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 پیشگفتار

ها به قدری است که ريزیها و برنامهها، سیاستگذاریگیرینیاز کلیه تصمیمافزون آمار و اطالعات به عنوان پیشنقش روز

کشورها يافتگی های توسعههای اطالعاتی آنها نه تنها يكی از مهمترين شاخصت بانكـاری کشورها و حجم و کیفیـنظام آم

بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح،  آنها ایعههای توسريزیها و برنامهرود، بلكه متقابالً نیز سیاستگذاریبه شمار می

ايجاد يك نظام کارآمد و مؤثر در تولید و عرضه آمار را از  از محققین، بسیاری ،در همین راستا. دقیق و بهنگام ممكن نیست

  .دانندريزی میالزامات اولیه و ضروری در برنامه

-ای با ذينفعان، دستگاههايی است که دارای ارتباطات گستردهبا توجه به اينكه سازمان امور مالیاتی کشور از جمله سازمان

گیری اهداف کالن آن با معیارها و بنابراين ارزيابی و اندازه ،نهادهای مالی استگذار، مردم و های دولتی، نهادهای قانون

-های عملكردی میای، از ضروريات اصلی جهت حصول اطمینان از میزان تحقق برنامههای مناسب و پايش دورهشاخص

دهای وصول مالیات را به منظور رفع مربوط به درآمدهای مالیاتی و فرآين هایدادهاين سازمان هر سال  در اين راستا،. باشد

انتشار اطالعات مربوط به سیستم . نمايدمنتشر می گردآوری، تحلیل و نیازهای سیاستگذاران و پژوهشگران عرصه مالیات

شده، مبنايی جهت مقايسه با عملكرد ديگر کشورها را های تدوينمالیاتی عالوه بر امكان ارزيابی عملكرد و اصالح سیاست

 . نمايداهم میفرنیز 

های مختلف سیستم ارائه تصويری از آمار و اطالعات بخش فصل به 5در  7931-7931سالهای در اين راستا سالنامه آماری 

و  ل دوموفص .اختصاص داردفصل اول به تعاريف و اصالحات مالیاتی . می پردازدالمللی آمارهای مالیاتی بینمالیاتی ايران و 

های اخیر را مورد بررسی در طی سالو همچنین عملكرد فرآيندهای مالیاتی را ی اتیمال یدرآمدها و دولت یمال عملكردسوم 

 یهانرخ و عملكردشود و در نهايت در فصل چهارم به موضوع نیروی انسانی و آموزش پرداخته می .دندهو تحلیل قرار می

 .شده استارائه  در فصل پنجم یالملل نیب یاتیمال

ريزی سازمان امور مالیاتی آموزش، پژوهش و برنامه معاونت پژوهشی مرکز همكاران کلیه از دانممی الزمپايان  در

 دوينتايشان در  که زحمات دکتر ندا سمیعیاز سرکار خانم  اند و همچنینمشارکت داشته مجموعه در تهیه اينکه کشور

 .نمايم قدردانیتشكر و  ،قرار گرفتهمجموعه حاضر  ، الگوی تدوين7931 -35سالنامه 
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 مروري اجمالی بر نظام مالیاتی

 :شودسه رکن زير تشكیل می ی ازاتینظام مالبه طور کلی 

 تولید ملی و نحوه. جامعه است در توزيع آن و نحوه (مؤديان)تولید ملی اولین رکن نظام مالیاتی کشور،  -7

ی، به مل دیتول ، به عبارت ديگرشودهای مالیاتی محسوب میگیری پايهتوزيع آن عامل بسیار مهمی در شكل

آزادی  شفافیت و درجه. که بتوان از آنها مالیات اخذ نمودهايی است عنوان مبنای اصلی ايجاد ارزش

های اقتصادی، سهم بخش غیر رسمی، سهم بخش کشاورزی از اقتصاد، ساختارکالن اقتصاد، درجه فعالیت

از مالیات از مهمترين  های اقتصادی معافسنتی بودن اقتصاد، سهم صادرات، توزيع درآمد درکشور، بخش

رکن . توان عملكرد نظام مالیاتی يك کشور را با تولید ملی پیوند زداز طريق آن میهايی هستند که شاخص

، در حقیقت ناظر بر اين جنبه از عملكرد نظام مالیاتی است که چنانچه فرض شود دو رکن "تولید ملی"

آن صورت،  اصالح را داشته باشند، در قوانین و مقررات مالیاتی و نیز سازمان وصول مالیات قابلیت تغییر و

 .تاقتصاد کشور حداکثر ظرفیت ايجاد چه مقدار مالیات را خواهد داش

و  مجموعه قوانین. دهدمی تشكیل قوانین و مقررات مالیاتی کشور راومین رکن نظام مالیاتی کشور د -1

 ها،نرخ ها،مواردی است که پايه تصويب شده و شاملو گذاری لس قانونمج وسیله به که یاتیمقررات مال

 آنها وسیله به که را اصولی قوانین، مجموعه اين. کنندمی يفتعر و تعیین را ديگر موارد گاه و هامعافیت

و همراه قوانینی که نحوه هزينه کردن اين درآمدها را  دهدمی نشان را اندشده تعريف هانرخ و هاپايه

اين اساس، اين رکن از نظام مالیاتی،  بر. کنندمی معین را مالیاتی اهداف و هاگیریجهت کنند،مشخص می

ظرفیت قانونی وصول مالیات در چارچوب قوانین مالیاتی موجود و با فرض حداکثر کارايی سازمان وصول 

 .دهدمالیات را نشان می

اين رکن حداکثر میزان مالیات . دهدتشكیل می سازمان وصول مالیات سومین رکن نظام مالیاتی کشور را -9

را نشان ( کارايی)رچوب قوانین و ساختار فعلی سازمان و تشكیالت اداری وصول مالیات قابل وصول در چا

توان به منابع عوامل متعددی بر کارايی سازمان وصول مالیات تأثیر دارند که از آن جمله می. دهدمی
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ن، استفاده از انسانی، منابع مالی، بودجه سازمانی، مديريت، مكانیزاسیون فرآيندها، بانك اطالعاتی مؤديا

 .داشاره کر.... فناوری اطالعات و 

ران و ـه دولت، راهبـبودج یمال نیـوب که بتواند در کنار تأمـمطل یاتیـنظام مال كيبه  دنیاست رس ـیهيبد

 یاري( یعدالت و رشد اقتصاد ،یبرابر نیمانند تأم) یبه اهداف اقتصاد یابیرا در دست یاقتصاد گذارانتـاسیس

و مقررات  نیقوان ،یمل دیتول)یاتیمالدهنده نظام لیکند و محرک اقتصاد باشد، به عملكرد ارکان سه رکن تشك

اسب با متن بايستمیمطلوب طراحی و استقرار نظام مالیاتی . دارد یبستگ( اتیو سازمان وصول مال یاتیمال

داشت که دستاوردهای آن در راستای اهداف شرايط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه باشد تا بتوان انتظار 

های ارزشی حاکم بر آنها، از آنجا که شرايط کشورها و جوامع با يكديگر متفاوت بوده و نظام. جامعه باشد

کامالً مطلوب و قابل تعمیم به تمامی جوامع و  مالیاتی نظام يك تواننمايند، نمیمی اهداف متفاوتی را جستجو

 . دکشورها را طراحی نمو

الحات توان به انجام اصمالیاتی کشور میدار سازمان امور بندی شده و اولويتهای مصوب رتبهاز استراتژی

-انداز و استراتژیايجاد تناسب بین ساختار سازمانی با چشم: ساختاری در جهت مناسب از منابع سازمان از طريق

سازی شرح وظايف افراد در کار، شفافانجامها، تفويض اختیار مناسب به مديران در جهت تسريع فرآيند 

های وصول مالیات، عدالت ايجاد درآمد، کاهش هزينه: راستای تحقق چهار هدف اصلی هر نظام مالیاتی، يعنی

ای دولتی وابسته به مالیاتی و تقويت مديريت مالیاتی نام برد که در اين راستا سازمان امور مالیاتی کشور مؤسسه

رئیس کل سازمان باالترين مقام اجرايی سازمان است که بنا به پیشنهاد . باشداقتصادی و دارايی میوزارت امور 

معاونان سازمان . شودكم وزير به اين سمت منصوب میو دارايی و تأيید هیأت وزيران و حوزير امور اقتصادی 

 و با حكـم رئیـس کل منصـوب  نیز به پیشـنهاد رئیس کل سازمان و تأيید وزير امـور اقتصـادی و دارايی

های درآمدهای مالیاتی، حقوقی و فنی مالیاتی، فناوریرئیس کل سازمان دارای چهار معاونت . گردندمـی

اداره کل  79بجز شهر و استان تهران که دارای )سازمان در هر استان  .باشدتوسعه مديريت و منابع میمالیاتی و 

  .باشددارای يك اداره کل می( شودر و استان تهران اداره میکه تحت نظر رئیس امور مالیاتی شه
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 نظام مالیاتی ايران در يک نگاهساختار کلی 

. باشدهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم می در نظام مالیاتی ايران، درآمدهای مالیاتی شامل دو نوع مالیات

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی، )های مستقیم از دو پايه اصلی مالیات بر درآمد  مالیات

های مذکور به نوبه خود به منابع و مالیات بر ثروت تشكیل شده است که هر يك از پايه( حقوق، مستغالت

های غیرمستقیم نیز که پايه مالیات بر مصرف را تشكیل داده است، شامل  مالیات. شود مختلف مالیاتی تقسیم می

در حال حاضر مالیات بر واردات خارج از حوزه . باشد می( VAT)افزوده  مالیات بر ارزش مالیات بر واردات و

ساختار کلی نظام ( 7)جدول. شودمأموريت سازمان امور مالیاتی کشور و زير نظر گمرک ايران وصول می

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

 نظام مالیاتی ايرانساختار  -8جدول 

 منبع مالیاتی پايه نوع مالیات

 هاي مستقیم مالیات

 پايه درآمد

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 مالیات بر درآمد مشاغل

 مالیات بر درآمد حقوق

 مالیات بر درآمد مستغالت

 پايه ثروت

 مالیات بر درآمد اتفاقی

 مالیات بر ارث

 انتقال مستغالتمالیات بر نقل و 

 حق تمبر

 پايه مصرف هاي غیرمستقیم مالیات
 افزوده مالیات بر ارزش

 مالیات بر واردات

 

های هايی که با اصابت بر پايهنرخ. های مالیاتی آن هستندلفه اساسی نظام مالیاتی کشور، نرخؤدومین م

مالیاتی به های برخی از مهمترين نرخ. نمايندمالیاتی میزان مالیات قابل پرداخت توسط اشخاص را مشخص می

 .باشد می( 1)شرح جدول 
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 هاي مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزودههاي مالیاتی موضوع قانون مالیاتنرخ -2جدول 

 نرخ مالیاتی پايه
 %25 ها مالیات بر درآمد شرکت

 مالیات بر درآمد مشاغل

 م. م.ق 898نرخهاي موضوع ماده  

اساس قانون مالیاتهاي بر 

 27/88/8913مستقیم مصوب 

 %85 ريال 93،333،333تا 

 مبلغ مازاد% 23 93،333،333 -833،333،333

 مبلغ مازاد% 25 833،333،333 -253،333،333

 مبلغ مازاد% 93 253،333،333 -8،333،333،333

 مبلغ مازاد% 95 8،333،333،333بیش از 

قانون بر اساس اصالحیه 

مالیاتهاي مستقیم مصوب 

98/1/8931 

 %85 ريال 533،333،333تا 

 مبلغ مازاد% 23 533،333،333 -8،333،333،333

 مبلغ مازاد% 25 8،333،333،333بیش از 

مالیات بر درآمد حقوق 

بر اساس قانون مالیاتهاي  کارکنان بخش دولتی

 27/88/8913مستقیم مصوب 

 درآمد ساالنه% 83

مالیات بر درآمد حقوق  

 کارکنان بخش خصوصی

 %83 ريال 12، 333،333تا 

 .م.م.ق 898نرخ ماده  ريال 12، 333،333بیش از 

مالیات بر درآمد حقوق بخش 

 دولتی و خصوصی

بر اساس اصالحیه قانون 

مالیاتهاي مستقیم مصوب 

98/1/8931 

 اين( 11) ماده در مذکور مبلغ بر مازاد

 آن برابر هفت تا و قانون
83% 

 %23 آن مازاد به نسبت

 م. م.ق 898طبق ماده  مالیات بر درآمد اجاره امالک

 مالیات بر نقل و انتقال

 %2 سرقفلی

 %5 امالک

 سهام
 (شرکتهاي بورسی% )5/3

 (ساير شرکتها% )1

 %3 مالیات بر ارزش افزوده
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تعاريف و : فصل اول

 اصطالحات مالیاتی
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-برنامه مالی دولت است که برای يك سال مالی که  منطبق بر سال تقويمی است، تهیه می :بودجه کل دولت

های دولتی و بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به ها و شرکتشود و شامل بودجه عمومی دولت، بودجه بانك

 .باشددولت می

بینی و آن، برای اجرای برنامه ساالنه، منابع مالی الزم پیشای است که در بودجه :بودجه عمومی دولت

 .شودهای اجرايی تعیین میدستگاه( عمرانی)ای های سرمايهو تملك دارايی( جاری)ای اعتبارات هزينه

ای های انجام شده توسط دولت اعم از هزينهعبارت از کل هزينه :هاي بودجه عمومی دولتپرداختی

از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی در مدت يك سال ( عمرانی)ای های سرمايهايیو تملك دار( جاری)

 .مالی است

اعتبار، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است  از منظور (:عمرانی)اي هاي سرمايهاعتبار تملک دارايی

شود، طی مدت که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرايی انجام می

گذاری ثابت يا های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايهمعین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف

گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به ای اجرا میمطالعه برای ايجاد دارايی سرمايه

 .گرددبه دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می  و شودای تأمین میهای سرمايهتملك دارايی

منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله، به صورت کلی و در بودجه (: جاري)اي اعتبارات هزينه

های های جاری دولت و همچنین هزينه نگهداری سطح فعالیتعمومی دولت به تفكیك، برای تأمین هزينه

 . شودبینی میولت پیشاقتصادی و اجتماعی د

تمامی وجوه تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی، ساير  :هاي بودجه عمومی دولتدريافتی

داری کل متمرکز شود، های خزانهمنابع تأمین اعتبار و ساير وجوهی که به موجب قانون بايد در حساب

 .دهدهای بودجه عمومی دولت را تشكیل میدريافتی
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های دولتی ها، مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتعبارت است از درآمد وزارتخانه :درآمد عمومی

و درآمد حاصل از انحصارات و مالكیت و ساير درآمدهايی که در قانون بودجه کل  کشور تحت عنوان درآمد 

 .شودعمومی منظور می

و حقیقی به دولت که مطابق با قانون  های اجباری و بالعوض اشخاص حقوقیعبارت است از پرداخت :مالیات

مالیات بر حسب تعريف سازمان  .گیردو در جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی صورت می

، پرداختی است الزامی و بالعوض که دولت از اشخاص حقیقی (7OECD)و توسعه اقتصادی  اقتصادی همكاری

هدف . کند تا آن را در راستای منافع جامعه هزينه نمايد میو حقوقی متناسب با ثروت و يا درآمد آنها دريافت 

 .باشد زا میاز ايجاد نظام مالیاتی در هر اقتصادی، دستیابی به اقتصادی سالم و متكی به منابع درون

 .دارد درآمد مالیاتی عبارتست از مبلغی که دولت تحت عنوان مالیات دريافت می: (T.REV2) درآمد مالیاتی

 . است مالیاتی نرخ و مالیاتی پايه ءجز دو شامل باشد که نوعی ره از مالیات

 آن، از منظور و گويند می مالیات تعلق خذمأ يا مبنا پايه، منبع، اصطالحاً را مالیات موضوع تعیین :مالیاتی پايه

 مالیات که است ارزشی يا معیار مالیاتی، پايه. شود می اخذ مالیات آن از که است مالیات مشمول موضوع مقدار

 و شودمی وضع مالیات آن بر که آنچه از عبارتست مالیاتی مبنای يا و پايه ديگر عبارت به .گرددمی برقرار آن بر

 .گرددمی اخذ دولت توسط مالیات بعنوان آن از نسبتی

 . شودمی  پرداخت به دولت مالیات صورت به که مالیاتی پايه از نسبتی :مالیاتی نرخ

 :یاتیمال نرخبر حسب  اتیانواع مال

درآمد، )پايه مالیاتی به صورت تناسبی از براساس آن که مالیات ثابت نرخی است  :(متناسب)نرخ ثابت ( الف

ثابت مالیات،  نرخ و یاتیمال هيتناسب میزان پابراساس  ،میزان مالیات در اين حالت. شود دريافت می ...(ارث و

  .يابد افزايش يا کاهش می

                                                           
1 .Organization for Economic Co-operation and Development  

2 .Tax Revenue   

http://www.oecd.org/
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. شود اخذ می ینرخ مقطوع نرخی است که با اعمال آن، مالیات به صورت مقطوع از پايه مالیات :مقطوع نرخ (ب

 مقطوع، نرخ اعمال با عموماً .شودی محاسبه میپايه مالیاتمبلغ مالیات بدون در نظرگرفتن میزان  در اين حالت،

الحساب بودن اين روش تاکید  کنند مگر آن که قانون در مورد علی مالیات متعلق را به صورت قطعی تعیین می

 .مانند مالیات حق تمبر ،داشته باشد

د و دارايی يا درآمد افرا: مانند) ینرخ تصاعدی، نرخی است که با افزايش میزان پايه مالیات :نرخ تصاعدي( ج

در اين حالت، حداکثر : نرخ تصاعدی ثابت :شود يابد و به يكی از طرق زير عمل می ، افزايش می(هاسود بنگاه

از حدود تعیین شده تجاوز  یاتیمال هيپاآن چنانچه . شود مشخص مینظر  پايه مالیاتی موردنرخ برای مبلغی از 

 پايه حالت، اين در: متغیر تصاعدی نرخ. شود اعمال می مبلغ پايه مالیاتینرخ مزبور نسبت به کل مالیات با کند، 

 سطوح در درآمدی طبقات از معینی مبلغ برای نرخ حداکثر شده تعريف طبقات حسب بر نظر مورد مالیاتی

 نرخ کند، تجاوز درآمدی، ی طبقه هر در شده تعیین حدود از درآمدی چنانچه حال، شود، می مشخص باالتر

 و داد افزايش مدائ طور به توان نمی را تصاعدی نرخ روش، اين در. شود می اعمال درآمد، مازاد به نسبت باالتر،

 .داشت  نگه ثابت را مزبور نرخ پس آن از و شد لقائ متغیر تصاعدی نرخ برای حداکثری بايست، می

يابد،  کاهش   مالیات متوسط نرخ ،(مانند مصرف)پايه مالیاتی با افزايش در صورتی که  :(نزولی)نرخ تنازلی ( د

 .، نرخ تنازلی گويندمالیات نرخبه آن 

 مالیات و یداراي بر مالیات شامل و شوند می گرفته افراد درآمد يا یداراي از مستقیماًاين مالیات  :مالیات مستقیم

بطور مستقیم از درآمد  ای و واسطه هیچ بدون است مشخص ها مالیات اين نام از که طور همان هستند؛ درآمد بر

شامل درآمد اشخاص )های مستقیم از دو پايه درآمد  مالیات .شود يا دارايی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می

پايه  و( درآمد حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی و خصوصی ی، درآمد مشاغل، درآمد مستغالت وحقوق

 .تشكیل شده است( مستغالتشامل ارث، نقل و انتقال سهام و نقل و انتقال ) ثروت

 

                                                           
  رخ متوسط مالیات برابر است با حاصل تقسیم کل مالیات پرداختی به کل پايه مالیاتی موردنظرن - 9
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 :یداراي بر مالیات: الف

  امالک ساالنه مالیات - 7

  ارث بر مالیات - 1

  تمبر حق - 9

 اتفاقی درآمد بر مالیات - 1

 :درآمد بر مالیات: ب

  امالک اجاره درآمد بر مالیات - 7

  کشاورزی درآمد بر مالیات - 1

  حقوق درآمد بر مالیات - 9

  مشاغل درآمد بر مالیات - 1

  حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات - 5

 اتفاقی درآمد بر مالیات - 1

شود و  گونه که از نام آن پیداست از درآمد اشخاص وصول می اين مالیات همان :مدمالیات بر درآ -الف

 :شود انواع مختلفی است که به تعدادی از آنها اشاره می دارای

مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی يا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود  :مالیات بر درآمد امالک

 . شود نسبت به امالک واقع در ايران پس ازکسر معافیت مقرر اخذ می

مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين  :درآمد مشاغل مالیات بر

های شود پس از کسر معافیتها در ايران تحصیل میهای قانون مالیاتير فصلسا ديگر غیر از موارد مذکور در

 .گرددمقرر وصول می

های ها و درآمد ناشی از فعالیتمالیاتی است که از جمع درآمد شرکت :درآمد اشخاص حقوقی مالیات بر

-شود پس از وضع زيانمیانتفاعی ساير اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصیل 
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های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون دارای نرخ منابع غیرمعاف و کسر معافیت های حاصل از

 .شودوصول می 15۲باشد مشمول مالیات به نرخ ای میجداگانه

قوقی به صورت مالیاتی است که از درآمد نقدی و يا غیرنقدی که شخص حقیقی يا ح :مالیات بردرآمد اتفاقی

نمايد باتی و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبیل تحصیل میسبالعوض و يا از طريق معامالت محا

 .گرددقانون وصول می 797مشمول مالیات اتفاقی بوده و به نرخ مقرر در ماده 

حقیقی يا حقوقی نسبت به دارايی يا ثروت، مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص   :یمالیات بر داراي -ب

 .دهد که در آن اموال تصرفات مالكانه نماينداشیاء و اموال دارد و به آنها اين اجازه را می

: ، مالیات بر دارايی به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از7911های مستقیم مصوب در قانون مالیات

ير، ارث و حق تمبر که در اصالحات قانون مذکور، مالیات ساالنه امالک، مستغالت مسكونی خالی، اراضی با

-های ساالنه امالک، مستغالت مسكونی خالی و اراضی باير حذف گرديد و تنها مالیاتمالیات 7911در سال 

 :شودهای ارث و حق تمبر باقی مانده است که به اختصار به آنها پرداخته می

عم از فوت واقعی يا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص ا :مالیات برارث

 .گیردطبق قانون تعلق می

نوعی مالیات مستقیم است که از طريق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور  :مالیات حق تمبر

تمبری که از هر برگ شود؛ برای نمونه حق دی گرفته میؤيا الزم االجرا نمودن آنها، از مرسمیت بخشیدن 

شود يا ازکارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره کنندگان ارائه میها چاپ و به مصرفچك که از طرف بانك

 .شودابتدايی، راهنمايی و متوسطه اخذ می

مالیات غیر . شود مالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته می :مالیات غیر مستقیم

مالیات غیر . يی استاالکننده آن فرد معینی نیست و دارای قابلیت انتقال بهايی هستند که پرداختستقیم مالیاتم

اين  .باشد شود که بطور غیر مستقیم روی درآمد مؤثر می هايی وضع میمستقیم، روی مصرف کاالها و فعالیت
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گردد و شامل مالیات بر واردات  کننده منتقل میها و خدمات اضافه شده و به مصرفمالیات، غالباً بر قیمت کاال

 .و مالیات بر معامالت است

 واردات بر مالیات:  الف

  گمرکی حقوق - 7

  بازرگانی سود - 1

  وارداتی های اتومبیل مبلغ از ٪ 91 - 9

 ثبت حق 75٪ - 1

 فروش و مصرف بر مالیات:  ب

  نفتی های فرآورده بر مالیات -7

  صنعتی و طبی الكل تولید مالیات - 1

  الكلی غیر های نوشابه مالیات - 9

  سیگار فروش مالیات - 1

  اتومبیل مالیات - 5

  داخلی های اتومبیل مالیات 75٪ - 1

  خاويار فروش مالیات - 1

  الملل بین خدمات و خودکار تلفن اشتراک حق مالیات - 1

 تصوير و صوت ضبط مالیات - 3

دهندگان، يكی از اتـمنظور اجرای عدالت مالیاتی و توجه به توان واقعی مالی به :مالیات بر واردات -الف

ها به داليل همچنین دولت. ها، اخذ مالیات از محل کاالهای وارداتی استهای مالی و اقتصادی دولتیاستـس

تولیدات داخلی   ت ازحماي: نمايند که اهم آنها عبارتند ازمتعدد ديگری نیز اقدام به اعمال مالیات بر واردات می

 . لوگیری از ورود کاالهای تجملی غیرضرور و درآمدزايی استکشور، ج
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مالیاتی است که در موقع خريد و فروش به نسبت ارزش مورد معامله، از فروشنده : مالیات بر معامالت -ب

-ه و به خريدار انتقال میغالباً فروشنده نیز اين مالیات را در موقع فروش بر قیمت کاال افزود. گردددريافت می

، (در مراحل مختلف تولید و توزيع)مالیات بر معامالت شامل انواع مختلف مانند مالیات عمومی فروش . دهد

 .تمالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی و مالیات بر ارزش افزوده اس

 مختلف مراحل در که است ای مرحله چند مالیات نوعی افزوده ارزش بر مالیات: فزودها ارزش بر مالیات

 در شده ارائه خدمات يا شده فروخته کاالهای افزوده ارزش از درصدی براساس توزيع و تولید واردات، زنجیره

 مرحله عنصر به توزيع-تولید-واردات زنجیره از مرحله هر در پرداختی مالیات ولی ،شود می اخذ مرحله هر

 مالیاتی افزوده ارزش بر مالیات. شود پرداخت نهايیکننده مصرف توسط نهايتاً تا يابد می انتقال زنجیره بعدی

 خدمت يا کاال بهای بر عالوه بايستی( مالیاتی نظام اين مؤديان) خدمات و کاالها کنندگان عرضه کلیه که است

 صورت به و اخذ خريداران از فروش زمان در خدمات، يا کاالها فروش بهای از درصدی صورت به شده، عرضه

 در شده پرداخت افزوده ارزش بر مالیات هرگونه .کند واريز کشور مالیاتی امور سازمان به( فصلی) ای دوره

 نظام اين در که صادرکنندگان و کنندگان توزيع تولیدکنندگان، واردکنندگان، از اعم مؤديان توسط خريد زمان

 شده محسوب دولت از ايشان طلب و شوند می محسوب مالیات کننده پرداخت نه و وصول عامل عنوان به مالیاتی

 ايشان پرداختی های مالیات بابت مؤديان مطالبات تسويه. شود می تسويه مالیاتی امور سازمان با فصلی صورت به و

 امور سازمان توسط استرداد طريق از يا و خريداران از دريافتی مطالبات از کسر طريق از يا خريد، زمان در

 .پذيرد می صورت ايشان به کشور مالیاتی

ديان در نظام مالیات بر ارزش افزوده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، بدين ؤهرگاه م :استرداد

های وصولی در هنگام های پرداختی بابت خريد طی دوره بیشتر از مالیاتمعنی که به هر دلیل میزان مالیات

های بعد آنان منظور و در مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دورهه خدمات باشد، ئفروش کاال يا ارا

موارد . شودصورت تقاضای فعاالن اقتصادی، اضافه مالیات پرداخت شده، توسط سازمان امور مالیاتی مسترد می

داد قائل مشمول حق استفاده از استرداد مالیات و عوارض در نظام مالیات بر ارزش افزوده سه حالت برای استر

 :  د ازاند که عبارتنشده
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ديان مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی داشته باشند اين اضافه پرداختی با تقاضای ؤدر صورتی که م (7

 . دتواند به حساب دوره مالیاتی بعدی منظور شود و يا اينكه به وی مسترد شودی، هم میؤم

ه برگه خروجی صادره ئتوانند با اراادرکنندگان میدر صورت صدور کاال و خدمات به خارج از کشور، ص (1

ها و عوارض پرداختی بر روی خريد خود توسط گمرک و اسناد و مدارک مثبته درخواست استرداد مالیات

 . را نمايند( معافاعم از کاالی معاف و غیر)

اه مسافران تبعه ها و عوارض پرداختی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت کاالهای همرمالیات (9

 ئهماه نگذشته باشد، با ارا کشورهای خارجی که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از کشور بیش از دو

در اين راستا بموجب ماده . مشمول استرداد خواهد بود( های خريدحسابصورت)اسناد و مدارک مثبته 

اوراق مطالبه مالیات يا برگه استرداد مالیات ديان نسبت به ؤقانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه م( 13)

توانند ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ اوراق ياد  می ،اضافه پرداختی ابالغ شده اعتراض داشته باشند

 .شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمايند
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دولت و عملکرد مالی : فصل دوم

 درآمدهاي مالیاتی
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 لتوضعیت عملکرد مالی دو .8

ــی      ــت م ــدهای دول ــاير درآم ــاتی و س ــدهای مالی ــامل درآم ــت ش ــومی دول ــدهای عم ــددرآم ــابق  .باش مط

ــال   ــه س ــانون بودج ــت  7931ق ــدهای دول ــالی و     167176151، درآم ــای م ــی ه ــذاری داري ــال، واگ ــارد ري میلی

 .استمیلیارد ريال بوده 1916111و  761156171 ای نیز به ترتیب برابرسرمايه

      ريال میلیارد  -(به استثناي درآمدها و پرداخت هاي اختصاصی)وضعیت عملکرد مالی دولت  -8-2جدول
 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 عملکرد مالی دولت

 761916111 761116199 761116151 767196111 3116531 1716911 5116119 511611 درآمدها

 761116711 767516915 761716111 1376137 1136151 1316113 9356711 9536151 درآمدهاي مالیاتی

 5196313 5716151 1156357 9976155 1116311 1196795 7196191 7156173 ساير درآمدها

 161116991 161136917 161116711 761136115 761916971 767316111 1136339 1116111 (ايهزينه)هاي جاري پرداخت

-1596111 -1776131 -5196793 -1116111 -1116119 -9176131 -9996191 تراز عملیاتی  3136111-  

 767136179 3116111 1116133 1196513 1976311 1716111 1116517 5136313 ايهاي سرمايهواگذاري دارايی

 درآمد حاصل از فروش نفت و

 هاي نفتیفرآورده 

5116111 1156511 1136111 1136111 1116951 1916171 3736111 767156111 

 96111 96195 96315 96115 16117 16111 16335 76135 فروش اموال منقول و غیر منقول

 5116551 1176911 1116711 1736151 7196119 7116919 116131 116311 هاي مالیواگذاري دارايی

  خزانه داري کل: منبع            

 روند درآمدهاي مالیاتی و درآمدهاي نفتی دولت -8-2نمودار 
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 درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی درآمدهای مالیاتی میلیارد ريال
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 ، درآمدهای مالیاتی بر درآمد حاصل از فروش نفت و 7931سال از  نشان می دهد که (7-1)نمودار

فروش نفت است و پس از آن همواره درآمدهای مالیاتی بیش از درآمد حاصل از های نفتی فزونی يافتهفراورده

 .استهای نفتی بودهو فرآورده

 عملکرد درآمدهاي مالیاتی دولت. 2

طمینان حاصل از رهايی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل ا ،يكی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور

از آنجايی که اقتصاد کشور به  .باشدمین مالی بودجه دولت از طريق درآمدهای مالیاتی میفروش نفت خام و تأ

نحو بارزی متكی به درآمدهای نفتی است و نفت سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص 

داده است، لذا بررسی عملكرد دولت در کاهش اتكا به درآمدهای نفتی و افزايش سهم درآمدهای مالیاتی از 

مدهای نفتی و اصالح نظام درآمدی دولت با تغییر رويكرد اهش اتكا به درآک. اهمیت زيادی برخوردار است

های ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی سیاست 71 بندستانی موضوعی است که به صراحت در  مالیاتبه سمت 

 . شودرهبری مشاهده میمقام معظم 

ی مالیاتی از های اخیر، از شاخص سهم درآمدهابرای نشان دادن عملكرد درآمدهای مالیاتی دولت طی سال

بدين منظور سهم درآمدهای مالیاتی، ساير درآمدها و درآمدهای نفتی . کل درآمدهای دولت استفاده شده است

ای و درآمـد  هـای سـرمايه  ل درآمـدها، درآمـد واگـذاری دارايـی    مجموع ک)از کل منابع بودجه عمومی دولت 

 بودجـه  ترکیـب منـابع درآمـدی   ( 1-1)اساس جدول بر . اندبا يكديگر مقايسه شده( های مالیواگذاری دارايی

 97درصـد از درآمـدهای بودجـه عمـومی دولـت را مالیـات،        91دهد که نشان می 7931 سال در دولت عمومی

  .دهددرصد را ساير درآمدها تشكیل می 71درصد درآمدهای نفتی و 
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 درصد/ ريال میلیارد  -(منابع بودجه عمومی)ترکیب درآمدهاي عمومی دولت  -2-2جدول 

 سال
درآمد 

 *مالیاتی

ساير 

 درآمدها
 درآمد نفتی

سهم درآمد  منابع بودجه عمومی دولت

مالیاتی از 

منابع بودجه 

عمومی 

 (درصد)

سهم 

درآمدهاي 

نفتی از منابع 

بودجه عمومی 

 (درصد)

سهم  سابر 

درآمدها  از 

منابع بودجه 

عمومی 

 (درصد)

 درآمدها

واگذاري 

دارايی 

 سرمايه اي

واگذاري 

 دارايی مالی

8911 7916515 156117 7116911 1116157 7116135 196911 71 15 3 

8915 7576117 136571 7176117 1976797 7116131 7176117 11 91 71 

8911 7376175 7116911 7196573 1316119 7116137 7516171 91 11 71 

8917 1936117 7936531 1756151 9136991 1716191 1116111 11 11 71 

8911 9116195 7116577 7516171 1116511 7516179 1116779 95 73 11 

8913 1116511 336111 1916111 9116111 1956111 116111 91 11 77 

8933 9536151 7156173 5116111 5116111 5136313 116311 97 11 71 

8938 9356711 7196191 1156511 5116119 1116517 116131 91 11 71 

8932 1316113 1196795 1136111 1716911 1716111 7116919 99 17 75 

8939 1136151 1116311 1136111 3116531 1976311 7196119 59 95 75 

8931 1376137 9976155 1116951 767196115 1196513 1736151 93 99 71 

8935 761716111 1156357 1916171 761116151 1116133 1116711 91 11 71 

8931 767516915 5716151 3736111 761116199 3116111 1176911 91 13 71 

8937 761116711 5196313 767156111 761916111 767136179 5116511 91 97 71 

 آمار خزانه داری کل: منبع
 و اوراق تسویه شهرداری عوارضبدون احتساب  *

 

از کل درآمد دولت در اين سال  7931، سهم درآمدهای مالیاتی سال (9-1)همچنین بر اساس نتايج جدول 

همچنین سهم ساير درآمدها از کل درآمدها نیز . است، تغییری نكرده7931باشد که نسبت به سال درصد می 13

 .استدرصد بوده 97
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 درصد/ میلیارد ريال -سهم منابع درآمدي به کل درآمد دولت -9-2جدول 

 کل درآمدها ساير درآمدها مالیاتیدرآمد  سال
سهم درآمد مالیاتی از 

 کل درآمدها

درآمدها  از  سهم  ساير

 کل درآمدها

8911 7916515 156117 1116915 11۲  99۲  

8915 7576117 136571 1976791 11۲  91۲  

8911 7376175 7116911 1316119 11۲  91۲  

8917 1936117 7936531 9136991 19۲  91۲  

8911 9116195 7116577 1116515 11۲  91۲  

8913 1116511 336111 9116111 11۲  11۲  

8933 9536151 7156173 5116111 11۲  91۲  

8938 9356711 7196191 5116119 13۲  91۲  

8932 1316113 1196795 1716911 13۲  97۲  

8939 1136151 1116311 3116531 19۲  11۲  

8931 1376137 9976155 767196115 11۲  91۲  

8935 761716111 1156357 761116151 13۲  97۲  

8931 767516915 5716151 761116199 13۲  97۲  

8937 761116711 5196313 761916111 13۲  97۲  
 خزانه داری کل: منبع   

 و اوراق تسویه شهرداری عوارضبدون احتساب  *    

را طی ( بدون درآمدهای نفتی)درآمدها  نسبت درآمدهای مالیاتی و ساير درآمدها به کل (1-2)نمودار 

روند تغییرات نسبت درآمدهای مالیاتی و ساير درآمدها به کل درآمدها به جز . دهدنشان می 7911-31های سال

های مورد بررسی تا حد بسیار زيادی به صورت يكنواخت و بدون روندهای فزآينده درآمدهای نفتی طی سال

هايی که ساير درآمدهای دولت کاهش يافته است در دهد که در سالمی شاننمودار ن. يا کاهنده شديد است

مقابل درآمدهای مالیاتی افزايش يافته و برعكس، زمانی که ساير درآمدها افزايش داشته است، درآمدهای 

 .مالیاتی کاهش داشته است که اين بیانگر متمم بودن اين دو نوع منبع درآمدی برای دولت است
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 دها از کل درآمدهاسهم درآمدهاي مالیاتی و ساير درآم 2-2نمودار 

 

 

 هاي سنواتی براساس اهداف بودجه عملکرد درآمدهاي مالیاتی. 9

های سنواتی  های ارزيابی نظام مالیاتی کشور، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه يكی از شاخص

