتقال امالك

گواهی ماده 

31 و 35

گواهی ماده 186 

و 187

445,114277,55831,49538,40715,7409,176142,8494,00315,19512,51940,72617,77572,494استان  آذربایجان شرقی1
199,10880,45112,07812,2115,4873,894111,3335,0245,2724,46313,92614,24749,362استان  آذربایجان غربی2
88,83845,6095,5997,7686,6733,50444,7848026589268,0114,09023,031استان  اردبیل3
419,934305,18063,53558,19818,13820,806151,4728,19817,95012,58074,80023,715109,488استان  اصفهان4
42,23115,8222,5192,46673757021,4616191873315,0342,2799,368استان  ایالم5
52,29222,1633,8374,8701,4711,01226,77780076551710,44073122,287استان  بوشهر6
1,617,9481,010,67973,285150,935128,21145,848819,87936,4094,70042,731207,70223,565277,689استان  تهران7
35,01410,6862,2443,03121010614,268377597214,2423,2839,848استان  چهار محال بختیاري8
26,36317,9891,6841,6471,6231,06524,7066892686224,8981,9507,848استان  خراسان جنوبی9
372,536284,76527,43338,93830,81125,222264,6448,8787,6024,56753,75018,85897,013استان  خراسان رضوي10
40,23020,9091,9774,0281,41176928,0434382772618,3142,1059,671استان  خراسان شمالی11
215,08192,56813,02419,5154,7494,06763,1671,9254,6014,28032,46511,90047,502استان  خوزستان12
76,28746,4237,1929,1323,0142,64037,6004,0341,1791,42115,5994,77318,849استان  زنجان13
38,41723,7474,9913,6507,0865,84125,0811,7057195288,4852,57116,765استان  سمنان14
60,55926,0643,9194,7972,6251,96525,7381,3833612207025410,808استان  سیستان و بلوچستان15
229,665155,47114,39116,5458,2535,12278,8575,0254,1735,97641,6656,82471,180استان  فارس16
73,61036,7136,7726,2115,0363,04122,3392,5708872,91216,3042,48826,157استان  قزوین17
117,22974,3778,4729,01211,9495,21861,7932,3884732,08019,0124,89428,842استان  قم18
82,48638,1066,1267,9933,0622,33334,9535371121,4234,4003,89915,648استان  کردستان19
142,74665,10313,95010,3906,0654,52340,6921,7161,5333,29110,2166,04433,040استان  کرمان20
161,88188,67414,56512,23213,5867,48491,3444383711,54215,77210,10527,206استان  کرمانشاه21
19,3248,7061,6901,4566634688,982425869498967675,593استان  کهکیلویه و بویر احمد22
80,25065,7986,72110,3942,4931,64924,8861,00077810819,8375,58332,644استان  گلستان23
215,34898,83822,96221,21311,0327,59873,4585,2273,7932,11648,6435,81466,161استان  گیالن24
115,60983,83211,56817,70113,7704,31838,7461,6313908195,0576,70820,553استان  لرستان25
196,682163,3455,53917,1554,0402,60392,7082,8711,31976022,6816,56144,681استان  مازندران26
109,42059,9339,07610,0273,8752,66242,1371,6462,3021,91215,5594,23223,772استان  مرکزي27
50,58731,6015,2236,4142,0341,76527,4681,4877861,17711,49496517,813استان  هرمزگان28
112,78945,5887,8198,8804,6481,78723,2501,1412,3153,8917,6517,02724,631استان  همدان29
103,08543,27913,41211,9846,5316,32052,6471,6825,45472216,6576,67025,593استان  یزد30

5,540,6633,339,977403,098527,200325,023183,3762,516,062105,06884,565116,365744,306210,6771,245,537

227,548115,3507,42118,81121,1344,586122,4243,548964,62326,4445727,392جنوب تهران1
254,516112,7939,92618,42012,3865,019130,2091,7162267,74247,9105,75349,553شرق تهران2
108,64469,7356,6927,16810,7084,95244,9882,5824953,96111,0171,44519,392شمال تهران3
222,967182,57320,96631,20832,2897,256114,9636,12964910,30649,2744,80266,348غرب تهران4
283,036224,28214,17326,72328,67913,084162,04711,7283956,19212,11497023,783مرکز تهران5
1,432-3,4722,8619084447867382,200125377101400مؤدیان بزرگ مالیاتی6
8,042--23,4844,005337543145181,90300کاال و خدمات7
7--911482,166-7407-212202وصول و اجرا8
356,654204,2259,89228,64512,1107,140162,9063,4451,4215,00942,9958,17955,125تهران9
137,60694,8532,76819,5119,3362,92180,1244,3229932,63117,5482,35926,615کرج10

1,617,9481,010,67973,285150,935128,21145,848819,87936,4094,70042,731207,70223,565277,689جمع کل استان تهران

مأخذ: سیستم MIS دبیرخانه ممیز کلی 

فقره جدول 18-4: شاخص هاي عملکردي به تفکیک استان سال 1387

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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اداره کل امور مالیاتیردیف
گزارش 

رسیدگی

صدور برگ 

تشخیص یا مطالبه

اعتراض به برگ 

تشخیص یا مطالبه

توافق (ماده 

(238
طرح درهیأت

راي صادره 

از هیات

صدور برگ 

قطعی

ارسال به 

اجرائیات

تعداد موارد 

تقسیط

تعداد موارد 

بخشودگی مالیاتی

گزارش نقل و 

انتقال امالك

گواهی ماده 

31 و 35

گواهی ماده 

186 و 187

527,139312,98039,36041,88324,50117,291196,4495,01616,0969,32243,26317,65269,598استان  آذربایجان شرقی1
245,01498,07214,59512,4327,2134,66687,1157,7514,5973,60721,51112,86542,226استان  آذربایجان غربی2
100,99051,1255,3307,7715,8323,77039,9871,11957574613,6324,28221,756استان  اردبیل3
464,495322,64776,06262,22418,85722,024166,2789,02716,43712,72268,73721,18793,849استان  اصفهان4
49,61219,2696,0995,8951,27868130,9355642174034,2062,1998,605استان  ایالم5
54,93838,2574,7537,7922,1401,07422,7011,16071749815,92154024,322استان  بوشهر6
1,776,7591,180,137113,927217,387174,37661,920860,28736,5464,97649,590255,21529,814300,790استان  تهران7
46,94316,0785,5507,14365742010,2993762335863,7643,0019,226استان  چهار محال بختیاري8
37,70323,8662,5872,5061,7681,01832,4696135815802,7572,0756,250استان  خراسان جنوبی9
484,456365,22850,01450,42641,00926,583283,1759,2267,3354,53663,01616,747110,653استان  خراسان رضوي10
40,88126,0143,0854,3861,74425126,3034451771757,3161,92713,416استان  خراسان شمالی11
259,931145,44624,29230,4876,8355,32571,6901,6236,0453,03348,64314,39863,966استان  خوزستان12
116,71553,72110,12010,0024,3253,40750,9713,7871,1741,05416,0464,58022,132استان  زنجان13
58,61041,1178,1995,28610,5588,42332,5373,2847135949,4152,82117,302استان  سمنان14
77,32733,2646,3286,8852,9132,04924,9111,1472995715,12523415,311استان  سیستان و بلوچستان15
331,267223,81518,45816,4659,4846,026103,7652,7224,9004,39151,3467,56474,221استان  فارس16
95,70654,05811,07610,1005,9943,21136,8892,1128291,35517,9622,34125,356استان  قزوین17
133,84799,41713,96710,29816,4213,97043,4931,6434682,13113,5874,46921,191استان  قم18
100,40050,11410,83412,2133,7211,77640,699485841,1698,6334,61123,640استان  کردستان19
220,625110,93324,97814,77719,0579,92450,8812,7011,4522,32210,1914,96739,794استان  کرمان20
240,952146,20323,31314,45223,25215,09998,4525124321,63320,0599,92027,150استان  کرمانشاه21
34,57616,6554,1733,7161,26989718,7784981467022,0391,2006,941استان  کهکیلویه و بویر احمد22
121,325111,26313,27916,8272,4981,45026,1941,0802,74526520,6915,93733,614استان  گلستان23
256,286142,65230,68529,02719,47112,60483,4955,4982,6412,67044,6885,19856,416استان  گیالن24
136,241106,55519,71725,36617,69612,13743,5072,41437868115,9086,18225,103استان  لرستان25
264,465233,15113,40827,6557,4925,615120,0254,9841,5371,98632,2397,50753,140استان  مازندران26
111,31367,49511,40212,0585,0592,76352,9134,0462,4251,99115,5585,58924,288استان  مرکزي27
51,27434,8897,1118,3312,8471,86620,8651,78299684911,9751,14517,189استان  هرمزگان28
171,82773,18014,00713,7595,4903,39934,8861,0102,7001,82513,5536,37226,409استان  همدان29
83,90046,74316,25913,6437,8637,94034,5681,3884,94457616,8226,32725,228استان  یزد30

6,695,5174,244,344602,968701,192451,620247,5792,745,517114,55986,849112,563873,818213,6511,299,082

0
271,934147,10817,57628,18926,6309,230120,1907,7151028,51727,0375,30325,361جنوب تهران1
201,019134,98513,27421,69016,4376,18891,3622,3361469,35455,5606,49157,304شرق تهران2
87,43688,3339,82711,35911,7114,94244,7032,8413626,12411,0731,34418,501شمال تهران3
208,805143,4756,30321,06413,8465,85978,3471,8033701,58620,2743,80522,172شهرري4
204,056157,05026,55741,19837,90912,726107,1894,0384699,09055,7525,19164,570غرب تهران4
428,760247,56327,03340,83848,75614,254245,2217,0795847,22812,7911,25227,903مرکز تهران5
2,4462,428522683341759333616529280420مؤدیان بزرگ مالیاتی تهران6
0کاال و خدمات7
140101721103112663003وصول و اجرا8
179,989131,3139,36124,1114,4153,85678,5754,5351,6323,87535,6104,19941,781تهران9
192,300127,8823,47328,87014,1664,67993,7676,1321,1343,12437,0902,22942,775کرج10

1,776,7591,180,137113,927217,387174,37661,920860,28736,5464,97649,590255,21529,814300,790جمع کل استان تهران

مأخذ: سیستم MIS دبیرخانه ممیز کلی 

فقره جدول 19-4: شاخص هاي عملکردي به تفکیک استان سال 1388

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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فقره

13811382138313841385138613871388عنوان/سال

4,193,2333,840,1173,763,7524,674,8593,730,0672,457,0073,339,9774,244,344صدوربرگ تشخیص/مطالبه

3,751,9212,998,1902,943,3333,492,8272,817,893245,7072,564,8163,259,292برگ تشخیص مشمول

441,312841,927820,4191,164,320949,2452,211,300775,159985,052برگ تشخیص غیرمشمول

3,111,0832,611,5732,123,2231,057,3151,532,775---ابالغ برگ تشخیص

3,884,2715,540,6636,695,517-----گزارش رسیدگی

828,438703,688622,743811,085647,820459,185527,200701,192توافق (ماده 238)

788,213832,364817,7681,078,6671,079,685844,2211,315,0273,091,532تمکین به برگ تشخیص

259,6281,462,1381,502,822358,262300,156295,267325,023451,620طرح در هیات

270,326213,203162,916183,376247,579---راي صادره از هیات

2,523,2122,496,4862,026,7702,516,0632,745,517---صدور برگ قطعی

2,165,5332,037,6031,962,828863,142983,028---ابالغ برگ قطعی

184,311189,562143,741105,068114,559---ارسال به اجرائیات

مأخذ: جداول 10-4 الی 4-19

جدول 20-4: شاخص هاي عملکردي کل کشور سال هاي 1381 الی 1388
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فصل پنجم

نیروي انسانی و آموزش
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جمع کل 30 سال به باال از 20 تا 30 سال از 10 تا 20 سال تا 10 سال سنوات خدمت 

