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چكیده

اقتصاد ایران همواره تحت فشار تامين منابع برای مخارج عمومی بوده و دارای سيستم مالياتی است كه موجب اخالل 
در رفتار عامالن اقتصادی می شود، لذا انتظار می رود كه با الگو گرفتن از اصالحات جهانی ماليات، بتوان سيستم مالياتی 
كشور را بهبود بخشيد. مخالفان معتقدند كه به دليل فقدان نظام جامع اطالعات مالياتی، ظرفيت اجرایی پایين سازمان 
مالياتی و مودیان، و ساختار اقتصادی متفاوت از كشورهای توسعه یافته انجام چنين اصالحاتی در ایران امکان پذیر نيست. 
اما باید اذعان كرد كه اقتصاد ایران در آینده نزدیک با سه چالش جدی در زمينه تامين اجتماعی، كاهش درآمدهای 
مالياتی حاصل از تجارت و رقابت پذیری بين المللی مواجه خواهد شد. برای مقابله با این چالش ها چاره ای جز گسترش 
پایه های مالياتی و كاهش نرخ های ماليات نخواهيم داشت و این مهم از طریق سيستم ماليات بر مجموع درآمد امکان 
پذیر است. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای سيستم ماليات بر مجموع درآمد و نسخه های تعدیل شده آن با 
سيستم مالياتی ایران است. نتایج نشان می دهد كه نظام مالياتی ایران بسيار پيچيده بوده و در موارد متعددی اصول و 
اهداف اصالحات مالياتی را نقض می كند. عالوه بر این فشار مالياتی باال بر شركت ها، نرخ های باالی تامين اجتماعی و 
فرار مالياتی گسترده در بخش مشاغل از ویژگی هایی است كه نظام مالياتی ایران را از سایر سيستم های مالياتی معمول 
در جهان متمایز می سازد. بر اساس نتایج حاصل، بهترین راه برای اصالح نظام مالياتی كشور انجام رفرم اساسی بر اساس 
سيستم ماليات بر مجموع درآمد است، اما اگر به هر دليلی )مثاًل فراهم نبودن پيش نيازهای الزم یا عدم اجماع سياسی( 
چنين كاری مقدور نباشد می توان با انجام برخی اصالحات )انجام اصالحات بر اساس مخارج مالياتی و منافع اقتصادی، 
ساده سازی سيستم مالياتی، اصالح تورش در شيوه تامين مالی شركت ها و تعدیل ماليات مضاعف، تعيين آستانه معافيت 
بر اساس فقر نسبی، تعدیل آستانه های مالياتی؛ استهالک و كسورات بهره نسبت به تورم، تغيير سيستم اجرایی از ساختار 
مبتنی بر پایه محور به ساختار مبتنی بر ماموریت محور، بهبود ادراک عدالت مالياتی، تغيير واحد مالياتی از فرد به خانوار، 

ارائه سيستم مالياتی بدون نياز به ارائه اظهارنامه مالياتی از طرف مودیان( سيستم موجود را بهبود بخشيد.
واژه های کلیدی: نظام مالياتی ایران، اصالحات مالياتی، سيستم های ماليات بر درآمد، اصول ماليات بهينه استان گلستان

1. این مقاله بر گرفته از طرح پژوهشی"درس هایی از اصالحات مالياتی دهه 1990 با تاكيد بر ماليات بر مجموع درآمد" است كه در سال 1395 در معاونت 
پژوهش، برنامه ریزی و امور بين الملل سازمان امور مالياتی كشور توسط نگارندگان مقاله انجام شده است.
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1- مقدمه 
كشورهای در حال توسعه از جمله ایران همواره تحت فشار تامين منابع برای مخارج عمومی رو به رشد بوده 
و گرفتار سيستم های مالياتی هستند كه موجب اخالل در رفتار عامالن اقتصادی می شوند، لذا انتظار می رود 
با الگو گرفتن از اصالحات جهانی ماليات، بتوان سيستم مالياتی ایران را بهبود بخشيد. مخالفان معتقدند كه 
هم مودیان و هم سازمان مالياتی از ظرفيت و توانایی مطلوبی برای اجرای قوانين پيچيده مالياتی برخوردار 
نيستند، نظام جامع اطالعات مودیان و سایر پيش نيازهای الزم برای اجرای اصالحات مالياتی در كشور 
شکل نگرفته و ساختار اقتصادی ایران متفاوت از كشورهای توسعه یافته است. بنا به دالیل فوق عدم توافق 
قابل توجهی در مورد بکارگيری اصالحات مبتنی بر ماليات بهينه در كشور وجود دارد كه به عنوان یک 
نمونه می توان به نحوه برخورد با سيستم ماليات بر مجموع درآمد اشاره كرد. این در حالی است كه بسياری 

از اصالحات صورت گرفته از نظر اجرا و تمکين ساده تر از سيستم ماليات كنونی كشور هستند.
از طرف دیگر در ایران چالش های اقتصادی و اجتماعی متعددی وجود دارد از جمله موانع دست و پاگير 
به  نسبت  كه  رسمی  غير  اقتصاد  اندازه  و  درآمدها  نابرابرتر  توزیع  بازار،  كارای  عملکرد  مقابل  در  فراوان 
كشورهای توسعه یافته بزرگتر است. با وجود این مشکالت، نياز به تحرک پذیری منابع، تشویق پس انداز 
و سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی در كشور در حال توسعه ای مانند ایران مهم تر از 
كشورهای توسعه یافته است. مجموعه ویژگی های مذكور ایجاب می كند كه گسترش پایه های مالياتی و 
كاهش نرخ ها به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در كشور دنبال شود. در عمل به دليل برخورداری از 
درآمدهای سهل الوصول حاصل از منابع طبيعی و تضاد اصالحات با منافع گروه های ذینفع در كشور، اجماع 

سياسی گسترده ای برای اجرای رفرم های مالياتی وجود ندارد.  
یکی از اهداف اصلی این مقاله برقرای ارتباط بين رفرم های مالياتی غرب و آمریکا با سياست های مالياتی 
برانگيزاننده  اهداف  ادعا كرد كه  اگرچه می توان  است.  درآمد شخصی  بر  ماليات  زمينه سيستم  در  ایران 
دليل  به  اما  نزدیک هستند  به هم  بسيار  توسعه  و در حال  یافته  توسعه  مالياتی در كشورهای  اصالحات 
از  متفاوت  توسعه  حال  در  كشورهای  برای  اهداف  این  وزن  و  اهميت  اقتصادی  و  اجرایی  واقعيت های 
كشورهای توسعه یافته است. علی رغم این تفاوت ها برخی سياست های مالياتی وجود دارند كه كشورهای 
در حال توسعه می توانند با الگو گرفتن از كشورهای توسعه یافته آنها را اجرایی كنند. جهت تحقق هدف 
ذكر شده ساختار مقاله به این صورت سازمان یافته است، در بخش دوم مروری بر اصالحات مالياتی ارائه 
می شود، بخش سوم به بررسی مقایسه ای نظام مالياتی ایران با اصالحات مالياتی می پردازد و نهایتًا در 
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بخش سوم نتيجه گيری و توصيه های سياستی ارائه می شود. 

2- مروری بر اصالحات مالیات بر درآمد اشخاص
آمریکا، كشورهای  در  دهه 1990  مالياتی  اصالحات  برانگيزاننده  اهداف  و  اصول  ابتدا  در  بخش  این  در 
OECD و كشورهای آسيای جنوب شرقی ارایه می شود، سپس به معرفی سيستم ماليات بر مجموع درآمد 

و نسخه های تعدیل شده بعدی آن یعنی ماليات بر درآمد دوگانه و ماليات یکنواخت می پردازیم.
اصول و اهداف برانگیزاننده اصالحات مالیاتی 

اقتصادی، خصوصًا اصالحات مالياتی، شناخت معيارها و  با سياست گذاری  در طراحی هر موضوع مرتبط 
اصول راهنمای مربوطه ضروری است، زیرا وجود معيارهای مشخص و علمی از مجادله های سياسی و عوام 
گرایی  در طراحی اصالحات مالياتی جلوگيری می كند و باعث می شود به جای درگير شدن در مجادالت 
بيهوده سياسی و غير علمی، سياستگذار بتواند با ارزیابی سيستم های مختلف بر اساس این معيارها دست به 
انتخاب بزند كه این كار به اجماع سياسی در مورد اصالحات كمک خواهد كرد. بنابراین در هر پروژه مربوط 
به اصالحات مالياتی قبل از انجام هر كاری الزم و ضروری است كه به صورت شفاف اهداف و معيارهای 
برانگيزاننده  اهداف  و  اصول   )1( جدول  در  منظور  این  برای  شود.  مشخص  اصالحاتی  چنين  راهنمای 

اصالحات مالياتی ارایه شده است.
تنها راه تامين همزمان اكثر اصول و اهداف ذكر شده در جدول )1(، ساده سازی سيستم مالياتی است. 
ساده سازی یعنی كاهش هزینه های اجرا و تمکين كه با ساده سازی قوانين و اظهارنامه های مالياتی مترادف 
است و زمانی محقق می شود كه كسورات، معافيت ها، تخفيف ها و رفتارهای ترجيحی مالياتی تا حد ممکن 
تعدیل شوند كه با انجام این كار پایه مالياتی گسترش یافته و امکان كاهش نرخ ها فراهم می شود و متعاقب 
آن به بقيه اهداف ذكر شده )چون عدالت، كارایی، كاهش فرار قانونی و غير قانونی مالياتی، بهبود تمکين 
مالياتی وكاهش هزینه های اجرا( نيز دست خواهيم یافت. با این حال انجام چنين كاری در عمل دشوار 
است به همين دليل گاهی اوقات اهداف ذكر شده در تضاد با یکدیگر هستند و ضروری است تا بين اهداف 
متضاد توازن برقرار شود. به عنوان مثال بسياری از كسورات و اعتبارهای مالياتی كه با ساده سازی سيستم 
مالياتی در تضاد هستند، با هدف جلوگيری از نابرابری، به صورت قانونی وضع و مورد حمایت قرار می گيرند، 
تقریبًا هر فردی موافق است كه مؤدیان باید اجازه داشته باشند تا معافيت هایی برای وابستگان درخواست 
 كنند. اما بررسی صحت و سقم وجود وابستگان در پاره ای از موارد دشوار است و سيستم مالياتی را پيچيده  