بینی و  عالوه بر عملكرد نظام مالیاتی، عوامل مختلفی مانند دقت پیشبا اين حال، بايستی توجه نمود که . باشد می

ای بین برای اين منظور مقايسه. يا بروز شرايط غیرمترقبه در اقتصاد کشور نیز در اين شاخص اثرگذار هستند

و  بیان شده( 1-1)ها انجام گرفته است که در جدول مقادير مصوب و عملكرد درآمدهای مالیاتی طی اين سال

 .استنیز نشان داده شده ( 9-1)در نمودار 

5.55 
5.15 
5.25 
5.15 
5.۴5 
5.۵5 
5.۶5 
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5.۸5 
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 سهم  ساير درآمدها  از کل درآمدها سهم درآمد مالیاتی از کل درآمدها
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 درصد/ريال یلیاردم –رصد رشد و تحقق درآمدهاي مالیاتی د -1-2جدول 

 سال
 درصد تغییرات درآمد مالیاتی

 درصد تحقق درآمدهاي مصوب رشد درآمدهاي مالیاتی عملکرد* مصوب

8911 7196311 7916515 - 31۲  

8915 7116171 7576117 79۲  15۲  

8911 7316135 7376175 11۲  31۲  

8917 1716775 1936117 15۲  771۲  

8911 9716793 9116195 15۲  31۲  

8913 9576151 1116511 5-۲  17۲  

8933 1116111 9536151 11۲  13۲  

8938 1516111 9356711 71۲  11۲  

8932 5116111 1316113 15۲  11۲  

8939 1116515 1136157 11۲  717۲  

8931 1196111 1196111 71۲  13۲  

8935 761916117 761716711 91۲  31۲  

8931 767116515 767136133 71۲  711۲  

8937 761136917 769196551 77۲  39۲  
 بانك مرکزی: منبع                   

.باشددرآمدهای مالیاتی شامل اوراق تسويه خزانه نیز می*  

 

 مالیاتیدهاي درآم -9-2نمودار 

 

1 
111111 
111111 
111111 
111111 

7111111 
7111111 
7111111 
7111111 

7911 7915 7911 7911 7911 7913 7931 7937 7931 7939 7931 7935 7931 7931 

 عملكرد مصوب
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باشد، که تغییرات درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل به صورت درصد برابر با رشد درآمدهای مالیاتی می

 7931رشد درآمدهای مالیاتی در سال . محاسبه شده است( 1-1)در جدول  7911-31های اين رشد برای سال

و بوده است که اين رشد نسبت به رشد سال قبل کاهش داشته  درصد 77نسبت به سال قبل رشدی در حدود 

 . درصد بوده است 39برابر با  7931درصد تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در سال 

 ارزيابی عملکرد نظام مالیاتی کشور بر اساس شاخص کارايی. 1

کشور متناسب با  دهد که نظام مالیاتیهای اختصاصی مالیات نشان مینگاهی مختصر به برخی از شاخص

های بالقوه اقتصاد کشور، توسعه نیافته و فاصله زيادی با جايگاه واقعی و مطلوب خود در تأمین مالی ظرفیت

برای محاسبه شاخص کارايی به منظور ارزيابی عملكرد نظام . بودجه دولت و ساير اهداف مالیات ستانی دارد

 .کردهای زير استفاده توان از نسبتمالیاتی کشور می

 سهم درآمدهاي مالیاتی به تولید ناخالص داخلی. 1-8     

شود، نسبت درآمدهای مالیاتی هايی که به منظور ارزيابی عملكرد نظام مالیاتی بكار برده میيكی از شاخص

دهد اما اصل رعايت عدالت و اين شاخص کارايی نظام مالیاتی را نشان می. به تولید ناخالص داخلی است

دهد، مگر اينكه بدانیم چه میزان از تولید ناخالص داخلی قابل برداشت بوده و الیاتی را نشان نمیمساوات م

ثر از عملكرد عملكرد اين شاخص از يك طرف متأ .شودهای مختلف اقتصاد توزيع میچگونه در بین بخش

تحت تأثیر عملكرد ساختار  سازمان وصول مالیات، کارايی آن و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف ديگر

-نشان می 7931-31بررسی روند اين شاخص طی دوره . کالن اقتصادی، تولید ملی و نحوه توزيع آن قرار دارد

بیانگر افزايش کارايی نظام مالیاتی  امرداشته است که اين  های اخیر روند تقريباً با ثباتیدر سالدهد اين شاخص 

درصد  11ت که اين نسبت در بسیاری از کشورهای توسعه يافته در حدود البته قابل ذکر اس. باشدمیکشور 

که وابستگی به درآمدهای نفتی، اهمیت درآمدهای مالیاتی و کارايی نظام است است و بیانگر اين واقعیت 

ها را در محاسبه درآمدهای مالیاتی همچنین اگر سهم عوارض شهرداری .استمالیاتی را تحت الشعاع قرار داده

 .يابدکنیم، اين نسبت افزايش می لحاظ



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال و درصد  -(T/GDP)هاي مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نسبت درآمد -5-2جدول 

 سال
درآمدهاي مالیاتی 

(عملکرد)  

تولید ناخالص داخلی 

(8)به قیمت جاري   

نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

(2)تولید ناخالص داخلی   

به  نسبت درآمدهاي مالیاتی

(9)تولید ناخالص داخلی   

8933 9536151 169116913 561 169 

8938 9356711 161196337 561 167 

8932 1316113 361116173 561 161 

8939 1136157 7761116113 169 161 

8931 1196111 7767136199 1 167 

8935 761716711 7161196111 161 367 

8931 767136133 7161116717 161 361 

8937 769196551 7169116115 161 165 

 31 سال پايه قیمت به مرکزی اطالعات بانك آخرين اساس بر( جاری هایقیمت به) پايه قیمت به  داخلی ناخالص تولید. 7       

   وده با احتساب مالیات بر واردات و همچنین بدون احتساب سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده و ساير عوارض در قانون مالیات بر ارزش افز GDPنسبت مالیات به . 1       

 .باشدمی

 .باشدن مالیات بر ارزش افزوده میبا احتساب مالیات بر واردات و سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده و ساير عوارض در قانو GDPنسبت مالیات به . 9      

 خزانه داری: منبع         

 ريزیپژوهش و برنامهمرکز آموزش، : پردازش          

 شاخص پوشش مالیاتی. 1-2    

های گیری کارايی نظام مالیاتی کشور نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به پرداختشاخص ديگر برای اندازه

شود که بر اساس آن سطح توانمندی اين شاخص پوشش مالیاتی نیز نامیده می. استای دولت در هر سال هزينه

ای دولت نشان های هزينهشده را در پوشش دادن منابع مالی الزم برای سطح پرداختدرآمدهای مالیاتی وصول

 نسبت ايشافز ترديد، بدون. است بوده کشور اقتصادی گذارانسیاست توجه مورد همواره آن، بهبود دهد ومی

 افزايش از جلوگیری حداقل يا و کاهش و سو يك از مالیاتی تالش افزايش بدون جاری، هایهزينه به مالیات

 ای که بايد مورد توجه قرار داد اين است که هرگونهنكته. نیست ممكن ديگر، سوی از دولت جاری هایهزينه

 به نبايد خصوصی نیست، زيرا بخش کشور اقتصاد نفع به آن، بهینه سطح از فراتر شاخص اين افزايش بر اصرار

 دولت سمت به خصوصی بخش از منابع انتقال اصوالً .گیرد قرار فشار تحت دولت اندازه از بیش گسترش خاطر

 خواهد کشور اقتصاد زيان به گذاریسرمايه هایانگیزه کاهش دلیـل به آن از فراتر و است توجیه قابل حدی تا

 .بود



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 19  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد /ريال  میلیارد -دولت ايهزينه هايپرداخت به مالیاتی درآمدهاي نسبت -1-2جدول 

(عملکرد)درآمدهاي مالیاتی  سال هاي هزينه اي دولتپرداخت   
 نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

 اعتبارات هزينه اي

8933 9536151 1116111 1761 

8938 9356711 1136339 1161 

8932 1316113 767316111 1769 

8939 1136157 761916971 1369 

8931 1196111 761116115 11 

8935 761716711 161116711 1361 

8931 767136133 161136917 1361 

8937 769196551 161116991 1161 

 خزانه داری و بانک مرکزی :منبع    

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی: پردازش              

 دولت عمومی بودجه منابع به مالیات نسبت. 1-9     

 و ایسرمايه دارايی واگذاری درآمدها، ساير مالیاتی، درآمدهای از متشكل دولت عمومی بودجه منابع

 منابع از مالیاتی درآمدهای سهم مالیاتی، نظام عملكرد ارزيابی شاخص سومین. باشدمی مالی دارايی واگذاری

تا  91بین حدود  آننوسان  دهندهنشان ،7931-31 دوره طی شاخصاين  عملكرد بررسی. است عمومی بودجه

 .باشدهای مورد بررسی کامالً مشهود میهای اقتصادی بر اين شاخص در سالاثرات تكانه و بودهدرصد  11

 درصد/ ريال  میلیارد -مجموع منابع بودجه به مالیاتی درآمدهاي منابع تفکیکی بودجه و نسبت -7-2جدول 

 سال
درآمدهاي 

 مالیاتی

ساير 

 درآمدها

 دارايی واگذاري

 ايسرمايه

 دارايی واگذاري

 مالی

مجموع منابع 

 بودجه

سهم درآمدهاي مالیاتی 

 به مجموع منابع بودجه

8933 9536151 7156111 5136313 116311 767156111 9161 

8938 9356711 7196191 1116517 116131 76116117 9167 

8932 1316113 1196795 1716111 7116919 761116119 9965 

8939 1136157 1116311 1976311 7196119 761196111 9361 

8931 1196111 9976155 1196513 1736151 161716111 9161 

8935 761716711 1156357 1116133 1116711 161976533 91 

8931 767136133 5716151 3116111 1176911 961116111 9161 

8937 769196511 5196313 767136179 5116551 965116117 9165 

 آمار خزانه و بانک مرکزی :منبع

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی: پردازش              



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 ي ادارات کل امور مالیاتیعملکرد درآمد. 5

که در . اندبندی شدهتقسیمهای کشور به هفت منطقه بندی سازمان امور مالیاتی کشور، استانبر اساس تقسیم

 .شودها پرداخته میادامه به بررسی درآمدهای مالیاتی مناطق هفتگانه و عملكرد آن

 8933-37هاي کل درآمدهاي مالیاتی مناطق هفتگانه براي سال. 5-8

. دهدنشان می 7931-31های های مناطق هفتگانه را طی سالدرآمدهای مالیاتی استان( 1-1)جدول 

، 35نسبت به سال  31به منظور نشان دادن عملكرد هر استان درصد رشد درآمد مالیاتی هر استان در سال همچنین

های مورد نظر محاسبه و و همچنین متوسط رشد درآمدهای مالیاتی هر منطقه نیز در طی سال 31نسبت به  31

یاتی را در بین مناطق هفتگانه استان تهران در منطقه اول باالترين دريافتی درآمدهای مال. مشخص شده است

درصد است  3/77برابر با  31نسبت به سال 31همچنین رشد درآمدهای مالیاتی اين استان در سال . مالیاتی دارد

 .استداشته  کاهش، (35/17) 35نسبت به سال  31که اين رشد درآمد مالیاتی در مقايسه با رشد آن در سال 

داشته  7931نسبت به  7931خراسان جنوبی دارای رشد منفی در سال ها، استان در بین ساير استان

را بعد از استان تهران در  دوم و سومهای خوزستان به ترتیب رتبه های اصفهان وهمچنین استان(. -13/1)است

در کل  (3-1)بر اساس نتايج جدول . اندبه خود اختصاص داده 7931دريافت درآمدهای مالیاتی در سال 

 .ها در اين سال افزايش داشته استی مالیاتی استاندرآمدها



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 15  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد/ میلیون ريال -اي و رشد درآمدهاي مالیاتیدرآمدهاي ادارات کل امور مالیاتی، میانگین درآمد منطقه -1-2جدول 

 
 (میلیون ريال)درآمدهاي مالیاتی 

رشد سال 

31 

رشد سال 

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 هااستان منطقه 37

 3/77 35/17 111،111،111 519،197،711 11561176511 91365116191 13561336911 11361116391 71161116995 71961916115 تهران يک

 دو

 1/5 71 71111117 3111115 1،113،117 1،951،191 161716917 161136513 969136111 161356911 گیالن

 1/7 77/11 79،351،313 79،111،115 7769176911 361596911 167716313 169356713 161156115 969116951 مازندران

 5/7 11/79 1،115،111 1،111،115 961716155 961116391 161116111 761116911 769116191 3316111 گلستان

 -7/1 91/71 71،117،111 71،137،113 7761176191 161116155 167116117 51161151 961116111 161996911 قزوين

 1 13/11 11،537،771 73،111،111 7561116115 7161916533 7161516111 161976111 561716111 161116135 البرز

متوسط 

 منطقه
2.711.313 9.118.233 1.393.133 1.115.983 1.233.311 83.838.113 82،333،511 82،911،358 75/87 2/9 

 سه

آذربايجان 

 شرقی
561116157 161716111 365136511 7963116111 7167136111 7369176171 11،171،111 11،311،711 716117 79611 

آذربايجان 

 غربی
167156711 161176111 961136115 163196191 561136111 167116131 1،551،311 1،111،111 736153 1611 

 91617 976171 77،915،991 1،979،151 169156533 561116119 161536111 967136115 167116111 763776157 زنجان

 71611 716117 9،131،519 9،711،911 161516519 161736175 161116151 761136915 767116111 1136151 اردبیل

 1619 77619 9،137،113 9،511،111 967116111 161116511 161116111 761116111 761136911 761116117 کردستان

متوسط 

 منطقه
2.213.357 2.387.213 9.328.212 5.591.531 1.152.783 7.715.922 3،885،819 83،521،211 87.919 85.11 

 چهار

 1635 16911 19،911،311 17،111،131 1167156117 7567716713 7165116199 7761176517 163176311 561116937 فارس

کهگیلويه 

 وبويراحمد
1996531 1516919 1116131 769116911 761116511 167116955 1،111،111 1،131،111 116111 1691 

 71611 176111 91،171،171 11،311،559 1161516931 7161196111 7561916115 7767716731 161516175 565116111 کرمان

 71611 796511 91،151،311 97،511،371 1161176111 1161596191 7365196517 7167116511 561196151 565376117 هرمزگان

 71611 -76119 11،111،111 19،913،135 1961916131 1161176111 7361136511 7161516319 7161116771 165116111 بوشهر

متوسط 

 منطقه
5.323.817 1.158.112 83.388.539 81.811.879 85.311.277 83.831.113 28،833،211 21،823،218 83.972 89.17 

 پنج

 

 

خراسان 

 رضوی
163516511 369176173 7165516919 7161936577 7361136191 1969176313 15،131،511 11،911،115 3611 77611 

خراسان 

 شمالی
3116791 761716731 761516711 167116331 161116111 169116711 1،171،311 1،173،131 77613 1617 

خراسان 

 جنوبی
5116711 1136115 3716151 761136139 761196115 169116591 1،171،151 1،531،117 79619 1613- 

سیستان و 

 بلوچستان
761396319 761796911 167396115 161116711 969516171 963516119 1،115،113 1،317،771 17631 9611 

 1631 19617 1،351،715 1،173،111 961916917 967116139 161196511 161716111 761116111 769196991 سمنان

متوسط 

 منطقه
2.222.391 2.313.812 9.111.131 5.915.511 1.318.913 7.853.852 1،351،181 1،791،111 82.15 1.11 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 
 (میلیون ريال)درآمدهاي مالیاتی 

رشد سال 

31 

رشد سال 

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 هااستان منطقه 37

 شش

 
 

 

 73637 1613 11،711،111 55،335،111 5761776113 1165116313 1561116951 9961176979 1761556171 7165596111 اصفهان

 1611 3657 97،333،911 91،591،551 1161116711 1561316717 1161116711 7161516777 161116111 161116379 مرکزی

 5631 11677 75،171،115 71،191،173 7161116311 163136151 361116117 169116397 161116137 961156157 يزد

چهارمحال 

 و بختیاری
1156713 1516119 767576971 769156511 761116511 167116955 1،511،911 9،717،511 73615 17611 

 77671 77611 1،917،315 5،111،111 567116111 961116111 969916517 169716117 761516111 761116175 قم

متوسط 

 منطقه
5.591.988 7.877.392 88.511.121 85.131.251 81.378.233 83.128.395 28،331،911 21،111،539 83.52 82.79 

 هفت

 71615 71613 53،511،119 51،393،991 1561536913 1161176111 9961176115 1169136113 7561796133 7161116111 خوزستان

 71653 -1671 1،115،777 5،111،117 561916191 161516111 961316119 161996151 167176191 761516911 کرمانشاه

 -1651 13651 5،119،113 5،151،171 161556517 961116711 961316191 169136797 761176515 769116151 همدان

 1611 19611 9،115،115 9،115،113 961516151 161716911 161316973 763116111 761116513 761156151 لرستان

 91635 1617 7،311،971 7،111،111 761556151 769516131 767596151 1716195 1156131 1596711 ايالم

متوسط 

 منطقه
9.513.111 1.218.785 1.152.593 1.182.917 88.122.279 88.153.788 89،188،931 85،919،718 81.51 88.93 

 

 از کل درآمدهاي مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی  سهم درآمد. 5-2

های کشور از درآمدهای مالیاتی کل کشور را به سهم درآمد مالیاتی هر يك از استان( 3-1)جدول 

، استان تهران و استان ايالم به ترتیب بیشترين و کمترين سهم را از 7931در سال . دهدای نشان میتفكیك منطقه

تر بايد سهم استانی را بر اساس تفكیك البته به منظور تحلیل بهتر و دقیق. درآمدهای مالیاتی کل کشور دارند

در ساير مناطق، استان البرز با . در بین مناطق هفتگانه، استان تهران باالترين سهم را دارد. ای مقايسه کردمنطقه

درصد، استان خراسان رضوی با  19/9با  هرمزگانستان درصد، ا 131/1درصد، استان آذربايجان شرقی با  13/7

درصد به ترتیب بیشترين سهم را در مناطق  15/5ا درصد و استان خوزستان ب 75/1درصد، استان اصفهان با  53/1

 .دوم تا هفتم دارند



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد/  میلیون ريال -لیاتیسهم درآمدهاي مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی از کل درآمدهاي ما -3-2جدول 

 
 سهم درآمدهاي مالیاتی از کل درآمدهاي مالیاتی کشور

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 سال

 7،131،115،311 319،115،111 7617961516111 13761316111 11361516111 13161136111 95367116111 95361516111 کل کشور

 هااستان منطقه
 

 

 55611 51615 31/19 71/11 11/17 11/11 11/51 95/15 تهران يک

 دو

 1639 7611 11/1 31/1 3/1 31/1 31/1 11/1 گیالن

 7611 7619 77/7 73/7 71/7 13/7 91/7 31/1 مازندران

 1693 1611 91/1 91/1 91/1 91/1 91/1 11/1 گلستان

 7671 7691 77/7 77/7 17/7 11/7 7 11/1 قزوين

 7613 1611 51/7 51/7 11/7 91/7 15/7 79/7 البرز

 سه

آذربايجان 

 شرقی
11/7 13/7 31/7 31/7 19/1 31/7 1611 1613 

آذربايجان 

 غربی
1/1 13/1 11/1 13/1 11/1 11/1 1613 1617 

 7611 1611 11/1 19/1 11/1 11/1 51/1 59/1 زنجان

 1691 1699 11/1 9/1 13/1 9/1 91/1 11/1 اردبیل

 1695 16911 97/1 95/1 91/1 91/1 15/1 13/1 کردستان

 چهار

 1671 1619 33/7 3/7 11/1 97/1 17/1 51/7 فارس

 کهگیلويه و

 بويراحمد
1/1 19/1 71/1 71/1 17/1 11/1 1611 1611 

 1613 1611 73/1 11/1 1/1 11/1 79/1 55/7 کرمان

 9619 9611 11/1 11/9 15/1 15/1 53/7 55/7 هرمزگان

 1611 1611 99/1 1/1 11/1 31/1 1/1 7/1 بوشهر

 پنج

خراسان 

 رضوي
39/7 1/1 51/1 11/1 13/1 13/1 1615 1653 

خراسان 

 شمالی
11/1 99/1 13/1 9/1 11/1 19/1 1611 1611 

خراسان 

 جنوبی
75/1 1/1 71/1 1/1 11/1 11/1 1611 1611 

سیستان و 

 بلوچستان
91/1 11/1 11/1 1/1 11/1 93/1 1651 1611 

 1615 1613 91/1 1/1 93/1 11/1 13/1 91/1 سمنان



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 
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 سهم درآمدهاي مالیاتی از کل درآمدهاي مالیاتی کشور

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 سال

 شش

 1675 5617 71/5 71/5 91/1 1/1 1 1/1 اصفهان

 1639 9671 15/1 73/9 11/1 11/1 1 19/7 مرکزي

 7619 7659 17/7 79/7 99/7 11/7 79/7 19/1 يزد

چهارمحال 

 اريیو بخت
71/1 19/1 19/1 73/1 17/1 17/1 1611 1611 

 1651 1653 57/1 11/1 11/1 11/1 15/1 99/1 قم

 هفت

 5615 5651 11/1 15/5 15/1 31/1 19/1 51/9 خوزستان

 1653 1651 55/1 1/1 59/1 51/1 51/1 11/1 کرمانشاه

 1611 1655 11/1 11/1 19/1 11/1 11/1 91/1 همدان

 1695 1693 91/1 91/1 91/1 91/1 1/1 99/1 لرستان

 1671 1675 71/1 71/1 71/1 71/1 73/1 71/1 ايالم

 هاي مستقیم و غیر مستقیمعملکرد مالیات. 1

به ترتیب  7911-35های طی سال (با احتساب مالیات بر واردات) درآمدهای مالیاتـی مستقیم و غیرمستقیم

. افزايش يافته است 7931در سال  911،113و  111،377به  7911ريال در سال  میلیارد 51515و  11191از 

نسبت به  31همچنین عملكرد سال . انددرصد داشته 17و  11ها رشد متوسطی برابر با بطوری که طی اين سال

های مستقیم و ات، بطوری که مالیاندتههای مسـتقیم و غیرمستقیم افزايش داشدهد که مالیاتنشان می 31سال 

میلیارد ريال و سهم هر يك از اين  111،111و  115،131در اين سال به ترتیب برابر با وصولی غیرمستقیم 

نتايج جدول . درصد گرديده است 3/11و  7/53ها نسبت به کل درآمدهای مالیاتی نیز به ترتیب برابر با مالیات

که روند ( 1-1) ديگر نموداراز سوی . باشدهای اخیر میسال اتی طیبیانگر افزايش درآمدهای مالی( 1-71)

 مستقیمرو غی های مستقیمکند که درآمد مالیاتدهد، بیان میمی قیم و غیرمستقیم را نشانهای مستدرآمد مالیات

 .  اندداشته افزايشی های اخیر روندیطی سال
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 درصد/ میلیارد ريال  -هاي مستقیم و غیرمستقیم عملکرد مالیات -83-2جدول 

 درآمد مالیاتی سال
درآمدهاي 

 مستقیم

درآمدهاي 

 غیرمستقیم

مالیات هاي مستقیم از سهم 

 کل درآمدهاي مالیاتی

سهم مالیات هاي غیر مستقیم 

 از کل درآمدهاي مالیاتی

8911 7916515 116191 516515 11/11  55/91  

8915 7576117 316137 596313 19/11  51/95  

8911 7376175 7116991 156111 11/15  79/19  

8917 1936117 7116759 116513 11/13  11/91  

8911 9116195 1136191 376115 11/13  99/91  

8913 1116511 7116113 7756113 9/53  13/11  

8933 9536151 1116171 7936191 91/17  11/91  

8938 9356711 1116111 7116113 19/11  71/91  

8932 1316113 1116119 1716911 1/51  11/19  

8939 1136151 9536733 9516151 17/51  91/13  

8931 1376131 1116377 9116113 75/59  11/15  

8935 195111 131719 991111 5/53  5/11  

8931 319115 551،111 115،117 3/51  7/11  

8937 7131111 115،131 111،111 7/53  3/11  
 داری کل کشورآمارهای خزانه: منبع                           

 

 

 8937-8911مستقیم طی دوره روند مالیات هاي مستقیم و غیر  -1-2نمودار 

 

1 

711111 

111111 

911111 

111111 

511111 

111111 

111111 

11۸۴ 11۸۵ 11۸۶ 11۸1 11۸۸ 11۸1 1115 1111 1112 1111 111۴ 111۵ 111۶ 1111 

 درآمدهای غیر مستقیم درآمدهای مستقیم
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درصد در  7/53به  7911درصد در سال  11درآمدهای مالیاتی، از های مستقیم از کل  سهم مالیات اين دورهدر 

درصد  3/11درصد به  91های غیرمستقیم با روندی فزاينده از مالیات ماما در مقابل سه ،کاهش يافته 7931سال 

-دهد که دولت سیاستاين تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی نشان می(. 71-1جدول )رسیده است  31در سال 

و با اجرای  7911اين امر بويژه از سال . های مالیات ستانی خود را از تولید به سمت مصرف تغییر داده است

 . قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترش دامنه شمول اين مالیات، کامالً آشكار است

 هاي سنواتی اي مستقیم و غیر مستقیم براساس اهداف بودجههعملکرد مالیات. 7

های سنواتی  های ارزيابی نظام مالیاتی کشور، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه يكی از شاخص

های مستقیم و غیرمستقیم مصوب و وصولی و همچنین ای بین درآمد مالیاتبرای اين منظور به مقايسه. باشد می

 .به بررسی اين مقايسه پرداخته است(  77-1)جدول . شودها پرداخته میتحقق آن مقايسه درصد

 درصد/ريالمیلیارد-سنواتی و غیرمستقیم و بودجههاي مستقیم ساس مالیاتعملکرد نظام مالیاتی برا -88-2جدول

 سال
 هاي غیرمستقیممالیات هاي مستقیممالیات

 درصد تحقق عملکرد مصوب درصد تحقق عملکرد مصوب

8911 11751 11191 - 11111 51515 - 

8915 711131 31137 39۲  11111 59313 11۲  

8911 711111 711991 717۲  11111 15111 31۲  

8917 711131 711759 779۲  11153 11513 711۲  

8911 115115 113191 711۲  711171 37115 15۲  

8913 739977 711113 11۲  751719 775113 19۲  

8933 193911 111171 39۲  715151 793191 11۲  

8938 117111 111111 37۲  711511 711113 11۲  

8932 991951 111119 19۲  111171 171911 31۲  

8939 915391 953733 31۲  991111 951151 711۲  

8931 191911 111377 31۲  115511 911113 17۲  

8935 517111 1376931 31۲  5916139 5196971 31۲  

8931 511111 551137 31۲  111171 115131 ۲1/31  

8937 195713 115،751 71761۲  139111 111،111 ۲11/31  

 داری کل کشور و قوانین بودجه  آمارهای خزانه: منبع                 
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های مستقیم سهم بااليی از درآمدهای مالیاتی همواره مالیات 7911-7931های در قوانین بودجه سال

های اخیر، اين سهم را به خود اختصاص داده، اما طی سال( مستقیم و کاال و خدمات هایمجموع مالیات)

های مستقیم در سال درصد تحقق مالیات. های غیرمستقیم افزايش يافته استکاهش يافته و سهم درآمد مالیات

سیار زياد درآمد باشد که علت اين امر تفاوت بدرصد می۲ 31کاهش داشته و برابر با ۲ 1، 39نسبت به سال  31

نسبت به  31در سال  حالی که میزان عملكرد اين نوع مالیات مالیات غیرمستقیم مصوب در اين دو سال است در

های سهم مالیات. باز افزايش يافته است 35اين سهم در سال . ای نداشته استتغییر قابل مالحظه 39سال 

درصد  711کاهش چشمگیری داشته و از  39بت به سال نس 31غیرمستقیم از درآمد مالیاتی کل کشور در سال 

های مستقیم و همچنین درصد تحقق مالیات. تنزل يافته است 31درصد در سال  17به  39تحقق در سال 

های مستقیم و غیرمستقیم در درصد تحقق مالیات و درصد است 31و  31به ترتیب برابر با  35غیرمستقیم در سال 

های مستقیم و غیرمستقیم در درصد تحقق مالیات نهايت و در درصد است 31و  31با  به ترتیب برابر 31سال 

توان استدالل کرد می 31که از مقايسه با سهم آنها در سال  استدرصد  11/31و 1/717با به ترتیب برابر  31سال 

 .  زدکه دولت در اين سال توانسته است درآمدهای مالیاتی مصوب خود را تا حد زيادی محقق سا

 هاي مستقیمعملکرد مالیات. 1

. باشدهای مستقیم به طور کلی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت میمالیات

 اشخاص معوق مالیات دولتی، حقوقی اشخاص الحسابعلی مالیات شامل حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات

 اشخاص مالیات اسالمی، انقالب بنیادهای و نهادها مالیات قبل، سال عملكرد مالیات وصولی و دولتی حقوقی

 قابل سهم درآمدی، منبع مهمترين عنوان به حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات. باشدمی غیردولتی حقوقی

همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی  .است داده اختصاص خود به را کشور مالیاتی درآمدهای از توجهی

شامل مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات مستغالت، يكی ديگر از اجزای 

های مستقیم نیز به عنوان يكی ديگر از اجزای مالیات( دارايی) مالیات بر ثروت. باشد های مستقیم میمهم مالیات
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مالیات اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال سهام، مالیات برنقل شامل مالیات بر ارث، 

 .و انتقال امالک و حق تمبر و اوراق بهادار است

 31افزايش داشته است، همچنین عملكرد سال  35نسبت به سال  31ال عملكرد بندهای مالیات مستقیم در س

های مستقیم در اين سال مالیات. دهدنشان می نسبت به دو سال گذشته قیم راهای مستنیز افزايش درآمد مالیات

توان نتیجه گرفت که های مستقیم میمالیات( وصولی)از مقايسه کلی ارقام دريافتی . رشد دارد 31نسبت به سال 

 . ها روندی افزايشی داشته استدرآمد دولت از اين منبع مالیاتی در طی اين سال

 ارقام به میلیاردريال -مستقیم  هايمالیاتعملکرد  -82-2جدول 

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 منابع

مالیات اشخاص حقوقی: بند اول  7516139 7136111 7136313 1116111 1116311 9116913 919،111 171،711 

 171،139 711،111 7116111 176311 136939 516331 116911 116911 اشخاص حقوقی دولتی

 111،113 115،711 1116971 7316311 7116151 7176313 7196973 116511 اشخاص حقوقی غیر دولتی

مالیات بردرآمد: بند دوم  136171 116111 116111 316191 7716177 7136171 759،193 737،111 

 771،131 31،519 7176715 116191 176179 136393 936131 976779 حقوق

 53،751 15،111 936319 976313 116559 176911 736751 716111 مشاغل

 73،119 71،111 16111 16113 16151 96111 96157 16715 مستغالت

 7،179 13 51 51 11 53 59 31 متفرقه درآمد

قانون برنامه پنجم  883موضوع ماده 

(خرجی-جمعی)توسعه   
- 311 76111 311 76111 311 1 311 

بر ثروت مالیات: بند سوم  716379 756131 176111 156775 116759 116319 11،115 91،135 

 5،171 1،537 16511 96131 96131 16137 16971 76111 ارث

 71،111 1،137 16119 56311 56175 16713 96173 16911 نقل و انتقاالت و سرقفلی

 1،159 9،111 16113 16771 16111 16115 56119 56711 حق تمبر و اوراق بهادار

 71،131 71،173 716559 16917 16175 16117 16571 96119 ساير

*1316719 1116377 9536733 1116119 1116111 1116171 جمع مالیات هاي مستقیم  551،137 115،751 

 مرکزی بانك اقتصادی نماگرهای: منبع                    

 با احتساب اوراق تسويه*         
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مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیشترين سهم در ، (71-1)طبق جدول  گردده میمالحظهمانطور که 

همچنین مالیات بر درآمد اشخاص (. 5/11)۲های مستقیم و مالیات بر ارث کمترين سهم را دارد  ترکیب مالیات

مستقیم در های ها روندی افزايش داشته است، بطوری که سهم آن از کل درآمد مالیاتحقیقی طی اين سال

 .درصد می باشد 1/5 درصد و سهم مالیات بر ثروت  19/13برابر با  7931سال 

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. 1-8

های مستقیم، سهم قابل توجهی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به عنوان مهمترين منبع درآمدی مالیات

ـات اص حقوقی شامل مالیـالیات بر درآمد اشخم. درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است

الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات معوق اشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملكرد سال قبل، علی

 . باشدمالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی می

 7931-31های الـدرآمد اشخاص حقوقی را طی سهای مالیات بر  عملكرد منابع زيربخش (79-1)جدول 

-رشد اين منبع طی اين دوره، بیشتر ناشی از رشد مالیات اشخاص حقوقی دولتی و مالیات علی. دهدنشان می

، مالیات سهم مالیات اشخاص حقوق غیردولتی 7931در سال . الحساب اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده است

مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی از مالیات بر درآمد اشخاص  الحساب اشخاص حقوقی دولتی و علی

درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی باالترين . بوده است 11/1۲و ،11/17۲، 57/13۲ حقوقی معادل

 .میزان درآمد و سهم را از درآمد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به خود اختصاص داده است

 میلیارد ريال -حقوقی اشخاصمالیات بر درآمد عملکرد  -89-2جدول 

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 شرح -سال

 حقوقی اشخاص الحساب علی مالیات

 دولتی
156731 916151 916911 116151 116511 556131 51331 13،311 

 قبل سال عملکرد و معوقه مالیات

 دولتی هايشرکت
116111 956997 116919 916173 916911 116711 -- --- 

 731 719 751 111 911 113 111 913 اسالمی انقالب بنیادهاي و نهادها مالیات

 111،113 115711 1116971 7316311 7116151 7176313 7196973 116511 دولتی غیر حقوقی اشخاص مالیات

هاي دولتی در علی الحساب شرکت

 حال واگذاري
- - 76171 76191 171 111 - - 

 171،711 919،111 9116913 1116311 1116111 7136313 7136111 7516139 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 داری کل کشور آمارهای خزانه: منبع                 
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 مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی. 1-2

های مستقیم شامل مالیات حقوق اتيكی از اجزای مهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به عنوان مالی

های مالیات  درآمد زير بخش. باشد ات مستغالت، میخصوصی، مالیات مشاغل و مالیکارکنان بخش دولتی و 

یات حقوق کارکنان بخش متوسط سهم مال که دهدنشان می 7931-31بر درآمد اشخاص حقیقی طی دوره 

ات مستغالت از مالیات بر درآمد اشخاص و مالی بخش خصوصی، مالیات مشاغلات حقوق کارکنان دولتی، مالی

همچنین مالیات بر حقوق . بوده است۲ 7و ساير منابع ۲ 5، ۲ 71/71، ۲ 39/91، 15/11۲حقیقی به ترتیب معادل 

 .دارد 7931کارکنان بخش دولتی بیشترين سهم را از کل درآمد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را در سال 

 میلیارد ريال - 8عملکرد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی -81-2جدول

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 شرح -سال

 59،193 57111 516115 116111 116313 176911 716111 756715 مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی

 51،151 11111 116153 916111 916199 116551 176113 756311 مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی

 53،751 15111 936319 976313 116559 176911 736751 716111 مالیات مشاغل

 73،119 71111 16111 16113 16151 96111 96157 16715 مالیات مستغالت

 7،179 13 51 51 11 53 59 31 هاي متفرقه درآمدمالیات

قانون برنامه پنجم  883موضوع ماده 

 (خرجی-جمعی)توسعه 
1 311 7،111 311 7،111 311 7111 311 

 737،111 751،193 7136171 7716177 316191 116111 116111 136171 مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
 داری کل کشور آمارهای خزانه: منبع

 مالیات بر ثروت. 1-9

های مستقیم شامل مالیات بر ارث، مالیات اتی ديگر از اجزای مالیبه عنوان يك( دارايی)ات بر ثروت مالی

اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال سهام، مالیات برنقل و انتقال امالک و حق تمبر و 

متوسط سهم مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و . اوراق بهادار است

 7931-31های طی سال ل سهام، مالیات برنقل و انتقال امالک و حق تمبر و اوراق بهادار از مالیات بر ثروتانتقا

                                                           
 با احتساب اوراق تسويه.   