21863583421689

265832721607277564

64380833661793

40272447805747353

14924110916515

03216

76957406369312618920

جمع کل 30 سال به باال از 20 تا 30 سال از 10 تا 20 سال تا 10 سال سنوات خدمت 

212555696141477

218229191434186553

57871433711630

37022256645466649

139193899430

02215

6813663932038916744

مأخذ: اداره کل امور اداري و رفاه 

مأخذ: اداره کل امور اداري و رفاه 

فوق لیسانس 

میزان تحصیالت 

زیر دیپلم 

جمع 

میزان تحصیالت 

دیپلم 

زیر دیپلم 

لیسانس 

1382

جدول 1-5: تعداد کارکنان سازمان  بر حسب سنوات خدمت و میزان تحصیالت

1381

جدول 2-5: تعداد کارکنان سازمان  بر حسب سنوات خدمت و میزان تحصیالت

فوق لیسانس 

دکترا 

فوق دیپلم 

دیپلم 

جمع 

فوق دیپلم 

لیسانس 

دکترا 
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جمع کل 30 سال به باال از 20 تا 30 سال از 10 تا 20 سال تا 10 سال سنوات خدمت 

104514614191251

192027801501166217

67070139631770

36742345641456705

15222010110483

22217

6522656232559416433

جمع کل 30 سال به باال از 20 تا 30 سال از 10 تا 20 سال تا 10 سال سنوات خدمت 

78502536391155

160027941520295943

55984139571802

45152735644417935

1502701199548

13217

69037145321612617390

مأخذ: اداره کل امور اداري و رفاه 

میزان تحصیالت 

زیر دیپلم 

دیپلم 

جدول 3-5: تعداد کارکنان سازمان  بر حسب سنوات خدمت و میزان تحصیالت

1383

میزان تحصیالت 

زیر دیپلم 

دیپلم 

فوق دیپلم 

لیسانس 

جمع 

دکترا 

مأخذ: اداره کل امور اداري و رفاه 

فوق لیسانس 

1384

جمع 

جدول 4-5: تعداد کارکنان سازمان  بر حسب سنوات خدمت و میزان تحصیالت

فوق دیپلم 

لیسانس 

فوق لیسانس 

دکترا 
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جمع کل 30 سال به باال از 20 تا 30 سال از 10 تا 20 سال تا 10 سال سنوات خدمت 

4746640333949

111127051406415263

517101744281984

46383232624498543

17132412112628

12104

64857746299714317371

جمع کل 30 سال به باال از 20 تا 30 سال از 10 تا 20 سال تا 10 سال سنوات خدمت 

2742833416805

69825761336174627

444125250752208

43223757692198790

17136413010675

23106

5664838030006717111

مأخذ: اداره کل امور اداري و رفاه 

فوق لیسانس 

مأخذ: اداره کل امور اداري و رفاه 

فوق لیسانس 

جدول 6-5: تعداد کارکنان سازمان  بر حسب سنوات خدمت و میزان تحصیالت

1386

جدول 5-5: تعداد کارکنان سازمان  بر حسب سنوات خدمت و میزان تحصیالت

1385

میزان تحصیالت 

زیر دیپلم 

دیپلم 

فوق دیپلم 

لیسانس 

دکترا 

جمع 

دکترا 

جمع 

میزان تحصیالت 

زیر دیپلم 

دیپلم 

فوق دیپلم 

لیسانس 
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جمع کل 30 سال به باال از 20 تا 30 سال از 10 تا 20 سال تا 10 سال سنوات خدمت 

834129814661

33124571477264291

270156874162585

457148649052610366

23548117311900

361010

5418971735958318813

دکترا 

جمع 

دیپلم 

فوق دیپلم 

لیسانس 

فوق لیسانس 

زیر دیپلم 

جدول 7-5: تعداد کارکنان سازمان  بر حسب سنوات خدمت و میزان تحصیالت

1387

میزان تحصیالت 

مأخذ: سیستم پرسنلی سازمان امور مالیاتی کشور 
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میزان تحصیالت

نوع استخدام 

626411924657305756715278رسمی

1136208360156رسمی - آزمایشی 

1912398295713433334پیمانی

5132214045نامشخص

66142912585103669001018813جمع: 

جدول 8- 5: تعداد کارکنان سازمان بر حسب مدرك تحصیلی و نوع استخدام  1387

مأخذ: سیستم پرسنلی سازمان امور مالیاتی کشور 

جمع دکترافوق لیسانسلیسانس  فوق دیپلمدیپلم زیر دیپلم 
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نامشخصپیمانیرسمی آزمایشی رسمی

99630146892503زن

1428212618663616310مرد

1527815633344518813جمع

میزان تحصیالت

نوع استخدام 

48532581103308951018669تعداد

%100%0.05%4.79%55.33%13.83%26نسبت به کل کارکنان

مأخذ:برنامه راهبردي سازمان امور مالیاتی کشور 1389-1393

دکترافوق لیسانس

جمع

جدول9-5: تعداد کارکنان سازمان بر حسب جنسیت و نوع استخدام  1387

جنسیت

نوع استخدام

مأخذ: سیستم پرسنلی سازمان امور مالیاتی کشور 

جمع 

جدول 10-5: تعداد و فراوانی نسبی کارکنان سازمان بر حسب مدرك تحصیلی 1388

دیپلم و کمتر 

از دیپلم
لیسانس فوق دیپلم
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جمعسایرانتقالبازخریداستعفاءبازنشستهسال

13854852263527575

13864615122937544

13872327123914304

1388108321514142

12861752118921565جمع

مأخذ:برنامه راهبردي سازمان امور مالیاتی کشور 1389-1393

جدول 11-5: تعداد کارکنان خارج شده از سازمان از سال 85 الی 88
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ف
دی

ر

بهبود مدیریتاداره کل امور مالیاتی
تخصصی شغلی 

(مالیاتی و غیر مالیاتی)
کارگاه ICDLعمومی

011,280004,144استان آذربایجان شرقی1

04,1602,0327801,728استان آذربایجان غربی2

2101368,4125,7880استان اردبیل3

93827,37619,00033,1201,760استان اصفهان4

0344010,6800استان ایالم5

1,4126,8826604,2900استان بوشهر6

99796,1211,26829,7200استان تهران7

1732,2042663,8200استان چهارمحال و بختیاري8

6502,0004,0002,6981,568استان خراسان جنوبی9

8014,80030,80016,9402,960استان خراسان رضوي10

2,246122,1166860استان خراسان شمالی11

15,28813,7601,45214,3000استان خوزستان12

416561722,3442,256استان زنجان13

81,3322,40079,3000استان سمنان14

3258,586122,3400استان سیستان و بلوچستان15

547,6884,1764,2900استان فارس16

06,5609241,3000استان قزوین17

1,72811,84036000استان قم18

08,6724,5997,9920استان کردستان19

402,5302,5202,2320استان کرمان20

01,488002,208استان کرمانشاه*21

02401041,4300استان کهکیلویه و بویراحمد22

0284211,0600استان گلستان23

03,77608400استان گیالن24

016,7363,8089100استان لرستان25

18,3009,8609,50052,0002,912استان مازندران26

2588,6883,9869,6201,744استان مرکزي27

031209500استان هرمزگان28

1,6624,0169006,7600استان همدان29

864,6721349,2900استان یزد30

44,871276,155103,643315,48021,280

04,0161209700جنوب تهران1
05,60003,7800 شرق تهران2
6407,584301540شمال تهران3
05,12803,7720غرب تهران4
09,0286014,3140مرکز تهران5
577047241,946مودیان بزرگ6

04,2521803,3540کاال و خدمات7
02221541,4300امور مالیاتی شهر تهران8
30059,587000تهران9

99796,1211,26829,7200جمع کل استان تهران

  *

جدول 12-5:  دوره هاي آموزشی کوتاه مدت کارکنان سازمان به تفکیک استان سال1386 (نفر ساعت)

شامل استانهاي ایالم، کردستان، همدان و لرستان نیز می باشد که در استان کرمانشاه برگزار شده است. 

مأخذ: دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی 

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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جمع کلکارکنانمدیران و سرپرستاناداره کل امور مالیاتیردیف

1,4089,87211,280استان آذربایجان شرقی1

1,2325,7406,972استان آذربایجان غربی2

98213,56414,546استان اردبیل3

10,74069,69480,434استان اصفهان4

2,9288,09611,024استان ایالم5

2,85610,38813,244استان بوشهر6

23,966104,140128,106استان تهران7

8015,6626,463استان چهار محال و بختیاري8

2489,1009,348استان خراسان جنوبی9

10,24052,38062,620استان خراسان رضوي10

2,4512,6095,060استان خراسان شمالی11

21,73023,07044,800استان خوزستان12

4402,5482,988استان زنجان13

10,83873,20284,040استان سمنان14

3,3397,92411,263استان سیستان و بلوچستان15

11416,09416,208استان فارس16

1,0407,7448,784استان قزوین17

3,9529,97613,928استان قم18

1,64819,61521,263استان کردستان19

407,2827,322استان کرمان20

8006881,488استان کرمانشاه21

01,7741,774استان کهکیلویه و بویر احمد22

1,6549,47611,130استان گلستان23

04,6164,616استان گیالن24

5,83215,62221,454استان لرستان25

24,56665,09489,660استان مرکزي26

2,72219,83022,552استان مازندران27

01,2621,262استان هرمزگان28

2,70210,63613,338استان همدان29

1,23612,94614,182استان یزد30

140,505600,644741,149

6884,4185,106جنوب تهران1

3,07220,33023,402مرکز تهران2

808,8208,900غرب تهران3

6407,7688,408شمال تهران4

4328,9489,380 شرق تهران5

7412,6903,431مودیان بزرگ مالیاتی6

1,4506,3367,786کاال و خدمات7

01,8061,806امور مالیاتی شهر تهران8

16,86343,02459,887تهران9

23,966104,140128,106جمع کل استان تهران

مأخذ: دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی

جدول 13-5:  تعداد نفرات شرکت کننده در دوره هاي آموزشی به تفکیک رده شغلی سال 1386 (نفر ساعت)

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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اداره کل امور مالیاتیردیف
بهبود 

مدیریت

تخصصی 

شغلی
ICDLعمومی

تخصصی 

مالیاتی

توجیهی بدو 

استخدام
کارگاهسمینار

جمع 

(نفر/ساعت)

103019,92013015,60072011,68014248,232استان آذربایجان شرقی1

04,7366439001,14007807,110استان آذربایجان غربی2

962,8707,55279232600341,98413,960استان اردبیل3

9603203,87610,78011,3603,60020064831,744استان اصفهان4

802,1665,78880324648,466استان ایالم5

1,3815,63812,3421,4301,6321,080043023,933استان بوشهر6

1,09851,00116,83641,73666,2022,0402682,910182,091استان تهران7

1001667200360320730استان چهار محال و بختیاري8

1,8122,2143,4802,4602,5541604002,50015,580استان خراسان جنوبی9

11016,49634,2007,98017,536004,00080,322استان خراسان رضوي10

1051267,0521,3408407200010,183استان خراسان شمالی11

4,56006002,60002403,6202,97614,596استان خوزستان12

58816154849768400302,688استان زنجان13

2250623,25402,240541445,979استان سمنان14

19987302007,13630001,1689,876استان سیستان و بلوچستان15

1312002,87432600164,0007,655استان فارس16

001,54006,4006084408,592استان قزوین17

328,336802,50279600011,746استان قم18

24430162,8603448001,1204,964استان کردستان19

1642322884,16012,358004,36821,570استان کرمان20

0017080720242801,202استان کرمانشاه21

2,1558404,4962016448001,2629,417استان کهکیلویه و بویر احمد22

2481,7444,428030001,8088,312استان گلستان23

0801,9506,080180203,68011,918استان گیالن24

1,1201801,6321,4664,0481,44012037610,382استان لرستان25

2,41612,16018,6207,15046,9409000088,186استان مازندران26

7774413,6222,6206,718880020224,863استان مرکزي27

01,80002881,24835001,5685,254استان هرمزگان28

30602921,9502,3041,500378486,562استان همدان29

2203733,1442,2168,8641,020161,67017,523استان یزد30

18,227109,077154,020113,456219,86223,49816,93838,558693,636

2,46396020,88883,68276,0801,7405821,556207,427ستاد سازمان

2061,7301,0269067043007204,944جنوب تهران1

08,4004,06611,60003000024,366شرق تهران2

400723085,760120726086,980شمال تهران3

029,1001,3989,24033618001640,270غرب تهران4

154981,700.15,94018046418,401مرکز تهران5

27958394110773360001,974ستاد شهر تهران6

5181863,2108700001504,934مؤدیان بزرگ مالیاتی7

05,2497141,8720002728,107کاال و خدمات (ارزش افزوده شهر تهران )8

405,7804,25616,83042,6896001201,80072,115تهران9

1,09851,00116,83641,73666,2022,0402682,910182,091جمع کل استان تهران

جدول 14-5:  دوره هاي آموزشی کوتاه مدت کارکنان سازمان به تفکیک استان سال 1387 (نفر ساعت)