می كند. كسورات برای مخارج درمان غيرعادی در اندازه گيری توانایی پرداخت ماليات ضروری است اما 
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مستندسازی آن بسيار زمانبر است. تعدیل درآمد مشمول ماليات نسبت به تورم پيچيده و با ساده سازی در 
تضاد است، اما عدم تعدیل نسبت به تورم منجر به اخالل مالياتی و نابرابری می شود. بنابراین در برخی 
موارد اصالحات پيشنهادی كه برای عدالت و خنثی بودن اقتصادی ماليات ها ضروری هستند با هدف اصلی 

كه ساده سازی سيستم است در تضاد می باشند. 
با توجه به گستردگی موضوعات مورد بحث در هنگام طراحی سيستم ماليات بر درآمد، سياست مالياتی 
در عمل شامل مجموعه ای از انتخاب های پيچيده بين اهداف مختلف است. این مباحث نشان می دهد كه 
چرا اصالحات مالياتی از نظر سياسی اغلب بحث برانگيز هستند. با وجود تفاوت های گسترده در دیدگاه ها 
در مورد چگونگی انتخاب بين اهداف سياسی ذكر شده این انتخاب ها را می توان در چهار دسته اصلی جای 
داد، یکی نيازهای درآمدی دولت1، دوم توازن بين برابری و كارایی، سوم پيچيدگی سيستم مالياتی و چهارم 

فشارهای ناشی از رقابت پذیری خارجی2 كه سيستم مالياتی را به چالش می كشند. 

1. دولت هــا بایــد مشــخص كننــد كــه چــه مقــدار درآمــد مالياتــی نيــاز دارنــد و بــار مالــی آن چگونــه در بيــن ماليــات بــر درآمــد اشــخاص حقيقــی، 
ماليــات بــر شــركت ها و ســایر منابــع مالياتــی توزیــع شــود. ایــن انتخــاب تحــت تأثيــر فشــارهای خارجــی ناشــی از افزایــش مخــارج )بــه دليــل پيــر 
شــدن جمعيــت، رشــد شهرنشــينی، كاهــش اشــتغال و رقابت پذیــری بين المللــی( قــرار می گيــرد. زمانــی كــه درآمدهــای مالياتــی در نتيجــه مخــارج 
مالياتــی و رفتــار آربيتــراژ مالياتــی كاهــش می یابنــد، تعریــف یــک پایــه گســترده كــه فرصت هــای آربيتــراژ مالياتــی را كاهــش می دهــد، دارای اثــر 

مثبــت بــر درآمدهــای مالياتــی اســت. 
ــت.  ــان اس ــی در جری ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــی و ج ــای داخل ــب و كاره ــردن كس ــر ك ــرای رقابت پذیرت ــی ب ــای ماليات ــون رقابت ه ــم اكن 2. ه
ــی از  ــا مثال های ــی از تخصص ه ــواع خاص ــرای ان ــروی كار ب ــل از ني ــد حاص ــخصی و درآم ــرمایه ش ــد س ــركت ها، درآم ــد ش ــر درآم ــرف دیگ از ط
ــرای ایــن پایه هــا، درآمــد  ــات ب ــرخ مالي ــذا در صــورت  عــدم كاهــش ن ــد. ل پایه هــای مالياتــی هســتند كــه از نظــر جغرافيایــی بســيار تحرک پذیرن
مالياتــی كاهــش خواهــد یافــت. بــه ایــن دليــل كــه كاهــش در درآمدهــای مالياتــی در زمــان عــدم كاهــش نــرخ ماليــات پایه هــای تحرک پذیــر در 
ــه عــدم  ــر در پاســخ ب ــرا پایه هــای تحرک پذی ــود. زی ــن پایه هــا، بيشــتر خواهــد ب ــات ای ــرخ مالي ــا كاهــش در درآمــد ناشــی از كاهــش ن مقایســه ب
كاهــش نرخ هــا بــه خــارج كشــور مهاجــرت خواهنــد كــرد. امــا اگــر كاهــش درآمــد مالياتــی حاصــل از تعدیــل نــرخ ماليــات پایه هــای تحرک پذیــر 
از طریــق افزایــش نــرخ ماليــات بــر دیگــر پایه هــای مالياتــی تأميــن شــود، نتيجــه آن افزایــش اخالل هــای مالياتــی خواهــد بــود. بنابرایــن تنهــا راه 

حــل ایــن چالــش گســترش پایه هــای مالياتــی اســت كــه بــه تبــع آن مــی تــوان كليــه نرخ هــای مالياتــی را نيــز كاهــش داد.
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جدول )1( - اصول و اهداف برانگیزاننده اصالحات مالیاتی دهه 1990 در آمریكا، کشورهای 

OECD و کشورهای آسیای جنوب شرقی

هدفتوضيحاتاصول
خنثی بودن 

از نظر اقتصادی
هزینه  روش های  و  درآمد  كسب  روش های 

نباشد. ماليات  تاثير  تحت  آن  كردن 
انتخاب شکل قانونی یا سازماندهی كسب و 

كارها تحت تاثير ماليات نباشد.
انتخاب دارایی ها برای سرمایه گذاری تحت 

تاثير مسئله استهالک مالياتی نباشد.
رفتار مالياتی با بدهی و سهام بر انتخاب شيوه 

تامين مالی توسط شركت ها اثر نگذارد.
انگيزه  با  ها  شركت  سایر  تملک  و  ادغام 

مالياتی نباشد.

فعاليت های عامالن اقتصادی تحت 
تاثير نظام مالياتی قرار نگيرند.

نرخ پایين ماليات

در نرخ های پایين ماليات، فرار قانونی1 و فرار 
غير قانونی مالياتی2، البی های مختلف برای 
اخالل  و  مالياتی  ریزی  برنامه  معافيت ها، 

می یابند. كاهش  شدت  به  مالياتی 

بهبود تمکين مالياتی، كاهش 
اخالل مالياتی، كاهش هزینه های 
اجرایی مرتبط برای شناسایی و 

كنترل تخلفات مالياتی

عدالت مالياتی
اداراک  و  عمودی3  عدالت  و  افقی  عدالت 

4 عدالت
كاهش نابرابری، بهبود تمکين 

مالياتی

ساده سازی سيستم 
مالياتی

و  مالياتی  قانون  ساده سازی  یعنی 
اظهارنامه های مالياتی زمانی محقق می شود 
كه كسورات، معافيت ها و رفتارهای ترجيحی 

مالياتی تا حد ممکن تعدیل شوند.

كاهش هزینه های اجرا و تمکين، 
گسترش پایه های مالياتی و كاهش 

نرخ های ماليات
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تعدیل
نسبت به تورم

معافيت های فردی، آستانه های مالياتی، مخارج 
درآمد  مالياتی،  كسورات  عنوان  به  ای  بهره 
هزینه های  همچنين  و  سرمایه  عایدی  بهره، 
مجاز استهالک باید نسبت به تورم تعدیل شوند

نه  و  حقيقی  درآمد  از  ماليات  اخذ 
سمی ا

رشد اقتصادی

سرمایه  با  مالياتی  ترجيحی  رفتارهای 
توجيه  رفتارها   این  بدون  كه  گذاری هایی 
اقتصادی ندارند باعث اتالف منابع و كاهش 

رشد اقتصادی می شود.

تخصيص بهينه منابع

شيوه گذار )از سيستم 
مالياتی قدیم به 

جدید(

به جای اجرای ناگهانی )با زمان اندک یا 
هيچ زمانی برای تعدیل(، برخی اجزای 

اصالحات مالياتی باید به تدریج اجرا شوند.

جلوگيری از عایدی ها و زیان های 
بادآورده اقتصادی و جابجایی های 

شدید اقتصادی

اجرای سوبسيدها 
از طریق مخارج 

مستقيم و نه سيستم 
مالياتی

تعدیل ها،  )استثناها،  سوبسيدها  اجرای 
تخفيف های مورد به مورد و اعتبارهای مالياتی( 
از طریق سيستم مالياتی پيچيدگی هایی را برای 
مودیان ایجاد می كند كه به مودیان در شرایط 
متفاوتی  ماليات های  می دهد  اجازه  یکسان 
پرداخت كنند در نتيجه پایبندی اخالقی مودیان 
به سيستم مالياتی را تضعيف می كند در حالی كه 

مخارج مستقيم چنين نيستند.

كاهش هزینه های اجرا، جلوگيری 
از نقض عدالت افقی

ــا بکارگيــری قوانيــن مالياتــی، روش هایــی كــه در ایــن مــورد  1. فــرار قانونــی مالياتــی )Tax Avoidance(: دوری كــردن از پرداخــت ماليــات ب
بــکار می رونــد از نظــر ســازمان مالياتــی غيرقانونــی نيســتند. مثــاًل بــا لحــاظ كــردن همــه كســورات قانونــی و بــا محافظــت كــردن از درآمــد در 

ــا ایجــاد برنامه هــای بازنشســتگی كاركنــان و دیگــر ابزارهایــی كــه همگــی قانونــی هســتند. مقابــل ماليــات ب
2. فــرار غيــر قانونــی مالياتــی )Tax Evasion(: عملــی اســت غيرقانونــی بــرای پرداخــت نکــردن ماليــات از طریــق عــدم گــزارش درآمــد، گــزارش 

كــردن هزینه هایــی كــه از نظــر قانونــی مجــاز نيســتند یــا پرداخــت نکــردن ماليــات. 
3. در مــورد عدالــت افقــی )رفتــار برابــر بــا افــراد دارای توانایــی پرداخــت یکســان( در بيــن اقتصــاد دانــان اجمــاع وجــود دارد امــا در زمينــه عدالــت 
عمــودی )اخــذ ماليــات بيشــتر بــه نســبت درآمــد از افــراد بــا توانایــی پرداخــت بيشــتر( اجمــاع وجــود نــدارد چــون برخــی اقتصاددانــان آن را بــه 

ــد جامعــه می داننــد. نوعــی تنبيــه افــراد مول
4. اداراک عدالت تحت تاثير شيوه هزینه كردن درآمدهای مالياتی و تبعيض در اخذ ماليات است.