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 95  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

نیز مالیات  7931در سال . بوده است 17/71۲و ۲ 31/11، ۲  13/71، ۲ 95/91، 7/1۲، 11/79۲به ترتیب معادل 

 .پايه مالیاتی به خود اختصاص داده استنقل و انتقال سرقفلی بیشترين مقدار درآمد مالیاتی را از اين 

 میلیارد ريال - 8عملکرد مالیات بر ثروت -85-2جدول 

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 شرح -سال

 5171 1537 16511 96131 96131 16137 16971 76111 مالیات بر ارث

 91 95 17 97 551 15 91 11 هاي اتفاقیمالیات

 71111 1137 16119 56311 56175 16713 96173 16911 انتقال سرقفلیمالیات  نقل و 

 1591 5111 56517 16117 96315 56191 16771 76159 مالیات  نقل و انتقال سهام

 1311 1711 56113 96111 96719 16913 16917 76151 مالیات  نقل و انتقال امالک

 1159 9111 16111 16771 16111 16115 56119 56711 حق تمبر و اوراق بهادار

 91،135 11،115 116319 116759 156775 176111 756131 716379 مالیات بر ثروت
 داری کل کشور آمارهای خزانه: منبع                

 هاي مستقیمعملکرد مالیات. 3

. باشدثروت میهای مستقیم به طور کلی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مالیات

 اشخاص معوق مالیات دولتی، حقوقی اشخاص الحسابعلی مالیات شامل حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات

 اشخاص مالیات اسالمی، انقالب بنیادهای و نهادها مالیات قبل، سال عملكرد مالیات وصولی و دولتی حقوقی

 قابل سهم درآمدی، منبع مهمترين عنوان به حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات. باشدمی غیردولتی حقوقی

همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی  .است داده اختصاص خود به را کشور مالیاتی درآمدهای از توجهی

شامل مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات مستغالت، يكی ديگر از اجزای 

های مستقیم نیز به عنوان يكی ديگر از اجزای مالیات( دارايی) مالیات بر ثروت. باشد های مستقیم میمهم مالیات

شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال سهام، مالیات برنقل 

 .و انتقال امالک و حق تمبر و اوراق بهادار است

                                                           
 با احتساب اوراق تسويه .7



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 91  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 31افزايش داشته است، همچنین عملكرد سال  31نسبت به سال  31ال س عملكرد بندهای مالیات مستقیم در

های مستقیم در اين سال مالیات. دهدنشان می نسبت به دو سال گذشته های مستقیم رانیز افزايش درآمد مالیات

مستقیم های مالیات( وصولی)از مقايسه کلی ارقام دريافتی . درصد دارد 13/71رشدی برابر با  35نسبت به سال 

  . ها روندی افزايشی داشته استتوان نتیجه گرفت که درآمد دولت از اين منبع مالیاتی در طی اين سالمی

 (ارقام به میلیارد ريال)هاي مستقیمعملکرد مالیات -81-2جدول 

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 منابع

مالیات اشخاص : بند اول

 حقوقی
7516139 7136111 7136313 1116111 1116311 9116913 9196111 171،111 

 1776713 7116111 7116111 176311 136939 516331 116911 116911 اشخاص حقوقی دولتی

اشخاص حقوقی غیر 

 دولتی
116511 7196973 7176313 7116151 7316311 1116971 1156711 1116311 

مالیات : بند دوم

 بردرآمد
136171 116111 116111 316191 7716177 7136171 7516193 7116119 

 7116311 316519 7176715 116191 176179 136393 936131 976779 حقوق

 516915 156111 936319 976313 116559 176911 736751 716111 مشاغل

 716319 716111 16111 16113 16151 96111 96157 16715 مستغالت

 59 13 51 51 11 53 59 31 متفرقه درآمد

قانون  883موضوع ماده 

برنامه پنجم توسعه 

(خرجی-جمعی)  

- 311 76111 311 76111 311 7111 311 

مالیات بر : ند سومب

 ثروت
716379 756131 176111 156775 116759 116319 116115 916139 

 56111 16537 16511 96131 96131 16137 16971 76111 ارث

 716111 16137 16119 56311 56175 16713 96173 16911 نقل و انتقال سرقفلی

 16117 96111 16113 16771 16111 16115 56119 56711 حق تمبر و اوراق بهادار

 716519 716173 716559 16917 16175 16117 16571 96119 ساير

جمع مالیات هاي 

 مستقیم
1116171 1116111 1116119 9536733 1116377 1316719*  551،137 111،991 

 مرکزی بانك اقتصادی نماگرهای: منبع                            

 با احتساب اوراق تسويه*      



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 91  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

همانطور که . دهدنشان می 7931-31های های مستقیم را طی سالمالیاتترکیب تغییرات  نیز روند (5-1) نمودار

در ترکیب کمترين سهم را  ثروتو مالیات بر گردد، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیشترين سهم ه میظمالح

ها روندی افزايش داشته است، به همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی طی اين سال. های مستقیم داردمالیات

در ضمن سهم مالیات بر . رصد استد 13برابر با  7931های مستقیم در سال طوری که سهم آن از کل درآمد مالیات

 .   درصد بوده است 3/5و  71/15به ترتیب برابر با  31نیز در سال  ثروتدرآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر 

 8933-37روند تغییرات ترکیب مالیات هاي مستقیم طی دوره  -5-2نمودار 

 

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. 3-8

های مستقیم، سهم قابل توجهی از به عنوان مهمترين منبع درآمدی مالیاتمالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 

ـات اص حقوقی شامل مالیـمالیات بر درآمد اشخ. درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است

الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات معوق اشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملكرد سال قبل، علی

  . باشدهادها و بنیادهای انقالب اسالمی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی میمالیات ن

 7931-31های الـهای مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را طی س عملكرد منابع زيربخش (71-1)جدول 

-رشد اين منبع طی اين دوره، بیشتر ناشی از رشد مالیات اشخاص حقوقی دولتی و مالیات علی. دهدنشان می

غیردولتی، مالیات  یسهم مالیات اشخاص حقوق 7931در سال . ساب اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده استالح

7931 7937 7931 7939 7931 7935 7931 7931 

1761 1161 1161 1161 1169 1161 1167 1567 

1165 1561 1161 1161 1161 9167 1161 1361 

۵.1 ۶.۴ 1.1 1.5 ۵.1 ۵.۴ ۵.1 ۵.1 

 مالیات بر ثروت مالیات بردرآمد مالیات اشخاص حقوقی



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 91  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

الحساب اشخاص حقوقی دولتی  معوق اشخاص حقوقی دولتی و وصولی مالیات عملكرد سال قبل، مالیات علی

و  5/13۲،11۲معادل یب به ترتو مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 

درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی باالترين میزان درآمد و سهم را از درآمد . بوده است 57/19۲

 . مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به خود اختصاص داده است

 (ارقام به میلیارد ريال)  8عملکرد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی -87-2جدول 

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 شرح -سال

 اشخاص الحساب علی مالیات

 دولتی حقوقی
156731 916151 916911 116151 116511 556131 516331 316715 

 سال عملکرد و معوقه مالیات

 دولتی هايشرکت قبل
116111 956997 116919 916173 916911 116711 7796511 7716193 

 بنیادهاي و نهادها مالیات

 اسالمی انقالب
913 111 113 911 111 751 719 735 

 غیر حقوقی اشخاص مالیات

 دولتی
116511 7196973 7176313 7116151 7316311 1116971 1156711 1116311 

هاي علی الحساب شرکت

 دولتی در حال واگذاري
- - 76171 76191 171 111 - - 

مالیات بر درآمد اشخاص 

 حقوقی
7516139 7136111 7136313 1116111 1116311 9116913 9196111 171،111 

  داری کل کشور آمارهای خزانه: منبع                             

  مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی. 3-2

های مستقیم شامل مالیات حقوق اتيكی از اجزای مهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به عنوان مالی

های مالیات بر  درآمد زير بخش. باشد می ات مستغالتخصوصی، مالیات مشاغل و مالیکارکنان بخش دولتی و 

یات حقوق کارکنان بخش متوسط سهم مال که دهدنشان می 7931-31درآمد اشخاص حقیقی طی دوره 

ات مستغالت از مالیات بر درآمد و مالیبخش خصوصی، مالیات مشاغل ات حقوق کارکنان عمومی، مالی

همچنین مالیات بر . بوده است۲ 1/1و ساير منابع ۲ 1/1، ۲ 13، ۲ 7/91، 3/97۲اشخاص حقیقی به ترتیب معادل 

 .   دارد 7931درآمد مشاغل بیشترين سهم را از کل درآمد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال 

                                                           
 با احتساب اوراق تسويه .7



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 93  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 ( ارقام به میلیارد ريال)  8ترکیب مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی -81-2جدول

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 شرح -سال

 52,250 51,706 516115 116111 116313 176911 716111 756715 مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی

 56,732 46,877 116153 916111 916199 116551 176113 756311 مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی

 58,385 45,042 936319 976313 116559 176911 736751 716111 مالیات مشاغل

 17,943 10,066 16111 16113 16151 96111 96157 16715 مالیات مستغالت

 53 49 51 51 11 53 59 31 هاي متفرقه درآمدمالیات

قانون برنامه پنجم توسعه  883موضوع ماده 

 (خرجی-جمعی)
1 311 7،111 311 7،111 311 1,000 900 

 711،119 7516111 7136171 7716177 316191 116111 116111 136171 مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
 داری کل کشور آمارهای خزانه: منبع

 مالیات بر ثروت. 3-9

های مستقیم شامل مالیات بر ارث، مالیات اتی ديگر از اجزای مالیبه عنوان يك( دارايی) ات بر ثروتمالی

اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال سهام، مالیات برنقل و انتقال امالک و حق تمبر و 

متوسط سهم مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر نقل و . اوراق بهادار است

 7931-31های طی سال ل سهام، مالیات برنقل و انتقال امالک و حق تمبر و اوراق بهادار از مالیات بر ثروتانتقا

نیز مالیات نقل و  7931در سال . بوده است 1/11۲و ۲ 5/71، ۲  1/71، ۲ 1/15، 1/1۲، 5/71۲به ترتیب معادل 

 . یاتی به خود اختصاص داده استانتقال سرقفلی بیشترين مقدار درآمد مالیاتی را از اين پايه مال

 (ارقام به میلیارد ريال)  2عملکرد مالیات بر ثروت -83-2جدول 
 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 شرح -سال

 5,022 4,591 16511 96131 96131 16137 16971 76111 مالیات بر ارث

 39 35 17 97 551 15 91 11 هاي اتفاقیمالیات

 12,227 8,291 16119 56311 56175 16713 96173 16911 نقل و انتقال سرقفلیمالیات  

 6,552 5,822 56517 16117 96315 56191 16771 76159 مالیات  نقل و انتقال سهام

 7,912 6,162 56113 96111 96719 16913 16917 76151 مالیات  نقل و انتقال امالک

 6,041 3,764 16111 16771 16111 16115 56119 56711 حق تمبر و اوراق بهادار

 91،139 11،115 116319 116759 156775 176111 756131 716379 مالیات بر ثروت

 داری کل کشور آمارهای خزانه: منبع                     

                                                           
 با احتساب اوراق تسويه.  

  با احتساب اوراق تسويه. 1



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 مستقیمهاي غیرعملکرد مالیات. 8

اخیر مورد توجه بیشتر دولت قرار گرفته  هایهايی هستند که طی سالهای غیرمستقیم از جمله مالیاتمالیات

 31های غیرمستقیم در سال درآمد مالیات. باشداست و شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کاال و خدمات می

مالیات بر کاال و خدمات بیشترين سهم درآمدی را . داشته است۲ 1/1افزايش و رشدی برابر با  31نسبت به سال 

ها روندی فزاينده داشته و سهم آن در مالیات بر ارزش افزوده در طی اين سال. قیم داردهای غیرمستدر مالیات

بطوری که در اين دوره سهم مالیات بر . های غیرمستقیم افزايش يافته استمالیات بر کاال و خدمات از مالیات

رسیده  7931ايان سال درصد در پ 11/99به  7931درصد در سال  11/51های غیرمستقیم از  مالیاتواردات از 

 15/11به  7931درصد در سال  11/19های غیرمستقیم از  همچنین سهم مالیات بر کاال و خدمات از مالیات. است

 .افزايش يافته است 7931درصد در سال 

 میلیارد ريال - 8911-8937طی دوره  8هاي غیرمستقیمعملکرد مالیات -23-2جدول 

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 8933 منابع

واردات بر مالیات: چهارم بند  116391 116119 116931 7996111 7756511 7116391 111،171 111،179 

 و کاال بر مالیات: پنجم بند

 خدمات
116711 116111 7956313 1716111 1116111 9916111 115،131 111،113 

 فرآورده فروش بر مالیات

نفتی هاي  
736751 16939 176111 916711 916917 516115 51715 51111 

 کاالها ساير مالیات درصد دو

خدمات و  
711 133 15 793 799 31 71 91 

افزوده ارزش بر مالیات  916111 516713 7196111 7116111 7316171 1156117 115157 139115 

 از مسافر خروج عوارض

کشور مرزهاي  
76511 76117 76511 16111 16111 16351 9131 3111 

سیگار فروش بر مالیات  76177 76117 16511 16111 16517 96137 9151 1111 

 وانتقاالت نقل بر مالیات

 اتومبیل
76191 16171 96119 16117 56591 16711 1111 1131 

خودرو گذاري شماره  96155 96197 96959 16111 56331 36111 77111 1317 

مستقیم غیر هاي مالیات جمع  7936191 7116113 1716911 9516151 9116131 5176111 191،511 119،511 
 مرکزی بانك اقتصادی نماگرهای: منبع               

                                                           
 با احتساب اوراق تسويه.  



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 17  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 م و غیرمستقیمیهاي مستقمقايسه آماري مالیات. 82

ع کل آن ـهای مستقیم و غیرمستقیم را از جمسهم هر کدام از بندهای مالیات (77-1)الی ( 1-1)نمودارهای 

های مستقیم و ، مالیات اشخاص حقوقی بیشترين سهم را از کل مالیات31تا سال  31از سال . دهدان میـنش

. مالیات بر کاال و خدمات در رتبه دوم قرار دارد و مالیات بر ثروت نیز کمترين سهم را دارد. غیرمستقیم داراست

کاال و خدمات باالترين سهم  ، ترکیب سهم بندهای مالیاتی تغییر کرده است و مالیات بر35اما در سال 

اين نتايج . ترين رتبه قرار دارددرآمدی، مالیات بر اشخاص حقوقی در رتبه دوم و مالیات بر ثروت در پايین

 .های غیرمستقیم بیشتر معطوف بوده استبر مالیات 35دهد که توجه دولت در سال نموداری نشان می

 8932در سال ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور  -1-2نمودار 

 

 8939ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال  -7-2نمودار 

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 8931ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال  -1-2نمودار 

 

 

 

 8935ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال  -3-2نمودار 

 

 

 مالیات اشخاص حقوقی

91۲ 

 مالیات بردرآمد

 مالیات بر ثروت 75۲

9۲ 

 مالیات بر واردات

75۲ 

 مالیات بر کاال و خدمات

97۲ 

 مالیات اشخاص حقوقی

97۲ 

 مالیات بردرآمد

 مالیات بر ثروت 75۲

9۲ 

 مالیات بر واردات

71۲ 

 مالیات بر کاال و خدمات

99۲ 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 19  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 8931ترکیب درآمدهاي مالیاتی کشور در سال  -83-2نمودار 

 

 

 

 8937درآمدهاي مالیاتی کشور در سال ترکیب  -88-2نمودار 

 

73۲ 

91۲ 
91۲ 

79۲ 1۲ 

 مالیات برثروت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاال وخدمات واردات

71۲ 

91۲ 
91۲ 

71۲ 
9۲ 

 مالیات برثروت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاال وخدمات واردات



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 استرداد و تهاتر در مالیات بر ارزش افزوده. 89

 به يعنی) باشند پرداختی داشته اضافه مالیاتی دوره هر در (71) ماده حكم مشمول مؤديان که صورتی در

 يا کاال فروش هنگام در وصولی هایاز مالیات بیشتر دوره طی بابت خريد پرداختی هایمالیات میزان دلیلی هر

صورت  در و منظور مؤديان بعد هایدوره مالیات حساب به پرداخت شده اضافه مالیات ،(باشد خدمات ارائه

((. 71)ماده  (7)تبصره)شود می مسترد مالیاتی امور سازمان توسط شده، پرداخت اضافه مالیات مؤديان، تقاضای

 از صادره، هایاستناد صورتحساب به خريد، هنگام در قبول قابل پرداختی هایمالیات مجموع کسر پس از

 مبلغ) پرداختی اضافه يا و (مثبت مبلغ) بدهی است مانده ممكن فروش، هنگام به دريافتی هایمالیات مجموع

 يا طلب عنوان به نیز پرداختی اضافه و واريز شده اعالم هایحساب بايد به بدهی مانده .شود حاصل (منفی

 .شود منظور کشور مالیاتی امور سازمان مؤدی نزد بستانكاری

 یمباد قيبر ارزش افزوده، صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طر اتیقانون مال 79موجب ماده هب

ها با ارائه پرداخت شده بابت آن یهااتیباشد و مالیقانون نم نيموضوع ا اتیمشمول مال یو رسم یخروج

بر اساس قانون . گرددیم و اسناد و مدارک مثبته مسترد( در مورد کاال) صادره توسط گمرک یخروج رگهب

چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر  ،7مالیات بر ارزش افزوده

به مبلغ مورد استرداد و مدت درصد در ماه نسبت  1معادل  خسارتی به انجام نرساند، مشمول( سه ماه)قانونی 

 .ديان پرداخت گرددؤبايستی توسط اين سازمان به م شد که خواهد تأخیر

 

                                                           
 .قانون مالیات بر ارزش افزوده 71ماده  1تبصره  -  



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 15  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیون ريال -مالیات و عوارض استردادي و تهاتر شده ارزش افزوده -28-2جدول 

 دوره

( فقره)تعداد

استرداد 

 نقدي

 تهاتر استرداد نقدي
مجموع مالیات و 

عوارض استرداد و 

 تهاترشده
 عوارض مالیات

مالیات و 

 عوارض
 مالیات و عوارض

 -75،711،111 -7561116713 316111 116131 516731 111 8933سه ماهه اول 

 -73،5116111 -7361396517 116711 916333 916711 711 8933سه ماهه دوم 

 -1767196111 -1761116111 7116137 136111 156119 711 8933سه ماهه سوم

 -567116113 -163136395 7316131 116115 7176111 111 8933چهارم سه ماهه 

 -18.313.118 -13.552.512 581.173 215.312 278.737 111 جمع

 -1961116111 -1969916119 7916715 116739 136371 739 8938سه ماهه اول 

 -1161516311 -1161516111 1176371 396711 7116151 711 8938سه ماهه دوم 

 -1761716357 -1765116117 7116991 116111 396111 111  8938سه ماهه سوم 

 -1116331 -116111 9116511 7196159 7136911 117 8938سه ماهه چهارم 

 -71.112.723 -79.553.733 112.393 128.233 118.198 151 جمع

 -1161356193 -1161916911 1116117 376771 7136551 997 8932سه ماهه اول 

 -5161316713 -5161196711 1716115 7116155 7776531 717 8932سه ماهه دوم 

 9563116371 9167116515 7116179 596711 116111 711 8932سه ماهه سوم 

 -9116151 -716971 9796311 7916115 7176113 111 8932سه ماهه چهارم 

 -12.893.558 -18.228.271 333.279 973.819 593.333 123 جمع

 -1161516111 -1161156571 1976111 316555 7956171 115 8939سه ماهه اول 

 -3961536731 -3161136117 1136591 7176711 1916911 197 8939سه ماهه دوم 

 -71169116511 -71161716137 1116113 9116171 5116113 171 8939سه ماهه سوم 

 -1161156191 -1167576117 1196111 1156111 1916111 751 8939سه ماهه چهارم 

 -929.131.131 -928.111.121 2.252.273 137.531 8.951.172 111 جمع



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 دوره

( فقره)تعداد

استرداد 

 نقدي

 تهاتر استرداد نقدي
مجموع مالیات و 

عوارض استرداد و 

 تهاترشده
 عوارض مالیات

مالیات و 

 عوارض
 مالیات و عوارض

 7761136151 361716111 7،1756111 5116911 1116111 911 8931سه ماهه اول 

 7761156951 7161916117 761576113 9156713 1156311 913 8931سه ماهه دوم 

 367516311 169116511 761916911 1336131 767916111 917 8931سه ماهه سوم 

 1769156159 7365116191 761716117 1976111 3116717 111 8931سه ماهه چهارم 

 59.293.815 17.881.732 1.823.119 2.119.155 9.172.381 8،188 جمع 

 161116111 161396111 1،5116531 1576911 761916171 513 8935سه ماهه اول 

 1161116111 7165316111 161716317 1716177 761316191 153 8935سه ماهه دوم 

 7165756351 361176111 961116111 3136111 161516931 111 8935سه ماهه سوم 

 7161516151 7561516931 161316111 761116711 761716117 151 8935سه ماهه چهارم 

 51.151.355 11.181.312 83.113.139 9.119.915 1.737.137 2.833 جمع

1،113،751- 1،111،717 111،197 7،951،791 531 8931سه ماهه اول   -111،331  

 711،111،111 33،131،191 9،119،159 7،191،315 1،111،511 597 8931سه ماهه دوم 

 3،119،111 1،111،111 1،175،113 151،171 7،553،111 511 8931سه ماهه سوم 

 15،111،731 71،115،391 1،517،111 1،311،117 5،111،111 311 8931سه ماهه چهارم 

 891،333،813 823،137،128 81،232،753 5،781،192 83،571،927 2،559 جمع

 93،131،911 95،791،131 1،751،151 7،111،151 1،117،131 111 8937سه ماهه اول 

 15،111،591 11،191،511 5،113،359 7،115،115 9،111،111 551 8937سه ماهه دوم 

 73،171،199 79،111،391 5،313،133 1،711،331 9،117،719 511 8937سه ماهه سوم 

55،131،553- 3،131،519 1،331،513 1،119،319 131 8937سه ماهه چهارم   -15،111،151  

 51،535،113 99،525،111 25،373،231 1،891،535 81،398،133 2،113 جمع

 معاونت مالیات بر ارزش افزوده: منبع



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 هاي مستقیم و غیرمستقیم ادارات کل امور مالیاتی درآمد مالیات. 81

های ها و سپس عملكرد منابع درآمدی مالیاتهای مستقیم استاندر اين بخش ابتدا عملكرد درآمدی مالیات

های ها طی سـالثروت استان بر درآمـد، مالیـات بر ها، مالیاتشرکت بر مستقیم به تفكیك، شامل مالیات

در بخش بعدی نیز عملكرد درآمدی جمع مالیات بر کاال و خدمات و مالیات بر . گرددارائه می 7931-7931

های در انتها نیز سهم درآمدهای مستقیم از کل درآمد مالیات. گیردارزش افزوده نیز مورد بررسی قرار می

های های غیرمستقیم کشور طی سالهای غیرمستقیم از کل درآمد مالیاتکشور و سهم درآمدی مالیات مستقیم

 .شودمورد بررسی محاسبه می

 هاي مستقیم ادارات کل امور مالیاتیعملکرد مالیات. 81-8      

 نشان  7931-31های های مستقیم ادارات کل امور مالیاتی را طی سالعملكرد مالیات( 11-1)جدول 

جمع کل . ها، استان تهران باالترين میزان درآمدی را از اين منبع مالیاتی داشته استدر طی اين سال. دهدمی

 . دهدهای مستقیم کشور روند افزايشی اين درآمدها را نشان میدرآمد مالیات

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال  - 8هاي مستقیم ادارات کل امور مالیاتی عملکرد مالیات -22-2جدول 

ف
دي

ر
 

 اداره کل امور مالیاتی
 هاي مستقیممالیات

8933 8938 8932 8939 8931 8935 8931 8937 

 79،119 77،179 776911 36379 16111 56511 16515 96139 استان آذربايجان شرقی 8

 5،111 5،717 16171 96311 96575 16517 16711 76111 استان آذربايجان غربی 2

 1،711 7،111 76151 76519 76931 76111 131 119 استان اردبیل 9

 95،719 11،115 156515 176157 116117 716115 756935 776117 استان اصفهان 1

 71،191 1،311 16111 16113 56911 16111 96113 96171 استان البرز 5

 7،171 119 317 7111 311 171 531 511 استان ايالم 1

 71،117 79،971 716991 716511 716191 716791 36135 16719 بوشهراستان  7

 119،111 911،531 1116111 1916113 7136757 7556111 7136111 7936131 استان تهران 1

 7،119 7،511 76953 76711 76111 119 119 511 استان چهارمحال وبختیاري 3

 7،111 7،115 76511 76117 319 115 537 111 استان خراسان جنوبی 83

 71،353 71،791 716155 716111 716991 16191 16115 56511 استان خراسان رضوي 88

 7،115 7،519 76119 76115 76191 76711 76111 111 استان خراسان شمالی 82

 19،317 19،199 116511 176737 716111 716111 716517 36153 استان خوزستان 89

 1،771 9،571 96113 16111 16551 76111 76551 76117 استان زنجان 81

 1،131 1،111 16111 76119 76197 76955 76191 76179 استان سمنان 85

 1،111 1،557 16159 16751 76311 76111 76731 76111 استان سیستان و بلوچستان 81

 71،171 71،351 716119 36155 36115 16135 16773 16111 استان فارس 87

 1،931 1،111 56531 16515 96111 16191 16111 76111 استان قزوين 81

 9،173 1،111 16117 16173 76379 76195 76711 317 استان قم 83

 1،711 1،113 16119 16171 76111 76151 76911 111 استان کردستان 23

 71،171 71،119 716111 36115 36193 16111 16915 16117 استان کرمان 28

 9،175 9،111 96111 96919 16111 76151 76511 76911 استان کرمانشاه 22

 7،911 7،915 76111 76111 76191 113 111 191 استان کهگیلويه وبويراحمد 29

 1،511 1،115 16113 16111 76113 76713 76195 119 استان گلستان 21

 5،511 1،193 16315 96351 16171 16177 16111 76111 استان گیالن 25

 1،119 1،711 16111 76311 76151 76979 76713 76113 استان لرستان 21

 1،119 1،131 16131 56111 56111 96137 96151 16177 استان مازندران 27

                                                           
 7935میلیاردريال اوراق تسويه برای سال  96913با احتساب  .7



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 13  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

ف
دي

ر
 

 اداره کل امور مالیاتی
 هاي مستقیممالیات

8933 8938 8932 8939 8931 8935 8931 8937 

 75،311 71،113 776311 716111 16111 16137 16511 16593 استان مرکزي 21

 71،193 79،115 796111 716911 716171 56111 96175 96731 استان هرمزگان 23

 9،931 1،371 16511 16951 16719 76577 76971 76753 استان همدان 93

 1،111 3،911 16311 56511 16111 16715 16157 16911 استان يزد 98

 -1،719 -1،111 -76119 -117 -76191 -771 956939 -111 متفرقه 92

 115،131 551،111 1316719 1116377 9536731 1116111 1116111 1116171 جمع کل کشور

 استان تهران به تفکیک ادارات کل

 111،139 151،311 7316519 7116735 7116117 7116131 7136713 7776311 موديان بزرگ 8

 77،111 3،571 16113 16711 56751 16111 96517 96111 شرق تهران 2

 71،111 71،177 716157 776311 36577 16111 16199 56911 غرب تهران 9

 11،113 71،911 176311 756111 796111 716711 16911 16111 مرکز تهران 1

 99،191 11،171 116311 116171 716115 716777 776511 16111 تهران شمال 5

 1،771 5،111 16111 96791 16111 16171 76117 76911 تهران جنوب 1

 1،137 5،111 96711 16117 16779 76175 76711 137 (شهريار)غرب استان تهران  7

 1،511 9،311 76159 76911 76151 131 515 111 (بومهن)شرق استان  تهران 1

3 
جنوب استان تهران 

 (شهرري )
76311 16191 96117 16911 56911 56111 1،171 3،917 

 1،111 7،311 16111 16115 56175 16117 96111 96111 شمیرانات 83

  - - - - - - - شهر تهرانارزش افزوده  88

  - -  - - - - افزوده استان تهران ارزش 82

-5131 تهران متفرقه 89  1 - -  - -  

تهران استان کل شهر و  جمع  7936131 7136111 7556111 1176111 1916113 1116111 911،531 119،111 
 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع

افزايش يافته  39نسبت به سال  35و  31های ادارات کل امور مالیاتی در سالهای مستقیم درآمد مالیات

درصد  71/71با رشدی برابر با ( میلیارد ريال 953731) 39های مستقیم در سال بطوری که درآمد مالیات. است

دارای  31نسبت به سال  35همچنین اين درآمـدها در سال . رسیده است 31میلیارد ريال در سال  111377به 

های درآمد مالیات. باشدمـی 1/91برابر با  39درصـد است و اين رشـد نسبت به سال  77/71رشـدی برابر با 

درصد رشد، روندی افزايشی داشته است که نشان از  11/71مستقیم در شش سال گذشته بطور متوسط با 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 51  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 13/75دارای رشـدی برابر با  31سال  نسبت به 31همچنین اين درآمـدها در سال . عملكرد مناسب سازمان دارد

 .درصـد است

های مستقیم را به خود اختصاص داده اداره کل مؤديان بزرگ مالیاتی در شهر تهران بیشترين درآمد مالیات

های مستقیم کل شهر و استان تهران روندی افزايشی دارد و های مورد بررسی درآمد مالیاتطی سال. است

 .را در بین ادارات کل امور مالیاتی به خود اختصاص دهدتوانسته است رتبه اول 

 

 هاي مستقیم ادارات کل امور مالیاتیعملکرد منابع درآمدي مالیات. 81-8-8       

ها، مالیات بر های مستقیم شامل مالیات بر شرکت، عملكرد منابع درآمدی مالیات30-1تا  19-1جداول 

ها بیشترين و مالیات بر شرکتمالیات بر . دهدنشان می 7931تا  7931های درآمد و مالیات بر ثروت را برای سال

شهر و استان تهران بیشترين . های مستقیم دارندارث کمترين حجم درآمدی را در بین اين منابع درآمدی مالیات

 . های مستقیم داردها و در بین منابع درآمدی مالیاتدرآمد را در بین استان



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 57  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال  -8933هاي مستقیم ادارات کل امور مالیاتی سالعملکرد منابع درآمدي مالیات -29-2جدول 

 هاي مستقیممالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد هامالیات بر شرکت اداره کل امور مالیاتی رديف

 96139 959 76111 76191 استان آذربايجان شرقی 8

 76111 711 311 131 استان آذربايجان غربی 2

 119 19 939 111 استان اردبیل 9

 776117 171 96113 16517 استان اصفهان 1

 96171 111 76191 76131 استان البرز 5

 511 19 195 973 استان ايالم 1

 16719 11 76171 16171 استان بوشهر 7

 7936131 16911 116111 7716111 استان تهران 1

 511 11 131 117 استان چهارمحال وبختیاري 3

 111 736171 191 111 استان خراسان جنوبی 83

 56511 511 16531 16911 استان خراسان رضوي 88

 111 13 113 511 استان خراسان شمالی 82

 36153 115 16111 16119 استان خوزستان 89

 76117 13 119 76111 استان زنجان 81

 7179 53 171 591 استان سمنان 85

 76111 91 111 911 سیستان و بلوچستاناستان  81

 16111 117 76111 16715 استان فارس 87

 76111 715 173 76115 استان قزوين 81

 317 771 515 911 استان قم 83

 111 57 119 179 استان کردستان 23

 16117 791 76111 96511 استان کرمان 28

 76911 711 171 519 استان کرمانشاه 22

 191 11 119 913 کهگیلويه وبويراحمداستان  29

 119 11 111 155 استان گلستان 21

 76111 111 359 151 استان گیالن 25

 76113 11 513 113 استان لرستان 21

 16177 111 76919 76197 استان مازندران 27

 16593 753 111 9597 استان مرکزي 21

 96731 771 157 16117 استان هرمزگان 23



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 51  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 هاي مستقیممالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد هامالیات بر شرکت اداره کل امور مالیاتی رديف

 76753 715 111 911 استان همدان 93

 16911 775 111 76511 استان يزد 98

 -111 -717 117 -311 متفرقه 92

 223.187 82.382 13.182 857.132 جمع کل کشور

 استان تهران به تفکیک ادارات کل

 7776311 96111 16111 7161711 موديان بزرگ 8

 96111 553 76193 111 شرق تهران 2

 56911 171 16111 76317 تهرانغرب  9

 16111 575 96159 96111 مرکز تهران 1

 16111 111 16131 56911 شمال تهران 5

 76911 919 111 113 جنوب تهران 1

 137 715 591 151 (شهريار)غرب استان تهران 7

 111 91 711 191 (بومهن)شرق استان  تهران 1

 76311 711 76111 113 (شهرري )تهرانجنوب استان 3

 96111 76591 76739 171 شمیرانات 83

 - - - - ارزش افزوده شهر تهران 88

 - - - - ارزش افزوده استان تهران 82

 -56131 -159 -16311 -56139 متفرقه تهران 89

 893.231 1.973 23.113 883.111 جمع کل استان تهران

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع             

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 59  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال -8938ادارات کل امور مالیاتی سال هاي مستقیم عملکرد منابع درآمدي مالیات -21-2جدول 

 مستقیمهايمالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 16515 119 16111 16179 استان آذربايجان شرقی 8

 16711 191 76711 137 غربیاستان آذربايجان  2

 131 711 111 977 استان اردبیل 9

 756935 119 16111 716193 استان اصفهان 1

 96113 911 76111 76111 استان البرز 5

 531 91 111 111 استان ايالم 1

 36135 711 76971 16153 استان بوشهر 7

 7136111 716171 156111 7796711 استان تهران 1

 119 916151 993 139 چهارمحال وبختیارياستان  3

 537 916115 911 111 استان خراسان جنوبی 83

 16115 195 96913 16111 استان خراسان رضوي 88

 76111 11 991 111 استان خراسان شمالی 82

 716517 111 96919 16117 استان خوزستان 89

 76551 713 517 113 استان زنجان 81

 76191 15 511 111 استان سمنان 85

 76731 95 113 951 استان سیستان و بلوچستان 81

 16773 911 16911 96937 استان فارس 87

 16111 791 151 7111 استان قزوين 81

 76711 719 111 117 استان قم 83

 76911 13 511 171 استان کردستان 23

 16915 751 76111 16511 استان کرمان 28

 76511 711 111 515 استان کرمانشاه 22

 111 71 911 919 استان کهگیلويه وبويراحمد 29

 76195 771 111 911 استان گلستان 21

 16111 917 76759 197 استان گیالن 25

 76713 11 111 111 استان لرستان 21

 96151 911 76111 76111 استان مازندران 27

 16511 715 76113 96931 استان مرکزي 21



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 51  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 مستقیمهايمالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 96175 791 76111 16711 هرمزگان استان 23

 76971 715 111 931 استان همدان 93

 16157 711 131 76315 استان يزد 98

 95 -757 151.و7 -76111 متفرقه 92

 211.277 85.131 12.171 813.735 جمع کل کشور

 استان تهران به تفکیک ادارات کل

 7136713 16713 16175 316711 موديان بزرگ مالیاتی 8

 96517 151 76377 113 شرق تهران 2

 16199 331 96911 16113 غرب تهران 9

 16911 111 16111 96937 مرکز تهران 1

 776511 111 16111 16511 شمال تهران 5

 76117 515 311 175 جنوب تهران 1

 76711 751 171 939 (شهريار)غرب استان تهران 7

 515 51 171 113 (بومهن)شرق استان تهران 1

 16191 131 76111 76799 (شهرري)تهرانجنوب استان 3

 96111 76519 76111 517 شمیرانات 83

88 
 مالیات بر ارزش افزوده شهر

 تهران
- - - - 

82 
مالیات بر ارزش افزوده استان 

 تهران
- - - - 

 1 1 1 1 متفرقه تهران 89

 813.227 83.281 25.111 889.821 جمع کل استان تهران

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 55  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال - 8932هاي مستقیم ادارات کل امور مالیاتی سال عملکرد منابع درآمدي مالیات -25-2جدول 

 مستقیمهايمالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 56511 171 16199 16577 استان آذربايجان شرقی 8

 16517 131 76911 111 استان آذربايجان غربی 2

 76111 799 511 911 استان اردبیل 9

 716115 377 16391 776317 استان اصفهان 1

 16111 111 16119 76171 استان البرز 5

 171 711 915 111 استان ايالم 1

 716791 751 76111 716111 استان بوشهر 7

 7556111 716511 916111 7116131 استان تهران 1

 119 91 111 973 استان چهارمحال وبختیاري 3

 115 91 915 115 استان خراسان جنوبی 83

 16191 76111 96111 96111 استان خراسان رضوي 88

 76711 51 911 111 استان خراسان شمالی 82

 716111 913 16751 16775 استان خوزستان 89

 76111 711 151 76119 استان زنجان 81

 76955 11 511 113 استان سمنان 85

 76111 11 317 917 استان سیستان و بلوچستان 81

 16135 911 16111 16117 استان فارس 87

 16191 715 355 76597 استان قزوين 81

 76195 717 119 551 استان قم 83

 76151 31 119 551 استان کردستان 23

 16111 719 16711 56371 استان کرمان 28

 76151 711 151 179 استان کرمانشاه 22

 113 11 937 117 استان کهگیلويه وبويراحمد 29

 76713 711 151 919 استان گلستان 21

 16177 911 76971 76115 استان گیالن 25

 76979 719 111 131 استان لرستان 21

 96137 931 76313 76519 استان مازندران 27

 16137 715 76717 56911 استان مرکزي 21

 56111 111 76911 96111 استان هرمزگان 23



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 51  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 مستقیمهايمالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 76577 711 111 111 استان همدان 93