مأخذ: دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل
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جمع کلکارکنانمدیران و سرپرستاناداره کل امور مالیاتیردیف

139668807استان آذربایجان شرقی1

86451537استان آذربایجان غربی2

34200234استان اردبیل3

2829581,240استان تهران4

196312508استان اصفهان5

2896124استان ایالم6

54194248استان بوشهر7

34140174استان چهار محال و بختیاري8

5121126استان خراسان جنوبی9

1341,1701,304استان خراسان رضوي10

37102139استان خراسان شمالی11

157657814استان خوزستان12

44202246استان زنجان13

46218264استان سمنان14

56174230استان سیستان و بلوچستان15

142613755استان فارس16

50200250استان قزوین17

38194232استان قم18

33170203استان کردستان19

90395485استان کرمان20

46280326استان کرمانشاه21

2986115استان کهکیلویه و بویر احمد22

4461105استان گلستان23

102614716استان گیالن24

51192243استان لرستان25

54256310استان مرکزي26

104675779استان مازندران27

27124151استان هرمزگان28

57259316استان همدان29

38255293استان یزد30

2,23710,03712,274
مأخذ: دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی

جدول15-5: تعداد نفرات شرکت کننده در دوره هاي آموزشی به تفکیک رده شغلی سال 1387

جمع کل استان ها
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اداره کل امور مالیاتیردیف
بهبود 

مدیریت

تخصصی 

شغلی
ICDLعمومی

تخصصی 

مالیاتی

توجیهی بدو 

استخدام
کارگاهسمینار

جمع 

(نفر/ساعت)

206063,0683,5802,5602,10014,00012485,512استان آذربایجان شرقی1

03,6722,3502,52001,6100010,152استان آذربایجان غربی2

2242,7442,8682,4383,74454012069613,374استان اردبیل3

3,6062,78614,6243,23617,8881,800013,02856,968استان اصفهان4

01601606,1687800527,176استان ایالم5

2,4702,2382,9521,95010,5283000020,438استان بوشهر6

1,50717,64817,71333,312206,83713,35917633,992324,544استان تهران7

01581,1201,5601,568120804,534استان چهار محال و بختیاري8

8812901,77041821672007605,055استان خراسان جنوبی9

1,4201,87631819,37043,6482,600300069,532استان خراسان رضوي10

2472362,0242965,92078010048010,083استان خراسان شمالی11

1,4144001,2645,2006,0585,4601,0221,68022,498استان خوزستان12

6523481961,8621,3766001685,058استان زنجان13

2972099,1541,5843,0083,5403962,93421,122استان سمنان14

1494151,1681,1709,04048002,20814,630استان سیستان و بلوچستان15

06001,30023,5202,7002,5603,23633,376استان فارس16

1849512,8702,4002,5601,800161,76012,541استان قزوین17

244004051,96807567,39260,220استان قم18

84925162,8603,38448001,1208,869استان کردستان19

2341,7208,73891012,0482,6400026,290استان کرمان20

01,8564767,5401,184720368012,144استان کرمانشاه21

64136802,340136720566404,172استان کهکیلویه و بویر احمد22

001,2522542401,02002763,042استان گلستان23

046486,5004,1601,800012012,674استان گیالن24

1,0801604,2083,1208,41696025617018,370استان لرستان25

1,156024,0404,08026,2402,1000057,616استان مازندران26

002,29609,0209600012,276استان مرکزي27

82423,54202,7521,325087,877استان هرمزگان28

20801,4511,560818022403,631استان همدان29

4401,0064443609,8241,0801638813,558استان یزد30

16,36940,238170,050111,920474,01953,27420,39071,072957,332

02,1442310323,24001765,823ارزش افزوده1

408,132024,41078,5561,50005,280117,918 تهران2

0032001,29912001681,907جنوب تهران3

24004943,504001,0725,094حل اختالف شهر تهران4

02401,2887563,1762,0403207,532ستاد ارزش افزوده5

171388909028860020321,679ستاد شهر تهران6

1,0023,43014,0844,92082,7483,900025,665135,749ستاد سازمان امور مالیاتی7

09827481,6821,17421982315,044شرق تهران8

722,15648445,07424004808,114شمال تهران9

00741762,3746003203,004غرب تهران10

827610259815,808603615216,914مرکز تهران11

11610071614212,2121,3806427215,002مودیان بزرگ مالیاتی12

00120592016144764وصول و اجرا شهرتهران13

1,50717,64817,71333,312206,83713,35917633,992324,544

جدول 16-5:  دوره هاي آموزشی کوتاه مدت کارکنان سازمان به تفکیک استان سال 1388 (نفر ساعت)

مأخذ: دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی

جمع کل استان ها

استان تهران به تفکیک ادارات کل

جمع کل استان تهران
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جمع کلکارکنانمدیران و سرپرستاناداره کل امور مالیاتیردیف

136696832استان آذربایجان شرقی1

88462550 استان آذربایجان غربی2

45204249استان اردبیل3

21410971311استان اصفهان4

2895123استان ایالم5

54203257استان بوشهر6

105746245681استان تهران7

31139170استان چهارمحال و بختیاري8

8117125استان خراسان جنوبی9

2079551162استان خراسان رضوي10

41103144استان خراسان شمالی11

193661854استان خوزستان12

47199246استان زنجان13

55210265استان سمنان14

60166226استان سیستان و بلوچستان15

166591757استان فارس16

69209278استان قزوین17

48186234استان قم18

46153199استان کردستان19

103378481استان کرمان20

53287340استان کرمانشاه21

3288120استان کهکیلویه و بویراحمد22

54241295استان گلستان23

119592711استان گیالن24

53214267استان لرستان25

142661803استان مازندران26

58245303استان مرکزي27

12224236استان هرمزگان28

73244317استان همدان29

41252293استان یزد30

33331449617829

62155217ارزش افزوده1

2829581240 تهران2

104344448جنوب تهران3

1167168حل اختالف شهر تهران4

275077ستاد ارزش افزوده5

186482ستاد شهر تهران6

34792826ستاد سازمان امور مالیاتی7

34205239شرق تهران8

108409517شمال تهران9

116456572غرب تهران10

161723884مرکز تهران11

77175252مودیان بزرگ مالیاتی12

33126159وصول و اجرا شهرتهران13

105746245681

استان تهران به تفکیک ادارات کل

جمع کل استان تهران

جمع کل استان ها

جدول 17-5: تعداد نفرات شرکت کننده در دوره هاي آموزشی به تفکیک رده شغلی سال 1388 
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  : فصل ششم

آمارهاي بین المللی
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  )2009( در جهان MENAرتبه شاخص هاي کسب و کار کشورهاي : 6- 1جدول 

 کشورها

 

سهولت 

کسب و 

 کار

شروع 

کسب 

 و کار

اخذ 

 مجوز

استخدام 

نیروي 

 کار

ثبت 

 مالکیت

اخذ 

 اعتبار

امنیت 

سرمایه 

 گذاري

پرداخت 

 مالیات

تجارت 

 فرامرزي

اجراي 

 قراردادها

انحالل 

 فعالیت

 57 137 16 7 24 59 1 45 50 28 16عربستان 

 25 113 21 15 53 84 18 26 14 49 18 بحرین

 31 98 36 2 88 131 54 88 27 57 37 قطر

 141 145 14 4 113 68 11 47 41 113 46 امارات

 66 94 104 9 24 84 83 43 82 134 52 کویت

 63 105 119 8 88 123 19 24 133 76 57 عمان

 32 72 38 106 142 84 55 113 101 37 73 تونس

 87 41 126 138 126 172 48 69 33 50 98 یمن

 121 118 83 45 88 84 102 58 121 98 99 لبنان

 93 128 74 22 113 123 115 52 74 131 101 اردن

 128 151 24 144 70 84 85 107 165 41 114 مصر

 64 112 64 119 164 131 117 168 90 62 128 مراکش

 181 122 85 25 38 163 80 109 149 166 131 فلسطین

 49 126 118 166 70 131 162 118 112 141 132 الجزایر

 84 174 111 99 113 178 71 122 132 124 137 سوریه

 107 56 142 104 164 84 147 147 165 96 142 ایران

 181 148 178 43 113 163 43 67 111 175 152 عراق

 132 159 35 61 177 172 134 137 99 173 153 جیبوتی

 

  2009سال  Doing Businessگزارش : مأخذ
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 )2010( در جهان MENAرتبه شاخص هاي کسب و کار کشورهاي : 6- 2جدول 

 کشورها

سهولت 

کسب و 

 کار

شروع 

کسب 

 و کار

اخذ 

 مجوز

استخدام 

نیروي 

 کار

ثبت 

 مالکیت

اخذ 

 اعتبار

امنیت 

سرمایه 

 گذاري

پرداخت 

 مالیات

تجارت 

 فرامرزي

اجراي 

 قراردادها

انحالل 

 فعالیت

عربستان 

 سعودي

13 13 33 73 1 61 16 7 23 140 60 

 26 117 32 13 57 87 22 13 14 63 20 بحرین

 33 95 41 2 93 135 55 68 28 68 39 قطر

 143 134 5 4 119 71 7 50 25 44 33 امارات

 69 113 109 11 27 87 89 24 81 137 61 کویت

 66 106 123 8 93 127 20 21 130 62 65 عمان

 34 77 40 118 73 87 59 108 107 47 69 تونس

 89 35 120 148 132 150 50 74 51 53 99 یمن

 124 121 95 34 93 87 111 66 125 108 108 لبنان

 96 124 71 26 119 127 106 51 92 125 100 اردن

 132 148 29 140 73 71 87 120 156 24 106 مصر

 67 108 72 126 165 87 123 176 99 76 128 مراکش

 51 123 122 168 73 135 160 122 110 148 136 الجزایر

 87 176 118 105 119 181 82 91 131 133 143 سوریه

 109 53 134 117 165 113 153 137 141 48 137 ایران

 183 139 180 53 119 167 53 59 96 175 153 عراق

 135 161 34 65 178 177 140 151 102 177 163 جیبوتی

 2010سال  Doing Businessگزارش : مأخذ
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  MENAو  OECDمعیارهاي مربوط به شاخص پرداخت مالیات در ایران و کشورهاي : 6- 3جدول 

 معیارهاي پرداخت مالیات

 

 
)تعداد (پرداخت انواع مالیاتها و کسورات )ساعت(زمان  (%)مالیاتنرخ قانونی   )درصدي از سود(نرخ کل مالیات   

 ایران

 25.9 23 240 12 پرداختهاي حق بیمه اجتماعی

 17.9 25 32 1 مالیات بر درآمد شرکت

 0.4 5 _ 1 مالیات نقل و انتقال دارایی

 0 ریال 200 _ 1 )حق تمبر(مالیات بر چک

 _ 3 72 6 مالیات فروش

 _ متفاوتنرخ هاي  - 1 مالیات بر دارایی

 44.2 _ 344 22 جمع

متوسط 

کشورهاي 

 MENAمنطقه

 32.9 _ 204.2 22.9 جمع

متوسط 

کشورهاي 

OECD 

 44.5 _ 194.1 12.8 جمع

  2010سال  Doing Businessگزارش : مأخذ

 