منبع: جمع بندی محققين 
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3- معرفی سیستم های مالیات بر درآمد اشخاص

از اواسط دهه 1980 بسياری از كشورها به ویژه كشورهای OECD به پيروی از اصالحات مالياتی 1984 
انگلستان و 1986 آمریکا درگير در اصالحات اساسی ماليات بر درآمد شخصی شدند. این اصالحات با هدف 
نياز به فراهم كردن محيط اقتصادی رقابتی تر انجام شدند؛ یعنی محيطی كه سرمایه گذاری، ریسک پذیری 
و كارآفرینی را تشویق نماید و انگيزه مشاركت بيشتر در بازار كار را فراهم كند. همزمان دولت ها به ضرورت 
ادراک عدالت )عادالنه تلقی شدن سيستم مالياتی از جانب مودیان( پی بردند، به طوری كه عدالت و سادگی 
OECD و حتی كشورهای در حال  اكثر كشورهای  مالياتی شدند.  به دو اصل كليدی اصالحات  تبدیل 
توسعه دارای سيستم های مالياتی هستند كه در اصل مبتنی بر سيستم ماليات بر مجموع درآمد1 می باشند. 
نسخه محض ماليات بر مجموع درآمد )بر اساس تعریف SHS(2 داللت بر یک پایه مالياتی دارد كه شامل 
ارزش بازاری مصرف به عالوه تغييرات در خالص ثروت بر اساس اقالم تعهدی است، اما به دليل هزینه 
اجرایی و تمکين باالی روش تعهدی در عمل همه كشورها سيستم های ماليات بر مجموع درآمد مبتنی بر 

درآمد تحقق یافته را اجرا كردند. 
بررسی اصالحات مالياتی نشان می دهد كه وجود برخی مشکالت )عدم توجه به تحرک پذیری بين المللی 
سرمایه، تورش ناشی از اخالل مالياتی بر ضد سرمایه گذاری در سرمایه فيزیکی در مقایسه با سرمایه انسانی 
و در نهایت عدم برقراری عدالت افقی و عمودی بر اساس درآمد طول عمر و تبعيض عليه درآمدهای متغير 
در مقابل درآمدهای دائمی( در سيستم ماليات بر مجموع درآمد منجر به ارائه دو نسخه تعدیل یافته از این 
سيستم به نام های سيستم ماليات بر درآمد دوگانه3 و سيستم ماليات یکنواخت4 شد. هر كدام از سيستم 
های مالياتی مذكور دارای نقاط قوت و ضعف مختص به خود می باشند و تاكنون توافقی جامع در مورد 
اینکه سيستم ماليات بر درآمد شخصی ایده آل كدام است حاصل نشده است. اما می توان ادعا كرد كه  
همه اصالحات مالياتی پيشنهادی در سه دهه گذشته، سيستم های ماليات بر درآمد شخصی را پيشنهاد 
كرده اند كه مشخصه اصلی آنها كاهش نرخ ها و گسترش پایه مالياتی است. در ادامه با بررسی و مقایسه 

این سيستم های مالياتی جزیيات بيشتری در مورد آنها ارایه خواهد شد. 

1.▄Comprehensive▄Income▄Tax▄System
2. Schunz-Huig-Simons
3.▄Dual▄Income▄Tax▄System
4.▄Flat▄Tax▄System
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سیستم مالیات بر مجموع درآمد1 
در سال های اخير درآمد جامع به عنوان بهترین معيار اقتصادی برای توانایی پرداخت، توجه سياستگذاران 
را به خود جلب كرده به طوری كه سيستم ماليات بر درآمد در بسياری از كشورها از سيستم ماليات بر 
SHS پيروی  از تعریف  بر مجموع درآمد  )CIT(2 پيروی می كنند. نسخه محض ماليات   مجموع درآمد 
می كند كه داللت بر پایه مالياتی شامل ارزش بازاری مصرف به عالوه تغييرات در خالص ثروت مبتنی بر 
زمان رخ دادن آنها )روش تعهدی(3 دارد. در نسخه محض این سيستم اصل بر این است كه مجموع درآمدها 
)حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه بر اساس زمان رخ دادن آن، مشاركت در صندوق های 
بازنشستگی، اجاره ضمنی مسکن شخصی، مزایای نقدی و غير نقدی شغلی، پرداخت های انتقالی دولت، 
حق تاليف، حق بهره برداری و حق امتياز، درآمد مشاغل( به شکلی یکسان و با نرخ های تصاعدی مشمول 
ماليات شود. در این سيستم بازدهی سرمایه و همه عایدی های ناشی از آن سرمایه )با لحاظ زیان های قابل 

كسر از پایه مالياتی و تعدیل نسبت به تورم( باید به روش تعهدی مشمول ماليات شوند. 
مالياتی  این سيستم  به  توسعه  از كشورهای در حال  بسياری  OECD و  آوردن كشورهای  دليل روی 
مزایای قابل توجه این سيستم مالياتی است كه از جمله آنها می توان به موراد زیر اشاره كرد: اول، مزیت 
مهم ماليات بر مجموع درآمد رفتار یکسان این سيستم با درآمد حاصل از منابع مختلف درآمدی است كه 
خنثی بودن ماليات نسبت به روش های مختلف كسب درآمد و روش های مختلف سازماندهی كسب و كارها 
)شركتی و غير شركتی( را نتيجه می دهد. دوم، سيستم ماليات بر مجموع درآمد، بازتوزیع درآمدها را به شکل 
موثری از طریق نرخ های تصاعدی ساده می كند، چنين سيستمی دوری جستن از پرداخت ماليات از طریق 
انتقال درآمد از یک منبع درآمدی به منبع درآمدی دیگر را دشوار می سازد و همين امر عدالت افقی، عدالت 
عمودی و ادارک عدالت مالياتی را تامين می كند. سوم، شناسایی فقرا و فسادهای مالی از طریق این سيستم  
مالياتی راحت تر انجام می گيرد. بنابراین این سيستم به اجرای هدفمند سياست های حمایتی كمک كرده و 
از مفاسد مالی پيشگيری می كند. چهارم، گسترش پایه مالياتی و به تبع آن كاهش نرخ های ماليات، ویژگی 
اصلی این سيستم مالياتی است كه كاهش انگيزه های برنامه ریزی مالياتی، فرار قانونی و غير قانونی از 
پرداخت ماليات را در پی خواهد داشت كه در نهایت منجر به بهبود تمکين مالياتی و كاهش هزینه های 
اجرایی مرتبط برای شناسایی و كنترل تخلفات مالياتی می شود. اما در كشورهایی كه سيستم ماليات بر 

1. برای مطالعه جزیيات این سيستم مالياتی به منابع زیر مراجعه نمایيد:
The▄U.S.▄Treasury▄&▄Tax▄Reform▄Act▄of▄1986,▄OECD▄Tax▄Policy▄Studies▄(2006)▄
2. Comprehensive Income Taxation
3. Accruals Basis
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مجموع درآمد را اجرایی كرده اند به دليل برخی مالحظات كارایی، یا سادگی و یا در مواردی كه تعریف درآمد 
و اندازه گيری آن دشوار باشد برخی معافيت ها و استثناها مورد توجه قرار گرفته و همين امر باعث شده در 
 اجرا از نسخه محض مذكور فاصله بگيرند. به همين دليل در ادامه نسخه عملی این سيستم مالياتی ارائه 

می شود. نمونه ای از نسخه اجرایی سيستم ماليات بر مجموع درآمد در جدول )2( ارایه شده است.

جدول )2(- نمونه ای از الگوی عملیاتی سیستم مالیات بر مجموع درآمد

توضيحاتموضوعات

شيوه محاسبه درآمد 
جامع بر اساس سه 

منبع عمده درآمد یک 
خانوار

جبران خدمات نيروی 
كار 

شامل حقوق و دستمزد دریافتی به عالوه ارزش مزایای جانبی 
شغلی منهای مخارج ضروری مرتبط با شغل فرد است. 

پرداخت های انتقالی 
دولت

بدون توجه به دليل برخورداری،كل پرداخت های 
انتقالی نقدی دولت در درآمد افراد لحاظ می شوند، اما 
نيازی  به گزارش كردن ارزش كاالهای یارانه ای یا 
خدمات یارانه ای فراهم شده به وسيله دولت نيست. 

درآمد كسب و كار و 
سرمایه

بهره، اجاره، سود سهام، سودهای انباشته شركت ها، سود 
حاصل از مشاركت ها )با مالکيت فردی یا خانوادگی(، 
عایدی های سرمایه و درآمد حاصل از مشاغل است.

تجميع ماليات 
بر درآمد افراد و 

شركت ها

درآمد شركت ها به سهامداران یا صاحبان آنها نسبت داده می شود و سودهای توزیع 
نشده فوراً مشمول ماليات بر درآمد شخصی می شوند. یکی از اهداف اصلی این ادغام، 
تعدیل ماليات مضاعف و رفتار متمایز مالياتی با سودهای توزیع شده و انباشته است. 

عایدی سرمایه
سهام

عایدی ناشی از سود توزیع نشده به روش تعهدی و 
مابقی عایدی )تغييرات در قيمت سهام كه منعکس كننده 
انتظارات مربوط به درآمدهای آتی و همچنين تغييرات در 
ارزش سایر دارایی ها مانند اوراق قرضه، كاالها و زمين( 

به روش تحققی مشمول ماليات می شود.

بعد از تعدیل نسبت به تورم و استهالک دارایی به روش دارایی های حقيقی 
تحققی مشمول ماليات می شوند.
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توضيحاتموضوعات

اوراق بهادار دولتی
دریافتی ساالنه یا بهره تعهدی بر تعهدات ملی یا محلی موجب افزایش در 

خالص ثروت افراد می شوند بنابراین این موارد باید جزء درآمد افراد لحاظ شوند.