 16715 179 76713 16111 استان يزد 98

 -771 -731 76539 -76571 متفرقه 92

 277.112 28.115 71.317 873.313 جمع کل کشور

 استان تهران به تفکیک ادارات کل

 7116131 16197 776111 116115 موديان بزرگ مالیاتی 8

 16111 377 16171 76711 شرق تهران 2

 16111 313 96113 96111 غرب تهران 9

 716711 111 16393 16971 مرکز تهران 1

 716777 76137 16171 16119 شمال تهران 5

 16171 513 76171 131 جنوب تهران 1

 76175 711 111 111 (شهريار)غرب استان تهران 7

 131 51 911 197 (بومهن)شرق استان تهران 1

 96117 911 76119 76313 (شهرري)تهرانجنوب استان 3

 16117 16155 76911 111 شمیرانات 83

88 
مالیات بر ارزش افزوده 

 شهرتهران
- - - - 

82 
مالیات بر ارزش افزوده استان 

 تهران
- - - - 

 - - - - متفرقه تهران 89

 855.121 81.512 92.211 831.737 جمع کل استان تهران

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع         



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 51  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال  - 8939هاي مستقیم ادارات کل امور مالیاتی سال عملکرد منابع درآمدي مالیات -21-2جدول 

 مالیات هاي مستقیم مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 16111 155 96111 16177 استان آذربايجان شرقی 8

 96575 991 76191 76111 استان آذربايجان غربی 2

 76931 711 191 133 استان اردبیل 9

 116117 311 16117 716177 استان اصفهان 1

 56911 591 16135 16131 استان البرز 5

 311 11 171 111 استان ايالم 1

 716191 911 16713 716131 استان بوشهر 7

 7136757 716311 916337 7196151 استان تهران 1

 76111 51 511 173 استان چهارمحال وبختیاري 3

 319 19 151 111 استان خراسان جنوبی 83

 716991 76711 16115 16111 استان خراسان رضوي 88

 76191 51 111 76111 استان خراسان شمالی 82

 716111 951 56117 716111 استان خوزستان 89

 16551 711 111 76511 استان زنجان 81

 76197 711 119 311 استان سمنان 85

 76311 51 76111 111 استان سیستان و بلوچستان 81

 36115 579 96111 56975 استان فارس 87

 96111 711 76711 16511 استان قزوين 81

 76379 751 311 131 استان قم 83

 76111 711 191 113 استان کردستان 23

 36193 111 96717 16177 استان کرمان 28

 16111 171 76713 76977 استان کرمانشاه 22

 76191 11 593 111 استان کهگیلويه وبويراحمد 29

 76113 711 131 511 استان گلستان 21

 16171 171 76131 76371 استان گیالن 25

 76151 771 111 111 استان لرستان 21

 56111 151 16117 16511 استان مازندران 27

 16111 739 76151 56111 استان مرکزي 21

 716171 713 76531 16119 استان هرمزگان 23



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 51  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 مالیات هاي مستقیم مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 16719 735 76791 111 استان همدان 93

 16111 111 76111 16315 استان يزد 98

 -7،191 -115 76111 -16119 متفرقه 92

 913.832 25.881 31.397 293.313 جمع کل کشور

 استان تهران به تفکیک ادارات کل

 7796119 16171 716511 316915 موديان بزرگ مالیاتی 8

 56539 76131 16731 76313 شرق تهران 2

 716191 76711 16191 16113 غرب تهران 9

 716111 76151 16991 16113 مرکز تهران 1

 716919 76913 56111 776597 تهرانشمال  5

 16311 115 76591 111 جنوب تهران 1

 16919 151 311 76711 (شهريار)غرب استان تهران 7

 76713 19 913 191 (بومهن)شرق استان تهران 1

 56133 171 76111 16313 (شهرري)تهرانجنوب استان 3

 16591 16195 76111 16517 شمیرانات 83

 - - - - ارزش افزوده شهرتهرانمالیات بر  88

 - - - - مالیات بر ارزش افزوده استان تهران 82

 -111 - - -111 متفرقه تهران 89

 873.858 81.337 91.338 829.252 جمع کل استان تهران
 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع         

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 53  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال -8931ادارات کل امور مالیاتی سال هاي مستقیم عملکرد منابع درآمدي مالیات -27-2جدول 

 هاي مستقیممالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 36379 117 16711 56777 استان آذربايجان شرقی 8

 96311 919 16111 76911 استان آذربايجان غربی 2

 76519 711 333 179 استان اردبیل 9

 176157 76111 16511 716133 استان اصفهان 1

 16113 591 16319 16153 استان البرز 5

 76111 11 511 931 استان ايالم 1

 716511 711 16391 776517 استان بوشهر 7

 1916113 756111 116311 7116119 استان تهران 1

 76711 11 155 917 استان چهارمحال وبختیاري 3

 76117 11 191 511 استان خراسان جنوبی 83

 716111 76997 16111 56131 استان خراسان رضوي 88

 76115 57 157 76111 استان خراسان شمالی 82

 176737 131 16111 716191 استان خوزستان 89

 16111 111 76755 76937 استان زنجان 81

 76119 779 391 131 استان سمنان 85

 16751 53 76111 111 و بلوچستاناستان سیستان  81

 36155 517 56191 16711 استان فارس 87

 16515 713 76111 16115 استان قزوين 81

 16173 715 76971 171 استان قم 83

 16171 711 76791 151 استان کردستان 23

 36115 117 96117 16117 استان کرمان 28

 96919 731 76111 76571 استان کرمانشاه 22

 76111 91 111 113 استان کهگیلويه وبويراحمد 29

 16111 711 76113 111 استان گلستان 21

 96351 171 16731 76991 استان گیالن 25

 76311 713 76719 191 استان لرستان 21

 56111 111 96759 16119 استان مازندران 27

 716111 179 76357 16153 استان مرکزي 21



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 هاي مستقیممالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 716911 739 16131 716137 استان هرمزگان 23

 16951 111 765976151 171 استان همدان 93

 56511 111 76159 96113 استان يزد 98

 -159 -111 76151 -76131 متفرقه 92

 123.388 21.859 887.183 271.317 جمع کل کشور

 استان تهران به تفکیک ادارات کل

 7116735 16931 756133 7176919 موديان بزرگ مالیاتی 8

 16711 76751 96713 76115 شرق تهران 2

 776311 76111 56113 56195 غرب تهران 9

 756111 76131 16193 16751 مرکز تهران 1

 116171 76111 16151 756113 شمال تهران 5

 96791 531 16113 571 جنوب تهران 1

 16117 111 76917 111 (شهريار)غرب استان تهران 7

 76911 11 571 111 (بومهن)تهرانشرق استان  1

 56911 911 76339 96111 (شهرري)تهرانجنوب استان 3

 16115 76551 16731 76131 شمیرانات 83

88 
 مالیات بر ارزش افزوده شهر

 تهران
- - - - 

82 
مالیات بر ارزش افزوده استان 

 تهران
- - - - 

 - - - - متفرقه تهران 89

 291.733 85.777 11.321 871.339 جمع کل استان تهران

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع         

های مستقیم دارد و ها بیشترين مقدار درآمدی را در بین ديگر منابع مالیات، مالیات بر شرکت31در سال 

استان تهران در اين سال نیز . میلیارد ريال رسیده است 1116311درصدی به  71با افزايش  39نسبت به سال 

درصد کل  17/51های کشور دارد، بطوری که های مستقیم را در بین استانبیشترين مقدار دريافتی مالیات

 .کندهای مستقیم کل کشور را تأمین میمالیات

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 17  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال - 8935رات کل امور مالیاتی سال هاي مستقیم اداعملکرد منابع درآمدي مالیات -21-2جدول 

 هاي مستقیممالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها کل امور مالیاتی اداره رديف

 776911 157 56717 56913 استان آذربايجان شرقی 8

 16171 931 16115 76195 استان آذربايجان غربی 2

 76151 711 76111 911 استان اردبیل 9

 156515 76111 16513 716317 استان اصفهان 1

 16111 139 96111 16319 استان البرز 5

 317 53 119 151 استان ايالم 1

 716991 713 96571 .71 استان بوشهر 7

 1116111 176111 176111 1136535 استان تهران 1

 76953 11 315 913 استان چهارمحال وبختیاري 3

 76511 17 111 117 استان خراسان جنوبی 83

 716155 76711 16919 56153 استان خراسان رضوي 88

 76119 11 171 111 استان خراسان شمالی 82

 116511 135 16191 796935 استان خوزستان 89

 96113 713 76951 76131 استان زنجان 81

 16111 791 76711 111 استان سمنان 85

 16159 11 7،191 191 استان سیستان و بلوچستان 81

 716119 113 16511 96515 استان فارس 87

 56531 111 76311 96911 استان قزوين 81

 16117 177 76531 76111 استان قم 83

 16119 773 76911 199 استان کردستان 23

 716111 111 16117 16517 استان کرمان 28

 96111 197 76391 7،531 استان کرمانشاه 22

 76111 91 133 593 استان کهگیلويه وبويراحمد 29

 16113 713 76937 119 استان گلستان 21

 16315 119 16551 76111 استان گیالن 25

 16111 711 76571 111 استان لرستان 21

 16131 511 96317 16795 استان مازندران 27

 776311 111 16113 16173 استان مرکزي 21



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 هاي مستقیممالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها کل امور مالیاتی اداره رديف

 796111 711 16193 36371 استان هرمزگان 23

 16511 195 76151 511 استان همدان 93

 16311 115 16157 56111 استان يزد 98

 -76119 -191 96911 -16111 متفرقه 92

 1316719 116311 7136115 9796177 جمع کل کشور

 استان تهران به تفکیک ادارات کل

 7316519 16719 736157 7116111 موديان بزرگ مالیاتی 8

 16113 76111 16991 76111 شرق تهران 2

 716157 76159 16119 16911 تهرانغرب  9

 176311 76711 716115 716151 مرکز تهران 1

 116311 16191 716315 756111 شمال تهران 5

 16111 113 16151 117 جنوب تهران 1

 96711 911 76157 76711 (شهريار)غرب استان تهران 7

 76159 711 111 131 (بومهن)شرق استان تهران 1

 16111 111 16911 96151 (شهرري)تهرانجنوب استان 3

 56111 76111 16173 76931 شمیرانات 83

 - - - - مالیات بر ارزش افزوده شهرتهران 88

82 
مالیات بر ارزش افزوده استان 

 تهران
- - - - 

 - - - - متفرقه تهران 89

 217.311 28.371 18.211 233.535 جمع کل استان تهران
 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع         

ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت به ترتیب دارای ، مالیات بر شرکت31نسبت به سال  35در سال 

با  31همچنین درآمدهای مستقیم در اين سال نسبت به سال . بوده اند 19/77و  11/11، 11/71رشدی برابر با 

که حاکی از افزايش درآمدهای مستقیم نسبت به . ريال شده استمیلیارد  1316719درصد رشد برابر با  77/71

 .های مستقیم قرار دارددر اين سال نیز استان تهران در رتبه اول در دريافت درآمد مالیات. سال گذشته است

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 19  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال - 8931ارات کل امور مالیاتی سال هاي مستقیم ادعملکرد منابع درآمدي مالیات -23-2جدول 

 هاي مستقیممالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 77،179 351 5،751 5،771 آذربايجان شرقی 8

 5،717 911 1،511 1،711 آذربايجان غربی 2

 7،111 171 7،199 919 اردبیل 9

 11،115 7،191 3،799 71،155 اصفهان 1

 1،311 351 9،311 1،111 البرز 5

 119 51 111 711 ايالم 1

 79،971 735 9،939 3،119 بوشهر 7

 7،511 11 311 511 چهارمحال وبختیاري 1

 7،115 59 171 171 خراسان جنوبی 3

 71،791 7،173 1،191 5،111 خراسان رضوي 83

 7،519 11 113 171 خراسان شمالی 88

 19،199 519 1،111 75،171 خوزستان 82

 9،571 731 7،911 7،311 زنجان 89

 1،111 793 7،111 7،159 سمنان 81

 1،557 719 7،111 111 سیستان و بلوچستان 85

 71،351 151 1،911 9،111 فارس 81

 1،111 115 7،159 9،351 قزوين 87

 1،111 139 7،111 151 قم 81

 1،113 791 7،119 111 کردستان 83

 71،119 979 1،751 1،175 کرمان 23

 9،111 119 7،315 113 کرمانشاه 28

 7،915 11 119 115 کهگیلويه وبويراحمد 22

 1،115 119 7،113 171 گلستان 29

 1،193 577 1،115 7،119 گیالن 21

 1،711 799 7،911 171 لرستان 25

 1،131 137 9،111 1،151 مازندران 21

 71،113 991 1،175 71،111 مرکزي 27

 79،115 919 1،111 71،591 هرمزگان 21

 1،371 113 7،113 131 همدان 23



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 هاي مستقیممالیات مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 3،911 111 1،111 1،159 يزد 93

 151،311 5،151 11،117 111،111 موديان بزرگ 98

 3،571 1،111 5،115 7،111 شرق تهران 92

 71،177 1،791 1،111 1،511 غرب تهران 99

 71،911 7،117 71،771 9،115 مرکز تهران 91

 11،173 1،915 79،111 71،311 تهرانشمال  95

 5،111 7،171 9،151 171 جنوب تهران 91

 9،311 599 7،191 7،117 (شهريار)غرب استان تهران 97

 7،311 711 311 191 (بومهن)شرق استان تهران 91

 1،171 7،131 9،971 7،777 شمیرانات 93

 1،191 111 9،151 1،715 (شهرري )جنوب استان تهران 13

 911،533 87،538 79،879 255،325 جمع ادارات مالیاتی تهران

 281،721 88،937 11،811 828،275 جمع استانها

 -1،111 -719 -1،511 -9،911 متفرقه

 557،211 21،115 851،793 979،113 جمع کل
 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع         

 رشدی دارای ترتیب به ثروت بر مالیات و درآمد بر مالیات ها،شرکت بر مالیات ،35 سال به نسبت 31 سال در

 درصد 13/71 با 35 سال به نسبت سال اين در مستقیم درآمدهای همچنین. اند بوده 17/1 و 15/9 ،91/73 با برابر

 گذشته سال به نسبت مستقیم درآمدهای افزايش از حاکی که. است شده ريال میلیارد 551،111 با برابر رشد

 .دارد قرار مستقیم هایمالیات درآمد دريافت در اول رتبه در تهران استان نیز سال اين در. است

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 15  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال - 8937ارات کل امور مالیاتی سال هاي مستقیم ادعملکرد منابع درآمدي مالیات -93-2جدول 

 هاي مستقیممالیات ثروتمالیات بر  مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 79،119 7،711 5،111 1،315 آذربايجان شرقی 8

 5،111 517 1،313 7،513 آذربايجان غربی 2

 1،711 135 7،911 111 اردبیل 9

 95،719 7،113 3،111 19،331 اصفهان 1

 71،191 7،139 1،133 1،111 البرز 5

 7،171 13 195 113 ايالم 1

 71،117 711 1،977 71،759 بوشهر 7

 7،119 771 7،711 513 چهارمحال وبختیاري 1

 7،111 11 191 559 خراسان جنوبی 3

 71،353 7،119 1،711 1،739 خراسان رضوي 83

 7،115 771 111 137 خراسان شمالی 88

 19،317 111 1،911 71،151 خوزستان 82

 1،771 151 7،511 1،111 زنجان 89

 1،131 191 7،731 7،117 سمنان 81

 1،111 711 7،311 119 سیستان و بلوچستان 85

 71،171 7،719 1،511 1،111 فارس 81

 1،931 917 1،717 9،151 قزوين 87

 9،173 971 7،391 317 قم 81

 1،711 171 7،977 533 کردستان 83

 71،171 915 5،711 3،151 کرمان 23

 9،175 999 1،111 171 کرمانشاه 28

 7،911 13 357 915 وبويراحمدکهگیلويه  22

 1،511 119 7،531 113 گلستان 29

 5،511 111 1،115 1،173 گیالن 21

 1،119 793 7،111 115 لرستان 25

 1،119 7،773 1،919 1،117 مازندران 21

 75،311 117 1،171 71،513 مرکزي 27

 71،193 911 9،111 71،191 هرمزگان 21

 9،931 911 1،111 311 همدان 23



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 هاي مستقیممالیات ثروتمالیات بر  مالیات بر درآمد مالیات بر شرکتها اداره کل امور مالیاتی رديف

 1،111 919 1،933 1،111 يزد 93

 111،139 1،317 91،131 111،111 موديان بزرگ 98

 77،111 1،111 1،711 1،113 شرق تهران 92

 71،111 1،515 71،719 5،131 غرب تهران 99

 11،113 7،111 79،111 1،317 مرکز تهران 91

 99،191 1،111 71،159 79،131 شمال تهران 95

 1،771 311 1،113 111 تهرانجنوب  91

 1،137 191 1،115 7،911 (شهريار)غرب استان تهران 97

 1،511 117 7،111 111 (بومهن)شرق استان تهران 91

 1،111 9،191 9،117 7،191 شمیرانات 93

 3،917 315 9،515 1،177 (شهرري )جنوب استان تهران 13

 139،113 22،193 31،893 212،138 جمع ادارات مالیاتی تهران

 219،351 85،217 31،891 891،578 جمع استانها

 -1،719 -11 -7،115 -315 متفرقه

 115،232 97،735 838،233 181،231 جمع کل

 

 دارای ترتیب به ثروت بر مالیات و درآمد بر مالیات ها،شرکت بر مالیات ،31 سال به نسبت 31 سال در

 با 31 سال به نسبت سال اين در مستقیم درآمدهای همچنین. اند بوده 15/97 و 51/19 ،91/77 با برابر رشدی

 به نسبت مستقیم درآمدهای افزايش از حاکی که. است شده ريال میلیارد 115،131 با برابر رشد درصد 13/75

 .دارد قرار مستقیم هایمالیات درآمد دريافت در اول رتبه در تهران استان نیز سال اين در. است گذشته سال



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 هاي غیرمستقیم ادارات کل امور مالیاتیعملکرد مالیات. 81-2     

های غیرمستقیم که مجموع مالیات بر کاال و خدمات و مالیات بر در اين بخش به بررسی درآمد مالیات

های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته های غیرمستقیم در سالمالیات. شودباشد، پرداخته میارزش افزوده می

افزايش يافته  7939ريال در سال  میلیارد 1716111به مبلغ  7931میلیارد ريال در سال   116711است و از مبلغ 

میلیارد  9916111و 1116111به ترتیب برابر با  7935و  7931های های غیرمستقیم در سالدرآمد مالیات. است

درصد  111رشدی برابر با  7931نسبت به سال  7935های غیرمستقیم در سال هد مالیاتدريال است که نشان می

اين درآمد . درصد دارد 91رشدی برابر با  31و نسبت به سال ( درصد 11/11بطور متوسط دارای رشدی برابر با )

های مالیات همانطور که بیان شد. گیری داشته استسال گذشته رشـد چشم 5نسبت به  35مالیاتی در سال 

درصد است، لذا بر اين اساس اگر  17/71مستقیم بطور متوسط در طی شش سال اخیر دارای رشدی برابر با 

های مستقیم و غیرمستقیم در طی شش سال اخیر داشته باشیم متوجه رشد ای بین رشد درآمد مالیاتمقايسه

دهنده توجه بیشتر شويم که نشانی مستقیم میهاهای غیرمستقیم نسبت به درآمد مالیاتفزآينده درآمد مالیات

در نهايت جدول فوق نشان می دهد که . های غیرمستقیم دارددولت و سازمان امور مالیاتی کشور به مالیات

نسبت  7931درصد رشد داشته همچنین عملكرد  11حدود   7935نسبت به  7931مالیاتهای غیر مستقیم در سال 

 .درصد  داشته است  71/ 7رشدی برابر   7931به 

 

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال  - 8هاي غیر مستقیم ادارات کل امور مالیاتی عملکرد مالیات -98-2جدول 

ف
دي

ر
 

 

 اداره کل امور مالیاتی

 (افزوده ارزش بر مالیات و خدمات و کاال بر مالیات مجموع)هاي غیرمستقیم مالیات

8933 8938 8932 8939 8931 8935 8931 8937 

 776111 71617 16351 16191 16979 16113 16113 76931 استان آذربايجان شرقی 8

 96111 9611 16119 76371 76111 76711 179 911 استان آذربايجان غربی 2

 76511 7691 76775 115 171 111 111 711 استان اردبیل 9

 916111 11631 116717 736799 116191 716115 16153 16391 استان اصفهان 1

 716559 71619 16111 16751 56773 16111 76591 76117 استان البرز 5

 191 111 111 951 135 731 775 11 استان ايالم 1

 776311 71611 36131 16111 16195 16911 311 115 استان بوشهر 7

 1916117 7316199 7596199 7716111 316191 516113 916119 196111 استان تهران 1

 استان چهارمحال و 3

 بختیاري

799 737 911 513 135 111 311 76151 

 76711 311 111 551 595 131 791 13 استان خراسان جنوبی 83

 776919 716111 16371 16155 16111 96319 16515 76111 استان خراسان رضوي 88

 76155 151 111 551 517 137 755 717 استان خراسان شمالی 82

 956511 136771 196791 196171 716199 776111 16177 96717 خوزستاناستان  89

 16111 16111 96717 16131 16711 76113 555 113 استان زنجان 81

 16153 16191 76111 76911 76191 151 511 991 استان سمنان 85

استان سیستان و  81

 بلوچستان

111 575 311 76795 76731 76515 16931 16111 

 716311 716571 36115 56951 56511 96111 76111 76991 استان فارس 87

 16111 16171 56115 16113 96111 16111 76511 311 استان قزوين 81

 96719 16311 16115 76511 76511 111 111 153 استان قم 83

 76113 76131 76715 151 179 111 911 719 استان کردستان 23

 756119 716711 36151 16191 16117 16151 76911 133 استان کرمان 28

 96197 16551 76117 76931 76191 76111 511 915 استان کرمانشاه 22

 استان کهگیلويه و 29

 بويراحمد

711 711 735 919 119 195 76111 76111 

 76193 76111 76111 371 119 131 111 715 استان گلستان 21

                                                           
 7935میلیاردريال اوراق تسويه برای سال  711با احتساب  .7



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 13  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

ف
دي

ر
 

 

 اداره کل امور مالیاتی

 (افزوده ارزش بر مالیات و خدمات و کاال بر مالیات مجموع)هاي غیرمستقیم مالیات

8933 8938 8932 8939 8931 8935 8931 8937 

 16111 56191 16111 96119 16191 16111 76711 111 استان گیالن 25

 76931 76511 311 111 151 111 111 791 استان لرستان 21

 16131 16571 16175 96111 9113 16519 76571 111 استان مازندران 27

 716131 756111 716151 756111 716119 16511 16131 76111 استان مرکزي 21

 116171 716311 716111 36119 36117 16111 16911 16111 استان هرمزگان 23

 16791 76191 76513 76711 76799 191 119 177 استان همدان 93

 16113 56911 16919 96171 96111 16117 76175 111 استان يزد 98

 5591 -151 716179 -16151 -16111 751 -911 776951 متفرقه 92

 111.711 135.138 991.311 211.717 287.321 895.313 73.115 13.831 جمع کل کشور

   استان تهران به تفکیک ادارات کل

 7916195 7976111 116131 516111 516111 916111 736119 796111 موديان بزرگ 8

  - - - - - - - شرق تهران 2

  - - - - - - - غرب تهران 9

  - - - - - - - مرکز تهران 1

  - - - - - - - تهران شمال 5

  - - - - - - - تهران جنوب 1

غرب استان تهران  7

 (شهريار)

- - - - - - -  

شرق استان   1

 (بومهن)تهران

- - - - - - -  

جنوب استان تهران  3

 (شهرري )

- - - - - - -  

  - - - - - - - شمیرانات 83

ارزش افزوده شهر  88

 تهران

16199 36139 716115 916111 116311 516571 5751 556971 

افزوده استان  ارزش 82

 تهران

16199 96151 56953 36711 716171 71 .517 7111 716155 

 - - - - - - 1 -1 تهران متفرقه 89

تهران استان کل جمع  29.713 92.779 51.373 31.191 88.3171 859.532 837.399 291.218 
 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درآمدهاي مالیاتی ادارات کل از کل درآمدهاي مستقیم و غیرمستقیم                                        سهم . 81-9     

ها به ترتیب به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم کل های مستقیم و غیرمستقیم استاننسبت درآمد مالیات

. دهدغیر مستقیم کل کشور نشان می های مستقیم وها را از درآمدهای مالیاتکشور، سهم هر يك از استان

 7931-7931 های سال های کل کشور طیرا برای استانمذکور های درآمدی سهم، 93-1تا  91-1های جدول

ابر های مستقیم با میانگین سهمی برهمانطور که قبالً نیز بیان گرديد تهران در وصول درآمد مالیات. دهدنشان می

های مورد بررسی درصد طی سال 7/15های غیرمستقیم برابر با درآمد مالیات درصد و میانگین سهم 19/53با 

های اخیر کمترين سهم در همچنین استان ايالم نیز طی سال. های کل کشور داردباالترين سهم را در بین استان

 14/1میانگین بطور )های غیرمستقیم و  مالیات( درصد 21/1بطور میانگین برابر با )های مستقیم وصول مالیات

 .داشته است( درصد

 درصد/ میلیاردريال -8933سال  هاي مستقیم و غیرمستقیم ادارات کل امور مالیاتی درسهم درآمد مالیات -92-2جدول 

ف
ردي

 

 اداره کل امور مالیاتی
هاي مالیات

 مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 

 و مالیات بر ارزش افزوده

 سهم مالیات هاي مستقیم

 از کل مالیاتهاي مستقیم

سهم مالیات هاي غیرمستقیم 

 از کل مالیات هاي غیرمستقیم

 97/1 11/7 76931 96139 استان آذربايجان شرقی 8

 19/1 17/1 911 76111 استان آذربايجان غربی 2

 11/1 91/1 711 119 استان اردبیل 9

 1/1 11/5 16391 776117 استان اصفهان 1

 11/7 91/7 76117 96171 استان البرز 5

 71/1 11/1 11 511 استان ايالم 1

 11/1 11/9 115 16719 استان بوشهر 7

 5/93 73/19 196111 7936131 استان تهران 1

 11/1 15/1 799 511 استان چهارمحال وبختیاري 3

 75/1 17/1 13 111 استان خراسان جنوبی 83

 1/1 5/1 76111 56511 استان خراسان رضوي 88

 71/1 91/1 717 111 استان خراسان شمالی 82

 11/5 91/1 96717 36153 استان خوزستان 89

 11/1 19/1 113 76117 استان زنجان 81

 55/1 15/1 991 76179 استان سمنان 85

 91/1 11/1 111 76111 استان سیستان و بلوچستان 81



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 17  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

ف
ردي

 

 اداره کل امور مالیاتی
هاي مالیات

 مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات 

 و مالیات بر ارزش افزوده

 سهم مالیات هاي مستقیم

 از کل مالیاتهاي مستقیم

سهم مالیات هاي غیرمستقیم 

 از کل مالیات هاي غیرمستقیم

 11/1 35/7 76991 16111 استان فارس 87

 1/7 15/1 311 76111 استان قزوين 81

 19/1 11/1 153 317 استان قم 83

 9/1 1/1 719 111 استان کردستان 23

 71/7 17/1 133 16117 استان کرمان 28

 11/1 11/1 915 76911 استان کرمانشاه 22

 71/1 13/1 711 191 استان کهگیلويه وبويراحمد 29

 13/1 91/1 715 119 استان گلستان 21

 11/7 19/1 111 76111 استان گیالن 25

 19/1 13/1 791 76113 استان لرستان 21

 71/7 71/7 111 16177 استان مازندران 27

 1/1 15/1 76111 16593 استان مرکزي 21

 1 15/7 16111 96731 استان هرمزگان 23

 95/1 59/1 177 76753 استان همدان 93

 13/7 11/7 111 16911 استان يزد 98

 13/71 -91/1 776951 -111 متفرقه 92

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزی: پردازش

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد/ میلیارد ريال  - 8938هاي مستقیم و غیرمستقیم ادارات کل امور مالیاتی در سال سهم درآمد مالیات -99-2جدول 
ف

ردي
 

 اداره کل امور مالیاتی
هاي مالیات

 مستقیم

مالیات بر کاال و خدمات و مجموع 

 مالیات بر ارزش افزوده

 هاي مستقیمسهم مالیات

 هاي مستقیماز کل مالیات

هاي غیرمستقیم از سهم مالیات

 هاي غیرمستقیمکل مالیات

 11/9 19/7 16113 16515 استان آذربايجان شرقی 8

 17/7 15/1 179 16711 استان آذربايجان غربی 2

 93/1 91/1 111 131 استان اردبیل 9

 71/3 1/1 16153 756935 استان اصفهان 1

 71/1 11/7 76591 96113 استان البرز 5

 71/1 19/1 775 531 استان ايالم 1

 1/7 11/9 311 36135 استان بوشهر 7

 5/11 71/11 916119 7136111 استان تهران 1

3 
استان چهارمحال 

 وبختیاري
119 737 11/1 11/1 

 1/1 11/1 791 537 خراسان جنوبیاستان  83

 15/9 19/1 16515 16115 استان خراسان رضوي 88

 11/1 11/1 755 76111 استان خراسان شمالی 82

 11/1 11/1 16177 716517 استان خوزستان 89

 13/1 11/1 555 76551 استان زنجان 81

 11/1 5/1 511 76191 استان سمنان 85

 19/1 11/1 575 76731 استان سیستان و بلوچستان 81

 51/1 11/1 76111 16773 استان فارس 87

 73/1 19/1 76511 16111 استان قزوين 81

 13/1 11/1 111 76711 استان قم 83

 11/1 59/1 911 76911 استان کردستان 23

 15/7 55/1 76911 16915 استان کرمان 28

 11/1 17/1 511 76511 استان کرمانشاه 22

29 
کهگیلويه استان 

 وبويراحمد
111 711 11/1 17/1 

 1/1 11/1 111 76195 استان گلستان 21

 11/7 13/1 76711 16111 استان گیالن 25

 93/1 11/1 111 76713 استان لرستان 21

 75/1 97/7 76571 96151 استان مازندران 27

 77/1 11/7 16131 16511 استان مرکزي 21

 11/9 91/7 16911 96175 استان هرمزگان 23

 51/1 59/1 119 76971 استان همدان 93

 11/7 75/7 76175 16157 استان يزد 98

 -111/1 15/71 -911 956939 متفرقه 92

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزی :پردازش



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 19  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد/ ريال  میلیارد  - 8932امور مالیاتی در سال هاي مستقیم و غیرمستقیم ادارات کل سهم درآمد مالیات -91-2جدول 
ف

ردي
 

 اداره کل امور مالیاتی
هاي مالیات

 مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات و 

 مالیات بر ارزش افزوده

 هاي مستقیمسهم مالیات

 هاي مستقیماز کل مالیات

هاي غیرمستقیم از سهم مالیات

 هاي غیرمستقیمکل مالیات

 31/1 1 16113 56511 آذربايجان شرقیاستان  8

 11/1 3/1 76711 16517 استان آذربايجان غربی 2

 91/1 91/1 111 76111 استان اردبیل 9

 17/77 1/1 716115 716115 استان اصفهان 1

 39/7 57/7 16111 16111 استان البرز 5

 71/1 11/1 731 171 استان ايالم 1

 17/7 91/1 16911 716791 استان بوشهر 7

 11/93 51 516113 7556111 استان تهران 1

3 
استان چهارمحال 

 وبختیاري
119 911 11/1 11/1 

 17/1 11/1 131 115 استان خراسان جنوبی 83

 13/1 71/9 96319 16191 استان خراسان رضوي 88

 17/1 11/1 137 76711 استان خراسان شمالی 82

 11/1 51/1 776111 716111 استان خوزستان 89

 35/1 15/1 76113 76111 استان زنجان 81

 19/1 13/1 151 76955 استان سمنان 85

 11/1 11/1 311 76111 استان سیستان و بلوچستان 81

 11/1 1/1 96111 16135 استان فارس 87

 35/7 35/1 16111 16191 استان قزوين 81

 15/1 51/1 111 76195 استان قم 83

 95/1 15/1 111 76151 استان کردستان 23

 13/1 31/1 16151 16111 استان کرمان 28

 13/1 19/1 76111 76151 استان کرمانشاه 22

29 
استان کهگیلويه 

 وبويراحمد
113 735 11/1 71/1 

 91/1 11/1 131 76713 استان گلستان 21

 59/7 31/1 16111 16177 استان گیالن 25

 15/1 11/1 111 76979 استان لرستان 21

 11/7 1/7 16519 96137 استان مازندران 27

 51/5 1/1 16511 16137 استان مرکزي 21

 73/5 11/7 16111 56111 استان هرمزگان 23

 17/1 51/1 191 76577 استان همدان 93

 15/7 11/7 16117 16715 استان يزد 98

-771 متفرقه 92  751 11/1- 117/1 

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزی: پردازش



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد ريال و درصد  - 8939هاي مستقیم و غیرمستقیم ادارات کل امور مالیاتی در سال سهم درآمد مالیات -95-2جدول 
ف

ردي
 

 اداره کل امور مالیاتی
هاي مالیات

 مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات و 

 مالیات بر ارزش افزوده

 هاي مستقیمسهم مالیات

 هاي مستقیماز کل مالیات

هاي غیرمستقیم از سهم مالیات

 هاي غیرمستقیمکل مالیات

 31/1 71/1 16979 16113 استان آذربايجان شرقی 8

 11/1 11/1 76111 96713 استان آذربايجان غربی 2

 91/1 95/1 171 76111 استان اردبیل 9

 75/71 17/1 116191 196111 استان اصفهان 1

 95/1 11/7 56773 56997 استان البرز 5

 71/1 11/1 135 151 استان ايالم 1

 35/7 9/1 16195 756159 استان بوشهر 7

 1/19 51 316191 1176111 استان تهران 1

3 
استان چهارمحال 

 وبختیاري

111 513 11/1 19/1 

 15/1 15/1 595 371 استان خراسان جنوبی 83

 31/1 71/9 16111 776735 خراسان رضوياستان  88

 19/1 11/1 517 76111 استان خراسان شمالی 82

 71/1 11/1 716199 716111 استان خوزستان 89

 7 19/1 16711 16111 استان زنجان 81

 1/1 11/1 76191 76591 استان سمنان 85

 51/1 13/1 76795 76151 استان سیستان و بلوچستان 81

 51/1 5/1 56511 16331 استان فارس 87

 15/7 31/1 96111 96911 استان قزوين 81

 19/1 13/1 76511 76111 استان قم 83

 11/1 11/1 179 76111 استان کردستان 23

 31/1 51/1 16117 36731 استان کرمان 28

 1/1 15/1 76191 16911 استان کرمانشاه 22

29 
استان کهگیلويه 

 وبويراحمد

319 919 11/1 71/1 

 93/1 1/1 119 76113 استان گلستان 21

 9/7 33/1 16191 96519 استان گیالن 25

 9/1 11/1 151 76117 استان لرستان 21

 11/7 91/7 96113 16315 استان مازندران 27

 51/5 11/1 716119 16751 استان مرکزي 21

 5/1 19/1 36117 36117 استان هرمزگان 23

 51/1 55/1 76799 76353 استان همدان 93

 51/7 13/7 96111 16111 استان يزد 98

-111 متفرقه 92  16111- 73/1- 113/1- 

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزی: پردازش



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 15  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد/ میلیارد ريال   - 8931هاي مستقیم و غیرمستقیم ادارات کل امور مالیاتی در سال سهم درآمد مالیات -91-2جدول 
ف

ردي
 

 اداره کل امور مالیاتی
هاي مالیات

 مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات و 

 مالیات بر ارزش افزوده

 هاي مستقیمسهم مالیات

 هاي مستقیماز کل مالیات

هاي غیرمستقیم از سهم مالیات

 هاي غیرمستقیمکل مالیات

 51/1 95/1 16191 36379 استان آذربايجان شرقی 8

 11/1 31/1 76371 96311 استان آذربايجان غربی 2

 91/1 91/1 115 76519 استان اردبیل 9

 15/1 13/5 736799 176157 استان اصفهان 1

 13/1 13/7 16751 16113 استان البرز 5

 71/1 19/1 951 76111 استان ايالم 1

 71/9 11/9 16111 716511 استان بوشهر 7

 39/11 17/51 7716111 1916113 استان تهران 1

3 
استان چهارمحال 

 وبختیاري
76711 135 11/1 11/1 

 11/1 13/1 551 76117 استان خراسان جنوبی 83

 15/1 17/9 16155 716111 استان خراسان رضوي 88

 11/1 11/1 551 76115 استان خراسان شمالی 82

 51/3 19/5 196171 176737 استان خوزستان 89

 31/1 15/1 16131 16111 استان زنجان 81

 51/1 19/1 76911 76119 استان سمنان 85

 11/1 57/1 76731 16751 استان سیستان و بلوچستان 81

 71/1 97/1 56951 36155 استان فارس 87

 19/7 11/7 16113 16515 استان قزوين 81

 11/1 51/1 76511 16173 استان قم 83

 91/1 11/1 151 16171 استان کردستان 23

 19/1 9/1 16191 36115 استان کرمان 28

 51/1 13/1 76931 96919 استان کرمانشاه 22

29 
استان کهگیلويه 

 وبويراحمد
76111 119 11/1 71/1 

 91/1 13/1 371 16111 استان گلستان 21

 91/7 39/1 96119 96351 استان گیالن 25

 91/1 15/1 111 76311 استان لرستان 21

 51/7 91/7 96111 56111 استان مازندران 27

 71/1 11/1 756111 716111 استان مرکزي 21

 11/1 17/9 36119 716911 استان هرمزگان 23

 15/1 55/1 76711 16951 استان همدان 93

 91/7 91/7 96171 56511 استان يزد 98

 -33/1 -15/1 -16151 -117 متفرقه 92

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزی: پردازش



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد/ میلیارد ريال  - 8935هاي مستقیم و غیرمستقیم ادارات کل امور مالیاتی در سال سهم درآمد مالیات -97-2جدول 
ف