ک
 معیار

 کشور
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  نرخ انواع مالیات در ایران و سایر مناطق جهان: 6- 4جدول 

 (%)نرخ کلی مالیات  (%)هاسایر مالیات (%)حق بیمه اجتماعی (%)مالیات بر سود  مناطق

 36.1 7.5 10.3 18.3 آسیاي شرقی واقیانوسیه

 43.4 9.4 23.1 10.9 اروپاي شرقی و آسیاي مرکزي

 48.3 13.2 14.7 20.4 آمریکاي التین و منطقه کاراِِِئیب

 32.9 5 15.2 12.7 خاورمیانه وشمال آفریقا

 44.5 3.3 24.4 16.8 کشورهاي توسعه یافته

 40 14.2 7.8 17.9 آسیاي جنوبی

 67.5 30.5 13.1 23.9 جنوب صحراي آفریقا

 44.2 0.4 25.9 17.9 ایران

  2010سال  Doing Businessگزارش : مأخذ
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  *وضعیت معیار نرخ کل مالیاتی: 6- 5جدول 

 

 )درصدي از سود(معیار نرخ کل مالیاتی

 ایران
 OECDمتوسط کشورهاي 

متوسط کشورهاي 

 MENAمنطقه

 کل مالیاتها
44.2 44.5 32.9 

 هاي اجتماعیکل مالیاتها بدون پرداختهاي حق بیمه
18.3 20.1 17.7 

 اجتماعیپرداختها ي حق بیمه 
25.9 24.4 15.2 

کل مالیاتها اگر پرداختهاي حق بیمه اجتماعی همانند 

 32.9 44.5 33.5 باشد MENAمنطقه 

  2010سال  Doing Businessگزارش : مأخذ

نی قابل پرداخت توسط شرکت در سال پرداختها و کسورات قانو مالیاتها، لغمجموعه مب نرخ مالیات کل*

  .این نرخ به صورت درصدي از سود نشان داده می شود. نمایددوم فعالیت را محاسبه می 
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  *مالیاتها پرداخت زمان صرف شده براي وضعیت معیار: 6- 6جدول 

 

 )ساعت(معیار زمان پرداخت مالیاتها 

 ایران
متوسط کشورهاي 

OECD 

متوسط کشورهاي 

 MENAمنطقه

 204.2 194.1 344 هاکل مالیات

پرداختهاي حق بیمه ها بدون کل مالیات

 اجتماعی
104 98.7 113.6 

 90.6 95.4 240 پرداختها ي حق بیمه اجتماعی

هاي حق بیمه ها اگر پرداختکل مالیات

 باشند MENAاجتماعی همانند منطقه 
194.6 194.1 204.2 

  2010سال  Doing Businessگزارش : مأخذ

این معیار، زمانی را که براي آماده . پرداخت مالیاتهامعیار زمان عبارتست از ساعات ثبت شده در سال براي *

 .را محاسبه می کند نوع عمده از مالیات ها الزم است 3) یاعدم پرداخت(کردن، بایگانی کردن و پرداخت 
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 *تعداد پرداخت مالیاتهاوضعیت معیار : 6- 7جدول 

 

 معیار تعداد پرداخت مالیاتها

 ایران
متوسط کشورهاي 

OECD 

کشورهاي متوسط 

 MENAمنطقه

 22.9 12.8 22 کل مالیاتها

 12.1 10.5 10 کل مالیاتها بدون پرداختهاي حق بیمه اجتماعی

 10.8 2.3 12 پرداختهاي حق بیمه اجتماعی

کل مالیاتها اگر پرداختهاي حق بیمه اجتماعی 

 باشند MENAهمانند منطقه 
20.8 12.8 22.9 

  2010سال  Doing Businessگزارش : مأخذ

هـا، عـوارض پرداخـت شـده، روش پرداخـت و دفعـات        تعـداد مالیـات   شامل کل تعداد پرداخت مالیات*

  .می باشدپرداخت 
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  مجموع هزینه هاي اداري مربوط به انجام وظایف سازمان مالیاتی: 6-8جدول

  )ذکر شودکلیه مبالغ به میلیون و برحسب پول محلی است مگر اینکه چیز دیگري (

  کشور

مجموع  هزینه هاي اداري مربوط به انجام 

مشتمل بر حقوق (وظایف سازمان مالیاتی 

  )و هزینه هاي جاري

مجموع هزینه هاي حقوق مربوط به 

  وظایف مالیاتی

نسبت هزینه هاي حقوق به مجموع 

هزینه هاي اداري مربوط به انجام وظایف 

  (%)مالیاتی 

 ITکل هزینه هاي 

به مجموع   ITنسبت هزینه هاي 

هزینه هاي اداري مربوط به انجام 

  (%)وظایف مالیاتی

  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  

  OECDکشورهاي ) 1

  21.9  21.2  19.0  506.5  487.2  420.5  71.3  70.6  69.5  1652.0  1626.1  1540.9  2317.7  2303.2  2216.9  استرالیا

  16.4  16.0  16.1  65.5  61.1  58.5  82.0  80.2  80.3  327.6  305.5  292.5  399.4  380.9  364.2  اطریش

  10.7  10.7  12.5  122.8  120.8  145.9  81.6  82.5  79.4  934.8  933.5  923.2  1145.1  131.5  1162.5  بلژیک

  9.9  10.1  10.2  326  343  318  83.0  82.0  81.5  2732  2781  2552  3293  3393  3133  1کانادا

  14.3  14.0  13.8  1029.6  9909  916.2  78.7  75.6  76.4  5668.7  5362.5  5062.6  7206.1  7095.1  6627.9  جمهوري چک

  17.4  17.4  15.0  863  864  851  68.5  67.2  67.2  3404  3345  3818  4971  4977  15686  دانمارك

  21.4  19.6  19.9  76.8  67.1  64.8  65.2  66.7  68.5  234.2  228.8  226.3  359.4  342.8  330.2  فنالند

  9.1  8.7  10.4  412  394  473  79.1  79.3  78.6  3571  3583  3572  4513  4516  4542  فرانسه

  5.3  5.1  5.5  361  359  367  83.3  84.3  84.3  5676  5775  5656  6817  6850  6709  آلمان

  ------------------------------------- ---------------  * n.avail ----------------------------------------------------  یونان

  11.7  10.4  10.3  11603.6  8266.1  6790.4  80.0  83.3  80.8  79368.4  65967.4  53163.3  99231.2  79203.7  65788.7  مجارستان

  ------------------------------------- ---------------   n.avail ----------------------------------------------------  ایسلند
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  کشور

مجموع  هزینه هاي اداري مربوط به انجام 

مشتمل بر حقوق (وظایف سازمان مالیاتی 

  )جاريو هزینه هاي 

مجموع هزینه هاي حقوق مربوط به 

  وظایف مالیاتی

نسبت هزینه هاي حقوق به مجموع 

هزینه هاي اداري مربوط به انجام وظایف 

  (%)مالیاتی 

 ITکل هزینه هاي 

به   ITنسبت هزینه هاي 

مجموع هزینه هاي اداري 

مربوط به انجام وظایف 

  (%)مالیاتی

  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  

  11.8  12.5  11.2  52.9  52.6  43.3  71.5  70.9  73.3  320.6  298.0  283.3  448.3  420.2  386.4  1ایرلند

  3.9  4.9  5.0  180.2  223.4  228.4  69.5  68.8  66.2  3177.6  3153.5  3024.8  4572.9  4581.6  4570.8  1ایتالیا

  8.5  9.4  10.1  61537  67306  72292  80.1  79.8  79.4  579735  570820  569512  723451  715700  717627  ژاپن

  6.4  6.2  5.5  68889  63887  53348  66.5  67.5 68.0  719319  960945  665583  1081983  1023823  979476  کره

  -  -  - n.avail n.avail n.avail  81.8  84.7 84.0  66.4  64.0  60.5  81.2  75.6  72.0  لوگزامبورگ

  5.2  5.3  5.5  434.0  426.5  427.4  82.4  84.2 84.0  6849.7  6838.9  6544.6  8308.4  8118.5  7790.4  مکزیک

  30.9  28.4  29.4  691  628  628  64.0  61.2 59.9  1431  1352  1277  2237  2208  2133  هلند

  29.0  25.9  24.7  106  87  79  63.0  62.2 61.9  230  209  198  365  336  320  1نیوزلند

  17.2  17.1  17.5  670  658  639  63.1  60.3 59.9  2460  2322  2192  3901  3850  3660  نروژ

  -  -  - n.avail n.avail n.avail  71.9  74.5  73.6  2340.2  2283.3  2217.7  3257.0  3065.9  3012.5  لهستان

  13.4  14.0  12.3  62.3  62  54.3  79.4  80.8 80.7  368.6  357.4  355.8  464.4  442.5  441  پرتغال

  14.1  14.9  23.0  448  475  725  49.6  47.4 43.5  1581  1514  1374  3185  3192  3158  جمهوري اسلواکی

  5.2  6.8  6.6  69  85  79  67.1  67.0 66.6  888  836  796  1323  1247  1195  1اسپانیا

  20.0  20.0  20.0  1172  1082  1011  69.6  71.9 70.5  4084  3889  3564  5864  5412  5059  1سوئد

  9.4  10.3  9.8  14  15  14  90.6  89.7 90.2  135  130  129  149  145  143  سوئیس

  3.7  1.3  4.3  47  15  45  68.4  65.9 64.9  872.4  760.2  676.9  1274.6  1152.9  1042.8  ترکیه
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  کشور

مجموع  هزینه هاي اداري مربوط به 

مشتمل بر (انجام وظایف سازمان مالیاتی 

  )حقوق و هزینه هاي جاري

حقوق مربوط به مجموع هزینه هاي 

  وظایف مالیاتی

نسبت هزینه هاي حقوق به مجموع 

هزینه هاي اداري مربوط به انجام وظایف 

  (%)مالیاتی 

 ITکل هزینه هاي 

به   ITنسبت هزینه هاي 

مجموع هزینه هاي اداري 

مربوط به انجام وظایف 

  (%)مالیاتی

  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  

  -  -  -  n.avail  n.avail  n.avail  61.2  60.1  63.0  2923  2751  2648  4773  4509  4202  1انگلستان

  15.1  15.9  16.1  1629  1685  1669  71.6  71.3  71.5  7702  7561  7439  10765  10606  10398  1ایاالت متحده آمریکا

  OECDکشورهاي غیر ) 2

  1.5  2.5  1/1.5  59.45  66.97  31.81  94.2  90.1  90.7  1970.15  1313.37  949.95  2092.13  1458.28  1046.87  آرژانتین

  0.4  0.4  1.3  0.5  0.5  2  76.0  68.5  59.2  98  87  90  129  127  152  بلغارستان

  5.1  4.1  7.5  4843  3368  5588  78.1  80.4  80.8  73818  65699  60500  94553  81693  74921  شیلی

  ------------------------------------- ---------------   n.avail ----------------------------------------------------  چین

  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  10.7  13.2  14.0  18.17  16.64  15.45  170.11  125.62  110.07  1قبرس

  -  -  -  -  -  -  75.9  72.3  70.7  448  357  340  590  494  481  1استونی

  30.8  24.4  15.2  16  10  5  61.5  61.0  66.7  32  25  22  52  41  33  التویا

  4.0  2.4  1.3  35.96  17.10  8.60  67.3  63.1  66.4  602.30  442.51  425.56  895.29  701.31  640.46  مالزي
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 پیمایش کشورهاپاسخ هاي : منبع

کلیه مخارج گزارش شده بر مبناي حسابداري تعهدي و شامل خدمات دریافتی بدون هزینه  -کانادا بجز هرگونه مخارج سرمایه اي؛آمار مخارج  -استرالیا مشتمل بر گمرکات؛نسبت به کل هزینه  -آرژانتین - 1

 حقوقکل مخارج ). Benefit program Administration(برنامه منفعت  سازمانغیر مالیاتی و نیز مخارج  درآمدباستثناي ) سازمان مالیاتی(مجموع مخارج اداري . ادارات دولتی دیگر ایجاد شده توسط