اجاره ضمنی مسکن 
شخصی

ماليات باید بر خالص درآمد حاصل وضع شود یعنی بر اجاره منتسب منهای هزینه های 
استهالک و تعميرات و نگهداری و سایر ماليات های پرداختی وضع شود. اگر در عمل 
محاسبه اجاره ضمنی دشوار باشد توصيه می شود كه بخشی از مصرف مسکن شخصی 

كه قابل نسبت دادن به داشتن مسکن شخصی است از پایه مالياتی مستثنی شود.

كاالهای مصرفی 
بادوام

شيوه رفتار مالياتی در ماليات بر مجموع درآمد با این دارایی ها به این صورت است كه 
مشمول ماليات بر دارایی می شوند اما بهره مرتبط با وام های تامين مالی خرید این 

دارایی ها قابل كسر كردن است.

مخارج درمانی

به كسر مخارج درمانی یا حق بيمه های پرداختی اجازه نمی دهد و منافع حاصل از 
بيمه های درمانی در درآمد مشمول ماليات وارد نمی شود. این روش از نگهداری بيهوده 

ركوردها و اسناد توسط خانوارها جلوگيری كرده و ضرروت تشخيص مخارج واجد شرایط 
از مخارج غير واجد شرایط كه از نظر اجرایی دشوار است را حذف می كند. می توان یک 
اعتبار مالياتی قابل بازپرداخت برای سهم ماليات مخارج درمانی بسيار باال در نظر گرفت.

كمک های خيریه

سيستم ماليات بر مجموع درآمد قابليت كسر كمک های خيریه توسط هدیه دهنده را اجازه 
نمی دهد و در مقابل منافع حاصل از چنين هدایایی در درآمد گيرنده آنها وارد نمی شود. 
اگر به دالیل مختلف قصد داشته باشيم این رفتار ترجيحی را حفظ كنيم برای جلوگيری 
از پيچيدگی می توان یه آستانه به صورت درصدی از درآمد افراد، مشاغل یا شركت ها را 
تعيين كرد و صرفا در صورتی كه كمک ها باالتر از این آستانه باشند قابليت كسر داشته 

باشند.

زیان های حاصل از 
حوادث

به هيچ كسوراتی برای زیان های ناشی از حوادث به دارایی ها به جز در مورد دارایی 
كسب و كارها اجازه داده نخواهد شد. حق بيمه های حوادث برای دارایی خانوار قابل 

كسر نخواهد بود و منافع حاصل از بيمه در درآمد مشمول ماليات وارد نمی شود.
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ادامه جدول )2(- نمونه ای از الگوی عملیاتی سیستم مالیات بر مجموع درآمد

توضيحاتموضوعات

مالحظات 
بين المللی

اصل مبدا یا اصل 
مقصد

ماليات بر مجموع درآمد، سيستم ماليات بر مبنای اصل سکونت را 
پيشنهاد می كند.

سهامداران خارجی

معافيت سهامداران خارجی از ماليات ها در درون كشور تا زمانی كه 
اصل سکونت هم در خارج و هم در درون كشور مورد مقبوليت 

عام سياسی قرار نگيرد از نظر عملی امکان پذیر نيست. بنابراین در 
ابتدا سهامداران خارجی می توانند مشمول ماليات یا كسر مبدا شوند 

و بعد از آن مطابق با معاهده های بين المللی مالياتی بين كشور 
محل فعاليت و كشور محل سکونت شان با آنها رفتار شود.

ماليات های پرداخت 
شده در خارج كشور

در نظر گرفتن اعتبار مالياتی برای ماليات پرداختی در خارج به 
اندازه ماليات های با كسر در مبدا بر درآمد خارجی 

شركت های 
خارجی

یک اعتبار مالياتی برای ماليات های پرداخت شده در خارج )برای 
ماليات بر درآمد شركت در كشور خارجی و ماليات با كسر در مبدا( 
با اعمال یک محدودیت مثال 30 درصدی مجاز شمرده می شود و 
ماليات های خارجی مازاد بر این محدودیت قابل كسر خواهند بود. 

دیگر درآمدهای 
خارجی

درآمد شهروند داخلی از خارج كه به شکل حقوق و دستمزد از 
خارج دریافت می شود  بنا به درخواست وی به عنوان اعتبار 
ماليات خارجی و به ميزان )محدود به( ماليات های با كسر در 

مبدا داخل كه بر درآمدهای حاصل از حقوق شهروندان خارجی 
در داخل كشور وضع می شوند، در نظر گرفته می شوند. 
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واحد مشمول 
ماليات

سه نوع خانواده

سيستم ماليات بر مجموع درآمد خانواده را به عنوان واحد 
اصلی مالياتی در نظر می گيرد و با نرخ های جدولی متفاوت 

برای سه نوع خانوار )افراد مجرد بدون فرد وابسته، افراد مجرد 
با افراد وابسته )سرپرست خانوار( و زوج های متاهل با و بدون 

وابستگان( ماليات را اعمال می كند.  

تعریف خانواده

واحد خانواده از زن، شوهر و فرزندان تشکيل می شود. البته 
بچه جزء خانواده محسوب می شود مگر اینکه یکی از شرایط 
زیر بوجود آید: 1- فرزندان به سن 18 سالگی برسند و بعد 
از آن به مدرسه نروند؛ یا 2- مدرک دانشگاهی اخذ كنند؛ یا 

3- به سن 26 سالگی برسند؛ یا 4- ازدواج كنند.

درآمد شاغل دوم، هزینه های مراقبت از بچه و بعد خانوار تعدیل های الزم
منبع: یافته های تحقيق

بررسی اصالحات مالياتی نشان می دهد كه وجود برخی مشکالت )عدم توجه به تحرک پذیری بين المللی 
سرمایه، تورش ناشی از اخالل مالياتی بر ضد سرمایه گذاری در سرمایه فيزیکی در مقایسه با سرمایه انسانی 
و در نهایت عدم برقراری عدالت افقی و عمودی بر اساس درآمد طول عمر و تبعيض عليه درآمدهای متغير 
در مقابل درآمدهای دائمی( در سيستم ماليات بر مجموع درآمد منجر به ارائه دو سيستم مالياتی جدید به 

نام های ماليات بر درآمد دوگانه و ماليات یکنواخت شد كه در ادامه این دو سيستم را معرفی می كنيم.
سیستم مالیات بر درآمد دوگانه

وجود برخی مشکالت در سيستم ماليات بر مجموع درآمد باعث شد كه در اوایل دهه 1990 كشورهای 
پایه ماليات بر  این اصالحات، گسترش  به اجرا درآوردند. هدف اصلی  را  اسکاندیناوی اصالحات مالياتی 
درآمد سرمایه و خنثایی سيستم مالياتی بود كه در نهایت منجر به معرفی سيستم ماليات بر درآمد دوگانه 
شد. در نسخه محض این سيستم كه اولين بار به وسيله سورنسن )1994(1 ارایه شد، درآمد سرمایه و كار 

ــه دانمــارک ربــط می دهــد،. امــا مزایــای داشــتن یــک ماليــات یکنواخــت مجــزا  ــه را ب ــر درآمــد دوگان 1. سورنســون منشــأ اصلــی ایــده ماليــات ب
بــر درآمــد ســرمایه )یکــی از مشــخصه های اصلــی سيســتم ماليــات بــر درآمــد دوگانــه( قبــاًل بــه وســيله كينــگ )1977( ارایــه شــده بــود. پایه هــای 
نظــری چنيــن مالياتــی در اصــل بــه وســيله قضيــه جانســون سامویلســون ارایــه شــد. براســاس ایــن قضيــه تحــت شــرایطی خــاص، ســين )1987(

ایــن شــرایط را بــه صــورت برابــری اســتهالک مالياتــی و اســتهالک درســت اقتصــادی و قابــل كســر بــودن بهــره بدهــی تعریــف می كنــد. ارزش 
فعلــی بازدهــی یــک ســرمایه گذاری تحــت تاثيــر نــرخ یکنواختــی كــه بــرای همــه انــواع درآمدهــای ســرمایه بــکار مــی رود قــرار نمــی گيــرد. بنابرایــن 

خنثــی بــودن ماليــات نســبت بــه ســرمایه گذاری بــه دســت می آیــد.
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به صورت دو پایه مالياتی مجزا مشمول ماليات می شوند و نرخ ماليات بر درآمد سرمایه با نرخ ماليات بر 
درآمد شركت ها و نرخ نهایی ماليات بر درآمد كار در اولين طبقه درآمدی برابر است. در این سيستم مالياتی 
درآمد به دو جزء درآمد سرمایه )شامل بهره، سود سهام، عایدی سرمایه، درآمد اجاره ای، حق تاليف، حق 
بهره برداری و حق امتياز، بازدهی ضمنی منزل مسکونی شخصی، بازدهی منتسبت به سرمایه سرمایه گذاری 
درآمد  دستمزد،  و  حقوق  )شامل  كار  درآمد  و  مشاغل(  یعنی  غيرشركتی  اقتصادی  فعاليت های  در  شده 
بازنشستگی، تأمين اجتماعی و مزایای جانبی شغلی( تفکيک می شود سپس درآمد سرمایه در نرخ تناسبی و 

درآمد كار در نرخ های تصاعدی مشمول ماليات می شود.
توسط   1990 دهه  اوائل  در  سپس  و  شد  اجرا  دانمارک  در  بار  اولين  دوگانه  درآمد  بر  ماليات  سيستم 
كشورهای سوئد، نروژ و فنالند دنبال شد. این سيستم مالياتی همچنين در بلژیک و استراليا اما در شکل 
نکردند،  اجرا  را  این نسخه محض  اما سایر كشورها هر چند  اجرا شد )سورنسون، 2001(.  ابتدایی  نسبتًا 
اجرای  انگيزه  پيروی كردند1.  این كشورها  از  آیتم های سرمایه ای  بر  مالياتی سبک تر  اما در زمينه وضع 
چنين سيستم مالياتی تمایل به حذف زمينه های آربيتراژ مالياتی، تشویق پس اندازهای خصوصی، تعدیل 
اخالل های مالياتی ایجاد شده به وسيله ماليات های تصاعدی بر درآمد سرمایه در دوره های تورمی و كاهش 
زیان های درآمد مالياتی ناشی از امکان كسر نرخ های بهره اسمی در مقابل نرخ های نهایی باالی ماليات بر 