ردي
 

 اداره کل امور مالیاتی
هاي مالیات

 مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات و 

 مالیات بر ارزش افزوده

 هاي مستقیممالیات سهم

 هاي مستقیماز کل مالیات

هاي غیرمستقیم از سهم مالیات

 هاي غیرمستقیمکل مالیات

 99/1 97/1 16351 776911 استان آذربايجان شرقی 8

 17/1 31/1 16119 16171 استان آذربايجان غربی 2

 91/1 95/1 76775 76151 استان اردبیل 9

 31/1 5 116717 156515 استان اصفهان 1

 13/1 5/7 16111 16111 استان البرز 5

 79/1 1/1 111 317 استان ايالم 1

 11/1 31/1 36131 716991 استان بوشهر 7

 71/15 11/51 7596199 1116111 استان تهران 1

3 
استان چهارمحال 

 وبختیاري
76953 111 11/1 11/1 

 17/1 97/1 111 76511 استان خراسان جنوبی 83

 1/1 31/1 16371 716155 خراسان رضوياستان  88

 1 99/1 111 76119 استان خراسان شمالی 82

 11/1 11/1 196791 116511 استان خوزستان 89

 3/1 11/1 96717 96113 استان زنجان 81

 51/1 11/1 76111 16111 استان سمنان 85

 11/1 5/1 76515 16159 استان سیستان و بلوچستان 81

 11/1 73/1 36115 716119 استان فارس 87

 11/7 71/7 56115 56531 استان قزوين 81

 11/1 51/1 16115 16117 استان قم 83

 91/1 11/1 76715 16119 استان کردستان 23

 13/1 59/1 36151 716111 استان کرمان 28

 51/1 11/1 76117 96111 استان کرمانشاه 22

29 
استان کهگیلويه 

 وبويراحمد
76111 195 9/1 71/1 

 91/1 13/1 76111 16113 استان گلستان 21

 71/7 31/1 16111 16315 استان گیالن 25

 11/1 11/1 311 16111 استان لرستان 21

 95/7 91/7 16175 16131 استان مازندران 27

 3/1 11/1 716151 776311 استان مرکزي 21

 91/1 19/1 716111 796111 استان هرمزگان 23

 15/1 57/1 76513 16511 همداناستان  93

 11/7 11/7 16919 16311 استان يزد 98

 33/1 -15/1 716179 -76119 متفرقه 92

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزی: پردازش



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد/ میلیارد ريال  - 8931هاي مستقیم و غیرمستقیم ادارات کل امور مالیاتی در سال سهم درآمد مالیات -91-2جدول 
ف

ردي
 

 اداره کل امور مالیاتی
هاي مالیات

 مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات و 

 مالیات بر ارزش افزوده

 هاي مستقیمسهم مالیات

 هاي مستقیماز کل مالیات

هاي غیرمستقیم از سهم مالیات

 هاي غیرمستقیمکل مالیات

 1611 1617 71617 77،179 استان آذربايجان شرقی 8

 1611 1631 9611 5،717 استان آذربايجان غربی 2

 1619 1691 7691 7،111 استان اردبیل 9

 1613 5619 11631 11،115 استان اصفهان 1

 1611 7617 71619 1،311 استان البرز 5

 1675 1675 111 119 استان ايالم 1

 1615 1693 71611 79،971 استان بوشهر 7

 11655 11673 7316199 911،533 تهراناستان  1

3 
استان چهارمحال 

 وبختیاري
7،511 311 1611 1611 

 1611 1611 311 7،115 استان خراسان جنوبی 83

 1691 1651 716111 71،791 استان خراسان رضوي 88

 1617 1611 151 7،519 استان خراسان شمالی 82

 1611 1611 136771 19،199 استان خوزستان 89

 1617 1619 16111 9،571 استان زنجان 81

 1611 1617 16191 1،111 استان سمنان 85

 1611 1611 16931 1،557 استان سیستان و بلوچستان 81

 1611 7631 716571 71،351 استان فارس 87

 1671 7613 16171 1،111 استان قزوين 81

 1611 1651 16311 1،111 استان قم 83

 1619 1611 76131 1،113 استان کردستان 23

 1619 1697 716711 71،119 استان کرمان 28

 1611 1655 16551 9،111 استان کرمانشاه 22

29 
استان کهگیلويه 

 وبويراحمد
7،915 76111 1611 1619 

 1611 1619 76111 1،115 استان گلستان 21

 1671 1619 56191 1،193 استان گیالن 25

 1611 1693 76511 1،711 استان لرستان 21

 1671 7697 16571 1،131 استان مازندران 27

 1693 1615 756111 71،113 استان مرکزي 21

 1611 1611 716311 79،115 استان هرمزگان 23

 1615 1651 76191 1،371 استان همدان 93

 1679 7611 56911 3،911 استان يزد 98

 -151 -1،111 متفرقه 92
 

1677 -

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزی: پردازش



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد/ میلیارد ريال  - 8937هاي مستقیم و غیرمستقیم ادارات کل امور مالیاتی در سال سهم درآمد مالیات -93-2جدول 
ف

ردي
 

 اداره کل امور مالیاتی
هاي مالیات

 مستقیم

مجموع مالیات بر کاال و خدمات و 

 ارزش افزوده مالیات بر

 هاي مستقیمسهم مالیات

 هاي مستقیماز کل مالیات

هاي غیرمستقیم از سهم مالیات

 هاي غیرمستقیمکل مالیات

 1651 1679 776111 79،119 استان آذربايجان شرقی 8

 1619 1611 96111 5،111 استان آذربايجان غربی 2

 1695 1699 76511 1،711 استان اردبیل 9

 1671 5611 916111 95،719 اصفهاناستان  1

 1691 7651 716559 71،191 استان البرز 5

 1671 1673 191 7،171 استان ايالم 1

 1611 1611 776311 71،117 استان بوشهر 7

 51611 11651 1916117 119،111 استان تهران 1

3 
استان چهارمحال 

 وبختیاري
7،119 76151 1613 1611 

 1615 1619 76711 7،111 جنوبیاستان خراسان  83

 1651 1619 776919 71،353 استان خراسان رضوي 88

 1611 1611 76155 7،115 استان خراسان شمالی 82

 1631 9617 956511 19،317 استان خوزستان 89

 7611 1611 16111 1،771 استان زنجان 81

 1655 1693 16153 1،131 استان سمنان 85

 1657 1611 16111 1،111 بلوچستاناستان سیستان و  81

 1615 7631 716311 71،171 استان فارس 87

 7615 1633 16111 1،931 استان قزوين 81

 1611 1651 96719 9،173 استان قم 83

 1691 1699 76113 1،711 استان کردستان 23

 9613 1691 756119 71،171 استان کرمان 28

 1611 1651 96197 9،175 استان کرمانشاه 22

29 
استان کهگیلويه 

 وبويراحمد
7،911 76111 1617 1691 

 1693 1693 76193 1،511 استان گلستان 21

 7611 1611 16111 5،511 استان گیالن 25

 1697 1695 76931 1،119 استان لرستان 21

 7691 7611 16131 1،119 استان مازندران 27

 9611 1611 716131 75،311 استان مرکزي 21

 1617 1617 116171 71،193 استان هرمزگان 23

 1611 1659 16791 9،931 استان همدان 93

 7659 7691 16113 1،111 استان يزد 98

 - - 5591 -1،719 متفرقه 92

 مالیات وصول و حسابداری دفتر: منبع

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزی: پردازش
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 مالیاتی
 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 مقدمه .7

زيابی عملكرد ادارات و توزيع پاداش و با هدف وصول مالیات و رشد درآمدهای مالیاتی، ربه منظور ا

رات امور مالیـاتی کشـور اهايی را برای کنترل و نظارت بر عملكرد ادسازمان هر ساله شاخص نانشورای معاو

ها فرآيندهای ضروت و اهمیت شاخص. دهدفرآيندهای مالیاتی ارائه میهای کمی تحت عنـوان شاخـص

: ها عبارتند ازبرخی از اين شاخص. باشد، در تحقق و رشد درآمدهای مالیاتی میمالیاتیوصول شناسايی و 

-های مالیات بر ارزشرسیدگی به پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارشده و اظهارنشده، رسیدگی به پرونده

 :پردازيمت کل امور مالیاتی کشور میاها در اداردر اين قسمت به بررسی برخی از اين شاخص. غیرهزوده و اف

 هاي مستقیم هاي کمی فرآيندي ادارات کل امور مالیاتی در بخش مالیاتشاخص .2

. دهدهای کمی فرآيندهای وصول مالیات به تفكیك ماه و اداره کل را نشان می شاخص( 7-9)جدول 

پرونده مالیاتی اظهارشده قطعی حقیقی و حقوقی برای سه ماهه چهارم وجود دارد که برای سال  91111تعداد 

ط پرونده مربو 71111ابالغ قطعی شده، از اين تعداد پرونده مالیاتی صدور و . بايد مورد بررسی قرار گیرد 7931

 . تپرونده مربوط به اشخاص حقوقی اس 11111به اشخاص حقیقی و 

از جهت هدف و  های الكترونیكی دريافتی رای دريافتی و کل اظهارنامههاکل اظهارنامه( 1-9)جدول 

های مالیاتی درصد تحقق باالی اظهارنامه. دهدنشان می 7935تا  7913از سال  عملكرد و همچنین درصد تحقق

 .هدف نشان از عملكرد خوب سازمان در بهبود فرهنگ مالیاتی دارد

ه کشور ب یاتیبخش مشاغل ادارات کل امور مال یهاپرونده کل تعدادنیز ( 9-9)بر اساس جدول  همچنین

از . های گذشته کاهش داشته استاست که نسبت به سال 1،773،911برابر با  7935در سال  عملكرد یكتفك

از نظر ادارات کل امور . دهای کشور قرار دارپرونده، در صدر استان 1116111نظر استانی، استان تهران با تعداد 

پرونده و  196511مربوط به اداره شرق استان تهران با تعداد  7935مالیاتی کمترين تعداد پرونده برای سال 

های بر اساس تعداد پرونده .باشدپرونده می 9716139بیشترين تعداد پرونده مربوط به استان تهران با تعداد 

ها برابر ، تعداد اين پرونده(9-9)مندرج در جدول  کشور یاتیپرونده در سازمان امور مال یدارا یهاشرکت
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 17  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

پرونده  7735پرونده مربوط به استان خوزستان با باالترين تعداد پرونده و  11711از اين تعداد، . است 311771

 .استمربوط به اداره کل امور مالیاتی مؤديان بزرگ تهران با کمترين تعداد پرونده 

 (8931 سال یافتيدر) 8935 سال عملکرد یحقوق و یقیحق اشخاص پرونده به یدگیرس برنامه -8-9جدول 

ف
ردي

 

اداره کل امور 
 مالیاتی

 اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی

صدور و ابالغ برگ 
 رسیدگی و تشخیص

 صدور و ابالغ برگ قطعی
صدور و ابالغ برگ رسیدگی و 

 تشخیص

صدور و ابالغ برگ 
 قطعی

سه ماهه 
 دوم

سه ماهه 
 سوم

سه ماهه 
 دوم

سه ماهه 
 سوم

سه ماهه 
 چهارم

سه ماهه 
 دوم

سه ماهه 
 سوم

سه ماهه 
 چهارم

سه ماهه 
 سوم

سه ماهه 
 چهارم

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 آذربايجان شرقی 8

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 آذربايجان غربی 2

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 اردبیل 9

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 هاناصف 1

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 البرز 5

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 مايال 1

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 بوشهر 7

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 رمحال وبختیاريچها 1

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 خراسان جنوبی 3

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 اسان رضويخر 83

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 خراسان شمالی 88

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 زستانخو 82

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 زنجان 89

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 نانسم 81

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 سیستان و بلوچستان 85

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 رسفا 81

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 قزوين 87

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 قم 81

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 کردستان 83

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 مانکر 23

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 کرمانشاه 28

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 گیلويه وبويراحمدکه 22

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 گلستان 29

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 گیالن 21
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ف
ردي

 

اداره کل امور 

 مالیاتی

 اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی

صدور و ابالغ برگ 

 رسیدگی و تشخیص
 صدور و ابالغ برگ قطعی

صدور و ابالغ برگ رسیدگی و 

 تشخیص

صدور و ابالغ برگ 

 قطعی

سه ماهه 
 دوم

سه ماهه 
 سوم

سه ماهه 
 دوم

سه ماهه 
 سوم

سه ماهه 
 چهارم

سه ماهه 
 دوم

سه ماهه 
 سوم

سه ماهه 
 چهارم

سه ماهه 
 سوم

سه ماهه 
 چهارم

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 لرستان 25

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 مازندران 21

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 مرکزي 27

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 مزگانهر 21

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 دانهم 23

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 يزد 93

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 ديان بزرگمو 98

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 شرق تهران 92

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 ب تهرانغر 99

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 مرکز تهران 91

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 ال تهرانشم 95

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 جنوب تهران 91

97 
ب استان غر

 (شهريار)تهران
511 511 111 511 911 711 111 111 111 111 

91 
شرق استان 

 (بومهن)تهران
511 511 111 511 911 711 111 111 111 111 

 111 111 111 111 711 911 511 111 511 511 یراناتشم 93

13 
جنوب استان تهران 

 (شهرري)
511 511 111 511 911 711 111 111 111 111 

 21333 81333 1333 21333 1333 82333 23333 1333 23333 23333 لجمع ک

 کل ادارات کیتفک به یاتیمال یحسابرس و یفن دفتر توسط 31 0 سال در 31 0 سال عملکرد اظهارنامه افتیدر از بعد یحقوق و یقیحق اشخاص پرونده 0111 فهرست*

 .شد خواهد اعالم یاتیمال امور

 و برنامه ریزیمرکز آموزش، پژوهش : منبع
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 19  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

  8939 - 8935هاي طی سال عملکرد یکتفکه کشور ب یاتیبخش مشاغل ادارات کل امور مال کل اظهارنامهتعداد  -2-9جدول 

 اداره کل
 هاي الکترونیکیکل اظهارنامه هاي دريافتیکل اظهارنامه

 درصد تحقق عملکرد هدف درصد تحقق عملکرد هدف

8933 161116111 165516391 711 165116111 161916199 779 

8938 161136515 161116533 711 161136515 161716133 711 

8932 161116533 161136119 11/33 161716133 161176195 11/31 

8939 161136119 161316111 3/31 161176195 161116117 9/711 

8931 
 

 
 

161116117 561196157 779 

8935 
 

 
 

561196157 567176795 11/31 

 

 
  8939 - 8935طی سالهاي  عملکرد یکتفکه کشور ب یاتیبخش مشاغل ادارات کل امور مال يهاتعداد پرونده -9-9جدول 

 اداره کل

8939 8931 8935 

تعداد کل 

 هاپرونده

پرونده هاي فعال 

 و نیمه فعال

تعداد کل 

 هاپرونده

هاي فعال پرونده

 و نیمه فعال

تعداد کل 

 هاپرونده

پرونده هاي فعال 

 و نیمه فعال

 717،151 113،153 711،111 137،157 719،159 111،311 آذربايجان شرقی

 719،311 711،931 711،111 791،111 711،511 799،519 آذربايجان غربی

 59،151 31،799 11،991 37،973 15،117 31،119 اردبیل

 111،119 971،139 111،111 911،117 111،531 977،117 اصفهان

 791،157 717،111 713،151 711،171 717،111 791،115 البرز

 11،131 11،131 71،753 11،711 71،111 11،111 ايالم

 13،111 51،171 11،111 51،173 93،955 59،339 بوشهر

 719،131 711،917 719،513 751،711 775،971 713،711 جنوب استان تهران

 711،191 777،111 771،117 711،111 777،111 793،111 جنوب شهر تهران

 99،151 91،939 91،913 91،151 11،173 91،311 چهارمحال بختیاري

 11،115 11،111 13،511 91،311 11،111 95،151 خراسان جنوبی

 151،315 111،111 191،171 117،115 191،177 111،931 خراسان رضوي

 13،115 91،115 15،131 91،111 11،119 91،175 خراسان شمالی

 759،191 719،151 711،711 753،171 711،117 719،755 خوزستان

 57،517 13،193 51،171 17،113 15،151 11،111 زنجان

 91،111 91،111 97،511 91،119 13،731 91،911 سمنان

 19،131 11،515 51،191 17،111 51،111 17،119 سیستان و بلوچستان
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 اداره کل

8939 8931 8935 

تعداد کل 

 هاپرونده

پرونده هاي فعال 

 و نیمه فعال

تعداد کل 

 هاپرونده

هاي فعال پرونده

 و نیمه فعال

تعداد کل 

 هاپرونده

پرونده هاي فعال 

 و نیمه فعال

 17،191 19،511 71،311 19،113 71،111 19،711 تهرانشرق استان 

 39،511 711،915 19،193 713،975 13،311 711،919 شرق شهر تهران

 11،155 93،319 11،913 93،131 11،511 95،111 شمال شهر تهران

 71،151 15،197 71،711 11،977 75،111 11،519 شمیرانات

 715،115 771،919 715،111 771،111 33،111 713،119 غرب استان تهران

 11،911 39،157 11،171 37،939 11،951 11،131 غرب شهر تهران

 119،199 111،331 711،517 111،111 711،195 171،371 فارس

 51،791 13،119 11،111 17،331 11،111 11،113 قزوين

 11،117 51،171 15،371 13،779 11،151 19،711 قم

 11،315 11،111 11،393 19،117 11،511 35،791 کردستان

 771،111 717،711 11،111 713،131 11،537 717،551 کرمان

 31،111 711،599 11،319 791،711 13،773 711،151 کرمانشاه

 11،115 91،973 75،951 91،519 71،113 99،111 کهگیلويه بوير احمد

 11،193 19،119 11،111 19،311 19،119 17،111 گلستان

 715،151 111،511 711،917 113،951 751،113 111،191 گیالن

 11،771 17،911 13،117 11،111 51،173 11،111 لرستان

 711،119 711،113 719،111 711،117 755،919 711،319 مازندران

 771،119 791،191 771،311 717،319 779،197 795،355 مرکز شهر تهران

 11،111 11،111 53،935 11،191 55،191 11،977 مرکزي

 11،711 11،111 11،519 11،311 19،317 11،113 هرمزگان

 13،111 711،511 17،719 711،973 11،117 711،113 همدان

 59،171 51،155 51،517 15،191 51،131 11،113 يزد

 9،591،111 1،773،911 9،111،517 1،117،135 9،711،351 1،111،311 جمع کل

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزیهای سیستم مشاغل و گزارشسامانه : منبع
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 15  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 8931در  سال  کشور یاتیپرونده در سازمان امور مال يدارا يهاشرکت -1-9جدول 

 اداره کل
جمع  غیرفعال

 غیرفعال

جمع  فعال

 فعال

جمع  منحله

 منحله

جمع 

 کل

جمع 

کل به 

 متوسط ساير بزرگ متوسط ساير بزرگ متوسط ساير بزرگ درصد

آذربايجان 

 شرقی

73 71155 3 71119 7113 75199 153 71117   131   131 99111 961۲ 

آذربايجان 

 غربی

1 71579 1 71515 7991 71715 191 75317   173   173 91115 961۲ 

 761۲ 77911 11   11 7 1111 711 1933 511 9179 7 9111 5 اردبیل

 161۲ 15991 111 7 115 1 17317 331 91111 1119 11111 75 11191 91 اصفهان

 161۲ 15111 151   151   11113 151 71111 1191 5511 5 5551 73 البرز

 163۲ 1311 1   1   1111 717 5113 151 1151 7 1111 5 ايالم

 769۲ 71717 73   71 1 3115 113 1111 7173 9171 9 9115 3 بوشهر

جنوب 

 استان تهران

  115   115 195 3111 733 71511 7 111 7 111 77519 761۲ 

جنوب 

 تهران

  79195   79195 11 1171 11 1171   913   913 17911 161۲ 

چهارمحال و 

 بختیاري

1 1773 9 1711 111 5111 715 1117   35 7 31 1915 163۲ 

خراسان 

 جنوبی

7 1175   1171 511 5115 711 1555   11   11 3179 761۲ 

خراسان 

 رضوي

79 19131 7 19311 1113 95119 117 91199 1 919 7 911 11111 165۲ 

خراسان 

 شمالی

  9191   9191 551 9753 799 9111   71   71 1131 161۲ 

 163۲ 11711 31   13 7 59117 7711 11111 1155 71111 11 71175 15 خوزستان

 767۲ 71317 711   711 7 1191 719 1751 111 9191 1 9171 79 زنجان

 761۲ 71111 157 7 113 7 1757 115 1311 311 1111 5 1191 3 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان

79 1131 9 1911 7719 1111 119 3111   55   55 79115 761۲ 

شرق استان 

 تهران

  179   179 719 7311 11 1751   71   71 1111 169۲ 

 961۲ 91311 131   131 7 91199 111 97199 319 7511   7517 7 شرق تهران

شمال استان 

 تهران

7 1111   1113 173 1111 11 1115   717   717 77595 761۲ 

 161۲ 11111 31   31   11751 111 95195 9115 7319 1 7317 11 شمال تهران

غرب استان 

 تهران

1 7319 1 7317 111 5115 171 1111   913   913 1311 163۲ 

 167۲ 51111 115   115   13171 111 11511 1117 3111 9 3111 9 غرب تهران

 561۲ 55191 951 7 911 7 11131 155 19331 1157 11331 71 11311 71 فارس
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 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 اداره کل
جمع  غیرفعال

 غیرفعال

جمع  فعال

 فعال

جمع  منحله

 منحله

جمع 

 کل

جمع 

کل به 

 متوسط ساير بزرگ متوسط ساير بزرگ متوسط ساير بزرگ درصد

 769۲ 71353 111   111 7 1191 731 1191 7111 5111 9 5117 71 قزوين

 769۲ 71911 911   915 1 9191 771 1391 111 1191 1 1119 3 قم

 761۲ 71171 15   15   71511 117 79139 111 1339 9 1311 71 کردستان

 161۲ 11191 557 7 515 5 71131 931 71191 7111 71135 1 71111 71 کرمان

 761۲ 71113 135   135   71911 711 79199 111 1111   1119 1 کرمانشاه

کهگیلويه و 

 بوير احمد

9 1139 7 1131 111 1119 191 1151   1   1 77157 767۲ 

 169۲ 11155 711   33 7 75711 151 79311 311 1113 1 1111 9 گلستان

 961۲ 97711 711 1 717 7 71917 511 75111 1111 71111 71 71111 91 گیالن

 161۲ 73111 71   71   1593 711 1111 113 77117 1 77159 71 لرستان

 161۲ 11119 735   735   17311 515 71331 1919 5911 77 5111 11 مازندران

 561۲ 57111 711   771 1 71111 511 75191 1971 99591 1 99131 13 مرکز تهران

 165۲ 11791 937   931 7 71771 911 71131 7151 1197 9 1171 71 مرکزي

موديان 

 بزرگ

  1   1 311 113 1 7711   7   7 7735 167۲ 

 161۲ 19111 1   1 7 71111 931 3911 1135 77171 91 77119 771 هرمزگان

 761۲ 71171 117 7 173 7 71591 115 77511 119 9153 7 9151 1 همدان

 761۲ 71319 773   773   71113 911 1119 7111 1955 1 1915 1 يزد

 711۲ 311771 3751 71 3771 91 197111 79531 517113 51197 919111 117 911191 511 مجموع

مجموع به 

 درصد

3.8% 99.5% 3.3% 99.1% 5.3% 51.2% 8.1% 15.5% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 833%   

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزیهای سیستم مشاغل و سامانه گزارش: منبع



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 نشدهیدگیرس و اظهارنامه يدارا 8931 سال عملکرد یقیحق اشخاص يهاپرونده -5-9جدول 

 اداره کل رديف
تعداد *

 اظهارنامه

 تعداد * 

 شدهرسیدگی

 درصد 

 شدهرسیدگی

هاي اظهارنامه* 

 رسیدگی نشده

 درصد 

 رسیدگی نشده

 71۲ 11،131 11۲ 791،151 751،311 آذربايجان شرقی 8

 17۲ 17،171 13۲ 19،111 715،113 آذربايجان غربی 2

 3۲ 79،117 37۲ 711،131 711،111 مازندران 9

 71۲ 5،131 11۲ 93،115 11،313 کرمانشاه 1

 71۲ 3،111 31۲ 31،111 711،111 خوزستان 5

 71۲ 71،315 11۲ 791،151 755،113 فارس 1

 3۲ 1،711 37۲ 11،111 11،911 کرمان 7

 17۲ 11،591 13۲ 711،139 111،113 خراسان رضوي 1

 71۲ 11،135 11۲ 751،111 711،517 اصفهان 3

 1۲ 7،911 31۲ 17،911 11،171 خراسان شمالی 83

 1۲ 1،711 31۲ 51،913 51،515 کردستان 88

 77۲ 9،171 13۲ 91،191 91،151 هرمزگان 82

 71۲ 71،919 11۲ 11،139 51،171 همدان 89

 1۲ 1،191 31۲ 11،111 11،973 چهارمحال بختیاري 81

 5۲ 7،311 35۲ 93،115 11،357 لرستان 85

 9۲ 113 31۲ 71،799 71،111 ايالم 81

 1۲ 971 31۲ 79،111 71،711 کهگیلويه و بويراحمد 87

 71۲ 1،131 11۲ 97،113 95،319 زنجان 81

 1۲ 7،131 31۲ 11،335 11،131 راسان جنوبی 83

 75۲ 1،511 15۲ 11،119 51،113 مرکزي 23

 91۲ 13،193 11۲ 13،119 33،911 البرز 28

 75۲ 11،151 15۲ 771،151 791،511 گیالن 22

 1۲ 1،151 31۲ 91،111 17،191 اردبیل 29

 71۲ 1،117 11۲ 99،111 91،517 قم 21

 3۲ 9،315 37۲ 91،931 11،911 قزوين 25

 71۲ 71،119 11۲ 13،111 11،111 گلستان 21

 3۲ 1،311 37۲ 11،111 97،177 سیستان و بلوچستان 27

 71۲ 1،919 11۲ 91،711 11،137 يزد 21



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 11  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 اداره کل رديف
تعداد *

 اظهارنامه

 تعداد * 

 شدهرسیدگی

 درصد 

 شدهرسیدگی

هاي اظهارنامه* 

 رسیدگی نشده

 درصد 

 رسیدگی نشده

 1۲ 1،111 39۲ 97،131 99،171 بوشهر 23

 77۲ 1،311 13۲ 11،711 11،711 سمنان 93

 73۲ 1،133 17۲ 77،119 71،111 شرق -تهران استان  98

 17۲ 77،111 13۲ 15،711 51،351 غرب -تهران استان  92

 71۲ 1،197 11۲ 71،711 71،159 شمال -تهران استان  99

 11۲ 11،511 11۲ 17،115 31،179 جنوب -تهران استان  91

 17۲ 5،111 13۲ 73،557 11،111 شمال -تهران شهر  95

 79۲ 71،533 11۲ 711،991 711،391 مرکز -تهران شهر  91

 11۲ 73،511 11۲ 11،171 31،791 شرق -تهران شهر  97

 71۲ 71،911 19۲ 11،511 11،379 غرب -تهران شهر  91

 91۲ 11،391 11۲ 11،117 31،159 جنوب -تهران شهر  93

 %85 185،791 %15 2،937،238 2،729،327 جمع کل

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزیهای سیستم مشاغل و گزارشسامانه : منبع

 
 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 13  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 نشده یدگیرس و اظهارنامه يدارا 8931 سال عملکرد حقوقی اشخاص يهاپرونده -1-9جدول 

 سطح مودي اداره کل
تعداد * 

 اظهارنامه

تعداد * 

 رسیدگی شده

 درصد 

 رسیدگی شده

هاي  اظهارنامه *

 رسیدگی نشده

درصد 

 رسیدگی نشده

 آذربايجان شرقی

 11۲ 311 11۲ 131 7،117 بزرگ

 11۲ 913 11۲ 711 113 متوسط

 19۲ 9،319 11۲ 7،157 5،931 کوچك

 آذربايجان غربی

 99۲ 115 11۲ 511 153 بزرگ

 17۲ 717 53۲ 191 935 متوسط

 13۲ 9،131 97۲ 7،191 5،911 کوچك

 اردبیل

 11۲ 797 51۲ 711 977 بزرگ

 17۲ 51 53۲ 15 719 متوسط

 57۲ 7،115 13۲ 313 1،111 کوچك

 اصفهان

 15۲ 7،111 95۲ 375 1،193 بزرگ

 11۲ 513 11۲ 119 111 متوسط

 11۲ 77،191 11۲ 9،551 71،111 کوچك

 البرز

 11۲ 119 11۲ 553 7،911 بزرگ

 11۲ 919 11۲ 31 175 متوسط

 35۲ 1،731 5۲ 177 1،113 کوچك

 ايالم

 11۲ 95 19۲ 31 797 بزرگ

 71۲ 77 19۲ 51 15 متوسط

 73۲ 751 17۲ 199 119 کوچك

 بوشهر

 55۲ 919 15۲ 111 513 بزرگ

 19۲ 11 51۲ 11 751 متوسط

 11۲ 195 11۲ 131 7،713 کوچك

 چهارمحال و بختیاري

 51۲ 117 11۲ 711 915 بزرگ

 17۲ 51 53۲ 19 711 متوسط

 17۲ 175 93۲ 113 7،711 کوچك

 خراسان جنوبی

 1۲ 11 39۲ 111 111 بزرگ

 11۲ 11 11۲ 11 31 متوسط

 51۲ 311 11۲ 173 7،133 کوچك

 11۲ 7،159 11۲ 551 1،111 بزرگ خراسان رضوي



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 31  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 سطح مودي اداره کل
تعداد * 

 اظهارنامه

تعداد * 

 رسیدگی شده

 درصد 

 رسیدگی شده

هاي  اظهارنامه *

 رسیدگی نشده

درصد 

 رسیدگی نشده

 11۲ 171 11۲ 711 553 متوسط

 11۲ 1،551 91۲ 1،111 71،513 کوچك

 خراسان شمالی

 11۲ 11 11۲ 711 711 بزرگ

 71۲ 1 11۲ 51 11 متوسط

 91۲ 111 11۲ 519 111 کوچك

 خوزستان

 51۲ 331 11۲ 195 7،111 بزرگ

 11۲ 931 91۲ 119 535 متوسط

 59۲ 1،191 11۲ 1،131 5،991 کوچك

 زنجان

 15۲ 911 95۲ 711 131 بزرگ

 51۲ 11 11۲ 13 715 متوسط

 11۲ 311 91۲ 511 7،511 کوچك

 سمنان

 11۲ 119 51۲ 937 111 بزرگ

 59۲ 791 11۲ 711 151 متوسط

 11۲ 7،111 11۲ 111 1،111 کوچك

 سیستان و بلوچستان

 11۲ 111 59۲ 157 111 بزرگ

 91۲ 11 11۲ 777 753 متوسط

 13۲ 7،179 97۲ 151 7،113 کوچك

 فارس

 55۲ 131 15۲ 511 7،117 بزرگ

 11۲ 911 11۲ 791 111 متوسط

 19۲ 1،195 91۲ 1،911 1،115 کوچك

 قزوين

 15۲ 959 55۲ 193 131 بزرگ

 19۲ 719 11۲ 15 711 متوسط

 13۲ 7،173 17۲ 111 1،113 کوچك

 قم

 91۲ 717 11۲ 111 115 بزرگ

 15۲ 15 55۲ 55 711 متوسط

 15۲ 7،911 75۲ 113 7،175 کوچك

 کردستان

 51۲ 731 11۲ 717 915 بزرگ

 11۲ 11 51۲ 31 717 متوسط

 51۲ 7،199 11۲ 111 7،315 کوچك



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 37  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 سطح مودي اداره کل
تعداد * 

 اظهارنامه

تعداد * 

 رسیدگی شده

 درصد 

 رسیدگی شده

هاي  اظهارنامه *

 رسیدگی نشده

درصد 

 رسیدگی نشده

 کرمان

 91۲ 951 19۲ 533 313 بزرگ

 51۲ 711 11۲ 753 915 متوسط

 11۲ 1،511 91۲ 7،119 1،717 کوچك

 کرمانشاه

 11۲ 777 51۲ 751 119 بزرگ

 91۲ 97 11۲ 53 31 متوسط

 55۲ 111 15۲ 171 7،911 کوچك

کهگیلويه و بوير 

 احمد

 17۲ 93 13۲ 715 711 بزرگ

 75۲ 79 15۲ 11 15 متوسط

 71۲ 17 31۲ 111 117 کوچك

 گلستان

 17۲ 157 93۲ 115 191 بزرگ

 11۲ 751 91۲ 11 191 متوسط

 11۲ 1،117 11۲ 7،597 9،111 کوچك

 گیالن

 11۲ 593 51۲ 531 7،799 بزرگ

 51۲ 159 11۲ 731 151 متوسط

 11۲ 1،759 99۲ 1،151 1،119 کوچك

 لرستان

 11۲ 15 11۲ 131 911 بزرگ

 79۲ 11 11۲ 797 757 متوسط

 17۲ 7،117 53۲ 7،117 1،511 کوچك

 مازندران

 11۲ 195 59۲ 119 7،551 بزرگ

 11۲ 171 11۲ 719 579 متوسط

 11۲ 1،111 11۲ 7،111 1،715 کوچك

 مرکزي

 17۲ 911 53۲ 511 359 بزرگ

 11۲ 111 71۲ 15 913 متوسط

 39۲ 1،351 1۲ 191 9،735 کوچك

 هرمزگان

 11۲ 315 91۲ 111 7،115 بزرگ

 11۲ 191 11۲ 11 977 متوسط

 15۲ 1،111 15۲ 111 9،177 کوچك

 همدان
 15۲ 715 15۲ 913 131 بزرگ

 11۲ 59 11۲ 711 117 متوسط



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 31  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 سطح مودي اداره کل
تعداد * 

 اظهارنامه

تعداد * 

 رسیدگی شده

 درصد 

 رسیدگی شده

هاي  اظهارنامه *

 رسیدگی نشده

درصد 

 رسیدگی نشده

 11۲ 7،111 91۲ 119 1،157 کوچك

 يزد

 11۲ 173 59۲ 111 131 بزرگ

 17۲ 191 13۲ 31 995 متوسط

 19۲ 7،137 11۲ 111 1،111 کوچك

موديان  -تهران شهر 

 بزرگ

 11۲ 531 91۲ 919 311 بزرگ

 11۲ 1 99۲ 1 1 متوسط

 11۲ 19 91۲ 11 13 کوچك

 شرق -تهران شهر 

 11۲ 511 91۲ 111 111 بزرگ

 19۲ 735 11۲ 17 111 متوسط

 51۲ 1،153 11۲ 9،113 1،711 کوچك

 غرب -تهران شهر 

 11۲ 7،917 91۲ 113 1،151 بزرگ

 37۲ 591 3۲ 57 513 متوسط

 11۲ 71،111 11۲ 1،111 71،371 کوچك

 مرکز -تهران شهر 

 11۲ 391 59۲ 7،151 7،331 بزرگ

 11۲ 957 91۲ 751 519 متوسط

 57۲ 1،137 13۲ 1،573 3،971 کوچك

 شمال -تهران شهر 

 19۲ 1،191 11۲ 111 9،911 بزرگ

 11۲ 131 71۲ 771 111 متوسط

 11۲ 1،111 11۲ 1،315 71،113 کوچك

 جنوب -تهران شهر 

 11۲ 91 11۲ 71 11 بزرگ

 19۲ 71 91۲ 1 71 متوسط

 13۲ 111 97۲ 771 913 کوچك

 غرب -تهران استان 

 11۲ 191 91۲ 115 191 بزرگ

 11۲ 719 91۲ 17 111 متوسط

 19۲ 7،119 91۲ 193 1،171 کوچك

 شرق -تهران استان 

 11۲ 13 91۲ 51 719 بزرگ

 13۲ 11 57۲ 19 15 متوسط

 99۲ 713 11۲ 917 511 کوچك



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 39  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 سطح مودي اداره کل
تعداد * 

 اظهارنامه

تعداد * 

 رسیدگی شده

 درصد 

 رسیدگی شده

هاي  اظهارنامه *

 رسیدگی نشده

درصد 

 رسیدگی نشده

 شمال -تهران استان 

 11۲ 151 91۲ 711 111 بزرگ

 11۲ 51 11۲ 99 19 متوسط

 15۲ 7،711 15۲ 911 7،515 کوچك

 جنوب -تهران استان 

 59۲ 917 11۲ 975 111 بزرگ

 59۲ 711 11۲ 31 731 متوسط

 35۲ 1،111 5۲ 791 1،131 کوچك

 جمع کل

 51۲ 11،199 11۲ 75،113 91،171 بزرگ

 15۲ 1،115 95۲ 9،191 71،311 متوسط

 11۲ 715،753 91۲ 51،171 755،915 کوچك

 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزیسامانه اشخاص حقوقی و : منبع

 