 -؛ دانماركVATآمار یک کاسه شده اداره مالیات مستقیم و اداره  -برنامه منفعت است؛ قبرس نسازما باستثناي برآوردي از مخارج حقوق) وظایفکلیه (، عبارت است از کل مخارج حقوق )سازمان مالیاتی(

؛ یفوظاآمار کلیه  -مشتمل بر گمرکات؛ فنالند وظایفآمار کلیه  - در بردارنده رکن تشخیص آگاهانه است؛ استونی 2005، صورت وضعیت 2005بدلیل ادغام خدمات سازمان مالیاتی کشوري و شهرداري در 

کل آمار مخارج  - ایتالیا. که هزینه هاي کارکنان را در بر نمی گیرد ITمرتبط با  انجام وظایفمخارج . ی غیر از اداره امور مالیاتی است بدلیل ادغام سازمان گمرکات و مالیاتانجام وظایفایرلند آمار مشتمل بر 

کل و (سازمان مالیاتی  انجام وظایفمخارج . و هزینه سرمایه اي و استهالك را در هم ادغام نموده است GAAPمبناي تعهدي بموجب مخارج تهیه شده بر  - ؛ نیوزیلندEquitaliaو  GDF، درآمدسازمان 

سال (ن ومیلیون کر 266، )2005(مخارج سرمایه اي  کرونمیلیون  491مشتمل بر  ITهزینه هاي  –است؛ جمهوري اسلواکی  وظایف آمار مشتمل بر گمرکات و سایر –برآورد می شود؛ رومانی ) حقوق

 ITدستمزد اداره . خارجی کاربردي و نرم افزارهاي ايسرمایه  صرفاً مشتمل بر مخارج ) و نسبتهاي مرتبط( ITهزینه هاي . آمار مخارج مشتمل بر گمرکات - ؛ اسپانیا)2007سال (ن ومیلیون کر 231، )2006

نسبتهاي مرتبط ، باستثناي هزینه هاي کارکنان سازمان مستقل اجرائیات که فعالیتهاي اجرایی  وآمار مخارج  -آمار مخارج مشتمل بر گمرکات؛ سوئد –مستثنی می شود؛ آفریقاي جنوبی ) کارمند 2648(

 –به شرکتهاي خارجی واگذار می شود؛ ایاالت متحده آمریکا  IT انجام وظایفآمار مخارج مشتمل بر فعالیتهاي مرتبط گمرکات که نمی توان آنها را تفکیک نمود،  - وصول دیون را هدایت می کند؛ انگلستان

هزینه هاي . لیاتینمی شود که هزینه هاي توسعه اي است نه عم IRS(BSM)مشتمل بر هزینه هاي کمتري براي برنامه هاي بهبود است اما مشتمل بر برنامه مدرن سازي سیستم هاي تجاري  ITهزینه هاي 

BSM ،316  آمار موجود نیست*       .است 2007میلیون در  234و  2006میلیون دالر در سال  215، 2005سال میلیون دالر در. 

  

  کشور

مجموع  هزینه هاي اداري مربوط به 

مشتمل بر (انجام وظایف سازمان مالیاتی 

  )حقوق و هزینه هاي جاري

مجموع هزینه هاي حقوق مربوط به 

  وظایف مالیاتی

نسبت هزینه هاي حقوق به مجموع 

هزینه هاي اداري مربوط به انجام وظایف 

  (%)مالیاتی 

 ITکل هزینه هاي 

به   ITنسبت هزینه هاي 

مجموع هزینه هاي اداري 

مربوط به انجام وظایف 

  (%)مالیاتی

  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  

  0.1  0.1  0.1  0.01  0.01  0.01  64.4  63.0  62.2  5.67  6.07  6.03  8.80  9.64  9.69  مالتا

  -  -  -  n.avail  n.avail  n.avail  76.6  75.0  72.7  799.38  517.01  363.17  1043.80  689.63  499.56  1رومانی

  29.8  30.8  26.3  56.4  56.6  48.2  57.9  55.3  59.2  109.5  101.7  108.6  189.1  184.0  183.3  سنگاپور

  7.4  6.4  5.5  6.82  6.56  4.85  68.2  59.8  67.4  62.76  61.08  59.99  92.01  102.11  88.97  اسلونی

  -  -  -  n.avail  n.avail  n.avail  60.9  57.2 58.1  3125  2935  2505  5134  5135  4312  1آفریقاي جنوبی
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  مقایسه مجموع هزینه هاي اداري به خالص وصولی هاي درآمدي  : 6-9جدول

  کشور

نامعمول احتمالی یا شناخته شده اي که بر نسبت گزارش عوامل نامتعارف یا   )واحد درآمد 100هزینه ها در (نسبت هزینه هاي اداري به خالص وصولی هاي درآمد 

  روند  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  .شده تأثیر می گذارد

  OECDکشورهاي ) 1

    در حال کاهش  0.93  0.99  1.03  1.05  1.05  1.07  1.06  2استرالیا

  )SSCS(باال؛ پایه درآمد باستثناي حق بیمه تأمین اجتماعی بار مالیاتی   در حال کاهش  0.64  0.65  0.66  0.78  0.91  0.72  0.71  اطریش

  )SSCS(پایه مالیاتی درآمد باستثناي   نامشخص  1.40  1.35  1.42  1.89  -  -  -  بلژیک

   نامشخص  1.22  1.35  1.31  1.17  1.33  1.20  1.08  کانادا

  درآمد مالیاتهاي غیر مستقیم ویژه 2004و از سال   SSCSپایه در آمد باستثناي  نامشخص  1.25  1.38  1.29  -  -  2.08  -  جمهوري چک

؛ باستثناي شهرداریها در *بر واردات VATبار مالیاتی خیلی باال ؛ پایه درآمد مشتمل بر   در حال کاهش  0.62  0.63  0.74  0.83  0.87  *0.73  -  دانمارك

2002  

  SSCS بار مالیاتی باال؛ پایه درآمد شامل   در حال کاهش  0.77  0.78  0.79  0.80  0.82  0.82  0.77  فنالند

  SSCS پایه درآمد باستثناي     0.97  0.99  1.07  1.35  1.41  1.44  1.41  فرانسه

  SSCS پایه درآمد باستثناي   نامشخص  n.avail  n.avail  n.avail    0.86  0.83  0.78  آلمان

  ؛ پایه هزینه مشتمل بر هزینه هاي اداري غیر مالیاتی SSCS پایه درآمد باستثناي     -  -  -  n.avail  n.avail  1.65  1.69  یونان
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  کشور

عوامل نامتعارف یا نامعمول احتمالی یا شناخته شده اي که بر نسبت گزارش   )واحد درآمد 100هزینه ها در (نسبت هزینه هاي اداري به خالص وصولی هاي درآمد 

  روند  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  .شده تأثیر می گذارد

 SSCS پایه درآمد مشتمل بر  نامشخص  n.avail  1.14  0.99  1.11  1.15  1.35  1.23  مجارستان

 SSCS پایه درآمد مشتمل بر    n.avail  n.avail  n.avail  1.02  1.06  1.12  -  ایسلند

بر VAT و  SSCS هزینه ها مشتمل بر انجام وظایف گمرکات؛ پایه درآمد مشتمل بر  در حال کاهش  0.79  0.78  0.82  0.86  0.91  0.95  0.90  ایرلند

  واردات

هزینه ها مشتمل بر هزینه مبارزه با تقلب مالیاتی توسط  . SSCS پایه درآمد  باستثناي  در حال کاهش  n.avail  n.avail  n.avail  n.avail  1.36  1.24  1.16  ایتالیا

  )GDF(پلیس مالیاتی 

 SSCS بار نسبتاً کم مالیاتی؛  پایه درآمد باستثناي  نامشخص  1.53  1.56  1.69  1.58  1.67  1.66  1.54  ژاپن

 SSCS پایه درآمد باستثناي  در حال کاهش 0.71  0.79  0.81  0.86  0.82  0.85  0.85  کره

  SSCS پایه درآمد باستثناي  در حال کاهش n.avail  n.avail  n.avail  1.59  1.42  1.25  1.18  لوگزامبورگ

پایه هاي هزینه و درآمد مشتمل بر گمرکات، افزایش شدید درآمدهاي مالیاتی از  در حال کاهش n.avail  1.44  1.41  1.29  1.18  1.06  0.95  1مکزیک

 IT، هزینه ها باستثناي مخارج سرمایه اي 2005

  بر واردات VATو  2006مشتمل بر مقوالت جدید از ( SSCS پایه درآمد مشتمل بر  در حال کاهش 1.11  1.15  1.35  1.30  1.39  1.76  1.74  هلند

   در حال کاهش 0.75  0.71  0.76  0.81  0.83  0.87  0.90  نیوزلند

  SSCS بار مالیاتی باال، پایه درآمد مشتمل بر  در حال افزایش 0.67  0.71  0.72  0.56  0.59  0.59  0.56  نروژ

  SSCS پایه درآمد و هزینه مشتمل بر انجام وظایف گمرکات،  پایه درآمد باستثناي  در حال کاهش  1.42  1.75  1.93  2.62  1.95  1.78  1.50  لهستان
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  کشور
عوامل نامتعارف یا نامعمول احتمالی یا شناخته شده اي که بر نسبت گزارش شده   )واحد درآمد 100هزینه ها در (نسبت هزینه هاي اداري به خالص وصولی هاي درآمد 

  روند  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  .تأثیر می گذارد

  و مالیات غیر مستقیم ویژه SSCS پایه درآمد باستثناي   در حال افزایش  1.41  1.43  1.59  1.49  1.51  1.68  1.61  پرتغال

  مالیات غیر مستقیم ویژه 2004از و پس  SSCS پایه درآمد باستثناي   نامشخص  2.41  2.49  2.43  1.26  1.45  1.46  1.43  جمهوري اسلواکی

  هزینه ها مشتمل بر گمرکات.  بر واردات VATپایه درآمد مشتمل بر   در حال کاهش  0.65  0.68  0.74  0.82  0.83  0.78  0.81  اسپانیا

هزینه به استثناي انجام وظایف پایه  2005؛ از SSCS بار مالیاتی خیلی زیاد و پایه درآمد مشتمل بر   0.41  0.39  0.38  0.59  0.57  0.56  0.55  2سوئد

  )براي وصول بدهی(سازمان اجرایی 

این نسبت قابل مقایسه با سایر کشورها نیست زیرا هزینه هاي مالیاتهاي مستقیم کانتونهاي فرعی    0.28  0.29  0.30  0.62  0.66  -  -  سوئیس

  مستثنی شده اند

ترکیه
2

  SSCS پایه درآمد  باستثناي   ثابت  0.83  0.84  0.87  0.83  0.74  0.72  0.81  

آمار در بر دارنده درآمد و   2005از سال . رجوع کنید به سازمان مالیاتهاي مستقیم 2004براي آمار   ثابت  1.10  1.12  1.10  0.97  1.04  1.11  1.06  انگلستان

  هزینه هاي گمرکات است

  ملی یی وجود ندارد VATهیچ : استSSCS پایه درآمد مشتمل بر    کاهشدر حال   0.45  0.47  0.52  0.56  0.57  0.52  0.46  2ایاالت متحده آمریکا

  OECDکشورهاي منتخب غیر ) 2

 2005پایه درآمد و هزینه مشتمل بر گمرکات از     1.84  1.62  0.160  0.83  0.85  0.86  0.88  آرژانتین

به اداره  -SSCS به عبارتی  (ترتیبات وصول مالیاتی به طور قابل مالحظه اي بر نسبتها تأثیر گذاشته اند  در حال کاهش  1.29  3.19  6.49  -  -  -  -  بلغارستان

  )وجود دارند  VATمالیاتی  انتقال یافته و رویه هاي وصول جدید 

را دربر می گیرد و انجام وظایف  SIIپایه درآمد تنها هزینه هاي اداري  .SSCS پایه درآمد مشتمل بر در حال کاهش 0.60 0.63 0.69 0.88 0.89  -  -  شیلی