درآمد بود )نيلسون و سورنسون، 1997(. 
سیستم مالیات یكنواخت

ماليات یکنواخت به معنی یک نرخ نهایی ثابت برای درآمد افراد یا شركت ها و یا ماليات بر ارزش افزوده 
با جایگزینی ماليات تناسبی به جای نرخ های نهایی  است )كسنراسکرب، 2005(. ماليات یکنواخت اكثراً 
ماليات تصاعدی بر درآمد افراد مرتبط است. اما در حقيقت هر سيستم با نرخ واحد ضرورتًا ماليات یکنواخت 
در فرم محض آن نيست. ایمس و كلمنز )2001( استدالل می كنند كه ویژگی اصلی ماليات یکنواخت ارائه 
یک نرخ واحد برای اشخاص و كسب و كارها در تركيب با لغو اكثر معافيت ها و اعتبارهای مالياتی است، 
اصل كليدِی ماليات یکنواخت این است كه درآمد دقيقًا باید فقط یک بار و تا آنجا كه ممکن است نزدیک 

به مبدأ آن، مشمول ماليات شود. 
ماليات یکنواخت دارای دو فرم ماليات جداگانه یکی برای درآمد كسب و كارها و دیگری برای حقوق و 
دستمزد است. در سيستم ماليات یکنواخت، ماليات بر كسب و كارها صرفًا جایگزینی برای ماليات بر درآمد 
شركت ها نيست زیرا این ماليات نه فقط شركت ها، بلکه همه كسب و كارها )چه شركت و چه مشاغل( و 

1. برای جزیيات بيشتر در این مورد به )سورنسون، 778:2005a( مراجعه شود.
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درآمد بهره )كه در نظام های مالياتی كنونی تحت ماليات بر درآمد شخصی مشمول ماليات می شود( را نيز 
پوشش می دهد. 

ماليات كسب و كارها یک ماليات گسترده به شکل كسر در مبدا1 بر همه شکل های درآمد غير از حقوق 
و دستمزد و مستمری های بازنشستگی است. به عبارت دیگر درآمد مشمول ماليات كسب و كارها، كل 
فروش آنها منهای هزینه های نيروی كار، هزینه كاالهای سرمایه ای و هزینه مواد اوليه است. ماليات كسب 
و كارها كسوراتی برای بهره های پرداخت شده، سود سهام، یا هر نوع دیگر از پرداخت به صاحبان كسب و 
كار را ندارد. در نتيجه، همه درآمدی كه افراد از فعاليت های كسب و كار تحصيل می كنند از قبل مشمول 
ماليات شده و قبل از رسيدن به دست افراد ماليات آن پرداخت شده است. بنابراین نيازی نيست كه سيستم 
مالياتی نگران این باشد كه برای بهره، سود سهام و عایدی سرمایه بعد از اینکه بنگاه را ترک نمودند چه 
اتفاقی می افتد. این امر منجر به ساده سازی و بهبود قابل توجه سيستم می شود. ماليات بر حقوق و دستمزد 
افراد یک هدف واحد دارد و آن وضع ماليات بر سهم بزرگی از كل درآمد است كه كارفرمایان به صورت 

نقدی به كاركنان خود پرداخت می كنند. 
پایه ماليات بر حقوق و دستمزد به صورت حاصل جمع حقوق، دستمزد و مستمری های بازنشستگی تعریف 
می شود، مشاركت های بازنشستگی و دیگر مزایای جانبی پرداختی بوسيله كارفرمایان به صورت بخشی 
زمانی كه كارگر  بازنشستگی  بر درآمد مستمری  ماليات  به عبارت دیگر،  نمی آیند.  به حساب  از دستمزد 
بازنشسته شود و در عمل مقرری بازنشستگی را دریافت كند پرداخت می شود نه زمانی كه كار كن بخشی 
از درآمدش را برای پرداخت مقرری بازنشستگی كنار می گذارد. برای تصاعدی كردن سيستم مالياتی فقط 
درآمد حاصل از كار مازاد بر معافيت های فردی و خانواده مشمول ماليات می شود. معافيت در ساِل اجرا 
می تواند برابر حداقل هزینه الزم برای تامين یک استاندارد متوسط زندگی یا یک خط فقر نسبی قرار داده 

شود كه در سال های بعدی بر اساس هزینه زندگی افزایش می یابد. 
مهم ترین مزیت ماليات یکنواخت حذف كدهای مالياتی از اقتصاد یعنی عدم برتری برخی فعاليت های 
اقتصادی به دالیل مالياتی است. در این سيستم، ماليات بر پس انداز و ماليات مضاعف بر سود سهام وجود 
ندارد و درآمد بهره به صورت بخشی از درآمد كسب و كارها مشمول ماليات می شود، به این دالیل ماليات 

یکنواخت نوعی ماليات بر مصرف است2 .

1. Withholding Tax
2. برای مطالعه بيشتر در مورد سيستم ماليات یکنواخت به مقاالت زیر رجوع شود:

Emes and Clemens (2001), Hall- Rabushka (1983, 1985, 1995), Kesner-Skreb (2005).
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4- مقایسه سیستم مالیات بر مجموع درآمد و دو نسخه تعدیل شده آن  

بر درآمد دوگانه و  )ماليات  بعدی آن  آمد و نسخه های  بر مجموع  ماليات  در زیربخش های قبل سيستم 
بخواهد  كشور  یک  اگر  كه  است  این  سئوال  حال  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  یکنواخت(  درآمد  بر  ماليات 
دست به انتخاب بزند و سيستم ماليات بر درآمد شخصی خویش را اصالح كند آیا باید سيستم ماليات بر 
مجموع درآمد را برگزیند یا نسخه های تعدیل شده آن را انتخاب نماید؟ برای پاسخ به سئوال، ضروی است 
تا سيستم های ذكر شده مورد مقایسه قرار گيرند. به بيان دیگر در عمل انتخاب سيستم ماليات بر درآمد 
اشخاص توسط یک كشور بستگی به این دارد كه مبادله بين اهداف مختلف )از جمله بين كارایی و برابری، 
سادگی سيستم، تمکين مالياتی و افزایش درآمدهای مالياتی در محيط رقابتی( چگونه ارزش گذاری شود. 

برای این منظور در جدول )4( سه سيستم ذكر شده مورد مقایسه قرار گرفته اند. 
بر اساس اطالعات موجود در جدول )4( سياست گذار نگران سادگی، كارایی، عدالت افقی )بر اساس درآمد 
ساليانه(، كاهش هزینه های اجرایی و تمکين مالياتی و در نهایت به دست آوردن درآمد مالياتی كافی در 
یک محيط با رقابت های شدید بين المللی است. گزینه پيشنهادی، سيستم ماليات یکنواخت است. اگر هدف 
سياست گذار كسب عدالت عمودی )بر اساس درآمد ساليانه(، عدالت افقی و عمودی بر اساس تركيب درآمد 
انتقال درآمد بين منابع مختلف درآمدی است. سيستم  از  آربيتراژ مالياتی ناشی  از رفتارهای  و جلوگيری 
ماليات بر مجموع درآمد بهترین گزینه است. برای كسب عدالت افقی و عمودی بر اساس درآمد طول عمر 
و حصول درآمد مالياتی كافی در محيط اقتصادی امروزه سيستم ماليات بر درآمد دوگانه پيشنهاد می شود. 
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جدول )3(- مقایسه سیستم مالیات بر مجموع درآمد و نسخه های تعدیل شده آن

سيستم هایی كه این اصول را برآورده می سازند اصول

سيستم ماليات یکنواخت سادگی

سيستم ماليات یکنواخت كارایی

سيستم ماليات دوگانه
عدالت عمودی بر اساس درآمد طول 

عمر
عدالت عمودی

سيستم ماليات بر مجموع درآمد
عدالت عمودی بر اساس درآمد 

ساليانه

سيستم ماليات دوگانه
عدالت افقی بر اساس درآمد طول 

عمر عدالت افقی
سيستم ماليات یکنواخت عدالت افقی بر اساس درآمد ساليانه

سيستم ماليات بر مجموع درآمد عدالت افقی و عمودی بر اساس تركيب درآمد

سيستم ماليات دوگانه حصول درآمد كافی در یک محيط رقابت بين المللی

سيستم ماليات یکنواخت كاهش هزینه اجرایی

سيستم ماليات یکنواخت كاهش هزینه تمکين مالياتی

سيستم ماليات بر مجموع درآمد
سيستم ماليات یکنواخت

جلوگيری از انتقال درآمد بين منابع مختلف

منبع: یافته های تحقيق

5- انجام برخی مقایسه ها
 مقایسه نظام مالیاتی ایران با اصالحات مالیاتی

در این بخش از مقاله نظام مالياتی كشور با اصالحات مالياتی دهه 1990 مورد مقایسه قرار می گيرد. برای 
ابتدا تحوالت تركيب ماليات های  از  نظام مالياتی كشور در  ارائه تصویری شفاف تر  با هدف  این منظور 
مستقيم در ایران در مقایسه با كشور های مجری سيستم مجموع درآمد، ماليات بر درآمد دوگانه و ماليات 
یکنواخت در طی دوره 2013-1980 مورد بررسی قرار می گيرد. سپس در ادامه نقایص نظام مالياتی ایران 
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بر اساس اصول و اهداف برانگيزاننده اصالحات مالياتی مشخص خواهد شد و در نهایت قانون ماليات های 

مستقيم كشور مصوب 1394 با سيستم ماليات بر مجموع درآمد مقایسه می شود.
مقایسه روند و ترکیب مالیات های مستقیم