 هاي کمی فرآيندي ادارات کل امور مالیاتی در بخش مالیات بر کاال و خدمات  شاخص. 9

صدور و های همچنین تعداد پرونده. پرونده مهم در بخش کاال و خدمات مشخص شده است 1111تعداد 

 سراسر کشور یاتیکل امور مال بر ارزش افزوده ادارات یاتمالاز  کل ريمد معاون و کل ريمدابالغ برگ قطعی 

 .پرونده است 76911برابر با  7931در دی و بهمن ماه سال 

 

 

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 31  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

  یاتیمال امور کل ادارات افزوده ارزش بر اتیمال رکليمد معاون و رکليمد مهم پرونده تعداد -7-9جدول 

 8931 سال در کشور سراسر

ف
دي

ر
 

 اداره کل

تعداد          

پرونده 

هاي 

 مهم

 سه ماهه دوم سه ماهه اول
سه ماهه 

 سوم

دي و 

 بهمن

تعداد 

 رسیدگی

صدور و 

ابالغ  برگ 

مطالبه يا 

 استرداد

صدور و 

ابالغ برگ 

 قطعی

تعداد 

 رسیدگی

صدور و 

ابالغ  برگ 

مطالبه يا 

 استرداد

صدور و 

ابالغ برگ 

 قطعی

صدور و 

ابالغ برگ 

 قطعی

صدور و 

ابالغ برگ 

 قطعی

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 آذربايجان شرقی 8

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 آذربايجان غربی 2

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 اردبیل 9

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 اصفهان 1

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 البرز 5

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 ايالم 1

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 بوشهر 7

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 چهارمحال بختیاري 1

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 خراسان جنوبی 3

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 خراسان رضوي 83

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 خراسان شمالی 88

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 خوزستان 82

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 زنجان 89

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 سمنان 81

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 سیستان و بلوچستان 85

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 فارس 81

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 قزوين 87

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 قم 81

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 کردستان 83

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 کرمان 23

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 کرمانشاه 28

 11 711 91 711 711 91 711 711 111کهگیلويه و بوير  22



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 35  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

ف
دي

ر
 

 اداره کل

تعداد          

پرونده 

هاي 

 مهم

 سه ماهه دوم سه ماهه اول
سه ماهه 

 سوم

دي و 

 بهمن

تعداد 

 رسیدگی

صدور و 

ابالغ  برگ 

مطالبه يا 

 استرداد

صدور و 

ابالغ برگ 

 قطعی

تعداد 

 رسیدگی

صدور و 

ابالغ  برگ 

مطالبه يا 

 استرداد

صدور و 

ابالغ برگ 

 قطعی

صدور و 

ابالغ برگ 

 قطعی

صدور و 

ابالغ برگ 

 قطعی

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

مدير کل و 

 معاون

 احمد

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 گلستان 29

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 گیالن 21

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 لرستان 25

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 مازندران 21

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 مرکزي 27

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 هرمزگان 21

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 همدان 23

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 يزد 93

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 شهر تهران 98

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 تهران جنوب 92

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 استان تهران 99

 11 711 91 711 711 91 711 711 111 مؤديان بزرگ 91

 8،913 9،133 8،323 9،133 9،133 8،323 9،133 9،133 1،133 جمع

 .باشد یم یدسترس قابل  افزوده ارزش بر اتیمال  سامانه در که بوده، مورد حسب افزوده ارزش بر اتیمال دوره 95 حداکثر و  1 حداقل شامل پرونده، هر -

 سازمان امور مالیاتی کشورمعاونت فناوری های مالیاتی : منبع



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 31  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 8931 هاي مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امورمالیاتی سراسرکشور سال سازي ساير پرونده قطعی :1-9جدول 
ف

ردي
 

 استان اداره کل

جمع کل  

تعداد 

گزارش 

 رسیدگی

تعداد 

دوره برای 

اشخاص 

 حقوقی

تعداد 

دوره برای 

اشخاص 

 حقیقی

صدور برگه 

مطالبه يا 

 استرداد

ابالغ برگه 

مطالبه يا 

 استرداد

 تمكین

حل و 

فصل 

 (توافق)

طرح در 

 هیئت

صدور 

 رأی هیئت

صدور اوراق 

 قطعی

ابالغ برگ 

 قطعی

ارسال به 

 اجرائیات

833% 53% 53% 833% 833% 15% 13% 85% 85% 35% 35% 83% 

 1،511 15،111 15،111 1،111 1،111 73،111 17،111 11،111 11،111 11،111 11،111 11،111 آذربايجان شرقی 8

 9،191 91،911 91،911 5،711 5،711 79،111 75،911 91،111 91،111 71،111 71،111 91،111 ايجان غربیآذرب 2

 1،111 11،111 11،111 9،311 9،311 71،111 77،111 11،111 11،111 79،111 79،111 11،111 اردبیل 9

 3،131 31،311 31،311 75،911 75،911 11،111 15،311 711،111 711،111 57،111 57،111 711،111 اناصفه 1

 1،151 11،511 11،511 1،511 1،511 71،111 79،511 91،111 91،111 75،111 75،111 91،111 البرز 5

 7،195 71،951 71،951 7،351 7،351 5،111 5،151 79،111 79،111 1،511 1،511 79،111 مايال 1

 7،311 73،111 73،111 9،111 9،111 1،111 3،111 11،111 11،111 71،111 71،111 11،111 ربوشه 7

 7،115 71،151 71،151 1،151 1،151 1،111 1،151 75،111 75،111 1،511 1،511 75،111 محال بختیاریچهار 1

 7،115 71،151 71،151 1،151 1،151 1،111 1،151 75،111 75،111 1،511 1،511 75،111 ان جنوبیخراس 3

 1،975 19،751 19،751 77،551 77،551 91،111 91،151 11،111 11،111 91،511 91،511 11،111 سان رضویخرا 83

 7،991 79،911 79،911 1،711 1،711 5،111 1،911 71،111 71،111 1،111 1،111 71،111 سان شمالیخرا 88

 5،131 51،311 51،311 3،911 3،911 11،111 11،311 11،111 11،111 97،111 97،111 11،111 خوزستان 82

 7،115 71،151 71،151 1،151 1،151 1،111 1،551 73،111 73،111 3،511 3،511 73،111 زنجان 89

 7،115 71،151 71،151 1،151 1،151 1،111 1،551 73،111 73،111 3،511 3،511 73،111 انسمن 81

 7،511 75،111 75،111 1،111 1،111 1،111 1،111 71،111 71،111 1،111 1،111 71،111 تان و بلوچستانسیس 85

 5،571 55،711 55،711 1،111 1،111 19،111 11،711 51،111 51،111 13،111 13،111 51،111 سفار 81

 1،111 11،111 11،111 9،311 9،311 71،111 77،111 11،111 11،111 79،111 79،111 11،111 ينقزو 87

 7،511 75،111 75،111 1،111 1،111 1،111 1،111 71،111 71،111 1،111 1،111 71،111 قم 81

 1،111 11،111 11،111 9،111 9،111 3،111 71،111 11،111 11،111 71،111 71،111 11،111 ستانکرد 83

 9،331 93،311 93،311 1،911 1،911 71،111 71،311 11،111 11،111 17،111 17،111 11،111 کرمان 23

 7،335 73،351 73،351 9،751 9،751 1،111 3،151 17،111 17،111 71،511 71،511 17،111 کرمانشاه 28

 7،511 75،111 75،111 1،111 1،111 1،111 1،111 71،111 71،111 1،111 1،111 71،111 یلويه و بوير احمدکهگ 22

 1،111 11،111 11،111 9،311 9،311 71،111 77،111 11،111 11،111 79،111 79،111 11،111 تانگلس 29

 9،111 91،111 91،111 1،111 1،111 71،111 71،111 11،111 11،111 11،111 11،111 11،111 نگیال 21

 1،915 19،151 19،151 9،151 9،151 71،111 77،151 15،111 15،111 71،511 71،511 15،111 لرستان 25

 1،115 11،151 11،151 1،151 1،151 11،111 11،351 57،111 57،111 15،511 15،511 57،111 ندرانماز 21

 1،315 13،151 13،151 1،151 1،151 71،111 79،351 97،111 97،111 75،511 75،511 97،111 زیمرک 27

 7،195 71،951 71،951 7،351 7،351 5،111 5،151 79،111 79،111 1،511 1،511 79،111 زگانهرم 21

 7،335 73،351 73،351 9،751 9،751 1،111 3،151 17،111 17،111 71،511 71،511 17،111 انهمد 23

 1،111 11،111 11،111 1،111 1،111 77،111 71،111 11،111 11،111 71،111 71،111 11،111 يزد 93

 11،139 111،315 111،315 97،115 97،115 11،111 35،715 177،511 177،511 715،151 715،151 177،511 تهران شهر 98

 111 1،111 1،111 7،111 7،111 9،111 9،111 1،111 1،111 1،111 1،111 1،111 ان جنوبتهر 92

 5،111 51،115 51،115 3،115 3،115 11،111 11،115 11،511 11،511 91،151 91،151 11،511 استان تهران 99

 115 1،151 1،151 7،151 7،151 1،111 9،751 1،111 1،111 ـ 1،111 1،111 مؤديان بزرگ 91

 771،915 7،719،151 7،719،151 719،511 719،511 117،111 911،511 7،195،111 7،195،111 171،111 117،111 7،195،111 جمع

کشورمعاونت فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی : منبع



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 31  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروي انسانی و آموزش: فصل چهارم

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 31  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 مقدمه .7

 های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ هايی است که به وسیله آن فعالیتسازمانی، راه يا شیوهساختار 

اداری وجود سله مراتب لاين ساختار تعیین کننده  روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در س .شودمی

های کننده قابلیترين عامل ايجادتارزش امروزه منابع انسانی با. نمايددارد و حیطه کنترل مديران را مشخص می

ريزی برنامه نیازمند ها محسوب شده، لذابرای سازماناست و عامل انسانی منبع راهبردی  سازمانهر کلیدی 

ها و اه سازمان امور مالیاتی کشور نیز به منظور حل چالشدر اداره کل منابع انسانی و رف. استراتژيك است

تدوين متناسب با برنامه استراتژيك سازمان ريزی استراتژيك منابع انسانی دستیابی به اهداف سازمانی، برنامه

های های انسانی و سازمانی در فهرست سیاستاز اين رو، قرار گرفتن توسعه هدفمند سرمايه .گرديده است

ابالغی وزير محترم امور اقتصادی و دارايی و ارائه آموزش و توسعه مديريت منابع انسانی  نظام مالیاتی گانهشش

های اخیر سازمان امور الین اين نكته است که در سمب کشور یبه عنوان يكی از اهدف کالن سازمان امور مالیات

ف راهبردهايی نظیر توسعه تفكر رده است و با تعريککشور حرکت خود را در اين مسیر آغاز مالیاتی 

های نیروی انسانی و استراتژيك در سازمان، ايجاد نظام ارزيابی عملكرد مناسب کارکنان، بهبود مستمر مهارت

 .پیمايدساالری، در مسیر دستیابی به اهداف واالتر راه مینیز توسعه رويكرد نظام شايسته

به مروری اجمالی در خصوص وضعیت نیروی انسانی  در اين فصل نیروی انسانی، با توجه به اهمیت موضوع

مانند نوع استخدام، های سازمانی گیریهای اساسی و مورد نیاز در تصمیمدر شاخص سازمان امور مالیاتی کشور

 .شودصیالت و رده پستی پرداخته میسطح تح

 ها و درآمدهاي مالیاتی به منابع انسانیهزينهنسبت شاخص . 2

ذاتی و قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در کنار تكالیف مختلفی که در اسناد باالدستی و قوانین  وظايف

اشی از تغییرات قیمت نفت و نو تحوالت ینی شده از يك سو بپیشبرنامه پنجم توسعه برای نظام مالیاتی کشور 

حاصل از فروش نفت و تكیه بر منابع و به تبع آن لزوم قطع وابستگی به درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان 

طیر دو خهای داخلی از سوی ديگر، اهمیت و نقش غیرقابل انكار نظام مالیاتی کشور را در اين برهه نمندیاتو



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 33  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

گردد سهم هر يك از کارکنان از مالحظه می( 7-1)و نمودار ( 7-1)همانطور که در جدول . چنان کرده است

اين در حالی است میلیارد ريال است،  916171و  976915یشتر از به ترتیب ب 31و  7931درآمد مالیاتی در سال 

 کاهش 31نفر در سال  916131به  31نفر در سال  916111از ور ـمالیاتی کل کش که تعداد کارکنان سازمان امور

  .شودمنابع انسانی درآمد مالیاتی از رشد بیشتری برخوردار می کاهشتوان بیان کرد با ذا میـيافته است، ل

. گیرداز جمله منابع انسانی را در بر می باشد که همه عواملنكته حائز اهمیت ديگر هزينه وصول مالیات می

. آيد به صورت متوالی هزينه وصول مالیات در حال افزايش استاز اطالعات جدول نیز بدست میهمانطور که 

درصدی در  1/7گردد که هزينه وصول به درآمدهای مالیاتی محاسبه میينه وصول از طريق نسبت اعتبارات هز

سازی بستری مناسب جهت باشد، از اين رو با توجه به ضرورت آمادهمی 31درصدی در سال  5/7و  31سال 

  .محدوده مناسبی قرار داردانسانی، سازمان در سازی طرح جامع مالیاتی و نیز افزايش تعداد نیروی پیاده

 میلیارد ريال – 8938-37هاي طی سال اعتبارات سازمان امور مالیاتی کشور -8-1جدول 

 8937 8931 8935 8931 8939 8932 8938 اطالعات و نحوه محاسبه

اعتبارات به : هزينه وصول مالیات

 درآمد مالیاتی
9/7۲ 1/7۲ 17/7۲ 11/7۲ 1/7۲ 1/7۲ 5/7۲ 

درآمد : در درآمد مالیاتیسهم هر فرد 

 مالیاتی به جمع پرسنل
71 73 11 11 91 976915 916171 

 116131 116111 116911 116713 116113 116197 716111 تعداد پرسنل رسمی و پیمانی

 96131 96111 96117 96119 96179 96319 16717 تعداد پرسنل قرار دادي

 916131 916111 916111 916151 136111 116911 116113 *جمع پرسنل

 7671161116311 33161536991 761716111 1196111 1136157 1316113 9356711 درآمد مالیاتی

 37 0تحلیلی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور سال  -سالنامه آماری: منبع  

 

 

 

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 8938-37سرانه مالیات وصول شده طی سال هاي  -8-1نمودار 

 

 انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و درآمدهاي مالیاتیتعداد منابع . 9

-31های را طی سال تعداد منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و میزان درآمدهای مالیاتی (1-1)نمودار 

اين  .انسانی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزايش يافته است یبا افزايش تعداد نیرو .دهدنشان می 7931

گیری در افزايش چشم 7937گذار سازمان از سیستم سنتی به مدرن از سال که به دلیلنكته صحیح است 

 . شودايم، لیكن تعداد نیروی انسانی يكی از عوامل مهم در اين فرآيند محسوب میرا شاهد بوده مدهایدرآ

 مالیاتیتعداد کل نیروهاي سازمان امور مالیاتی کشور و درآمدهاي  -2-1نمودار 
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 میلیارد ريال -درآمد مالیاتی تعداد کل پرسنل سازمان



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 717  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 ي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدامورتعداد نی. 1

. بهره گرفته شد 7935-31های وضعیت سازمان از نظر نوع استخدام در سال نموداربهتر از برای تحلیل 

نیروی  سپس شاغلین پیمانی بیشترين سهمدهد، تعداد شاغلین رسمی و نشان می( 9-1) نمودارهمانطور که 

در از کل نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور شاغلین رسمی سهم دهند، بطوری که انسانی را تشكیل می

 11برابر با  درصد، و سهم شاغلین پیمانی از کل نیروی انسانی سازمان نیز تقريباً 19برابر با  تقريباً 31و  35سال 

درصد شاغلین سازمان امور مالیاتی کل کشور را تشكیل  79همچنین نیروهای قراردادی در حدود . درصد است

دهند و همچنین تعداد درصد کل کارکنان را تشكیل می 5/11، شاغلین رسمی و پیمانی 7931در سال  .دهندمی

پست مصوب، سازمان امور  99779نفر است که با در نظر گرفتن تعداد  1111( کارمعین)کارکنان قراردادی 

قانون مديريت خدمات کشوری مبنی بر سقف بكارگیری نیروهای قراردادی  91ه ذيل ماده مالیاتی کشور تبصر

 .را رعايت نموده و نیروی قراردادی مازاد در سازمان وجود ندارد

 درصد/نفر -و سهم هر يک از منابع استخدامی از کل پرسنل تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور -2-1جدول 

 8937سال  8931سال  8935سال  استخدامیوضعیت 

 916131 916179 916111 کل پرسنل سازمان امور مالیاتی کشور

تعداد شاغلین 

 رسمی

سهم شاغلین رسمی از کل پرسنل 

 17/19 716931 11/19 736111 17/19 736131 سازمان

تعداد شاغلین 

 پیمانی

سهم شاغلین پیمانی از کل پرسنل 

 39/19 16911 11/19 16771 39/19 16191 سازمان

تعداد شاغلین 

 قراردادي

سهم شاغلین قراردادي از کل 

 پرسنل سازمان
96117 11/71 96111 15/71 96131 11/71 

 7931تحلیلی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور سال  -سالنامه آماری: منبع      

 

 

 

 

 

 مالیاتی به تفکیک نوع استخدامتعداد نیروي انسانی سازمان امور  -9-1نمودار 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 

 

ضعیت تعداد نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را به تفكیك نوع و( 1-1) و (9-1)همچنین جداول 

 .دندهو به تفكیك استانی نشان می -رسمی، پیمانی، انجام کار معین و مشاغل کارگری -استخدام

1 

5111 

71111 

75111 

11111 

 تعداد شاغلین قراردادی تعداد شاغلین پیمانی تعداد شاغلین رسمی

 7931سال  7931سال  7935سال 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 719  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 8931تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدام سال  -9-1جدول 
 تعداد کارکنان مشاغل کارگري کار معین رسمی پیمانی سازمان محل خدمت

 7911 11 15 191 911 اداره کل امور مالیاتی استان آذربايجان شرقی

 177 91 11 593 113 اداره کل امور مالیاتی استان آذربايجان غربی

 15 971 713 اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل
 

511 

 1191 711 771 7911 131 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 117 11 711 131 715 اداره کل امور مالیاتی استان البرز

 91 711 771 اداره کل امور مالیاتی استان ايالم
 

131 

 575 93 91 115 713 بوشهراداره کل امور مالیاتی استان 

 915 7 11 711 791 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري

 911 77 73 711 711 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

 7351 53 711 7191 591 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي

 971 3 73 711 773 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی

 7131 51 31 173 995 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 111 11 11 115 791 اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

 111 1 91 111 791 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

 111 1 91 111 713 اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان

 7911 11 93 111 931 مالیاتی استان فارساداره کل امور 

 597 71 11 915 751 اداره کل امور مالیاتی استان قزوين

 171 77 93 191 791 اداره کل امور مالیاتی استان قم

 111 77 13 115 119 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان

 391 95 11 515 151 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

 511 79 91 951 711 کل امور مالیاتی استان کرمانشاهاداره 

 15 711 711 اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلويه و بوير احمد
 

113 

 531 73 91 937 751 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

 7111 3 35 111 171 اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

 511 3 95 971 733 لرستاناداره کل امور مالیاتی استان 

 7153 11 713 131 115 اداره کل امور مالیاتی استان مازندران

 511 15 91 911 711 اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي

 911 1 97 171 791 اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان

 551 75 91 951 755 اداره کل امور مالیاتی استان همدان

 517 97 17 971 791 مالیاتی استان يزد اداره کل امور

 1599 111 313 1113 7111 امور مالیاتی شهر واستان تهران

 7911 93 911 111 119 ستاد سازمان امور مالیاتی کشور

 91111 311 1111 71131 1111 کل

 و رفاه منابع انسانیاداره کل  :منبع



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 8937تعداد نیروي انسانی سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک نوع استخدام سال  -1-1جدول 
 تعداد کارکنان مشاغل کارگري کار معین رسمی پیمانی سازمان محل خدمت

 7131 11 11 115 911 اداره کل امور مالیاتی استان آذربايجان شرقی

 139 91 11 519 111 اداره کل امور مالیاتی استان آذربايجان غربی

 571 1 15 915 711 اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

 1113 711 771 7131 137 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 137 15 31 111 733 اداره کل امور مالیاتی استان البرز

 139 1 99 757 713 اداره کل امور مالیاتی استان ايالم

 571 93 91 111 751 بوشهراداره کل امور مالیاتی استان 

 995 1 11 711 713 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري

 951 77 73 711 711 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

 7311 53 711 7739 511 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي

 911 3 73 751 771 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی

 7111 59 31 131 917 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 111 111 11 117 713 اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

 197 3 91 111 711 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

 171 1 91 111 711 اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان

 7111 13 11 131 911 مالیاتی استان فارساداره کل امور 

 511 71 53 133 711 اداره کل امور مالیاتی استان قزوين

 171 71 91 191 799 اداره کل امور مالیاتی استان قم

 115 71 11 119 111 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان

 371 95 11 555 111 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

 511 79 13 915 759 کل امور مالیاتی استان کرمانشاهاداره 

 111 1 11 711 719 اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلويه و بوير احمد

 537 73 91 913 759 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

 7171 3 31 131 111 اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

 511 1 95 973 111 لرستاناداره کل امور مالیاتی استان 

 7117 11 711 119 199 اداره کل امور مالیاتی استان مازندران

 515 15 97 959 711 اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي

 171 1 91 111 711 اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان

 515 75 91 911 751 اداره کل امور مالیاتی استان همدان

 511 97 73 913 715 مالیاتی استان يزد اداره کل امور

 1111 111 7191 1591 7131 امور مالیاتی شهر واستان تهران

 7111 91 975 191 111 ستاد سازمان امور مالیاتی کشور

 91131 311 1111 71931 1911 کل

 و رفاه منابع انسانیاداره کل  :منبع



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 715  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 تحصیالت سطح تفکیک به کشور مالیاتی امور سازمان انسانی نیروي تعداد. 5

همانطور که . وضعیت منابع انسانی سازمان از نظر سطح تحصیالت قابل مشاهده می باشد (1-1)نمودار در 

درصد کل نیروها  19کارکنان با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر تقريبا  31نمايید در ابتدای سال مالحظه می

برنامه عملیاتی نقشه راه اصالح نظام اداری در خصوص نسبت  الزام قانونی در. را به خود اختصاص داده اند

ذکر شده ۲ 51حداقل  7931کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر برای دستگاه های اجرايی تا سال 

 توان نتیجه گرفت سازمان امور مالیاتی کشور در اين زمینه از سازمان های پیشرو در میان است لذا می

 (.7931تحلیلی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور، -سالنامه آماری)يی کشور می باشد ه های اجرادستگا

 تعداد نیروي انسانی سازمان امورمالیاتی کشور به تفکیک مدرک تحصیلی -1-1نمودار 

 

ها را به تفكیك مدرک تعداد نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور و استان (1-1) و( 5-1)جداول 

 .دهندنشان می 7931-31های لصیلی طی ساتح

1 
1111 
1111 
1111 
1111 

71111 
71111 
71111 
71111 
71111 
11111 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی ديپلم و پايین تر

1396 4089 1971 18137 6469 20 

1397 3616 1716 16921 8210 27 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 8931تعداد نیروي انسانی سازمان امورمالیاتی کشور به تفکیک واحد سازمانی و مدرک تحصیلی در سال  -5-1جدول 

 سازمان محل خدمت
دیپلم و 

 پایین تر
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد
 دکتری

تعداد 

 کارکنان

درصد کارشناسی 

 و باالتر

11۲ 7911 1 135 191 11 31 امور مالیاتی استان آذربايجان شرقی اداره کل  

11۲ 177 7 731 133 15 11 اداره کل امور مالیاتی استان آذربايجان غربی  

13۲ 511 7 719 919 11 95 اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل  

19۲ 1191 1 911 7713 791 171 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان  

11۲ 117 1 713 111 57 719 اداره کل امور مالیاتی استان البرز  

39۲ 131 1 11 731 1 79 اداره کل امور مالیاتی استان ايالم  

11۲ 575 1 19 919 91 95 اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر  

اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و 

 بختیاري
91 71 171 11 1 915 11۲  

11۲ 911 1 17 113 77 15 امور مالیاتی استان خراسان جنوبیاداره کل   

17۲ 7351 7 111 7913 711 191 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي  

11۲ 971 1 11 197 3 11 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی  

17۲ 7131 1 191 119 11 711 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان  

11۲ 111 1 713 131 11 17 اداره کل امور مالیاتی استان زنجان  

11۲ 111 1 771 115 15 91 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان  

اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و 

 بلوچستان
11 71 111 37 1 111 31۲  

11۲ 7911 1 111 135 711 713 اداره کل امور مالیاتی استان فارس  

13۲ 597 1 791 917 11 91 کل امور مالیاتی استان قزويناداره   

13۲ 171 1 17 111 95 51 اداره کل امور مالیاتی استان قم  

15۲ 111 1 771 117 11 15 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان  

11۲ 391 1 711 511 11 711 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان  

11۲ 511 1 799 911 91 57 کرمانشاه اداره کل امور مالیاتی استان  

اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلويه و بوير 

 احمد
71 1 719 11 1 113 39۲  

15۲ 531 1 711 955 11 17 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان  

11۲ 7111 1 153 511 15 751 اداره کل امور مالیاتی استان گیالن  

11۲ 511 1 711 991 11 11 لرستاناداره کل امور مالیاتی استان   

19۲ 7153 7 931 151 15 715 اداره کل امور مالیاتی استان مازندران  

11۲ 511 1 755 953 71 51 اداره کل امور مالیاتی استان مرکزي  

11۲ 911 1 11 151 73 15 اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان  

11۲ 551 1 713 971 91 13 اداره کل امور مالیاتی استان همدان  

15۲ 517 1 711 111 11 55 اداره کل امور مالیاتی استان يزد  

11۲ 1599 1 7111 1111 511 7119 امور مالیاتی شهر و استان تهران  

11۲ 7911 3 171 517 771 151 ستاد سازمان امور مالیاتی کشور  

11۲ 91111 11 1113 71791 7317 1113 کل  

 و رفاه انسانی منابعاداره کل  :منبع                      



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 8937تعداد نیروي انسانی سازمان امورمالیاتی کشور به تفکیک واحد سازمانی و مدرک تحصیلی در سال  -6-1جدول 

 سازمان محل خدمت
دیپلم و 

 پایین تر
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد
 تعداد کارکنان دکتری

 7131 1 913 155 11 11 آذربايجان شرقیاداره کل امور مالیاتی استان 

 139 7 111 111 17 53 اداره کل امور مالیاتی استان آذربايجان غربی

 571 7 733 111 11 11 اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

 1113 1 191 7111 771 919 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 137 7 791 117 17 751 اداره کل امور مالیاتی استان البرز

 139 1 39 711 3 77 اداره کل امور مالیاتی استان ايالم

 571 1 771 915 97 97 اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر

 995 1 715 731 79 15 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري

 951 1 11 199 77 11 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

 7311 7 957 7195 799 111 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوي

 911 7 11 715 1 15 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی

 7111 1 117 117 11 791 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 111 1 759 111 71 17 اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

 197 1 711 191 17 91 مالیاتی استان سمناناداره کل امور 

 171 1 717 113 1 11 اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان

 7111 7 151 119 713 711 اداره کل امور مالیاتی استان فارس

 511 1 711 911 71 97 اداره کل امور مالیاتی استان قزوين

 171 1 37 113 11 13 اداره کل امور مالیاتی استان قم

 115 1 751 157 73 17 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان

 371 1 191 511 11 773 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

 511 1 713 111 91 91 اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه

 111 1 33 751 1 3 اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلويه و بوير احمد

 537 1 711 911 11 59 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

 7171 1 993 111 11 713 اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

 511 1 731 911 11 11 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان

 7117 7 117 531 17 711 اداره کل امور مالیاتی استان مازندران

 515 1 179 919 75 51 مرکزي اداره کل امور مالیاتی استان

 171 1 19 111 11 17 اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان

 515 1 711 111 11 11 اداره کل امور مالیاتی استان همدان

 511 1 739 111 17 51 اداره کل امور مالیاتی استان يزد

 1111 71 7191 1751 131 7771 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 7111 71 131 511 13 711 سازمان امور مالیاتی کشورستاد 

 91131 11 1171 71317 7171 9171 کل

 و رفاه انسانی منابعاداره کل  :منبع                    



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي        آمار، عملکرد و نرخ: فصل پنجم

 مالیاتی بین المللی
 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 713  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

  OECD درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي عضو. 8

جهـت  گـذاران مالیـاتی   توانـد منبـع مفیـدی را در اختیـار سیاسـت      تجربیات ساير کشورها میتطبیق و تلفیق 

البته مقايسـه مالیـاتی ايـران و کشـورهای در حـال توسـعه بـا کشـورهای         . شناسايی منابع مالیاتی جديد قرار دهد

کشـورها،   ها شامل سطح درآمد سرانه تفاوت های زيادی دارد که اين پیشرفته و صنعتی از بسیاری جهات تفاوت

های ادارات مالیـاتی   کار و توانمندیوسعت نسبی بخش کشاورزی، وسعت مشاغل، وسعت بخش رسمی نیروی 

سعی بـر   فصلر اين د بهتر وضعیت نظام مالیاتی ايران، با اين وجود برای بررسی. ترهنگ مالیاتی کشورهاسو ف

و مقايسـه آن بـا ايـران     OECDتصـويری از آمـار و اطالعـات مالیـاتی مربـوط بـه کشـورهای         هارائ بهآن است 

گردد، سپس سـهم  های مالیاتی اين کشورها و مقايسه آن با ايران بررسی میابتدا عملكرد شاخص. پرداخته شود

های مستقیم و غیرمستقیم از کل درآمدهای مالیاتی اين کشورها مورد تحلیل و مقايسه با های مختلف مالیاتپايه

.اين منابع درآمدی در ايران قرار خواهد گرفت

ی هـا پرداختی، 7عايدی سرمايهو مالیات بر درآمد، سود  ها به پنج گروه کلی مالیات OECD بندی در طبقه

5، مالیات بر کاال و خدمات1، مالیات بر دارايی9، مالیات بر حقوق و دستمزد1مین اجتماعیأت
کـه   شوند تقسیم می 

بـر اسـاس گـزارش اخیـر سـازمان       .باشـند های مالیاتی شامل چندين پايه مالیـاتی مـرتبط مـی   هر کدام از اين پايه

(OECD) ی و توسعه اقتصادیهمكار
ای مصـرف و نیـروی کـار،    هـ ها به سمت مالیاتتبا تغییر ترکیب مالیا ، 

 .شرفته افزايش يافته استپیدرآمدهای مالیاتی کشورهای 

 

 

 

 

                                                           
1 .Tax on income, profit and capital gain 

2 .Social security contributions 

3 .Tax on payroll and workforce 

4 .Tax on property 

5 .Tax on goods and services  
6 .Revenue Statistics , Published on November 30, 2016 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 771  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 میلیارد دالر – OECDدرآمد مالیاتی کشورهاي  -8-5جدول 
 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

5/111 استرالیا  5/111  1/131  9/111  7/153  9/911  5/111  111 7/171  9/933  1/911  911 - 

5/713 اتريش  1/795  1/751  1/711  711 5/711  9/711  7/717  9/719  1/711  1/711  715 7/711  

7/711 711 بلژيک  1/117  3/119  9/115  7/111  1/111  111 3/191  1/193  111 111 1/173  

1/919 کانادا  1/197  1/111  1/111  9/115  1/517  5/551  7/511  3/511  1/511  571 1/511  1/591  

5/15 شیلی  91 1/93  1/91  91 1/11  9/59  51 9/55  7/57  1/13  1/51  3/55  

جمهوري 

 چک

11 3/51  1/11  1/11  1/11  1/11  3/15  11 1/17  1/11  9/11  1/11  9/15  

5/797 711 دانمارک  9/711  1/751  5/711  1/711  1/751  713 1/751  7/717  793 1/717  1/713  

1/1 استونی  1/5  1 1/1  3/1  5/1  9/1  9/1  3/1  1/1  1/1  7/1  1/1  

9/37 11 فنالند  711 1/771  3/711  7/717  7/775  1/713  1/771  1/773  7/711  1/715  1/713  

1/317 فرانسه  1/7119  1/7791  7/7199  1/7771  1/7779  9/7111  3/7711  7/7115  1/7131  9/7711  1/7711  9/7731  

5/311 آلمان  7191 1/7111  7/7911  1/7199  1/7731  3/7917  5/7111  5/7913  7197 7/7157  3/7911  7911 

9/11 يونان  3/11  9/33  1/713  7/717  3/35  1/31  1/11  15 1/11  1/17  1/11  3/11  

9/17 مجارستان  7/11  7/55  1/11  3/51  1/11  7/57  7/13  9/57  1/59  1/11  9/13  5/51  

1/1 ايسلند  3/1  9/1  1/1  ¼ 1/1  5 5 5/5  1/1  1/1  5/71  3 

1/11 ايرلند  1/17  11 7/11  1/11  11 1/15  11 1/11  1/19  9/11  5/11  1/15  

1/111 ايتالیا  1/111  1/371  1/335  9/373  5/113  1/351  1/371  9/391  5/395  1/131  7/113  9/111  

5/7151 ژاپن  7113 7111 1/7951  9/7915  1/7513  7/7111  7/7113  7/7511  1/7111  5/7957  1/7571  - 

1/111 کره  1/191  1/111  9/111  1/171  1/151  1/131  1/919  1/971  911 3/911  7/917  1/177  

7/71 لوکزامبورگ  1/75  1/71  1/11  1/73  3/73  1/11  1/17  1/19  1/11  1/17  1/11  7/11  

1/33 مکزيک  779 5/711  1/793  1/717  3/795  1/751  1/751  1/713  3/713  7/711  5/713  - 

1/193 هلند  5/111  5/911  7/911  9/919  3/917  5/911  1/131  1/971  7/991  9/119  1/911  911 

1/17 نیوزيلند  1/11  7/11  1/19  1/91  3/11  7/57  7/51  1/53  5/19  1/51  9/11  1/15  

5/797 نروژ  3/711  3/711  7/737  1/753  3/713  1/113  1/177  1/111  1/739  1/711  1/719  1/751  

3/711 لهستان  3/775  1/711  1/711  9/791  1/751  5/711  1/711  5/711  1/719  5/751  1/751  1/711  

1/11 پرتغال  1/15  1/11  19 3/11  5/11  1/13  1/11  11 1/11  1/11  1/11  5/15  

1/73 اسلواکی  1/11  1/15  7/13  1/15  7/15  7/11  5/11  1/13  1/97  1/11  7/13  5/97  

1/79 اسلونی  3/71  1/71  1/11  1/71  1/71  1/71  7/71  5/71  7/71  1/75  9/71  1/71  

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 777  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

1/111 اسپانیا  1/151  591 3/519  1/115  1/111  111 1/113  1/111  1/111  5/111  5/171  5/117  

9/717 سوئد  1/739  1/173  111 5/713  1/177  5/193  1/197  9/111  1/111  1/171  1/111  1/191  

1/711 سويیس  771 1/715  9/711  1/711  9/755  9/711  1/713  3/715  3/731  5/711  1/715  1/739  

1/771 ترکیه  7/791  1/751  9/711  1/757  731 171 1/171  1/111  1/113  5/175  1/171  1/177  

3/111 انگلستان  1/111  1/7171  395 1/111  1/131  1/115  7/111  5/111  1/311  1/397  7/111  111 

1/9935 آمريکا  9/9131  1/9111  1/9117  1/9971  1/9575  1/9111  5/9111  3/1117  3/1511  1151 5/1117  9/5119  

 میانگین
OECD 

1/989  2/997  5/979  1/911  8/911  1/919  7/931  1/931  9/181  5/121  2/133  7/133  - 

   .1171درآمدهای مالیاتی، ، OECD تحلیل های درآمدی :منبع

 .باشدمقدماتی می برآورد  به صورت 2017آمار منتشر شده سال  * 

 

درصـد بـوده    5/91۲حدود  7931ايران در سال  منابع بودجه عمومی دولتنسبت درآمدهای مالیاتی به کل 

مـدهای  آسـهم در  ،7931اتی در ايـن سـال نسـبت بـه سـال      درصدی درآمدهای مالی 1/77افزايش  همزمان باکه 

تـوجهی نداشـته   تغییـر قابـل   ،7931در مقايسه با سال نیز  7931دولتی در سال منابع بودجه عمومی مالیاتی از کل 

 . است

سـود  بـر درآمـد و    همانطورکه بیـان گرديـد شـامل مالیـات     OECDهمچنین ساختار مالیاتی در کشورهای 

های تـأمین اجتمـاعی، مالیـات بـر حقـوق و دسـتمزد،       پرداختی، (هاو شرکت اشخاص حقیقیمالیات بر درآمد )

درصـد،   1/99، مالیات بر درآمد و سـود بـا   1171مالیات بر دارايی و مالیات بر کاال و خدمات است که در سال 