  وصول دیون مالیاتی توسط سازمان مستقل را شامل نمی شود

    n.avail n.avai   n.ava  -  -  چین
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  پاسخ هاي پیمایش کشورها، گزارشات ساالنه اداره هاي درآمد :منبع

  .مشاهدات و نتیجه گیري هاي مبتنی بر اطالعات این جدول باید با توجه به توضیحات متن مرتبط در این فصل مورد توجه قرار گیرد -1

خالص در  -آمار از گزارشات ساالنه؛ سوئد -گزارش مالیاتی توسط خدمات سازمان مالیاتی؛ اسلونی از آمار –؛ مکزیک )ترکیه( 2005و ) استرالیا( 2007در سال  درآمدآمار مطابق با گزارش ساالنه هیئت  - استرالیا و ترکیه - 2

  .به استفاده از وصولی هاي خالص یا ناخالص به عنوان مخرجنسبتهاي چاپ شده منسوب  - است IRSنسبت مورد اشاره متفاوت از  -ایاالت متحده آمریکا) هفتم چاپ(مالیاتهاي سوئد  2005آمد 

به این معنی که کلیه مخارج مرتبط اداري (نسبت بزرگتري را ایجاد می کند بنظر می رسد در نتایج ارائه شده در سالهاي پیش، برخی هزینه هاي غیر مرتبط مالیاتی گنجانده شده است از اینرو اگر بدقت محاسبه شود،  - 3

 )است درآمدی به صورت نسبتی از وصولی هاي خالص مالیات

  

 

  کشور
نامعمول احتمالی یا شناخته شده اي که بر نسبت گزارش عوامل نامتعارف یا   )واحد درآمد 100هزینه ها در (نسبت هزینه هاي اداري به خالص وصولی هاي درآمد 

  روند  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  .شده تأثیر می گذارد

  SSCS پایه درآمد  باستثناي    5.8  5.1  5.7      -  -  قبرس

 انجام وظایف گمرکاتو پایه هزینه مشتمل بر SSCS پایه درآمد مشتمل بر  در حال کاهش  0.86  0.88  1.03  -  -  -  -  استونی

 SSCS پایه درآمد مشتمل بر  نامشخص 1.31  1.19  1.24  -  -  -  -  التویا

  پایه هزینه و درآمد بیشتر با سازمان مالیاتهاي مستقیم مرتبط است نامشخص 1.29  1.14  1.20      -  -  مالزي

 مالیاتهاي مستقیم  2004و  2003صرفاً براي سال  SSCS پایه درآمد مشتمل  بر   0.97  1.09  1.14 0.83 0.85  -  -  مالتا

 و گمرکات، هزینه ها مشتمل بر گمرکات و تمام عملیات دیگرSSCS پایه درآمد مشتمل بر   n.avail n.avail 0.63  0.72  0.91  -  -  رومانی

  را دربرنمی گیرد SSCSبار بسیار پایین مالیاتی که معادل  در حال کاهش 0.83  0.93  1.02  1.01  0.99  0.90  0.87  سنگاپور

  SSCS پایه درآمد مشتمل بر  در حال کاهش 0.83  0.98  0.93  1.05  1.17  1.13  1.14  اسلونی

  بر واردات VATهزینه ها در بر دارنده انجام وظایف گمرکات؛ درآمد مشتمل بر  ثابت  1.02  1.21  1.19  1.25  1.21  -  -  آفریقاي جنوبی
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  )OECDکشورهاي ( GDPمخارج دستگاه درآمدي بصورت درصدي از  :6-10جدول

  کشور

  نسبت مخارج سازمان مالیاتی به 

 GDP (%)  

 ) نسبت کل  مخارج دستگاه درآمدي

GDP (%)  

بصورت درصدي از مخارج (مخارج غیر مالیاتی 

  )کل
GDP

1 
 

2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  

  1133313  1046621  967453  11  9  14  0.229  0.241  0.254  0.204  0.220  0.229  استرالیا

  n.avail  n.avail  n.avail  0.377  0.355  0.347  n.avail  n.avail  n.avail  245330  257897  272669  اطریش

  330800  316622  301966  28  28  28  0.481  0.493  0.536  0.346  0.357  0.384  بلژیک

  1554176  1468366  1397781  15  12  11  0.248  0.264  0.253  0.212  0.232  0.224  کانادا

  3557584  3231576  2987722  6  2  5  0.215  0.225  0.233  0.202  0.219  0.221  جمهوري چک

  1696238  1641520  1548153  13  13  13  0.336  0.350  0.421  0.293  0.303  0.367  دانمارك

  167063  167062  157335  0  0  0  0.214  0.205  0.209  0.214  0.205  0.209  فنالند

  1892241  1807462  1726068  42  42  42  0.414  0.428  0.451  0.238  0.250  0.263  فرانسه

  2423800  2322200  2244600  0  0  0  0.281  0.294  0.298  0.281  0.294  0.298  آلمان

  228949 213985  198609 -  - -  - -  - -  -  -  یونان

  25405796  23795306  22042476  0  0  0  0.390  0.333  0.298  0.390  0.333  0.298  مجارستان

  1279379  1167684  1026251  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ایسلند

ایرلند
2

  -  n.avail  -  0.238  0.237  0.235  -  n.avail  -  161498  1747705  184139  

ایتالیا
2

  0.272  0.264  0.258  -  -  -  -  -  -  1428375  1479981  1535540  

  515292800  512198600  503788500  0  0  0  0.140  0.140  0.142  0.140  0.140  0.142  ژاپن

  901188604  848044635  810515869  0  0 0  0.120  0.121  0.120  0.120  0.121  0.120  کره
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  کشور

  (%) GDPنسبت مخارج سازمان مالیاتی به  
 GDP ) نسبت کل  مخارج دستگاه درآمدي

(%)  

بصورت درصدي (مالیاتی مخارج غیر 

  )از مخارج کل
GDP

1
 

2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  

 36137 33854 30032  0  0 0  0.224  0.223  0.246  0.224  0.223  0.246  لوگزامبورگ

  9753400  9149911  8361107  14  15 14  0.099  0.104  0.108  0.085  0.088  0.093  مکزیک

  559537  534324  508964  20  20 20  0.500  0.516  0.523  0.399  0.413  0.419  هلند

  179964  168672  158321  31  30 25  0.296  0.289  0.272  0.203  0.199  0.202  نیوزلند

  2276757  2161728  1945716    4 4  0.178  0.186  0.196  0.171  0.179  0.188  نروژ

 1162903 1060194 983302  22  23  24  0.361  0.377  0.402  0.280  0.289  0.306  لهستان

  162756  155323  149124  0  0 0  0.285  0.284  0.295  0.285  0.284  0.295  پرتغال

  1825777  1636263  1471131  3  13 3  0.180  0.224  0.221  0.174  0.195  0.215  جمهوري اسلواکی

  n.avail  -  -  n.avail  0.132  0.128  - n.avail  -  908450  980954  1049848  2اسپانیا

  3070591  2899653  2735218  15  17 17  0.226  0.226  0.223  0.191  0.187  0.185  سوئد

  n.avail  463673  486178  508276 . 2/  سوئیس

  856387  758391  648932  0  0 0  0.149  0.152  0.152  0.149  0.152  0.152  ترکیه

  n.avail  -  0.340  0.351  0.346  - n.avail  -  1233976  1303915  1381565  -  2انگلستان

  13776521  13132900  12376100  0  0 0  0.078  0.081  0.084  0.078  0.081  0.084  ایاالت متحده آمریکا

   OECD) 1965 -2007(انتشارات  درآمددر مورد آمار  OECD CTPAارائه شده توسط وزارت دارایی کشورهاي عضو  GDPپیمایش و آمار پاسخهاي : منبع

           1-GDP ر      نظکشور مورد بازاري بر حسب میلیون پول  هاي به قیمت 

 Guardia di(، امور غیر مالیاتی مرجع پلیس مالیاتی )AE(محاسبات مبتنی بر آمار هزینه ارائه شده براي انجام وظایف مرتبط مالیاتی مرجع درآمد  - نسبتها مشتمل بر هزینه سازمان گمرکات است؛ ایتالیا -ایرلند و اسپانیا -2

Finanzy ( و انجام وظایف جداگانه وصول بدهی مالیاتی)Equitalia ( 06/2005ارقام  –انجام مقایسه معنی دار ممکن نیست چرا که آمار مالیاتهاي تحت مدیریت در سطوح فرعی کشوري موجود نیست؛ انگلستان  –است؛ سوئیس 

  .در منابع آماري و دامنه و بدنبال ادغام، آمار مربوطه موجود نمی باشد بدلیل تفاوت
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  )2007(مقایسه اندازه هاي مرتبط کارکنان : بکارگیري کارکنان در وظایف سازمان مالیاتی : 6- 11 جدول

  )2007(اندازه هاي مرتبط کارکنان 

  کشور

کارکنان بکارگرفته 

در کلیه )FTES(شده 

  وظایف مرجع درآمد

کارکنان بکارگرفته 

در وظایف ) FTES(شده  

مالیاتی و هزینه هاي 

  جاري مرتبط

نسبت وظایف 

جاري و 

مالیاتی به 

کلیه وظایف 

(%)  

نسبت تعداد 

شهروندان به 

در  FTEکارکنان 

وظایف مرتبط 

  جاري و مالیاتی

نسبت تعداد 

نیروي کار به 

FTE  نسبت به

وظایف مرتبط 

  جاري و مالیاتی

عوامل نا متعارف یا نامعمول احتمالی یا شناخته شده اي که بر نسبتهاي گزارش شده تأثیر 

  می گذارد

  OECDکشورهاي ) 1

    519  998  99.3  20738  20877  استرالیا

    516  1036  100.0  7993  7993  اطریش

  مشتمل بر مالیات بر دارایی هاي واقعی، مالیات بر وسایط نقلیه موتوري  268  609  100.0  17322  17322  بلژیک

    481  889  96.2  36717  38179  کانادا

    354  698  93.0  14679  15778  جمهوري چک

2  8888  دانمارك
  مشتمل بر مالیات بر دارایی هاي واقعی، مالیات بر وسایط نقلیه موتوري  362  677  90.3  8026

    452  891  100.0  5913  5913  فنالند

    n.avail  n.avail  n.avail  n.avail  127907  فرانسه

    371  736  100.0  111988  111988  آلمان

 عملیات غیرمالیاتی استتعداد کارکنان مشتمل بر کارکنان برخی از   388  887  98.3  12566  12779  یونان

   313  742  100  13567  13567  مجارستان
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  کشور

کارکنان بکارگرفته 

در کلیه )FTES(شده 

  وظایف مرجع درآمد

کارکنان بکارگرفته 

در وظایف ) FTES(شده  

مالیاتی و هزینه هاي 

  جاري مرتبط

نسبت وظایف 

جاري و 

مالیاتی به 

کلیه وظایف 

(%)  

نسبت تعداد 

شهروندان به 

در  FTEکارکنان 

وظایف مرتبط 

  جاري و مالیاتی

نسبت تعداد 

نیروي کار به 

FTE  نسبت به

وظایف مرتبط 

  جاري و مالیاتی

عوامل نا متعارف یا نامعمول احتمالی یا شناخته شده اي که بر نسبتهاي گزارش شده تأثیر 

  می گذارد

  4یا حق الزحمه مربوط به وسایط نقلیه موتوريمالیات   -  -  -  n.avail  n.avail  ایسلند

  بکارگیري کارکنان در بخش گمرکات  317  637  100  6656  6656  ایرلند

ایتالیا
2

  بکارگیري کارکنان باستثناي کارکنان عملیات وصول دیون که به خارج واگذارشده است  452  1070  100  54619  54619  

 به متن رجوع کنید - اداري بنحو قابل مالحظه اي کاهش یافته استبار کار   1185  2275  100  56159  56159  ژاپن

 به متن رجوع کنید - بار کار اداري بنحو قابل مالحظه اي کاهش یافته است  1396  2811  100.0  17179  17179  کره