دارای  كشورهای  با  مقایسه  در  ایران  مالياتی  ساختار  تحوالت  روند  مقایسه ای  بررسی  به  بخش  این  در 
یکنواخت3(  ماليات  و  دوگانه2  درآمد  بر  ماليات  درآمد1،  مجموع  بر  )ماليات  مالياتی  مختلف  سيستم های 
این  برای  زمانی 2013-1980می پردازیم.  ایران در دوره  متوسط جهانی و كشورهای هم گروه درآمدی 
منظور تحوالت ساختار مالياتی ایران بر اساس شاخص های سهم ماليات های مستقيم، اجزای آن و نرخ های 
مالياتی با گروه كشورهای ذكر شده بر اساس طبقه بندی استاندارد صندوق بين المللی پول )در مورد اجزاء 
ماليات ها( مورد مقایسه قرار می گيرد. داده های مورد نياز این  بخش از سه منبع بانک جهانی، صندوق 
بين الملی پول و 4ICTD تهيه شده اند. چارچوب انتخابی برای بررسی ماليات های مستقيم در نمودار )1( 
ارائه شده است. در نمودار )1( جزء مشاركت های تامين اجتماعی، مالياتی است كه هم بر كارفرمایان و هم 
بر شاغلين وضع می شود و هدف آن تامين مالی برنامه های تامين اجتماعی )بازنشستگی، از كار افتادگی 
و . . .( است. جزء ماليات بر حقوق و نيروی كار، مالياتی است كه به صورت درصدی از حقوق كاركنان و 
صاحبان مشاغل جمع آوری می شود. اگرچه در برخی كشورها به اشتباه ماليات های تامين اجتماعی در این 
زیر گروه گزارش می شوند، اما این ماليات اساسًا با ماليات تامين اجتماعی تفاوت دارد. جزء دیگر، ماليات بر 
منابع است كه عبارت از جزیی از ماليات بر درآمد، سود و عایدی های سرمایه است كه بيشتر اوقات این 
جزء ماليات بر شركت های فعال در بخش منابع طبيعی است. ماليات بر درآمد، سود و عایدی سرمایه نيز یا 
از شركت ها و یا اشخاص )صاحبان مشاغل( جمع آوری می شود. در واقع این جزء شامل ماليات بر مشاغل 

و ماليات بر شركت ها است. 

1. این كشورها شامل آمریکا، كانادا، آلمان، هند، ایرلند،كره جنوبی، لوكزامبورگ، اسپانيا، سوئد، تركيه و انگلستان است.
2. این كشورها شامل دانمارک، نروژ، فنالند و سوئد است.

3. این كشورها شامل استونی، گرجستان، ایسلند، التویا، ليتوانی، رومانی، روسيه، جمهوری اسلواكی و اكراین است.
4. International Center for Tax and Development
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نمودار )1( - اجزای مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم

جزء ماليات بر منابع در  
ماليات بر درآمد، سود و 

عایدی های سرمایه
مشاركت های 
تامين اجتماعی

ماليات های مستقيم منهای 
مشاركت تامين اجتماعی و 

ماليات منابع

ماليات بر درآمد، سود و 
عایدی سرمایه

ماليات بر حقوق و 
نيروی كار ماليات بر دارایی ها

مشاغلشركت ها

ICTD, IMF and World Bank :منبع

متوسط سهم ماليات های مستقيم از كل درآمدهای مالياتی در ایران و گروه كشورهای مختلف با لحاظ 
ماليات تامين اجتماعی و ماليات منابع و سپس با كسر این اجزاء در جدول )5( ارائه شده است. بر اساس 
تامين اجتماعی و ماليات منابع( در  متوسط دوره 2013-2001 سهم ماليات های مستقيم )شامل ماليات 
ایران حدود 11 درصد و نسبت به  ایران 68.19 درصد است كه نسبت به كشورهای هم گروه درآمدی 
متوسط جهانی حدود دو درصد باالتر است، اما در مقایسه با كشورهای دارای سيستم های مختلف مالياتی 
در كمترین مقدار 11 درصد و در بيشترین مقدار حدود 20 درصد پایين تر است. از  سال 1980 تا 2013 
متوسط سهم این ماليات در كشورهای دارای سيستم های ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر درآمد دو گانه 
و ماليات یکنواخت به ترتيب به ميزان 1.5- درصد ، 2.56+ درصد و 26.76+ درصد تغيير كرده در حالی كه 

در ایران 4 درصد كاهش یافته است.
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جدول )4( - متوسط سهم مالیات های مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی در ایران و گروه 

کشورهای مختلف ) به درصد(

2001-19912013-19802000-1990دوره زمانی

ماليات های مستقيم )شامل 
ماليات تامين اجتماعی و ماليات 

منابع( 

74.1663.1465.77متوسط جهانی

كشورهای با درآمد 
باالتر از متوسط

57.1456.1857.10

كشورهای دارای 
سيستم ماليات بر 

مجموع درآمد
88.8085.2387.79

كشورهای دارای 
سيستم ماليات بر 

درآمد دوگانه
81.2784.9385.28

كشورهای دارای 
سيستم ماليات 

یکنواخت
37.8976.7079.37

72.7879.0868.19ایران

ماليات های مستقيم )با كسر 
ماليات تامين اجتماعی و ماليات 

منابع(
47.0739.7840.82متوسط جهانی
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كشورهای با درآمد 
باالتر از متوسط

36.0333.8933.13

ماليات بر مجموع 
درآمد

61.7858.9059.39

57.7958.2961.55ماليات بر درآمد دوگانه

35.4545.6841.36ماليات یکنواخت

47.4063.5359.92ایران
ICTD, IMF and World Bank منبع: جمع بندی محققين بر اساس داده های

ساختار ماليات های مستقيم همانطور كه در نمودار )1( نشان داده شد شامل سه جزء اصلی: ماليات بر سود، 
درآمد و عایدی سرمایه )ماليات بر مشاغل، ماليات بر شركت ها، ماليات بر حقوق و دستمزد و نيروی كار 
و ماليات بر دارایی(؛ ماليات تامين اجتماعی؛ و ماليات بر منابع است. لذا بررسی صرف سهم كل ماليات 
مستقيم )هر سه جزء مذكور( از كل درآمد مالياتی تصویر روشنی از ميزان فشار مالياتی بر شركت ها، مشاغل 
و نيروی كار را در اختيار ما قرار نمی دهد. برای بررسی دقيق تر این موضوع در سطر دوم جدول )5( سهم 
جزء اول یعنی ماليات های مستقيم بدون تامين اجتماعی و ماليات بر منابع را از كل درآمد مالياتی محاسبه 
نتایج نشان می دهند كه بعد از حذف سهم تامين اجتماعی و ماليات بر منابع، سهم ماليات های  كردیم. 
فاصله  درآمدی اش  متوسط جهانی و كشورهای هم گروه  با  ایران  در  مالياتی  درآمدهای  از كل  مستقيم 
معنی داری پيدا می كند. به طوری كه بر اساس متوسط دوره 2013-2001 سهم این ماليات در ایران نسبت 
به متوسط جهانی و كشورهای هم گروه درآمدی ایران به ترتيب به ميزان 19 و 27 درصد باالتر است. نکته 
جالب تر اینکه سهم این ماليات در ایران از كشورهای دارای سيستم ماليات یکنواخت به ميزان 18 درصد 

باالتر است و بسيار نزدیک به كشورهای دارای سيستم ماليات بر مجموع درآمد است.
مشاركت های تامين اجتماعی یکی از اجزای مهم ماليات های مستقيم است به طوری كه طی سه دهه 
این  است.  كرده  نوسان  درصد   40 تا   30 بين  مستقيم  ماليات های  از  آنها  جهانی سهم  متوسط  گذشته  
نسبت در دوره مورد بررسی برای كشورهای با درآمد باالتر از متوسط بين 20 تا 36 درصد و برای ایران 
در دامنه 10 تا 50 درصد نوسان داشته اما در اغلب سال ها بين 30 تا 40 درصد است. نمودار )2( نسبت 
ماليات های تامين اجتماعی به كل ماليات های مستقيم )به درصد( را برای ایران و گروه كشورهای مختلف 
نشان می دهند. در كشورهای با ساختار ماليات یکنواخت این نسبت در دهه 1990 )سال های قبل از ارائه 
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ماليات یکنواخت( كمتر از 10 درصد بوده اما با ارائه ماليات یکنواخت به حدود 50 درصد و باالتر رسيده 
است. در كشورهای با ساختارهای ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر درآمد دوگانه نسبت مشاركت های 
تامين  اجتماعی به كل ماليات های مستقيم در كل دوره مورد بررسی در حدود 30 درصد در نوسان بوده با 
این تفاوت كه این نسبت برای كشورهای با ساختار ماليات بر درآمد دوگانه بين 1 تا 3 درصد باالتر است.

نمودار )2(- نسبت مشارکت های تامین اجتماعی به کل مالیات های مستقیم در ایران و 
کشورهای با سیستم های مختلف مالیاتی )به درصد(

ICTD, IMF and World Bank منبع : جمع بندی محققين بر اساس داده های

نرخ مشاركت های تامين اجتماعی )ماليات تامين اجتماعی( كارفرمایان و كاركنان برای ایران و كشورهای 
با سيستم مالياتی متفاوت بر اساس آمار سال 2015 در جدول )6( آمده است. نرخ ماليات تامين اجتماعی بر 
كارفرمایان و كاركنان در ایران به ترتيب برابر با 23 و 7 درصد است. نرخ ماليات تامين اجتماعی كارفرمایان 
در ایران از متوسط جهانی و كشورهای هم گروه درآمدی ایران و حتی كشورهای دارای سيستم ماليات 
بر مجموع درآمد باالتر است و تنها در كشورهای دارای سيستم ماليات بر درآمد دوگانه و سيستم ماليات 

یکنواخت این نرخ برابر و باالتر از ایران است.
جدول )5( - نرخ مشارکت های تامین اجتماعی )مالیات تامین اجتماعی( کارفرمایان و کارکنان  

برای ایران و گروه کشورهای مختلف بر اساس آمار سال 2015 )به درصد(

نرخ كلسهم كاركنسهم  كار فرماكشور

16.639.4626.09متوسط جهانی

12.798.4721.27كشورهای با درآمد باالتر از متوسط
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14.569.3923.95كشور های دارای سيستم ماليات بر مجموع درآمد