تـأمین اجتمـاعی،   هـای  پرداخـت مالیات بر کاال و خدمات،  .دهندبیشترين سهم درآمدهای مالیاتی را تشكیل می

درصد  1/1و  7/7،  5/1، 7/11 ،5/91ها نیز به ترتیب و ساير مالیاتمالیات بر حقوق و دستمزد  ،مالیات بر دارايی

 .  شوندشامل می 1171را درسال  OECDاز کل درآمدهای مالیاتی کشورهای 












http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 771  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 (2381سال ) OECD  کشورهايترکیب درآمدهاي مالیاتی  -8-5نمودار 

 

 OECD: منبع 

 

 1171الی  1179از سال  GDPبه صورت درصدی از  OECD همچنین میانگین ساختار مالیاتی کشورهای

جمع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و )های مالیات بر درآمد وصولی. نشان داده شده است( 1-5)در جدول 

در سال  9/77به  1179در سال  7/77به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط از ( هاشرکت

در سال   77به  1179در سال  1/71مالیات بر کاال و خدمات نیز به طور متوسط از . افزايش يافته است 1171

 . اندهای مالیاتی تقريباً بدون تغییر بودهافزايش يافته و بقیه پايه 1171

 (GDPمتوسط درصدي از ) 2381تا  OECD ،2389ساختار مالیاتی در کشورهاي  -2-5دول ج

 2381 2385 2381 2389 زير مجموعه پايه مالیاتی پايه مالیاتی

 9/77 9/77 1/77 7/77  مالیات بر درآمد

 1/1 9/1 1/1 7/1 مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی :شامل

 3/1 1/1 1/1 1/1 (هاشرکت)مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی 

 1/3 3 3 3 اجتماعیهاي تأمین پرداختی

 1/1 1/1 1/1 1/1 مالیات بر حقوق و دستمزد

 3/7  3/7 3/7 1/7 مالیات بر دارايی

 77 1/71  1/71 1/71 مالیات بر کاال و خدمات

 های تحلیل آماری  داده: منبع                        



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 779  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 هاي مالیاتیعملکرد شاخص. 8-8        

 ناخالص داخلینسبت مالیات به تولید . 8-8-8

با  OECD کشورهای GDP دهد متوسط نسبت مالیات به، نشان می OECDگزارش آماری درآمد ساالنه

 7315از سال . افزايش يافته است 1171در سال  درصد 1/91 به 1171در سال  درصد 1/99 اندکی افزايش، از

 .تبه خود اختصاص داده اس 1171تاکنون، اين رقم باالترين سطح را در سال 

را  1171در سال  (درصد 7/11) GDP بیشترين نسبت مالیات به فرانسه،  OECDدر بین کشورهای

در رده های بعدی قرار ( درصد 5/11)و بلژيك ( درصد 1/15) دانمارکداراست و پس از آن کشورهای 

 مالیات بهکمترين نسبت  درصد 7/11و شیلی با نسبت  1171درصد در سال  7/71مكزيك با نسبت . دارند

GDP را بین کشورهای OECD و ( درصدی 5/11با نسبت )پس از آنها ايرلند . اند به خود اختصاص داده

 . در رتبه سوم و چهارم قرار دارند( درصدی 3/11با نسبت )جمهوری کره 

 ارقام به درصد  - OECD يکشورها دری داخل ناخالص دیتول به اتیمال نسبت -9-5جدول 

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 5/11 1/11 3/11 9/11 1/11 11 9/11 9/15 1/15 3/11 1/13 1/13 91 استرالیا

 1/17 1/11 7/19 1/11 1/11 1/17 17 17 17 1/17 5/11 1/11 17 اتريش

 5/11 7/11 1/11 7/15 7/15 1/11 19 1/11 1/11 9/19 1/11 19 1/19 بلژيک

 1/91 1/91 1/91 9/97 1/97 9/97 1/91 7/97 1/91 9/97 1/91 1/91 1/91 کانادا

 1/11 1/11 1/11 1/73 3/73 9/17 1/17 1/73 9/71 1/17 1/11 11 1/11 شیلی

جمهوري 

 چک

5/91 91 1/91 5/99 9/91 5/91 1/99 1/99 7/91 7/99 9/99 1/91 3/91 

 1/15 1/11 7/11 5/11 3/15 5/15 1/15 1/11 15 1/11 1/11 5/11 11 دانمارک

 99 1/99 9/99 9/91 1/97 1/97 3/97 9/99 3/91 1/97 9/97 5/91 91 استونی

 9/19 11 3/19 1/19 1/19 1/11 11 1/11 3/11 1/17 5/17 1/11 7/11 فنالند

 7/11 1/15 9/15 1/15 1/15 1/11 9/19 7/11 5/17 9/11 5/11 9/19 3/11 فرانسه

 5/91 1/91 91 1/91 1/91 1/91 1/95 95 7/91 1/95 3/91 5/91 3/99 آلمان

 1/93 1/91 1/91 1/95 5/95 5/95 1/99 91 1/91 97 1/97 9/91 1/97 يونان

 1/91 1/93 1/91 91 91 1/91 9/91 9/91 3/91 5/93 1/93 5/91 5/91 مجارستان

 1/91 1/57 9/91 9/91 1/95 95 9/91 1/99 1/97 95 3/91 5/11 1/93 ايسلند

 1/11 9/19 7/19 1/11 1/11 1/11 1/11 11 9/11 5/11 1/91 1/91 1/13 ايرلند

 1/11 1/11 7/19 5/19 7/11 3/19 3/17 3/17 7/11 1/17 1/17 1/11 7/93 ايتالیا



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 771  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 1/97      1/91 1/91 9/91 3/11 1/11 5/11 5/11 11 1/11 5/11 11 1/11 ژاپن

 3/11 1/11 1/15 1/11 9/11 1/11 1/11 1/19 1/19 1/11 1/11 1/19 5/11 کره

 1/91 7/91 7/91 1/91 9/91 1/91 91 1/91 1/91 1/91 7/91 1/95 1/91 لوکزامبورگ

 1/71 1/71 3/75 1/79 9/79 1/71 1/71 1/71 5/71 1/71 71 1/77 1/77 مکزيک

 1/91 1/91 91 91 7/91 1/95 1/95 1/95 3/91 3/95 1/95 91 95 هلند

 91 1/97 1/97 1/97 5/91 1/97 7/91 9/91 1/91 3/91 3/99 9/95 7/91 نیوزيلند

 1/91 1/91 1/91 1/91 3/93 5/17 11 3/17 1/17 1/17 7/11 1/11 1/11 نروژ

 3/99 1/99 1/91 3/97 3/97 7/91 1/97 1/97 1/97 7/91 1/91 1/99 3/91 لهستان

 1/91 9/91 1/91 9/91 7/91 1/97 9/91 1/91 3/13 1/97 1/97 9/97 1/91 پرتغال

 3/91 1/91 1/91 7/97 1/91 9/11 1/11 7/11 3/11 13 1/13 9/13 9/97 اسلواکی

 91 5/91 1/91 1/91 1/91 1/91 5/91 3/91 1/91 1/91 7/91 1/91 91 اسلونی

 1/99 1/99 1/99 1/99 3/91 7/91 1/97 1/97 1/13 7/91 1/91 3/95 7/95 اسپانیا

 11 11 7/19 1/11 3/11 1/11 5/11 1/19 7/11 11 15 11 1/11 سوئد

 5/11 1/11 1/11 3/11 11 3/11 3/11 1/11 11 1/11 1/11 1/11 1/11 سويیس

 3/11 9/15 7/15 1/11 9/15 3/11 3/15 1/11 5/19 7/19 7/19 1/19 1/19 ترکیه

 9/99 1/91 1/91 1/97 1/91 1/91 1/99 9/91 1/97 9/91 99 3/91 1/99 انگلستان

 7/11 3/15 1/11 11 1/15 7/11 3/19 5/19 19 1/15 1/11 1/11 3/15 آمريکا

 متوسط

OECD 

1/99 5/99 1/99 3/92 92 9/92 1/92 8/99 1/99 1/99 7/99 91 2/91 

 Revenue Statistics 2018 Tax revenue trends in the OECD :منبع  

 

، بیشترين افزايش OECD، در میان کشورهای عضو1171و  1171های  بین سال، (1-5)با توجه به نمودار 

بین   GDPنسبت مالیات به کاهشبیشترين  همچنین. بوده است اياالت متحدهمربوط به   GDPنسبت مالیات به

 .بوده است( درصدواحد  5/7) مجارستانو  (واحد درصد 3/79) سلندمربوط به اي 1171و  1171های  سال

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 775  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 2381-87طی سال هاي  GDP بهمیزان تغییرات واحد درصدي در نسبت مالیات  -2-5نمودار 

 

 OECDهای آماری داده: منبع        

 OECDدر کشورهاي عضو ساختار سازمانی و نظام پرداخت . 8-8-2

های  های مالیاتی، داشتن نظام پرداخت جداگانه برای سازمان عالوه بر اهمیت استقالل ساختار سازمان

 منتخبو کشورهای  OECDبررسی کشورهای عضو . مالیاتی نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است

های  رداخت مجزايی برای سازماندهد تقريباً يك سوم از اين کشورها از سیستم پ نیز نشان می OECDعضو غیر

عالوه بر اين در . برند و بسیاری از ساير کشورها نیز در حال حرکت در اين مسیر هستند مالیاتی خود بهره می

اغلب کشورهای مورد بررسی، سیستم منعطفی برای پرداخت پاداش به کارکنان براساس نحوه عملكرد آنها 

 .وجود دارد

 خاص آن و نیز با در های ويژگی با توجه به اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور ورسد  به طور کلی به نظر می

ای از استقالل به نظام مالیاتی کشور و نیز  نظر گرفتن تجارب ساير کشورها الزم است در خصوص اعطای درجه

 .نظام پرداخت جداگانه اقداماتی صورت گیرد
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       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 771  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

  OECDهاي عضو در کشورساختار سازمانی و نظام پرداخت  -1-5جدول 

 کشور
ساختار 

 سازمان

ارتباط مستقیم نظام 

 پرداخت با بخش عمومی

ارتباط گسترده نظام 

 پرداخت با بخش عمومی

نظام پرداخت 

 مستقل

نظام پرداخت 

 پاداش منعطف

 USB ×  ×  استرالیا

 SDMOF   ×  اتريش

 MDMOF  ×   بلژيک

 USBB ×  ×  کانادا

 USB × ×   شیلی

 USB  × ×  چک

 × OTHER  ×  دانمارک

 SDMOF ×    استونی

 USB × ×   فنالند

 SDMOF  ×   فرانسه

 OTHER  × ×  آلمان

 × × × USB  يونان

 USB ×    مجارستان

 USB   ×  ايسلند

 × × × USB  ايرلند

 OTHER   ×  ايتالیا

 USB ×  ×  ژاپن

 USB   ×  کره جنوبی

 × × × MDMOF  لوگزامبورگ

 × × × USBB  مکزيک

 SDMOF  × ×  هلند

 USB × ×   نیوزلند

 × × USB   نروژ

 MDMOF  × ×  لهستان

 SDMOF  ×   پرتغال

وواکیلاس  USB   ×  

 × × × USB  اسلوونی

 USB  × ×  اسپانیا

 USBB × ×   سوئد

 SDMOF ×  ×  سوئیس

 × × × OTHER  ترکیه

 USBB ×  ×  بريتانیا

 USBB     آمريکا

 OECDکشورهاي منتخب غیر عضو 

 USBB × ×   آرژانتین

 × USB  ×  برزيل

 USBB     بلغارستان

 × × × × OTHER چین

 USBB × ×   کلمبیا

 × × × MDMOF  کاستاريکا



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 771  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 کشور
ساختار 

 سازمان

ارتباط مستقیم نظام 

 پرداخت با بخش عمومی

ارتباط گسترده نظام 

 پرداخت با بخش عمومی

نظام پرداخت 

 مستقل

نظام پرداخت 

 پاداش منعطف

 × SDMOF × ×  کرواسی

 × × × MDMOF  قبرس

 × × × SDMOF  هنگ کنگ

 USBB   × ×/ هند

 × × × SDMOF  اندونزي

 × × × USB  لتونی

 × × USB   لیتوانی

 × × OTHER ×  مالزي

 MDMOF   ×  مالت

 SDMOF  × ×  مراکش

 × USB  ×  رومانی

 USB × ×   روسیه

 × × × SDMOF  عربستان

 USBB × ×   سنگاپور

 USB × ×   آفريقاي جنوبی

 MDMOF  × ×  تايلند

 SDMOF  × ×  ايران

 OECD 6102: منبع

USB : شخصیت شبه مستقل واحد؛USBB : شخصیت شبه مستقل واحد با هیات نظارت؛SDMOF : مدیریت واحد در وزارت اقتصاد؛MDMOF : مدیریت چند گانه
 .سایر: OTHERدر وزارت اقتصاد؛ 

   OECDمالیاتی در کشورهاي  ساختار. 8-2

هر يك از . گرددمی گیریدرآمدهای مالیاتی اندازه اصلی در کل هایساختارهای مالیاتی به وسیله مالیات

های های مالیاتی ديگر است که در اينجا تنها به معرفی اين پايههای مالیاتی که معرفی گرديد شامل پايهپايه

 . شودپرداخته می مالیاتی

 :کل درآمدهای مالیاتی

 مالیات بر درآمد، سود و عايدی سرمايه (7

 مالیات بر درآمد، سود و عايدی سرمايه اشخاص حقیقی  (7-7

 بر درآمد و سود اشخاص حقیقی (7-7-7

 بر عايدی سرمايه اشخاص حقیقی (7-7-1

 (هاشرکت)مالیات بر درآمد، سود و عايدی سرمايه اشخاص حقوقی   (7-1



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 771  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 حقوقی اشخاصبر درآمد و سود  (7-1-7

 بر عايدی سرمايه اشخاص حقوقی (7-1-1

 (1-7)و ( 7-7)موارد  مواردی غیرقابل تخصیص بین (7-9

 (SSC)مشارکت در تأمین اجتماعی  (1

 SSCکارمندان  (1-7

 SSCبر پايه حقوقی کارمندان   (1-7-7

 SSCبر پايه مالیات بر درآمد کارمندان   (1-7-1

 SSC کارفرمايان (1-1

 SSC فرمايانبر پايه حقوقی کار (1-1-7

 SSCبر پايه مالیات بر درآمد کارفرمايان   (1-1-1

 SSC خويش فرما يا غیرشاغل (1-9

 SSC خويش فرما يا غیرشاغلبر پايه حقوقی  (1-9-7

 SSC بر پايه مالیات بر درآمد خويش فرما يا غیرشاغل (1-9-1

 (9-1)و ( 1-1)، (7-1)موارد  غیرقابل تخصیص بینمواردی  (1-1

 پايه حقوقیبر  (1-1-7

 بر پايه مالیات بر درآمد (1-1-1

 حقوق و دستمزد نیروی کارمالیات بر  (9

 مالیات بر دارايی (1

 مالیات بر اموال غیرمنقول (1-7

 اشخاص حقیقی (1-7-7

 اشخاص حقوقی (1-7-1

 مالیات بر ثروت خالص (1-1



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 773  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 اشخاص حقیقی (1-1-7

 اشخاص حقوقی (1-1-1

 مالیات بر مستغالت، ارث و هدايا (1-9

 مالیات بر مستغالت  و ارث (1-9-7

 مالیات بر هدايا (1-9-1

 ایمالیات بر معامالت مالی و سرمايه (1-1

 غیرمكرر بر اموال و دارايی هایساير مالیات (1-5

 بر خالص ثروت (1-5-7

 های غیرمكررساير مالیات (1-5-1

 مالیات بر کاال و خدمات (5

 مالیات (5-7

 مالیات عمومی (5-7-7

 مالیات بر ارزش افزوده (5-7-7-7

 مالیات بر فروش (5-7-7-1

 های عمومی بر کاال و خدماتساير مالیات (5-7-7-9

 مالیات بر کاال و خدمات خاص (5-7-1

 های غیرمستقیم خاصمالیات (5-7-1-7

 بر سود انحصارات مالی (5-7-1-1

 بر عوارض گمرک و واردات (5-7-1-9

 بر صادرات (5-7-1-1

 ایبر کاالهای سرمايه (5-7-1-5

 مالیات بر خدمات ويژه (5-7-1-1



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 ها بر معامالت و تجارت بین المللیساير مالیات (5-7-1-1

 ها بر کاال و خدمات خاصساير مالیات (5-7-1-1

 (1-5)و ( 7-5)موارد غیرقابل تخصیص بین  (5-7-9

 هافعالیتمالیات بر کاربرد کاالها يا مجوز استفاده ازکاالها يا انجام  (5-1

 های مكررمالیات (5-1-7

 موتوریه موارد پرداختی توسط خانوارها در خصوص وسیل (5-1-7-7

 در خصوص وسیله موتوری سايرينتوسط موارد پرداختی  (5-1-7-1

 های مكررساير مالیات (5-1-7-9

 های غیرمكررمالیات (5-1-1

 (1-5)و ( 7-5)موارد غیرقابل تخصیص بین  (5-9

 هاساير مالیات (1

 موارد پرداختی توسط مشاغل (1-7

 توسط غیر مشاغل يا افراد غیرقابل شناسايیموارد پرداختی  (1-1

 
های مالیاتی برخی از ، آمار درآمد پايهOECDکشورهای  1171در گزارش مقدماتی تحلیل آماری سال 

های اصلی مالیاتی اين کشورها تا سال باشد، لذا بر اين اساس تنها به بررسی و تحلیل پايهکشورها موجود نمی

 . شودپرداخته می 1171

 سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. 8-2-8            

 نرسیده بحران از پیش سطوح به هنوز ،7هاشرکت مالیاتی درآمدهای سهم تاکنون، جهانی بحران از پس

ها از کل درآمدهای کاهش شديد در سهم درآمدهای مالیات بر درآمد شرکت( 9-5) نموداربر اساس . است

در سال  .ادامه نداشته است 1171و  1177های وجود دارد اما اين کاهش در سال 1113و  1111مالیاتی در سال 

                                                           
1 .Corporate tax 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 717  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

درصد بوده، در حالی که اين نسبت در سال  3ها از کل درآمدهای مالیاتی معادل سهم مالیات بر شرکت 1171

 .  درصد ثبت شده است 7/77معادل  1111

 آمدهاي مالیاتی سهم مالیات بر درآمد شرکت ها از کل در -9-5نمودار 

 2335-81طی سال هاي  OECD در کشورهاي

 

 

در نیوزلند و ۲ 1/71در اسلونی تا ۲ 1بین  1171ها از کل درآمدهای مالیاتی در سال سهم مالیات بر شرکت

بوده است ۲  1/11اين نسبت در کشور نروژ رقم بااليی معادل  1179در سال . در شیلی متغیر بوده است۲ 7/17

 .    کاهش يافته است۲ 71به  1171با اين حال در سال 

1 

1 

1 

1 
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71 
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 1111
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       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد  -  OECD يکشورها در یاتیمال يدرآمدها کل از رکتهاش درآمد بر اتیمال سهم -5-5جدول 

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 - 5/71 1/75 5/71 1/71 5/71 9/73 3/71 1/71 7/17 1/11 1/17 1/73 استرالیا

 3/5 1/5 1/5 3/1 1/5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/5 1/5 1/5 1/5 اتريش

 9/3 1/1 1/1 1/1 3/1 1/1 5/1 3/5 5/5 1/1 1/1 7/1 9/1 بلژيک

 1/71 5/71 1/71 1/71 5/71 1/71 9/71 5/71 1/71 9/71 1/71 5/77 1/71 کانادا

1/11 7/11 شیلی  1/13 3/19 5/11 1/11 1/19 9/11 7/11 9/17 1/17 3/11 7/17 

 1/71 1/77 1/71 1/71 7/71 3/3 1/3 1/71 5/71 7/71 7/79 3/71 7/71 جمهوري چک

 1/1 1/5 3/5 1/5 1/1 1/5 1/1 1/5 1/1 1/5 1/1 3/1 7/1 دانمارک

 1/1 1/5 1/1 9/5 5/5 1/1 1/9 1/1 1/5 7/5 7/5 1/1 1/1 استونی

 9/1 1/5 3/1 1/1 1/5 3/1 1/1 1/1 1/1 7/1 1/3 1/1 1/1 فنالند

 7/5 5/1 1/1 7/5 1/5 1/5 7/1 5/5 1/9 1/1 1/1 1/1 5/5 فرانسه

 1/5 1/5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 9/1 1/9 9/5 1/1 7/1 7/5 آلمان

 - 5/1 3/5 1/5 1/9 7/9 1/1 3/1 1/1 1/1 3/1 1/1 9/71 يونان

 3/1 1/1  1/1 9/1 1/9 9/9 9/9 9/9 1/5 5/1 3/1 9/1 1/5 مجارستان

 1/1 3/1 5/1 1/1 1/1 1/5 1/5 1/1 1/5 1/5 7/1 1/5 3/1 ايسلند

 1/71 5/77 9/77 9/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5/3 1/71 1/77 1/77 ايرلند

 7/71 1/5 1/1 1/5 1/5 5/5 1/5 5/5 1/5 1/1 5/1 1/1 1/5 ايتالیا

 - 1/71 9/71 3/71 1/79 5/71 1/77 1/77 1/3 1/79 1/71 1/71 5/75 ژاپن

 1/71 1/79 7/79 1/71 1/71 3/71 1/75 1/79 1/71 3/75 7/75 9/71 3/75 کره

 1/79 1/71 3/77 1/77 1/71 9/79 1/79 1/75 1/71 9/71 1/71 3/79 1/75 لوگزامبرگ

 - 1/17 7/11 1/71 7/71 1/71 1/71 1/71 1/71 1/79 1/75 3/79 5/71 مکزيک

 5/1 1/1 1/1 3/1 1/1 3/5 7/1 1/1 7/1 7/3 5/3 5/3 1/3 هلند

 1/71 5/75 1/71 1/79 9/71 9/71 7/79 1/71 1/77 7/79 1/71 1/75 1/71 نیوزيلند

 1/71 1/71 1/77 7/71 1/11 3/11 1/15 5/19 1/17 1/13 1/15 1/13 7/11 نروژ

 1/5 5/5 1/5 1/5 5/5 5/1 9/1 1/1 1/1 3/1 3/1 7/1 5/1 لهستان

 1/3 3/1 7/3 9/1 1/3 1/1 1/3 1/3 1/3 7/77 3/71 1/3 5/1 پرتغال

 1/3 1/71 5/77 1/71 1/3 9/1 1/1 1/1 5/1 5/71 1/71 1/3 5/1 اسلواکی

 3/1 1/1 1/1 3/9 9/9 1/9 5/1 1/5 1/5 1/1 1/1 1/1 1/1 اسلونی

 3/1 1/1 1/1 7/1 1/1 1/1 3/5 7/1 1/1 1/1 3/71 1/77 3/71 اسپانیا

 1/1 1/1 1/1 9/1 1/1 1/1 9/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5/1 5/1 سوئد

 5/77 9/77 1/71 9/71 9/71 9/71 1/71 1/71 1/71 1/77 1/71 9/71  1/77 سويیس

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bCHE%5d,%5bYEA%5d.%5b2005%5d&ShowOnWeb=true
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bCHE%5d,%5bYEA%5d.%5b2006%5d&ShowOnWeb=true
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bCHE%5d,%5bYEA%5d.%5b2007%5d&ShowOnWeb=true


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 719  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 1/1 5/1 1/5 1/1 9/1 1/1 5/1 9/1 1/1 9/1 1/1 1/1 1/1 ترکیه

 5/1 9/1 5/1 1/1 3/1 1/1 1/1 3/1 1/1 1/3 1/71 5/71 1/71 انگلستان

 7/1 1/1 7/1 1/1 9/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/71 5/77 1/77 امريکا

متوسط 
OECD 

2/83  3/83  8/88  9/83 7/1 1/1 3/3 3/1 3/1 1/1 1/1 3/3 - 

 .1171، گزارش اولیه سال OECD: منبع

دهد  نشان می OECDها در کشورهای بررسی سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کل مالیات

 طی سهم اما در ايران اين. درصد بوده است 3  بطور متوسط 1171تا  1111اين منبع مالیاتی از سال متوسط سهم 

سهم بسیار باالی مالیات اشخاص حقوقی  از حاکی که است بوده درصد 1/19 متوسط بطور 1111-1171 دوره

 .باشدمی کشور مالیاتی درآمدهای کل از

 حقیقی سهم مالیات بر درآمد اشخاص. 8-2-2      

 اتیمالی درآمدهای کل از حقیقی  اشخاص درآمد بر مالیات سهم 1171-1115در طول دوره زمانی 

درصد از کل درآمدهای مالیاتی رسیده است؛  1/19سهم به اين ، 1171به طوری که در سال  ؛يافته است افزايش

 . درصد بود 1/19اين نسبت معادل ( يعنی قبل از بحران )  1111در حالی که در سال 

 2335-81طی سال هاي  OECDسهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي  -1-5نمودار 
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bOAVG%5d,%5bYEA%5d.%5b2005%5d&ShowOnWeb=true
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bOAVG%5d,%5bYEA%5d.%5b2006%5d&ShowOnWeb=true
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bOAVG%5d,%5bYEA%5d.%5b2007%5d&ShowOnWeb=true


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

میزان اين  1171در سال . رآمد اشخاص حقیقی بین کشورها قابل توجه استاختالف در سهم مالیات بر د

در دانمارک ۲ 1/59در اياالت متحده و ۲ 1/91در جمهوری اسلواکی تا میزان ۲ 9/71در شیلی و ۲ 1/3سهم از 

 .متغیر است

 درصد -  OECD يکشورها در یاتیمال يدرآمدها کل از اشخاص حقیقی درآمد بر اتیمال سهم -1-5جدول 

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

1/93 استرالیا  9/91  1/91 1/91  5/91  1/91  1/93  9/93  1/93  9/17  1/17  1/11  - 

1/17 اتريش  1/11  1/11  1/19  1/11  1/11  1/11  1/11  1/11  5/19  7/11  1/17  1/17  

1/13 بلژيک  1/11  1/11  5/11  1/11  1/11  1/11  1/11  5/11  1/11  1/11  1/11  1/11  

5/95 کانادا  5/95  7/91  1/91  1/91  1/95  7/91  1/91  7/91  9/91  3/91  9/91  3/95  

1/5 شیلی  9/1  1/1  1/5  5/1  1/1  1/1  1/1  1/1  9/1  1/3  1/1  1/3  

چک جمهوري  9/71  1/77  1/77  1/71  1/71  1/71  1/71  1/71  1/71  1/71  1/71  1/77  1/77  

1/51 دانمارک  5/57  1/51  3/59  1/51  1/51  1/57  1/57  1/51  9/51  1/55  5/59  1/59  

1/71 استونی  7/71  1/71  5/73  1/71  3/75  7/71  1/71  1/71  5/71  1/71  1/71  9/71  

1/91 فنالند  9/91  1/91  1/91  7/97  5/13  1/13  9/13  9/13  1/91  1/91  1/13  7/13  

1/71 فرانسه  1/71  1/71  1/71  1/71  1/71  7/71  7/71  1/71  1/71  1/71  1/71  5/71  

7/19 آلمان  1/11  1/15  5/11  1/15  9/11  1/11  1/15  1/11  9/11  1/11  1/11  1/11  

1/71 يونان  1/71  3/71  7/75  1/71  1/71  1/71  1/73  1/71  5/71  1/75  1/75  - 

3/71 مجارستان  1/71  1/71  9/73  1/71  1/71  3/79  1/71  1/71  1/79  1/79   9/79  9/79  

1/91 ايسلند  1/99  3/99  1/91  3/91  5/91  1/91  1/91  9/91  3/91  1/91  1/11  5/91  

7/13 ايرلند  5/13  9/91  7/91  1/91  1/91  7/97  1/91  3/97  3/97  1/97  1/97  1/97  

1/15 ايتالیا  9/15  1/15  1/11  5/11  1/11  9/11  1/11  9/11  1/15  1/11  1/15  1/15  

9/71 ژاپن  1/71  1/73  3/73  1/11  1/71  1/71  1/71  1/73  3/71  3/71  1/71  - 

9/79 کره  1/75  1/71  1/75  7/71  1/71  1/71  1/75  9/75  9/71  1/71  1/71  3/71  

1/73 لوکزامبورگ  7/17  1/11  1/17  1/11  1/17  1/11  1/17  1/11  7/19  1/11 1/11  1/19  

1/71 مکزيک  1/71  9/71  9/71  5/71  9/71  1/71  3/73  1/73  5/17  1/11  1/11  -- 

1/71 هلند  1/71  1/71  1/71  7/11  5/17  1/11  1/73  1/71  1/71  5/11  5/71  1/17  

7/17 نیوزيلند  1/11  7/11  1/11  7/17  1/91  7/91  7/91  1/91  5/91  1/91  1/91  1/91  

1/11 نروژ  1/11  1/11  5/17  7/11  1/19  7/19  7/19  1/11  1/15  1/11 1/11  9/11  

1/79 لهستان  1/79  1/75  5/75  5/71  3/79  1/79  3/79  1/71  1/71  1/71  5/71  1/71  

5/71 پرتغال  1/71  1/71  7/71  5/71  1/71  1/71  9/71  1/11  5/11  1/17  1/73  1/71  

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1100%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 715  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

5/3 اسلواکی  3/3  3/3  5/71  1/3  1/3  3/3  9/71  1/3  1/3  1/3  1/71  9/71  

9/71 اسلونی  1/75  1/71  1/75  1/75  7/75  9/75  1/75  1/71  1/71  1/71  1/71  1/71  

9/71 اسپانیا  7/73  1/11  5/17  1/17  1/17  1/11  7/19  1/11  5/11  1/17  1/17  3/17  

1/97 سوئد  3/97  3/91  1/13  1/11  3/11  5/11  1/11  1/11  1/11  7/13  1/97  3/13  

1/91 سويیس  9/97  5/97  1/91  3/97  1/97  1/97  1/97  3/91  3/91  1/97  1/71  1/91  

1/71 ترکیه  1/75  1/71  5/71  1/71  1/71  5/79  1/71  3/79  1/71  1/71  1/11  5/71  

1/11 انگلستان  3/11  1/13  9/91  1/91  1/11  1/11  5/11  1/11  9/11  1/11  9/11  1/11  

1/95 آمريکا  1/91  9/91  1/93  9/91  1/91  1/91  5/91  3/91  7/93  5/11  9/11  1/91  

 متوسط 

OECD 
2/29  2/29  7/29  3/21  1/29  3/22  3/29  1/29  1/29  7/29  8/21  1/29  - 

 OECD: منبع

 بسیار کمتر بوده و طی  OECDدر مقايسه با کشورهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ايران سهم 

بار  عمدهدهد در کشور ايران اين موضوع نشان می .است بوده درصد 5/79 متوسط بطور 1171-1111 دوره

اشخاص حقیقی بسیار درآمد سهم مالیات بر  OECDمالیاتی بر دوش اشخاص حقوقی بوده اما در کشورهای 

 .    استبیشتر 

 تأمین اجتماعی پرداختی حق بیمه. 8-2-9     

 از که طوریه ب يافته؛ افزايش شدت به بحران از پس نیز مالیاتی درآمدهای کل از اجتماعی تامینحق بیمه 

 به آن از پس و رسید 1113 سال در درصد 7/11 به 1111 سال در مالیاتی درآمدهای کل از درصد 1/11

 .   است يافته کاهش 1171 سال در مالیاتی درآمدهای کل از درصد 1/11



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 2335-81طی دوره  OECDمتوسط حق بیمه تامین اجتماعی از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي  -5-5نمودار 

 

جمهـوری   در OECDبیشترين سـهم حـق بیمـه تـأمین اجتمـاعی از کـل درآمـدهای مالیـاتی درکشـورهای          

 .    در مقابل استرالیا و نیوزلند بیمه تأمین اجتماعی ندارند. باشدمی (3/11۲)جمهوری چك و  (5/19۲)اسلواکی 

 درصد  - OECDلیاتی در کشورهاي سهم پرداختی تأمین اجتماعی از کل درآمدهاي ما -7-5جدول                  

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 استرالیا

 1/91 1/91 1/99 1/91 3/99 1/99 1/91 1/91 1/91 1/99 1/99 1/91 3/99 اتريش

 5/91 7/97 3/97 1/97 1/97 1/91 1/91 1/91 1/99 5/97 1/97 1/91 1/91 بلژيک

 9/71 3/71 1/71 1/75 9/75 7/75 1/71 3/71 1/75 5/71 1/71 1/71 1/71 کانادا

 9/1 1/1 3/1 1/1 1/1 5/1 9/1 1/1 1/1 1/1 1/5 1/5 5/1 شیلی

چک جمهوري  1/11 1/19 1/19 1/11 1/11 1/11 3/19 1/19 1/19 1/19 1/19 3/11 1/19 

 7/1 7/1 7/1 7/1 1/1 1/1 1/1 1/1 7/1 7/1 1/1 1/1 1/1 دانمارک

 3/99 1/99 9/99 1/99 1/91 1/95 1/91 1/91 1/91 1/91 7/99 1/91 1/91 استونی

 3/11 7/13 3/11 3/11 3/11 1/13 1/11 1/13 1/13 1/11 1/11 3/11 9/11 فنالند

 1/91 1/91 3/91 1/91 3/91 7/91 5/91 1/91 1/93 1/91 1/91 3/91 1/91 فرانسه

 3/91 1/91 1/91 1/91 1/91 1/91 1/91 1/93 1/91 1/91 1/91 9/91 1/93 آلمان

 1/13 5/11 1/13 7/13 1/91 1/91 1/97 1/91 1/99 1/91 1/91 1/99 1/95 يونان

 3/99 1/99 9/91 5/91 1/91 1/91 7/91 1/97 1/91 1/99 1/99 1/99 1/91 مجارستان

 9/3 1/1 1/3 5/3 9/71 1/71 1/77 1/77 1/3 1/1 1/1 3/1 3/1 ايسلند

 1/71 1/71 1/71 9/71 1/71 1/71 9/73 1/71 3/71 1/75 5/79 5/71 1/79 ايرلند

 1/91 7/91 7/91 1/13 1/13 1/13 1/91 7/97 1/97 1/97 3/13 5/13 1/91 ايتالیا

11 

11 

15 

15 

11 

11 

11 

11 

11 

1115
 1111
 1111
 1111
 1113
 1171
 1177
 1171
 1179
 1171
 1175
 1171
 

صد
در

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 - 1/11 1/93 1/93 1/11 1/17 5/17 7/17 1/17 1/91 5/91 1/91 3/91 ژاپن
 1/11 1/11 1/11 3/11 1/11 1/11 1/11 9/19 1/19 1/17 1/11 1/17 1/17 کره

 1/11 5/11 1/13 5/11 1/13 1/13 1/13 1/13 1/91 5/11 1/11 3/11 1/11 لوکزامبورگ

 - 1/79 3/79 1/75 9/71 5/71 1/71 1/71 9/71 1/75 7/71 1/11 1/73 مکزيک
 1/95 1/79 1/91 1/93 1/11 1/11 1/91 9/91 7/91 1/91 3/91 1/91 5/91 هلند

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 نیوزيلند

 7/11 1/11 1/11 1/15 1/19 5/11 1/11 1/11 9/19 1/11 1/11 3/73 1/11 نروژ

 3/91 7/91 1/91 1/91 9/91 9/91 3/91 1/91 5/95 1/91 7/91 1/95 3/91 لهستان

 1/11 1/11 7/11 9/11 7/11 9/11 5/11 9/11 1/11 1/11 1/15 1/15 1/11 پرتغال

 7/11 1/71 1/11 1/19 3/19 5/19 1/11 1/19 3/11 7/11 9/93 5/93 1/93 اسلواکی

 1/11 1/93 1/93 1/93 3/93 1/11 1/11 1/11 9/11 1/91 9/91 1/91 1/91 اسلونی

 1/91 1/91 1/99 1/91 1/91 1/91 7/91 7/91 1/11 7/91 5/91 3/91 1/99 اسپانیا

 1/11 1/11 1/11 1/19 9/19 3/19 9/19 9/15 1/11 1/15 1/11 1/15 3/11 سوئد

 1/19 9/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/19 3/19 3/11 7/19 9/19 1/19 سويیس

 9/13 1/11 1/13 5/11 1/11 1/11 3/11 3/11 5/11 1/15 1/17 1/11 1/11 ترکیه

 1/73 3/71 1/71 1/71 1/71 1/73 1/71 1/73 1/73 9/73 9/71 1/71 1/71 انگلستان

 7/19 1/11 1/19 1/19 7/11 1/11 3/11 7/11 1/11 1/11 5/19 1/19 5/11 آمريکا

 متوسط 

OECD 
9/25 3/21 1/21 5/25 8/27 1/21 7/21 1/21 5/21 1/21 2/21 2/21 - 

  OECD: منبع

 بر حقوق و دستمزدمالیات . 8-2-1      

اين مالیات شـامل  . باشدمالیات برحقوق و دستمزد می OECD های مالیاتی در کشورهایپايه زيكی ديگر ا

. گـردد هـای خصوصـی وضــع مــی    هايی است که بر کارفرمايان، کارکنان يا خويش فرمايی تمام بخـش مالیات

 7311کـه در ســال   ) national insurance surcharge United Kingdomهايی از اين نـوع مــالیات   مثال

 ، و the Swedish payroll tax (13-7313)، (معرفی گـرديد

the Austrian Contribution to the Family Burden Equalisation Fund and Community Tax 