   364  517  100  907  907  لوگزامبورگ

 به متن رجوع کنید - اي کاهش یافته است بار کار اداري بنحو قابل مالحظه  2046  4968  64.5  21119  32729  مکزیک

  4مشتمل بر حق الزحمه یا مالیات بر وسایط نقلیه موتوري  337  641  81.7  25500  31220  هلند

    530  1003  70.2  4172  5944  نیوزلند

    418  797  96.2  5849  6077  نروژ

    335  753  76.0  50655  66674  لهستان

  مشتمل بر مالیات بر وسایط نقلیه موتوري،  دارایی هاي واقعی  487  923  100.0  11463  11463  پرتغال

  مشتمل بر مالیات بر وسایط نقلیه موتوري  516  1048  89.1  5144  5771  جمهوري اسلواکی

  آمار بکارگیري کارکنان مشتمل بر بخش گمرکات  795  1623  100.0  27153  27153  اسپانیا

  باستثناي سازمان اجرائیات  کارکنان 4مالیات بر وسایط نقلیه موتوري، دارایی واقعیمشتمل بر   540  1050  87.4  8650  9900  سوئد
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  کشور

کارکنان 

بکارگرفته شده 

)FTES( در کلیه

وظایف مرجع 

  درآمد

کارکنان بکارگرفته 

در وظایف ) FTES(شده  

مالیاتی و هزینه هاي 

  جاري مرتبط

نسبت وظایف 

جاري و 

مالیاتی به 

کلیه وظایف 

(%)  

نسبت تعداد 

شهروندان به 

در  FTEکارکنان 

وظایف مرتبط 

  جاري و مالیاتی

نسبت تعداد 

 FTEنیروي کار به 

نسبت به وظایف 

مرتبط جاري و 

  مالیاتی

عوامل نا متعارف یا نامعمول احتمالی یا شناخته شده اي که بر نسبتهاي گزارش شده 

  تأثیر می گذارد

کشور بدلیل وجود دستگاه هاي کشوري مجزا در امر مسئولیت مالیات بر درآمد، در این   4788  8004  95.7  935  977  سوئیس

  .این نسبتها با سایر کشورها قابل مقایسه نیست

    609  1756  100.0  41525  41525  ترکیه

  آمار کارکنان مشتمل بر بخش گمرکات است  337  681  100.0  88934  88934  2انگلستان

  به متن رجوع کنید -کشوري وجود ندارد VAT  1636  3254  100  92017  92017  ایاالت متحده آمریکا

  OECDکشورهاي غیر ) 2

    935  2282  81.2  17152  21118  آرژانتین

    325  968  100  7976  7976  بلغارستان

  آمار کارکنان مشتمل بر انجام وظایف وصول دیون مالیاتی توسط مرجع مجزا نیست  1834  4331  100  3801  3801  شیلی

    1204  2012  87.9  650000  739700  چین

   486  962  100  809  809  قبرس

 آمار بکارگیري کارکنان مشتمل بر بخش گمرکات است  342  670  100  2008  2008  استونی

    482  948  48.2  2422  5029  التویا

  مستقیم استآمار  بکارگیري  کارکنان اکثراً مرتبط با سازمان مالیاتهاي   1183  2966  100  8981  8981  مالزي
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  )2005،  1بخش تکمیلی ( Figures in OECD، درآمدپاسخ هاي پیمایش کشورها، گزارشات ساالنه مراجع : منبع

بکارگیري کارکنان در وظایف مالیاتی مشتمل بر کار در کلیه زمینه هاي مرتبط با مدیریت قوانین مالیاتی مشتمل بر انجام وظایف . مورد توجه قرار گیردمشاهدات و نتیجه گیري هاي مبتنی بر این جدول باید با توجه به مطالب متن قبل این فصل  -1

  .جاري یا پشتیبانی است

از کشوري به کشور دیگر متفاوت ) FTE(معادل یک کارمند تمام وقت (روز که یک سال کار فرد را تشکیل می دهد  – نفرمنبع دیگري ذکر شود؛ تعریف تعداد  ش کشورها اقتباس شده مگر اینکهآمار نشان داده شده از پاسخ هاي پیمای -کلیه کشورها -2

بکار گرفته شده در گمرکات  FTEمحاسبه کارکنان مرتبط مالیاتی،  بمنظور  -دانمارك. صورت نگرفته است آمددریا مرجع  FTESدر رابطه با این تحلیل هیچ تالشی جهت کاربرد تعریف استاندارد و بمنظور دستیابی به خالصه منسجمی از کل . است

  2007دسامبر،  31تعدا کارکنان در  –مکزیک  GDFکارکنان  3/1و  درآمدآمار سازمان  –ایتالیا . است%) 7/9( 2006نسبی در گمرکات در  FTEاین استثنا مبتنی بر محاسبه . نادیده گرفته شده است

  .به کار رفته است 34بدست آمده، آمار مشابهی در جدول  "OECD in Figures 2008 "آمار نیروي کار و جنعیت از -3

   OECDمالیات بر دارایی هاي واقعی و مالیات یا حق الزحمه بر وسایط نقلیه موتوري در سطوح فرعی کشوري در سایر کشورهاي  -4

    

  کشور

کارکنان 

بکارگرفته شده 

)FTES( در کلیه

وظایف مرجع 

  درآمد

کارکنان بکارگرفته 

در وظایف ) FTES(شده  

مالیاتی و هزینه هاي 

  جاري مرتبط

نسبت وظایف 

جاري و 

مالیاتی به 

کلیه وظایف 

(%)  

نسبت تعداد 

شهروندان به 

در  FTEکارکنان 

وظایف مرتبط 

  جاري و مالیاتی

نسبت تعداد 

 FTEنیروي کار به 

نسبت به وظایف 

مرتبط جاري و 

  مالیاتی

عوامل نا متعارف یا نامعمول احتمالی یا شناخته شده اي که بر نسبتهاي گزارش شده 

  تأثیر می گذارد

    399  1003  100  404  404  مالتا

  390  902  78.8  23968  30435  رومانی
گمرکات و محافظان مالی  بکارگیري کارکنان در وظایف مالیاتی بدون 

)Customs&Financial Guard(  

   1719  2739  100  1600  1600  سنگاپور

   363  784  100  2551  2551  اسلونی

  1901  4479  74.1  10780  14548  آفریقاي جنوبی

بکارگیري کارکنان در انجام وظایف مالیاتی مشتمل بر انجام وظایف کشوري، مدیریت 

کارکنان حقوقی و قضایی که مستقیماً درگیر انجام % 50 گمرکات و% 10ریسک و اجرا، 

 .وظایف مالیاتی هستند
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  2007مجموع کارکنان به کار گرفته شده  در انجام وظایف سازمان مالیاتی در سال  :6-12جدول 

  کل کارکنان بکار گرفته شده در وظایف اصلی مالیاتی

  کشور

کل کارکنان  

بکارگرفته شده  

 2007در  سال 

)FTES ( یا کل

کارکنان در 

  پایان سال

وظایف مربوط به مدیریت 

  حساب مشتري

حسابرسی، وظایف مربوط به 

تحقیق و سایر انجام وظایف 

  بررسی

وصول دیون از طریق اجرا و 

  عملیات مرتبط

وظایف مربوط به مدیریت 

  شرکتها
 سایر وظایف

  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد

2  18.6  3874  12.5  2620  30.1  6291  23.0  4792  20877  استرالیا
3300  15.8  

  5.3  426  2.8  224  10.7  853  69.6  5584  11.3  906  7993  اطریش

  11.4  1982  31.0  5374  12.7  2194  44.9  7772  -  -  17322  بلژیک

  6.6  2415  19.91  7309  20.1  7375  28.0  10269  25.5  9349  36717  کانادا

  2.3  337  11.4  1667  6.6  973  21.6  3171  12.8  1879  14679  جمهوري چک

  26.4  2115  12.1  974  11.3  908  32.1  2574  18.1  1455  8026  دانمارك

فنالند
2

  5913  2787  47.1  2553  43.2  276  4.7  297  5.0  -  -  

فرانسه
2

  127907  n.avail  n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail 

2  -  -  111988  آلمان
75000  67.0  12000  10.7  11750  10.5  13238  11.8  

 -  - -  - -  - 21.6  2714 -  -  12566  یونان

  -  -  16.8  2283  17.4  2367  32.4  4392  33.4  4525  13567  مجارستان

ایسلند
2

  78  50  64.1  12  15.4  -  -  9  11.5  7  9.0  

ایرلند
2

  6656  2724  40.9  2106  31.6  333  5.0  1143  17.2  350  5.3  
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  کشور

کل کارکنان  

شده  بکارگرفته 

 2007در  سال 

)FTES ( یا کل

کارکنان در 

  پایان سال

وظایف مربوط به مدیریت 

  حساب مشتري

وظایف مربوط به حسابرسی، 

تحقیق و سایر انجام وظایف 

  بررسی

وصول دیون از طریق اجرا و 

  عملیات مرتبط

وظایف مربوط به مدیریت 

  شرکتها
 سایر وظایف

  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد

ایتالیا
2

  54619  11053  20.2  38163  69.9  -  -  5403  9.9  -  -  

  n.avail  -  38785  69.1  8043  14.3  8018  14.3  1313  2.3 /  56159  ژاپن

  12.5  2141  12.6  2158 4.8  824  22.3  3837  47.8  8219  17179  کره

 n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail  907  لوگزامبورگ

مکزیک
2

  21119  1632  7.7  9444  44.7  6031  28.6 4012  19.0  -  -  

هلند
2

  25500  4000  15.7  10000  39.2  1000  3.9 7000  27.5  3500  13.7  

نیوزلند
2

  5944  2603  43.8  986  16.6  583  9.8 1024  17.2  748  12.6  

  1.7  97  14.6  852 6.5  377  52.1  3050  25.2  1474  5849  نروژ

 n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail  50655  لهستان

پرتغال
2

  11463  7417  64.7  1987  17.3  1852  16.2 207  1.8  -  -  

  4.0  508  7.2  372 6.3  323  34.9  1795  41.7  2146  5144  جمهوري اسلواکی

2  12.4  3376 16.4  4452  18.4  5007  25.2  6832  27153  اسپانیا
7486  27.8  

سوئد
2

  8650  2000  23.1  2800  32.4  350  4.0 900  10.4  2600  30.1  

  39.0  365  12.0  112 7.0  65  33.0  309  9.0  84  935  سوئیس

  10.3  4269  3.5  1464 26.8  11112  7.3  3047  52.1  21633  41525  ترکیه

  0.5  440  11.9  10620 7.5  6706  38.3  34059  41.7  37109  88934  انگلستان

ایاالت متحده 

  آمریکا
92017  29877  32.5  14021  15.2  31793  34.5  14657  15.9  1670  1.8  
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  کشور

کل کارکنان  

بکارگرفته شده  

 2007در  سال 

)FTES ( یا کل

کارکنان در 

  پایان سال

وظایف مدیریت حساب 

  مشتري

حسابرسی، تحقیق و  وظایف

  سایر انجام وظایف بررسی

وصول دیون از طریق اجرا و 

  عملیات مرتبط
 سایر وظایف  وظایف مدیریت شرکتها

  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد

  OECDکشورهاي منتخب غیر ) 2

  14.5  2485  18.9  3250  22.2  3801  40.1  6870  4.3  746  17152  آرژانتین

  11.9  953  12.6  1004  4.7  377  44.9  3584  25.8  2058  7976  بلغارستان

  0.3  13  11.2  425  -  -  76.6  2910  11.9  453  3801  شیلی

 n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail  650000  چین

  1.2  10  10.8  87  12.5  101  37.8  306  37.7  305  809  قبرس

  - -  - -  - -  - -  -  -  803  استونی

 n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail  2422  التویا

 -  - 34.8  3125 19.8  1780 29.3  2628 16.1  1446  8981  مالزي

  21.0  85  11.1  45  8.4  34  11.1  45  48.3  195  404  مالتا

رومانی
2

  23968  3477  14.5  6648  27.7  4177  17.4  3728  15.6  5938  24.8  

 n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail n.avail  1600  سنگاپور
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  پاسخ هاي پیمایش کشورها و گزارشات ساالنه: منبع