22.927.8830.80كشور های دارای سيستم ماليات بر درآمد دوگانه

29.607.9437.54كشور های دارای سيستم ماليات یکنواخت

23730.00ایران
ICTD, IMF and World Bank  منبع : جمع بندی محققين بر اساس داده های

در مورد نرخ ماليات تامين اجتماعی بر كاركنان، وضعيت ایران تقریبًا مشابه بقيه كشورها است به طوری 
كه برای بقيه كشورها این نرخ در دامنه 6.79 و 9.46 درصد در نوسان است و این نرخ در ایران برابر با 
7 درصد است، لذا تفاوت ماليات تامين اجتماعی در ایران و سایر گروه كشورها بيشتر ناشی از نرخ ماليات 
تامين اجتماعی بر كارفرمایان است كه در ایران در حدود سه برابر نرخ ماليات بر كاركنان است در حالی كه 
در كشورهای دارای سيستم ماليات بر مجموع درآمد این نرخ كمتر از دو برابر نرخ ماليات بر كاركنان است. 
برای متوسط جهانی و كشورهای هم گروه درآمدی ایران نيز این نسبت به طور مشخص از 2 برابر كمتر 
است. نکته جالب اینکه شبيه ترین گروه كشورها به ایران از نظر نرخ ماليات تامين اجتماعی بر كارگر و 
كارفرما كشورهای دارای سيستم ماليات بر درآمد دوگانه )كشورهای اسکاندیناوی( می باشند كه باالترین 

سطح  امکانات رفاهی را برای افراد جامعه در سطح دنيا ارائه می كنند.
جدول )6( سهم ماليات بر حقوق و نيروی كار، ماليات بر دارایی و ماليات بر درآمد، سود و عایدی های 
سرمایه از ماليات های مستقيم )با كسر ماليات تامين اجتماعی و ماليات منابع( برای ایران و گروه كشورهای 
ایران در دوره 1980 تا 2013  مختلف را نشان می دهد. متوسط سهم ماليات بر حقوق و نيروی كار در 
برابر با 18/8 درصد است كه بسيار باالتر از رقم متناظر برای گروه كشورهای مختلف است. این رقم در 
كشورهای با ساختارهای ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر درآمد دوگانه و ماليات یکنواخت به ترتيب 
برابر با 0/83، 3 و 3/61 درصد است كه در حداكثر مقدار خود كمتر از 20 درصد رقم مربوط به ایران است. 
متوسط سهم ماليات بر حقوق و نيروی كار در جهان 2/71 درصد و در كشورهای هم گروه درآمدی ایران 
1.86درصد است. در زمينه ماليات بر دارایی ها متوسط جهانی و ایران به ترتيب برابر با  10.77 و 10.27 
درصد است كه در این زمينه تفاوت قابل مالحظه ای بين ایران و سایر كشورها وجود ندارد بجز در مورد 
كشورهای با ساختار ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر درآمد دوگانه كه حدود 1.5 برابر رقم ذكر شده 
برای ایران است و كشورهای با ساختار ماليات یکنواخت كه پنجاه درصد ایران می باشد. متوسط ماليات بر 
درآمد، سود و عایدی های سرمایه در دوره 2013-1980 برای ایران برابر با 81.31  درصد است. كمترین 
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مقدار در این زمينه مربوط به ایران و بيشترین مقدار مربوط به كشورهای با ساختار ماليات بر مجموع درآمد 

)91.22( درصد است.
پس می توان ادعا كرد كه در مورد سهم ماليات بر حقوق و نيروی كار، ماليات بر دارایی و ماليات بر 
درآمد، سود و عایدی های سرمایه از ماليات های مستقيم، به جز در مورد ماليات بر حقوق و نيروی كار كه در 
ایران به طور قابل توجهی باالتر از بقيه كشورها است در زمينه دیگر اجزای ذكر شده تفاوت قابل مالحظه 
ای بين ایران و گروه كشورها وجود ندارد. اما در زمينه تركيب جزء ماليات بر درآمد، سود و عایدی سرمایه 
)شامل دو جزء ماليات بر مشاغل و ماليات بر شركت ها( كه در جدول )7( نشان داده شده، بين ایران و 
گروه كشورهای مورد بررسی تفاوت های آشکاری وجود دارد كه نشان دهنده بار مالياتی بسيار سنگين بر 
شركت ها و بار مالياتی بسيار سبک تری بر مشاغل در ایران در مقایسه با دیگر كشورها است. بر اساس 
جدول )7( متوسط سهم ماليات بر شركت ها از كل ماليات بر درآمد، سود و عایدی سرمایه در ایران برابر با 
84.41 درصد است در حالی كه متوسط جهانی 37.68 درصد است. بر اساس متوسط دوره 2013 -1980 
سهم ماليات بر شركت ها در كشورهای با درآمد باالتر از متوسط 57.66 درصد است كه به ميزان 27 درصد 
كمتر از رقم ذكر شده برای ایران است. جالب اینکه حتی در كشورهای با سيستم های مختلف مالياتی سهم 
ماليات بر شركت ها حدود 60 درصد كمتر از رقم ذكر شده برای ایران است. سهم مشاغل و شركت ها از 
ماليات بر درآمد، سود و عایدی سرمایه در ایران به خوبی گویای ماليات های سنگين بر شركت ها در ایران 
است. و این در حالی است كه در كشورهای هم گروه درآمدی ایران این ماليات به طور منصفانه تری بين 

شركت ها و مشاغل توزیع شده است.
جدول)6( - سهم مالیات بر حقوق و نیروی کار، مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد، سود و 
عایدی های سرمایه از مالیات های مستقیم )با کسر مالیات تامین اجتماعی و مالیات منابع( 

برای ایران و  گروه کشورهای مختلف )به درصد(

2013-20131980-20002001-19901991-1980دوره زمانی  

متوسط جهانی
70.1259.4057.9662.32مشاغل

29.8840.6042.0437.68شركت ها

كشورهای با درآمد باالتر از 
متوسط

43.6843.8040.0942.34مشاغل
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56.3256.2059.9157.66شركت ها

كشورهای دارای ساختار 
ماليات بر مجموع درآمد

79.8077.7174.6977.23مشاغل

20.2022.2925.3122.77شركت ها

كشورهای دارای ساختار 
ماليات بر درآمد دوگانه

86.1484.8575.6981.76مشاغل

13.8615.1524.3118.24شركت ها

كشورهای دارای ساختار 
ماليات یکنواخت

89.4063.5968.3173.75مشاغل

10.6036.4131.6926.25شركت ها

ایران
14.5416.6515.7715.59مشاغل

85.4683.3584.2384.41شركت ها
ICTD, IMF and World Bank  منبع: جمع بندی محققين بر اساس داده های

باالترین نرخ ماليات بر شركت  ها و اشخاص در ایران و گروه كشورهای مختلف در جدول )8( ذكر شده 
است. در بين گروه كشورهای ذكر شده و كشورهای با سيستم های مالياتی متفاوت بعد از كشورهای دارای 
ساختار ماليات بر مجموع درآمد، ایران دارای باالترین نرخ ماليات بر شركت ها است. در حالی كه در زمينه 
نرخ ماليات بر اشخاص بجز در دو گروه كشور )كشورهای با درآمد باالتر از متوسط و كشورهای دارای 

ساختار ماليات یکنواخت( نرخ ماليات در ایران از بقيه گروه كشورها پایين تر است. 

جدول )7( - سهم مالیات بر مشاغل و شرکت ها از مالیات بر درآمد، سود و عایدی های 
سرمایه در  ایران و گروه کشور های مختلف )به درصد(

1980-20012013-19912013-19802000-1990دوره زمانی

متوسط جهانی
70.1259.4057.9662.32مشاغل

29.8840.6042.0437.68شركت ها

كشورهای با درآمد
 باالتر از متوسط

43.6843.8040.0942.34مشاغل

56.3256.2059.9157.66شركت ها
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1980-20012013-19912013-19802000-1990دوره زمانی

كشورهای دارای ساختار 
ماليات بر مجموع درآمد

79.8077.7174.6977.23مشاغل

20.2022.2925.3122.77شركت ها

كشورهای دارای ساختار 
ماليات بر درآمد دوگانه

86.1484.8575.6981.76مشاغل

13.8615.1524.3118.24شركت ها

كشورهای دارای ساختار 
ماليات یکنواخت

89.4063.5968.3173.75مشاغل

10.6036.4131.6926.25شركت ها

ایران
14.5416.6515.7715.59مشاغل

85.4683.3584.2384.41شركت ها
ICTD, IMF and World Bank منبع: جمع بندی محققين بر اساس داده های

آمارهای فوق چه از نظر نرخ های ماليات و چه از نظر سهم از ماليات های مستقيم، بار مالياتی باال بر شركت 
و بار مالياتی بسيار سبکتر بر مشاغل را در ایران نمایان می سازد.