لـذا سـهم انـدکی از درآمـدهای مالیـاتی را نیـز       . اين نوع مالیات را ندارند OECDبیشتر کشورهای . باشدمـــی

  . دهدتشكیل می



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

  
 درصد  - OECDسهم مالیات بر حقوق و دستمزد از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي  -1-5جدول            

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 - 3/1 1/5 7/5 7/5 1/5 1/5 1/5 1/5 7/5 1/1 1/1 5/1 استرالیا

 1/1 1/1 1/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 5/1 9/1 9/1 9/1 اتريش

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 بلژيک

 7/1 7/1 1/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 1/1 1/1 1/1 کانادا

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 شیلی

چک جمهوري  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5/1 5/1 5/1 5/1 1/1 1/1 دانمارک

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 استونی

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 فنالند

 1/9 1/9 5/9 5/9 5/9 1/9 7/9 1/9 1/9 3/1 1/1 1/1 1/1 فرانسه

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 آلمان

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 يونان

 3/7 1/7  5/7 5/7 5/7 1/7 9/7 7/7 3/1 1/1 1/1 1/1 1/7 مجارستان

 1/1 1/1 1/1 3/1 1/7 3/1 5/1 5/1 5/1 1/1 9/1 7/1 7/1 ايسلند

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 ايرلند

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 ايتالیا

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 ژاپن

1/1 1/1 کره  1/1  9/1 1/1 1/1  1/1  9/1 9/1  9/1  9/1  9/1   

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 لوکزامبورگ

1/1 1/1 7/1 1/1 1/1 3/7 3/7 مکزيک  1/1  1/1  1/1  1/1  9/1  - 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 هلند

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 نیوزيلند

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 نروژ

1/1 1/1 3/1 1/1 1/1 1/1 1/1 لهستان  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 پرتغال

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 اسلواکی

 7/1 7/1 7/1 7/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/7 1/9 3/9 11/1 اسلونی

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b3000%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 713  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 اسپانیا

 5/77 5/71 1/71 1/71 1/71 1/71 1/71 7/1 11/1 91/1 1/5 5/5 1/1 سوئد

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 سويیس  1/1  

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 ترکیه  1/1  

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 انگلستان  1/1  

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 آمريکا  1/1  

OECD7/1 میانگین  3/1  3/1  1/7  1/7  1/7  1/7  7/7  7/7  7/7  7/7  7/7  - 

 .OECD ،1171: منبع

 

 مالیات بر دارايی. 8-2-5     

های مجدد و غیرمجدد برای استفاده، مالكیت يا انتقال دارايی تعريف شده به عنوان مالیات مالیات بر دارايی

تغییـر مالكیـت دارايـی از     ها شامل مالیات بر اموال غیرمنقول يا ثروت خـالص، مالیـات بـر   اين نوع مالیات. است

هـای  دارايـی در طـی سـال    سهم مالیات بر. باشدای میطريق وراثت يا هديه و مالیات بر معامالت مالی و سرمايه

شويم اين داشته باشیم متوجه می 7315ای با مقدار آن در سال اخیر تغییر محسوسی نداشته است ولی اگر مقايسه

 1171بیشترين سـهم مالیـات بـر دارايـی در سـال      . تنزل پیدا کرده است 1171 در سال۲ 1/5به ۲ 1نوع مالیات از 

 .  باشدمی(  1/91)متعلق به ايسلند

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 791  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد - OECDسهم مالیات دارايی از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي  -3-5جدول 
 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 - 1/71 1/71 1/71 5/3 1/1 1/1 1/3 1/3 9/1 1/3 1/3 1/1 استرالیا

 9/7 9/7 9/7 1/7 1/7 9/7 1/7 9/7 9/7 9/7 1/7 1/7 9/7 اتريش

 3/1 1/1 1/1 3/1 1/1 1/1 9/1 1/1 3/1 1/1 1/1 9/1 1/1 بلژيک

 3/77 1/71 1/77 1/77 3/77 3/77 1/71 9/71 1/71 5/77 1/71 1/71 1/71 کانادا

 1/5 7/5 1/1 1/1 7/1 9/1 1/1 7/1 1/5 5/5 3/1 1/5 9/1 شیلی

 جمهوري

 چک

1/7 1/7 1/7 7/7 7/7 9/7 5/7 5/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 

 1/1 1/1 1/1 1/9 3/9 3/9 1/1 7/1 7/1 9/1 3/9 3/9 1/9 دانمارک

 1/1 1/1 1/1 3/1 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 3/1 1/1 1/1 1/7 استونی

 1/9 1/9 9/9 1/9 3/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5/1 1/1 فنالند

 5/3 1/3 9/3 3/1 1/1 1/1 1/1 1/1 9/1 3/1 1/1 7/1 1/1 فرانسه

 1/1 1/1 1/1 1/1 5/1 1/1 1/1 9/1 9/1 9/1 5/1 5/1 5/1 آلمان

 7/1 7/1 1/1 1/1 3/1 1/1 1/1 1/5 7/1 5/5 9/5 9/5 1/1 يونان

 1/1 1/1  9/9 1/9 1/9 1/9 7/9 7/9 7/1 1/1 1/1 1/1 9/1 مجارستان

 1/5 1/91 1/5 1/1 3/1 7/1 1/1 1/1 5/1 7/1 7/1 9/5 5/1 ايسلند

 1/5 1/1 5/1 1/1 1/1 1/1 7/1 9/5 9/5 1/1 1/1 1/1 5/1 ايرلند

 1/1 1/1 5/1 1/1 1/1 1/1 9/5 1/1 1/1 9/1 3/1 1/5 1/5 ايتالیا

 - 9/1 1/1 5/1 1/1 7/3 1/3 1/3 7/71 1/3 1/3 7/3 1/3 ژاپن

 1/77 1/77 1/71 1/77 9/71 1/71 1/77 9/77 1/77 3/77 1/71 1/79 3/77 کره

 1/3 9/3 3/1 1/1 9/1 1/1 3/1 7/1 1/1 1/1 1/3 9/3 5/1 لوکزامبورگ

 - 3/7 1/1 9/1 7/1 9/1 1/1 9/1 9/1 9/1 1/1 1/1 5/1 مکزيک

 1/1 1/1 1/9 3/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/1 9/1 1/1 1/1 5/5 هلند

 1/1 7/1 1/1 9/1 1/1 9/1 1/1 1/1 5/1 3/5 9/5 1/5 3/1 نیوزيلند

 9/9 9/9 1/9 1/9 1/9 3/1 1/1 1/1 3/1 1/1 1/1 1/1 1/1 نروژ

 1/9 7/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 9/1 1/1 1/1 9/1 5/1 لهستان

 1/1 1/9 1/9 1/9 9/9 9/9 1/9 5/9 1/9 1/9 7/1 1/9 1/9 پرتغال

 9/7 9/7 9/7 1/7 5/7 5/7 1/7 5/7 1/7 9/7 9/7 5/7 1/7 اسلواکی

 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 5/7 1/7 1/7 5/7 اسلونی

 5/1 1/1 1/1 5/1 9/1 1/1 1/1 1/1 3/1 1/1 1/1 1/3 1/1 اسپانیا

 1/1 1/1 1/1 5/1 5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 9/1 1/1 3/1 1/9 سوئد

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b4000%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 797  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 7/1 9/1 1/1 7/1 3/1 1/1 9/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 سويیس

 5/1 1/1 3/1 3/1 1/1 1/1 7/1 7/1 1/9 1/9 1/9 1/9 9/9 ترکیه

 1/71 1/71 1/71 1/71 1/71 3/77 1/77 1/71 1/71 1/77 5/71 1/71 3/77 انگلستان

 1/75 7/77 1/71 1/77 9/77 1/71 1/71 7/79 7/71 1/71 1/77 1/77 1/77 آمريکا

 متوسط 

OECD 

5/5 5/5 5/5 9/5 5/5 1/5 1/5 1/5 5/5 1/5 7/5 7/5 - 

 .OECD ،1171: منبع

 

 مالیات برکاالها و خدمات. 8-2-1      

دهـد، سـهم ايـن منبـع مالیـاتی در       بررسی سهم مالیات کاالها و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی نشان مـی 

نیز کاهش شـديد در   1111بحران سال . است درصد بوده 5/91بطور متوسط  1171در سال  OECDکشورهای 

 . دهدنشان می 1111درآمدهای مالیاتی اين نوع پايه مالیاتی را در سال 

 متوسط سهم مالیات کاالها و خدمات از کل درآمدهاي مالیاتی  -1-5نمودار 

 2335-81طی دوره  OECDدر کشورهاي 

 

 

97 

91 

91 

99 

99 

91 

1115
 1111
 1111
 1111
 1113
 1171
 1177
 1171
 1179
 1171
 1175
 1171
 

صد
در

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 791  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

مالیات بر مصرف بـه   OECDها در کشورهای درآمدهای مالیاتی در طی اين ساليكی از منابع رشد سريع 

در طی . گردداعمال می OECDکشور  95کشور از  91است که در ( VAT)خصوص مالیات بر ارزش افزوده 

بیشتر مالیات بـر تنبـاکو، مشـروبات الكـی و سـوخت، شـامل مالیـات بـر         ) های خاص های اخیر سهم مالیاتسال

همچنین نرخ مالیات بر کاالهای وارداتـی اساسـاً   . بیش از دو برابر شده است( های جديد زيست محیطیسوخت

 تجـاری  موانـع  حـذف  برای جهانی روند يك کننده منعكس کهکاهش يافته است  OECDدر تمام کشورهای 

  .است

بوط به کشور شیلی با بیشترين سهم مالیات بر کاال و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی مر 1171در سال   

با اين وجود برخی از کشورها همچون استونی . باشدمربوط به کشور امريكا می 3/71درصد و کمترين با  1/51

آنها از  مقدار نسبتاً زيادی از درآمدهای مالیاتی۲( 1/11)و ترکیه ۲( 1/71)اسلوانی  ،۲(1/71)مكزيك  ،۲(1/71)

   .باشدمالیات بر کاال و خدمات خاص می

 درصد - OECDسهم مالیات کاال و خدمات از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي  -83-5جدول 
 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 - 7/11 1/11 3/11 1/11 9/11 1/11 1/13 1/13 3/11 1/11 1/11 7/11 استرالیا

 1/11 9/11 1/11 1/11 1/11 5/11 1/11 1/11 5/11 5/11 1/11 1/11 1/13 اتريش

 9/11 5/11 1/19 3/19 1/11 1/15 1/11 9/15 3/11 1/11 1/15 1/15 1/15 بلژيک

 1/11 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/11 3/11 5/11 1/11 1/11 1/15 کانادا

 1/51 1/51 7/51 9/55 1/51 7/51 9/13 1/57 1/55 5/51 1/19 1/19 5/57 شیلی

چک جمهوري  1/97 7/91 3/13 5/97 9/99 1/99 1/99 3/99 9/91 3/91 5/99 1/99 3/91 

 3/97 7/91 1/97 1/13 1/91 3/91 1/99 1/99 5/99 3/99 3/91 1/91 7/99 دانمارک

 3/11 9/19 1/11 7/11 1/17 1/11 1/17 1/11 1/11 1/91 3/17 3/11 1/17 استونی

 91/1 1/91 1/91 1/91 1/99 7/99 3/91 1/97 1/97 1/91 1/91 9/97 5/97 فنالند

 1/11 1/11 1/11 7/11 3/19 1/11 1/11 1/11 7/15 1/11 1/11 3/11 1/15 فرانسه

 1/11 7/11 1/11 1/11 5/11 1/11 7/13 5/13 1/13 3/11 9/13 1/11 7/13 آلمان

 7/93 1/93 7/93 3/91 1/91 1/91 7/93 9/91 1/95 1/91 1/91 1/91 3/91 يونان

 5/11 1/11  3/19 1/19 1/11 1/11 1/19 3/11 5/93 3/91 1/91 9/91 1/93 مجارستان

 99/9 1/19 3/97 1/97 5/99 3/91 1/91 1/95 5/95 1/91 1/11 9/11 1/11 ايسلند

 5/91 1/91 1/91 1/99 1/99 9/91 9/91 1/91 1/95 1/91 1/91 1/91 1/91 ايرلند

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b5000%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 799  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 1/11 7/11 9/11 7/11 7/11 5/11 3/11 9/11 1/11 1/11 9/15 1/11 1/11 ايتالیا

 - 1/11 1/17 1/73 1/71 3/71 1/71 1/71 7/73 3/71 1/71 1/71 1/73 ژاپن

 1/11 7/11 1/11 1/91 1/91 1/97 1/97 1/99 1/97 1/97 9/97 5/91 9/91 کره

 9/11 1/15 1/15 1/13 1/11 9/11 1/11 9/11 3/11 1/11 1/11 5/11 1/11 لوکزامبورگ

 - 1/91 1/91 1/91 7/99 1/91 1/91 1/91 5/91 5/91 7/91 1/91 1/91 مکزيک

 7/13 5/13 1/13 1/13 1/13 1/13 7/91 1/91 1/91 9/91 1/97 7/97 1/97 هلند

 1/91 9/91 3/91 1/93 1/93 1/91 9/11 1/93 1/91 1/99 1/97 1/91 7/91 نیوزيلند

 7/97 1/97 1/91 1/11 1/11 9/11 5/11 1/11 1/11 1/11 1/11 9/11 1/11 نروژ

 1/91 1/91 1/91 5/91 5/91 3/91 1/93 7/11 7/91 1/91 1/91 3/91 3/91 لهستان

 1/93 1/93 5/91 7/91 9/91 1/11 1/93 1/11 1/91 1/11 1/17 3/19 1/19 پرتغال

 1/99 7/99 1/99 7/91 9/91 3/91 1/91 1/95 1/91 1/95 1/91 1/91 9/93 اسلواکی

 1/91 9/93 1/11 1/11 1/11 5/91 1/91 9/91 1/91 1/95 1/95 1/91 7/95 اسلونی

 7/13 1/13 1/13 1/13 1/11 1/11 9/11 1/11 1/11 1/15 5/15 1/11 1/11 اسپانیا

 1/11 7/71 7/11 1/11 5/11 3/11 7/13 9/13 3/11 1/11 1/11 7/11 7/11 سوئد

 9/11 1/17 1/17 9/11 5/11 1/11 1/11 3/11 1/11 5/11 3/11 3/11 7/19 سويیس

 1/19 1/17 9/11 7/11 7/11 1/15 1/15 1/11 1/15 5/15 1/11 1/11 9/13 ترکیه

 5/97 11 1/99 7/99 3/91 3/91 5/91 3/91 1/13 1/13 1/13 1/13 1/91 انگلستان

 3/75 3/71 3/71 9/71 5/71 1/71 5/71 9/71 1/71 7/71 1/71 1/71 1/71 آمريکا

 متوسط 

OECD 

3/99 1/92 3/92 1/98 5/92 2/99 3/99 1/92 7/92 7/92 1/92 7/92 - 

 .OECD ،1171: منبع

 مالیات بر ارزش افزوده. 8-2-1-8     

، درآمـد   1171در سـال   OECDبر مبنای آمارهای مندرج در کتاب روند مالیـات بـر مصـرف کشـورهای     

منبع اصلی درآمدهای حاصل از مالیات بر مصرف در کشـورهای عضـو ايـن     ،حاصل از مالیات بر ارزش افزوده

رسـیده و سـهم آن از مجمـوع     GDP (1/1)۲سازمان بوده است و در حـال حاضـر بـه بـاالترين سـطح خـود از       

اين در حالی است که سهم مالیات بر ارزش افـزوده  . است 1171درصد در سال  1/11درآمدهای مالیاتی معادل 

 1/73درصد و سهم آن از کل درآمدهای مالیـاتی در سـال مـذکور معـادل       1/1حدود  1171در سال  GDPاز 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 791  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

از مجمـوع  دهد متوسط سهم مالیات بـر ارزش افـزوده   نیز نشان می( 1-5)نمودارهمانطور که  .درصد بوده است

 . رشدی نداشته است 1175نسبت به سال  1171، در سال OECDکشورهای  درآمدهای مالیاتی

 متوسط سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهاي مالیاتی  -7-5نمودار 

 2335-81طی دوره  OECD در کشورهاي

 

 عضـو  کشـور  91 از کشـور  75 در کل درآمدهای مالیاتی به افزوده ارزش بر مالیات ، نسبت1171درسال 

OECD  اسـت  يافتـه  افـزايش  ،1175 سـال  بـا  مقايسـه  در -شوداعمال می افزوده ارزش بر مالیات آنها در که. 

 کل درآمدهای مالیاتی ين سهم مربوط به کشور ژاپن است که سهم مالیات بر ارزش افزوده ازبیشترين افزايش ا

 . درصد است 5/8دارای رشدی برابر با  2015نسبت به سال  2016در سال 

ش سهم مالیات بر برخی مصارف های افزايش مالیات بر ارزش افزوده مقابله با کاهيكی از مهمترين علت

، بیشترين (77-5)بر اساس آمار مندرج در جدول . خاص همچون مالیات بر گمرک و کاالهای داخلی است

درصد است و اين  1/17سهم درآمد مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی مربوط به کشور شیلی با 

 ت و در عوض مالیات بر کاال و خدمات وضع و اجرايی نوع مالیات در کشور اياالت متحده وضع نشده اس

 . شودمی



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 795  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 درصد  - OECDسهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي  -88-5جدول 
 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 - 3/71 1/79 1/71 1/71 1/71 1/71 1/79 1/71 1/71 1/71 3/71 7/79 استرالیا

يشاتر  1/71 1/71 1/71 1/71 1/71 1/71 1/71 1/71 1/71 3/71 1/71 9/71 9/71 

 9/75 1/75 1/75 9/75 1/75 1/75 3/75 1/71 1/71 1/75 1/71 7/71 3/75 بلژيک

اداکان  3/3 1/3 1/3 9/71 1/71 1/79 1/79 1/79 1/79 1/79 1/79 5/79 1/79 

یشیل  1/91 1/91 3/91 1/93 7/11 5/91 1/91 1/91 1/11 1/17 1/11 1/17 1/17 

 جمهوري

 چک

7/73 3/71 1/71 9/73 1/11 5/11 1/11 3/11 1/17 1/11 1/17 1/17 1/11 

مارکدان  1/11 9/17 5/17 5/17 5/17 1/17 1/17 3/11 1/11 3/71 1/73 1/11 1/11 

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/15 1/11 1/11 1/11 1/13 3/11 استونی

 1/17 1/11 1/11 1/17 9/17 7/17 3/11 1/11 5/11 1/73 1/73 1/11 3/73 فنالند

نسهفرا  1/71 5/71 5/71 9/71 1/71 7/71 1/75 9/75 1/75 1/75 1/75 1/75 9/75 

انآلم  1/71 3/71 1/73 1/73 7/11 1/11 1/73 1/73 1/73 3/71 1/71 5/71 1/71 

 - 1/17 1/11 3/73 1/73 1/11 1/17 1/11 5/11 1/11 3/11 1/11 5/17 يونان

رستانمجا  5/11 9/11 3/73 9/73 9/17 3/11 1/19 1/19 5/19 9/11 3/11 1/19 5/11 

 9/19 1/71 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/19 1/11 3/15 1/11 9/11 ايسلند

لنداير  1/11 7/11 1/11 5/11 1/11 1/11 1/11 1/17 1/11 1/11 1/73 7/11 1/73 

الیاايت  1/71 1/71 1/71 1/79 7/79 5/71 1/71 1/79 9/79 1/79 1/71 1/71 3/71 

نژاپ  5/3 1/3 1/1 3/1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/71 1/79 9/79 - 

 1/71 1/75 9/75 1/71 1/71 1/71 1/71 5/71 1/71 7/71 1/75 1/71 1/71 کره

زامبورگلوک  7/71 5/75 1/71 5/71 7/71 1/71 1/71 1/71 1/73 1/73 1/71 1/71 1/71 

يکمکز  9/13 3/91 1/13 1/13 3/11 1/13 1/11 1/13 1/15 3/11 3/19 1/19 - 

 5/71 1/71 1/71 1/71 1/71 3/71 7/71 1/71 1/71 1/71 1/73 3/71 1/73 هلند

زيلندنیو  1/19 1/11 5/19 1/15 1/11 1/91 1/97 9/91 1/91 1/91 1/91 1/13 1/91 

ژنرو  7/71 7/71 7/73 7/71 1/71 5/71 1/71 1/71 1/73 1/11 9/17 9/11 9/11 

تانلهس  1/19 1/11 1/19 1/19 9/19 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/17 7/17 5/11 

 1/15 1/11 1/11 1/11 1/19 1/11 1/15 1/11 1/11 1/15 1/15 1/11 1/11 غالپرت

واکیاسل  1/11 3/11 5/11 1/19 1/11 1/11 9/19 1/17 3/11 1/17 9/17 1/11 9/17 

 9/11 5/11 1/11 1/19 7/19 1/17 9/11 3/17 3/17 3/11 1/11 1/11 1/11 اسلونی

انیااسپ  1/71 1/71 1/71 7/75 9/71 1/71 9/71 1/71 1/71 9/71 3/71 7/73 7/73 

دسوئ  9/71 5/71 7/73 1/11 1/11 1/17 9/17 1/17 3/11 7/17 3/11 3/71 7/17 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b5111%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 791  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

یسسوي  1/79 9/79 3/71 1/71 1/71 1/71 1/71 1/79 1/79 3/71 1/71 1/71 1/71 

یهترک  1/17 1/11 9/17 9/11 1/11 1/17 1/17 1/11 1/11 1/11 1/11 1/73 7/11 

لستانانگ  1/71 1/71 7/71 1/71 1/71 1/71 1/11 1/11 1/11 1/17 1/17 1/11 1/11 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 آمريکا

 سط متو

OECD 

3/23 3/83 7/83 7/83 1/83 9/23 9/23 8/23 8/23 9/23 2/23 2/23 - 

 .OECD ،1171: عمنب

 بــه ســطح  1175در ســال  OECDعضــو نــرخ اســتاندارد مالیــات بــر ارزش افــزوده در کشــورهای  متوســط

در حال حاضـر ده کشـور عضـو    . رسید و از آن زمان ثابت مانده است( درصد 1/73به طور متوسط )ای سابقهبی

کشـور نـرخ    1تنهـا   1111حالی که در سال درصدی دارند؛ در  11نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده باالی 

 . انددرصد داشته 11باالی 

 مالیات بر واردات. 8-2-1-2      

سهمی از درآمـدهای مالیـاتی نـدارد و يـا اينكـه سـهم        OECDمالیات بر واردات در بسیاری از کشورهای 

 نـاچیز  OECDشود متوسط اين سهم در بـین کشـورهای    همان گونه که در جدول ذيل مشاهده می. پايینی دارد

در مقابل ايران از معدود کشورهايی است که سهم مالیات بر واردات در آن طی دوره مـذکور حـدود   . باشدمی

   .درصد بوده است 11

 درصد - OECDسهم مالیات بر واردات و عوارض گمرک از کل درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي  -82-5ول جد

 2387 2381 2385 2381 2389 2382 2388 2383 2333 2331 2337 2331 2335 کشور

 9 3/1 9 5/1 7/1 1 1/7 1/7 1/7 3/7 1/7 1/7 1/7 استرالیا

*اتريش  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1 11/1 11/1  

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 بلژيک  

1/1 1/1 کانادا  1/1  1/1 1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  

 13/1 37/1 11/7 71/7 77/7 71/7 71/7 11/7 31/1 59/7 11/7 11/7 17/1 شیلی

 جمهوري

 چک

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 دانمارک  

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 استونی  

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 791  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 فنالند  

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 13/1 15/1 11/1 11/1 11/1 11/1 7/1 فرانسه

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 آلمان

 - 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 يونان

17/1 مجارستان  17/1  17/1  17/1  17/1  17/1  17/1  17/1  17/1  17/1  17/1  17/1  17/1  

 11/1 11/1 17/1 11/1 11/1 19/7 11/7 71/7 15/7 7/7 1/7 1/7 1/1 ايسلند

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 ايرلند

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 ايتالیا

 11/1 51/1 11/1 11/1 17/1 11/1 11/1 53/1 51/1 19/1 11/1 11/1 11/1 ژاپن

 - 31/7 11/1 51/1 71/9 33/1 59/9 19/9 11/9 9/99 31/1 71/9 75/9 کره

11/1 17/1 17/1 17/1 لوکزامبورگ  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1 11/1 

 - 55/7 51/7 51/7 13/7 51/7 11/7 55/7 13/1 11/1 17/1 17/1 59/1 مکزيک

11/1 11/1 هلند  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1 11/1 

 11/1 35/1 1/9 71/9 33/1 31/1 75/9 11/9 75/9 11/9 31/1 31/1 19/7 نیوزيلند

 11/1 11/1 11/1 11/1 15/1 11/1 19/1 19/1 17/1 11/1 11/1 73/1 73/1 نروژ

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 لهستان  

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 پرتغال  

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 17/1 اسلواکی  

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 اسلونی

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 اسپانیا

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 سوئد

1/1 سوئیس  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1 1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1 

 1/7 1/7 5/7 9/7 1/7 1/7 9/7 1/7 7/7 1/7 1/7 7/7 1/7 ترکیه

7/1 7/1 انگلستان  7/1  7/1  7/1  11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/1 3/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 آمريکا

متوسط 

OECD 

5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 791  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 OECDکشورهاي  بررسی روند تغییرات درآمدهاي مالیاتی. 8-9

را  OECDتوان روند تغییرات متوسـط سـهم درآمـدهای مالیـاتی اصـلی کشـورهای       ت خالصه میبه صور

درآمـدهای مالیـاتی اصـلی کشـورهای     نسبت به کل درآمدهای مالیاتی و همچنین روند تغییرات متوسـط سـهم    

OECD  نسبت بهGDP  مورد بررسی قرار داد نموداردر يك را. 

را نســبت بــه کــل  OECDمتوســط ســهم درآمــدهای مالیــاتی اصــلی کشــورهای   (3-5)و ( 1-5)نمودارهــای 

 .دهدنشان می 7315-1171های های اصلی مالیاتی طی سالدرآمدهای مالیاتی برای پايه

 (درصدي از کل درآمدهاي مالیاتی)روند تغییرات در متوسط ترکیب ساختاري  -5-1

 

 (درصدي از کل درآمدهاي مالیاتی)روند تغییرات در متوسط ترکیب ساختاري  -3-5نمودار 

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 793  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

را  OECDمتوسط سهم درآمدهای مالیاتی اصلی کشورهای نیز  (77-5)و ( 71-5)همچنین نمودارهای 

 .دهدنشان می 7315-1171های های اصلی مالیاتی طی سالبرای پايه GDPنسبت به 

 (GDPدرصدي از )روند تغییرات در متوسط ترکیب مالیاتی  -83-5نمودار 

 

 

 (GDPدرصدي از )روند تغییرات در متوسط ترکیب مالیاتی  -88-5نمودار 

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

هـای اصلی مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی را در هر يك از پايهسهم ترکیب  (71-5) نمودارهمچنین 

دهد شیلی، دانمارک، همانطور که شكل نشان می. دهدنشـان مـی 1171برای سـال  OECDکشـورهای 

ها، مالیات بر درآمد سوئد، انگلستان و شیلی به ترتیب بیشترين سهم مالیات بر درآمد شرکتجمهوری چك، 

اشخاص حقیقی، مشارکت در تأمین اجتماعی، مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر دارايی و مالیات بر کاال و 

 .خدمات از کل درآمدهای مالیاتی را دارند

 لی مالیاتی از کل درآمدهاي مالیاتی ترکیب سهم پايه هاي اص -82-5نمودار 

 2381در سال  OECDدر کشورهاي

 

 جهانکشورهاي  ايران و ساير شاخص پرداخت مالیات در. 2

مطالعات شاخص  .کسب و کار کشورها است محیطبهبود   های تاثیرگذار دراين شاخص يكی از شاخص

با اندازه های داخلی پرداخت مالیات به چگونگی ساده نمودن روش استاندارد پرداخت مالیات برای شرکت

نمايد های کاراتر تشويق مینمايد اين شاخص کشورها را به حرکت به سوی سیستممتوسط هر کشور توجه می

ص جديدی در محاسبه شاخ لفهؤم  1171در سال . يدنماو هر ساله اصالحاتی در اين راستا به آنها پیشنهاد می

معرفی شده است و به عنوان  7لفه تحت عنوان فرآيند پس از تسلیم اظهارنامهپرداخت مالیات وارد شده، اين مؤ

  .های پرداخت مالیات در گزارش کسب وکار بانك جهانی مورد بررسی قرار گرفته استيكی از زير شاخص

 ساعت)لفه تعداد پرداخت در هرسال، مدت زمان صرف مالیات از امسال تحت چهار مؤداخت شاخص پرلذا 
                                                           
13 .Postfiling Processes Index 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 717  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

آوری و گردد و با جمعجديد فرآيند پس از تسلیم اظهارنامه ارزيابی می لفه، نرخ کلی مالیات و مؤ(در هر سال

زير شاخص  .پردازدکشور دنیا می 731تحلیل اطالعات کمی به مقايسه مالیات پرداختی کسب و کارها در 

زمان الزم : نمايدگیری میلفه است اندازهامه دو فرآيند را که شامل چهار مؤجديد فرآيند پس از تسلیم اظهارن

، زمان الزم برای دريافت (برحسب ساعت) ثبت درخواست استرداد مالیات برارزش افزوده سازی وبرای آماده

، زمان (برحسب ساعت) برسی مالیات بردرآمد شرکت، زمان الزم برای حسا(بر حسب هفته) استرداد مالیات

وضعیت چهار مؤلفه و  ( 79-5)جدول  (.برحسب هفته) درآمد شرکت الزم برای تكمیل حسابرسی مالیات بر

 (79-5)درنمودار همچنین . دهدبه همراه ايران نشان می OECDشاخص پرداخت مالیات را برای کشورهای 

 .در شاخص پرداخت مالیات به وضوح مالحظه نمود OECDتوان وضعیت ايران را در بین کشورهای می

 2387سال OECDوضعیت رتبه شاخص پرداخت مالیات در ايران در مقايسه با کشورهاي  -89-5نمودار 

 

 



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 و ايران OECDهاي آن در کشورهاي شاخص پرداخت مالیات و مؤلفه -89-5جدول 

 کشور
پرداخت شاخص 

 مالیات

رتبه شاخص 

 پرداخت مالیات

 تعداد پرداختها

 (در هر سال) 

ساعت ) زمان 

 (در هر سال

 نرخ کلی مالیات

 (سود)% 

فرآيند پس از 

 تسلیم مالیات

 1/35 1/11 715 77 15 1/15 استرالیا

 5/31 1/57 797 71 11 93/19 اتريش

 9/11 1/51 717 77 11 97/11 بلژيک

 1/11 17 797 1 71 11/11 کانادا

 1/5 5/91 137 1 711 15/19 شیلی

 جمهوري

 چک

13/11 59 1 191 51 9/31 

 1/31 15 791 71 1 77/31 دانمارک

 1/31 1/11 11 1 17 11/11 استونی

 7/39 7/91 39 1 79 19/31 فنالند

 1/31 1/11 793 1 19 11/11 فرانسه

 5/31 3/11 171 3 11 7/11 آلمان

 9/13 1/51 739 1 11 11/11 يونان

 1/15 5/11 111 77 11 11/11 مجارستان

 1/13 7/91 711 17 13 11/11 ايسلند

 1/31 11 11 3 5 1/31 ايرلند

 1/11 11 111 71 711 15/17 ايتالیا

 3/11 3/11 715 71 11 19/11 ژاپن

 1/31 7/99 711 71 19 51/11 کره

 3/13 1/11 55 19 71 31/11 لوکزامبورگ

 1/11 51 111 1 771 17/15 مکزيک

 1/39 1/11 773 3 11 11/11 هلند

 3/31 9/91 751 1 77 17/31 نیوزيلند

 11 5/93 19 1 11 59/15 نروژ

 1/31 1/11 117 1 11 19/11 لهستان

 1/31 1/93 119 1 91 15/19 پرتغال

 3/13 1/57 731 1 51 51/11 اسلواکی

 35 97 115 71 11 55/11 اسلونی

 1/31 13 751 1 91 1/19 اسپانیا



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 719  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

 کشور
پرداخت شاخص 

 مالیات

رتبه شاخص 

 پرداخت مالیات

 تعداد پرداختها

 (در هر سال) 

ساعت ) زمان 

 (در هر سال

 نرخ کلی مالیات

 (سود)% 

فرآيند پس از 

 تسلیم مالیات

 1/31 7/13 711 1 11 11/15 سوئد

 1/11 1/11 19 73 71 13/11 سويیس

 3/9 7/17 17165 77 711 19/11 ترکیه

 1/11 3/91 771 1 71 11/31 انگلستان

 7/39 11 715 7161 91 15/19 آمريکا

متوسط 
OECD 

11/11 11/15 11/71 5/751 19/91 11/31 

 1/11 7/11 911 11 711 13/13 ايران

Doing Business database   :منبع 

مقايسه شاخص پرداخت مالیات در ايران با کشورهای خاورمیانه و شمال آفريقا و همچنین میانگین 

دهد که شاخص زمان پرداخت مالیات در ايران کشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه نشان می

وضعیت مطلوبی ندارد و ( ساعت 1/719) OECDو( ساعت 1/111) منطقه، نسبت به میانگین (ساعت 911)

از لحاظ شاخص تعداد پرداخت، وضعیت ايران . دبا دو گروه از کشورهای مذکور داراختالف چشمگیری 

در ( مرتبه 3/71) است و نسبت به کشورهای توسعه يافته( مرتبه 1/71)کمی بیشتری از میانگین منطقه ( مرتبه11)

از ( درصد 9/91) لفه نرخ مالیات، نسبت به کشورهای منطقه مناؤهمچنین در رابطه با م. قرار داردتری نسطح پايی

در مقايسه با ( درصد 7/11) نرخ  مالیاتی بااليی برخوردار است ولی بايد توجه داشت که نرخ مالیات در ايران

و در زيرشاخص  رودبشمار نمی، نرخ بااليی (درصد 7/11) OECDعضو  کشورهایمیانگین نرخ مالیاتی 

 امتیاز میانگین منطقه منا درصد شده که نسبت به 1/11فرآيند پس از تسلیم اظهارنامه  ، امتیاز ايران درجديد

 .تر استکمی ضعیف( درصد 7/15) OECD عضو کشورهایاندکی بهتر  و از میانگین  (درصد 1/15)  

 OECDايران با منطقه منا و مقايسه وضعیت شاخص پرداخت مالیات  -81-5جدول 

 MENA OECD ايران لفهؤم

1/71 11 تعداد پرداخت مالیات در سال  3/71  

1/111 911 تعداد پرداخت مالیات در سال  1/719  

(درصدي از سود)نرخ مالیات  7/11  9/91  3/11  

1/11 (833-3از )پس از تسلیم اظهارنامه  1/15  7/15  



       (7931-7931)سالنامه تحلیلی آمارهای مالیاتی 

 711  مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ريزی ،خیابان صوراسرافیل ،، خیابان باب همايون(ره) میدان امام خمینی

توجهی به دهد بیمالیات بانك جهانی در خصوص ايران نشان مینتیجه راستی آزمايی گزارش پرداخت 

شوندگان موجب شده تا در اين گزارش رتبه ها از سوی پرسشمفروضات بانك جهانی در تكمیل پرسشنامه

 .کشور مغاير با  واقعیت انعكاس يابد

ها اتفاق افتاده گری در دادهبه دلیل بازن 1171تا  1113های ای از تغییر رتبه ايران در سالبخش قابل مالحظه

ر ـدر اکتبر منتش ده و گزارش معموالًـردآوری شـب و کار در ماه ژوئن گـام کسـهای پروژه انجداده. است

گروه کسب وکار با توجه به اطالعات جديدی که از اين دوره چند ماهه در سال بعد از گزارش .شودیـم

هر کشور در سايت انجام  7بخش بازنگری داده. دهدبازنگری انجام میهای سال گذشته کند در دادهدريافت می

 .کسب و کار در دسترس است

 روند تاريخی وضعیت شاخص پرداخت مالیات ايران -85-5 جدول

 شاخص پرداخت مالیات

 سال گزارش

رتبه شاخص 

پرداخت 

 مالیات

 هاتعداد پرداخت

 (در هر سال) 

 زمان

ساعت در هر ) 

 (سال

سود مالیات بر 

)%( 

پرداخت تامین 

 )%(اجتماعی 

 هاساير مالیات

) % ( 

نرخ کلی مالیات 

 (سود)% 

فرآيند پس از 

 تسلیم مالیات

DB 2009 711 11 911 3/71 3/15 1/1 1/11 - 

DB 2010 711 11 911 3/71 3/15 1/1 1/11 - 

DB 2011 775 11 911 3/71 3/15 1/1 7/11 - 

DB 2012 715 11 911 1/71 3/15 1/1 7/11 - 

DB 2013 713 11 911 1/71 3/15 1/1 7/11 - 

DB 2014 771 11 911 1/71 3/15 1/1 7/11 - 

DB 2015 711 11 911 1/71 3/15 1/1 7/11 - 

2016 DB 719 11 911 1/71 3/15 1/1 7/11 - 

2017 DB 711 11 911 1/71 3/15 1/1 7/11 1/11 

  Doing Business database: منبع

 

 

                                                           
1 .Data Revision 