  .تشریحی و ترتیبات سازمانی مورد اجرا وجود دارد با آمار مربوط به توزیع منابع باید با احتیاط رفتار شود چرا که تفاوتهایی در میان کشورها در تفسیر تقسیم وظایف - 1

، صورت زیر تعداد کارکنان موجود نیست؛  DGCPو  DGIبدلیل ادغام  -گمرکات گنجانده نشده است؛ فرانسهآمار  -ارائه مشاوره مکتوب، بازاریابی، آموزش، اداره ارزیابی استرالیا و سایرین؛ فنالند -استرالیا - 2

است و مشتمل بر  2007ارقام کارکنان، متوسط  -تعداد کارکنان دفتر مرکزي؛ ایرلندفقط   –تحقیق و حسابرسی گنجانده شده است؛ ایسلند  انجام وظایفمدیریت حساب مؤدیان در  انجام وظایف –آلمان 

 عملیات بجز کارکنانکه  GDFو یک سوم کارکنان  درآمدآمار سازمان  –هست؛ ایتالیا  ارقام مشتمل بر کارکنان موقت نیز. دریافت می کنندحقوق  ی است که براي دوره خاصکلیه کارکنان در حال خدمت

رسیدگی  انجام وظایفکارکنان مدیریت حساب مودیان و  –است؛ کره  غیر قابل تفکیک وصول دیون و حسابرسی، تحقیق و رسیدگی انجام وظایفاز  -ژاپن می شوند،به خارج واگذار  است که  وصول دیون

غیر مالیاتی را که نمی توان مجزا کرد را نیز  انجام وظایفکارکنان  –آمار باستثناي گمرکات و بخش سود؛ نیوزلند  -؛ هلند 2007دسامبر  31تعداد کارکنان در  –کار وصول دیون درگیرند؛ مکزیک که در 

کارمند گمرك؛  3644شامل  -؛ اسپانیا)Financial Guard( د مالیردر امر مدیریت مالی باستثناي گمرکات وگا کشوريکل کارکنان سازمان  –مانی ؛ روتعداد کارکنان پایان سال –شامل می شود؛ پرتغال 

  .ات استآمار مشتمل بر گمرک –وصول دیون مالیاتی از طریق اجرائیات را انجام می دهند؛ آفریقاي جنوبی و انگلستان  انجام وظایفکه ) 1850در حدود ( EAآمار باستثناي کارکنان  -سوئد

  

  کشور

کل کارکنان  

بکارگرفته شده  

 2007در  سال 

)FTES ( یا کل

کارکنان در 

  پایان سال

وظایف مدیریت حساب 

  مشتري

وظایف حسابرسی، تحقیق و 

  سایر انجام وظایف بررسی

وصول دیون از طریق اجرا و 

  عملیات مرتبط
 سایر وظایف  وظایف مدیریت شرکتها

  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد  درصد از کل  تعداد

  16.5  421  4.9  124  11.6  295  57.5  1466  9.6  245  2551  اسلونی

آفریقاي جنوبی
2

  14548  6437  44.2  3180  21.9  849  5.8  194  1.3  3888  26.7  
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  )1998-2008(درآمدهاي مالیاتی کشورهاي اروپائی : 6- 13 جدول

 GDP درآمد هاي مالیاتی بر حسب درصدي از  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 درآمد هاي مالیاتی بر حسب میلیون یورو

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  کشور هاي اروپایی

 کشورهاي حوزه اروپا

41.6 42.0 41.8 40.9 40.3 40.2 40.1 40.4 40.9 40.9 40.5 

42.3 42.8 2.5 41.5 41.1 41.0 40.7 40.9 41.4 41.5 40.9 

٥٠٦٣٧١٩   ٥٠٥٥٠٥٦  ٤٧٧٥٢٣٢   ٤٤٦٧٤٩٠    ٤٢٤٨٧١٢   ٤٠٦٨٨٧٢   ٤٠٠٢٨٩٣  ٣٩١٧٩٩٩   ٣٨٤٣٢٠٥  ٣٦٠٦٦٤٩   ٣٣٩٣٣٤٩ 

٣٧٩٠٣٦٩   ٣٧٣٨٦٠٩  ٣٥٤٢٠٤٠   ٣٣٢٧٦٩٥    ٣١٩٥٠٠١   ٣٠٩٥٤٩٩   ٣٠٠٨٩٣٦  ٢٩٣٨٠٠٦   ٢٨٧٩١٢١  ٢٧٥٤٧١٦   ٢٦٠٣٧٨٩ 

 بلژیک

   بلغارستان

  چک

  دانمارك 

  آلمان 

  استونی 

  ایرلند 

  یونان 

   اسپانیا 

   فرانسه

  ایتالیا 

  قبرس 

  لیتوانی  

لتونی  

  لوکزامبورگ

  مجارستان

  مالت

  هلند 

  اتریش

  لهستان

  پرتغال

  رومانی 

  اسلونی

  اسلواکی

  فنالند

  سوئد

  انگلستان

47.5 47.5 47.1 47.2 47.3 46.8 46.9 46.9 46.5 46.0 46.5 

31.5 30.9 32.5 30.9 29.6 32.2 33.1 34.0 33.2 34.2 33.3 

33.4 34.1 33.9 34.0 34.8 35.8 37.5 37.2 36.7 37.3 36.2 

50.3 50.9 50.2 49.4 48.8 49.0 50.0 51.7 50.5 49.9 49.0 

42.4 43.2 43.3 41.4 41.0 41.1 40.2 40.2 40.5 40.7 40.6 

34.1 32.6 31.0 30.3 31.1 30.8 30.6 30.7 31.1 32.4 32.3 

33.1 33.2 32.8 31.1 29.8 30.3 31.6 32.1 33.6 32.8 30.8 

34.3 35.4 36.6 35.2 35.7 34.1 33.3 34.0 33.9 34.7 35.1 

33.9 34.4 34.8 34.3 34.7 34.7 35.3 36.4 37.2 37.9 33.9 

45.8 46.7 45.9 45.6 44.9 44.7 45.0 45.4 45.7 44.9 44.6 

42.9 42.9 42.1 41.8 41.2 41.7 40.9 40.7 42.3 43.4 43.1 

27.7 28.0 30.0 30.9 31.2 33.0 33.4 35.5 36.5 40.9 39.2 

33.8 32.3 29.7 28.7 28.5 28.7 28.7 29.2 30.7 30.7 29.3 

31.8 31.7 30.1 28.7 28.4 28.1 28.6 28.8 29.7 30.0 30.6 

40.4 39.2 40.0 40.6 40.2 39.0 38.2 38.5 36.4 36.5 36.5 

37.7 38.3 39.1 38.3 37.9 38.0 37.5 37.6 37.3 39.9 40.5 

26.9 28.7 29.3 31.9 33.0 32.8 34.4 35.5 35.1 36.1 36.0 

40.6 41.5 40.9 39.4 38.7 38.4 38.5 38.6 39.8 39.6 39.8 

46.5 46.2 45.3 47.1 45.7 45.5 44.9 43.9 43.5 43.8 44.4 

35.4 34.9 32.6 32.2 32.7 32.2 31.5 32.8 33.8 34.8 34.3 

34.1 34.8 35.2 34.8 35.6 36.0 35.2 36.3 37.0 37.8 37.7 

29.0 31.3 30.6 28.9 28.5 28.1 27.7 28.5 29.2 29.8 28.8 

38.0 38.4 37.7 37.9 38.2 38.4 38.6 38.9 38.6 38.0 37.6 

36.8 35.5 34.2 33.2 33.2 33.1 31.7 31.5 29.4 29.4 29.3 

46.5 46.1 47.4 44.8 44.8 44.2 43.7 44.2 43.6 43.1 43.2 

52.1 52.4 52.4 50.5 48.6 49.0 49.4 50.2 49.7 48.9 47.9 

37.2 37.5 38.1 37.9 36.5 36.2 36.7 37.6 38.4 38.1 38.9 

108402 113252 118872 122384 126934 129078 136371 141946 147945 154057 160210 

3591 3763 4458 4717 4924 5714 6569 7441 8376 9889 11369 

18495 19237 20839 23496 27878 28971 33071 37239 41765 47455 53494 

78006 83142 87181 88459 90094 92275 98444 107312 110502 113179 114258 

827732 868890 893080 875070 879230 889290 888040 900510 941860 988160    1013570 

1703 1745 1911 2109 2418 2690 2968 3437 4121 5066 5192 

26061 29994 34428 36335 38815 42401 47166 52031 59462 62247 56003 

41872 46642 50415 51561 55885 58844 61956 66386 71311 78524 83916 

181930 199716 219035 233424 253263 271901 296987 330988 366585 399389 369520 

602393 639119 661989 682440 695718 713635 747116 784264 825412 851460 868933 

466105 483084 501825 522357 533676 556264 568903 581668 628097 670246 677259 

2364 2564 3022 3339 3484 3885 4255 4851 5350 6520 6768 

2031 2199 2523 2673 2824 2865 3208 3803 4924 6484 6794 

3188 3262 3730 3892 4271 4641 5185 6009 7124 8583 9858 

6986 7794 8798 9172 9634 10081 10496 11644 12445 13691 14342 

16376 17668 20076 22815 26846 28159 31022 33320 33542 40303 42734 

915 1050 1237 1371 1481 1452 1549 1696 1795 1967 2048 

145974 160138 171149 176355 180173 183075 189192 197945 214890 225472 237141 

88206 91409 93978 100148 100004 101665 104610 107030 111498 118468 125053 

54307 54956 60490 68340 68563 61739 64265 80152 91892 108290 124470 

36092 39728 43008 45051 48255 49898 50712 54096 57470 61636 62812 

10850 10581 12420 13099 13857 14794 16941 22722 28499 37169 40243 

7337 7949 8075 8610 9363 9877 10463 11186 11976 13130 13960 

7338 6803 7528 7820 8604 9743 10770 12106 13101 16149 18973 

54084 56586 62684 62569 64416 64408 66416 69349 72844 77493 79863 

117475 126268 139663 126923 128336 135207 142063 147896 155782 161994 157019 

483540 529112 610794 623470 623948 596319 649974 690465 746668 778036 707919 

 ga_xat_a_gov( Eurostat(: منبع
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  )2000-2008(سهم درآمدهاي مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورهاي در حال توسعه  :6-14جدول 

 سال  نام کشور

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 5.8 5.1 5.9 - - - - - - افغانستان

 - - - 1.4 4.9 3.8 4.0 4.6 4.2 بحرین

 15.3 15.4 15.8 14.1 13.8 13.3 13.4 - - مصر

 7.6 7.3 7.4 7.9 6.0 5.9 5.5 6.3 6.3 ایران

 18.3 - - - - - - - - اردن

 0.9 0.9 0.8 1.0 1.1 1.0 1.0 - - کویت

 16.0 14.8 14.7 14.9 16.0 15.4 14.4 11.9 11.9 لبنان

 27.5 25.1 22.4 22.0 19.9 19.6 19.9 - - مراکش

 - 9.8 9.4 9.6 10.3 10.8 10.3 10.0 10.1 پاکستان

 - 23.1 21.5 21.3 25.5 - - - - قطر

 18.6 18.7 19.7 - - - - - - ترکیه

  

  

تعهدات و بدهی هاي قابل پرداخت خاص از قبیل جرایم مالیاتی و غالب . درآمد هاي مالیاتی به تعهدات الزامی اطالق می گردد که عهده دولت در راستاي مقاصد عام المنفعه پرداخت می شود: توضیح

وجوه استردادي و تعدیالت مربوط به مالیاتهاي وصولی که اشتباها محاسبه گردیده تحت عنوان درآمد هاي منفی در نظر گرفته شده . مخارج تامین اجتماعی و رفاه عمومی از این قاعده مستثنی هستند 

 .است

 . OECDسازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي  GDPو برآورد هاي  بانک جهانی صندوق بین المللی پول، پایگاه داده هاو سالنامه آماره هاي مالی دولت،: منبع 
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