جدول ) 8(- باالترین نرخ های مالیات بر شرکت ها و اشخاص)مشاغل( برای ایران و گروه 
کشورهای مختلف بر اساس آمار سال 2015 )به درصد(

شركت هااشخاصكشور

30.7623.87متوسط جهانی

19.5419.15كشورهای با درآمد باالتر از متوسط

40.6225.84كشورهای دارای سيستم ماليات بر مجموع درآمد

52.9923.13كشورهای دارای سيستم ماليات بر درآمد دوگانه

22.9117.89كشورهای دارای سيستم ماليات یکنواخت

2525ایران
ICTD, IMF and World Bank منبع: جمع بندی محققين بر اساس داده های

بررسی آمار مربوط به زمان صرف شده برای آماده سازی و پرداخت ماليات و نرخ كلی ماليات )به صورت 
نظر  از  )چه  مالياتی  فشار  گویای  خوبی  به  شده  ذكر   )9( جدول  در  كه  كارها  و  كسب  سود  از  درصدی 
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هزینه های تمکين و چه از نظر ميزان ماليات پرداختی( بسيار سنگين بر كسب و كارها در ایران در مقایسه 
با بقيه گروه كشورها و متوسط جهانی است. بر اساس این آمارها تعداد ساعاتی كه یک كسب و كار در 
ایران طی سال صرف آماده سازی و پرداخت ماليات های مختلف می كند برابر 344 ساعت است در حالی 
كه متوسط جهانی این عدد 261 ساعت و در كشورهای هم گروه درآمدی ایران به تعداد 35 ساعت كمتر 
از ایران است. همچنين مقدار ماليات و سایر مشاركت های اجباری )بعد از كسر كسورات و هزینه های قابل 
قبول مالياتی( به صورت درصدی از سود كسب و كارها در ایران برابر 44.1 درصد است كه در این زمينه 

ایران باالترین نرخ را نسبت به متوسط جهانی و گروه كشورهای مختلف دارد. 
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جدول )9(- تعداد مالیات های یک کسب و کار، زمان صرف شده برای آماده سازی و پرداخت 

مالیات و نرخ کلی مالیات )به صورت درصدی از سود کسب و کارها( برای ایران و گروه 
کشورهای مختلف بر اساس آمار سال

كشور
تعداد ماليات های پرداختی در 

یک كسب و كار در سال

زمان صرف شده به ساعت 
طی سال برای آماده سازی و 

پرداخت ماليات ها 1

نرخ كلی ماليات
)درصد از سود كسب و 

كارها(2

2626140.8متوسط جهانی

كشورهای با درآمد باالتر 
از متوسط

2230939.3

كشورهای دارای سيستم 
ماليات بر مجموع درآمد

1414637.21

كشورهای دارای سيستم 
ماليات بر درآمد دوگانه

710737.75

كشورهای دارای سيستم 
ماليات یکنواخت

1020140.70

2034444.1ایران
1. مدت زمان الزم برای آماده كردن، تکميل فرم ها و پرداخت ماليات در سه نوع ماليات اصلی، ماليات بر شركت ها، ماليات بر ارزش افزوده یا فروش 

و ماليات بر نيروی كار )حقوق و مشاركت های تامين اجتماعی( بر حسب ساعت در سال.
2. مقدار ماليات و سایر مشاركت های اجباری بعد از كسر كسورات و هزینه های قابل قبول مالياتی به صورت درصدی از سود كسب و كارها محاسبه 

شده است.

ICTD, IMF and World Bank منبع: جمع بندی محققين بر اساس داده های

مقایسه سیستم مالیاتی ایران با اصول و اهداف برانگیزاننده اصالحات مالیاتی
در این بخش قانون مالياتی ایران با اصول اصالحات مالياتی در زمينه های مختلف از جمله ساده سازی، 
گسترگی پایه مالياتی، عدالت مالياتی، اخالل در كسب و كارها و . . . مورد مقایسه قرار گرفته است.1  نتایج 
حاصل از این مقایسه در جدول )10( نشان می دهد كه در قانون مالياتی ایران اصول راهنمایی اصالحات 

1. اصول مورد بررسی در این بخش و هدف از آن ها از مطالعات زیر گرفته شده است: 
 The▄U.S.▄Treasury▄Department▄(1984).▄OECD▄Tax▄Policy▄Studies▄(2006),▄OECD▄(2010).
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مالياتی دهه 1990 مورد توجه قرار نگرفته است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد: رفتار یکسان 
مالياتی با شکل های مختلف كسب و كارها )در ایران مشاغلی چون فعاليت های مضاربه ای، شركت های 
مدنی و شركت ها به دو شيوه متفاوت مشمول ماليات می شوند(، اصول عدالت مالياتی )در ایران رفتارهای 
های  آستانه  در  تکفل  بار  است،  فرد  مالياتی  واحد  دارد،  وجود  فعاليت های خاص  و  افراد  برای  ترجيحی 
مالياتی لحاظ نمی شود و آستانه مالياتی به جای اینکه مبتنی بر شاخصی علمی از فقر نسبی یا مطلق باشد 
به صورت بخش نامه ای تعيين می شود(، نزدیک كردن استهالک مالياتی به استهالک درست اقتصادی، 
تعدیل نسبت به تورم )در ایران آستانه های مالياتی و ارزش دارایی ها به صورت خودكار و یا حداقل در دوره 
های تورمی باال به صورت منظم نسبت به تورم تعدیل نمی شود(، ساده سازی سيستم مالياتی )در ایران 
عالوه بر قانون پيچيده، تعداد آیين نامه ها در متن قانون و تعداد بخش نامه های تبيينی بسيار باال است و 
سيستم حسابداری مالياتی مبتنی بر سيستم مالی شركت ها نيست(، مشمول ماليات كردن مزایای جانبی 
شغلی به عنوان یکی از مفرهای اصلی در سيستم مالياتی )در سيستم مالياتی ایران بسياری از مزایای جانبی 
شغلی از ماليات معاف است كه به سهولت می تواند مورد سوء استفاده مشاغل و مدیران ارشد شركت ها 

قرار گيرد(.
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جدول )10(- مقایسه قانون مالیاتی ایران با اصول اصالحات مالیاتی

اخالل های موجود در سيستم مالياتی كشور اصل مالياتی

y .درآمد حاصل از پس اندازهای بانکی و بخش كشاورزی از ماليات معاف است
y  به دليل قابليت كسر بهره مربوط به وام های بانکی و ماليات مضاعف بر سود سهام

شركت ها تامين مالی از طریق بدهی را بر سهام ترجيح می دهند.
y  به دليل عدم انطباق استهالک مالياتی و استهالک درست اقتصادی، سيستم ماليات

بر شركت می تواند از این طریق در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری توسط بنگاه ها 
اخالل ایجاد كند.

y  سرمایه گذاری در مسکن شخصی و سفته بازی در این بخش به دليل فقدان ماليات
بر عایدی سرمایه نسبت به سایر دارایی ها دارای ترجيح مالياتی است.

y  به دليل ضعف سيستم اجرایی و فرار گسترده مالياتی، شکل سازماندهی غير شركتی
كسب و كارها )خصوصا مشاركت های محدود و مشاغل( بر شکل شركتی ترجيح دارد. 

خنثی بودن
 از نظر اقتصادی

y .عدم تعيين آستانه مالياتی بر اساس معياری استاندارد از فقر نسبی
y  و مالياتی  آستانه  تعيين  در  شاغالن  تکفل  بار  و  خانوارها  بعد  نگرفتن  نظر  در 

معافيت های پایه.  
y  به دليل نبود سيستم شناسایی مناسب بخش مشاغل مالياتی متناسب با سهم اش

در اقتصاد ملی پرداخت نمی كند. 
y  بهره ای( و درآمد حاصل )درآمد  معافيت كامل برخی شکل های درآمد سرمایه 

از فعاليت های كشاورزی در حالی كه افراد دارای درامد بسيار كمتر از سایر منابع 
مشمول ماليات می شوند.

عدالت مالياتی
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اخالل های موجود در سيستم مالياتی كشور اصل مالياتی

y  مصوب مستقيم  ماليات های  جدید  قانون  در  اجرایی  نامه  آیين  مورد   12 وجود 
 1394

y  قانون بخشنامه جهت شفاف سازی  تعداد 900  تا 1384،  سال های 1368  بين 
مالياتی صادر شده است )زایر، 1388(.

y  مدل سازمانی بکار رفته به وسيله بخش اجرایی ماليات ها اساسًا بر نوع ماليات ها
متکی است كه شامل دپارتمان های چند منظوره جداگانه برای هر ماليات است 
كه تا حد زیادی خود بسنده و مستقل از یکدیگر می باشند. این الگو دارای نقایص 
عمده ای است از جمله تکرار عمليات، ایجاد مشکل برای مودیانی كه با چندین  
نامساوی  رفتار  به  تمایل  تمکين،  مدیریت  پيچيدگی  دارند،  كار  و  سر  ماليات 
یا  ستاد  ظرفيت  از  كمتر  استفاده  و  مختلف  ماليات های  مودیان  با  ناسازگار  و 

واحدهای مختلف.
y  .عدم انطباق حسابداری مالياتی با حسابداری مالی شركت ها

ساده سازی سيستم 
مالياتی

y  اكثر مودیان ماليات بر مشاغل در ایران، سيستم مالياتی را منصفانه نمی دانند *
)الماسی، 1393(. دليل این امر  در نظر گرفتن معافيت ها، كسورات و نرخ های 
ترجيحی خاص و یا حتی نرخ صفر با اهداف اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، سياسی  
و اجتماعی جهت حمایت از برخی افراد، شركت ها یا فعاليت های خاص اقتصادی 

است. 

عدالت و انصاف 
ادراک شده

y  عدم تعدیل منظم و خودكار آستانه های مالياتی، كسورات  بهره پرداختی شركت ها
و استهالک مالياتی نسبت به تورم. 

تعدیل
نسبت به تورم
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اخالل های موجود در سيستم مالياتی كشور اصل مالياتی

y  درآمد شركت های مدنی )اعم از اختياری یا قهری( و همچنين درآمدهای ناشی
سرمایه  صاحب  یا  )مضارب(  عامل  كه  صورتی  در  ای  مضاربه  فعاليت های  از 
شخص حقيقی باشد تابع مقررات ماليات بر مشاغل است در حالی كه در اكثر 
كشورها تابع مقررات ماليات بر شركت ها است. از طرف دیگر رفتارهای ترجيحی 
بر اساس ساختار شركت ها )تعاونی( یا نوع فعاليت آنها )فعاليت های ایرانگردی و 
جهانگردی و انتشارات و  . . .( باعث اخالل در انتخاب شکل قانونی یا انتخاب 

نوع شركت ها می شود.

خنثی بودن نسبت 
به انتخاب شکل 
قانونی كسب و 

كارها

y  حداكثر فاصله زمانی بين تصویب تا اجرای قانون ماليات های مستقيم در ایران حدود
7  ماه است در حالی كه در اصالحات كشورها این فاصله حداقل یک یا دو سال است 

ضمن اینکه تا چندین سال )دوره گذار( برخی مقررات قبلی حفظ می شوند. 
شيوه گذار

y  برخی در  سرمایه گذاری  خيریه،  مشاركت های  كشاورزی،  بخش های  از  حمایت 
فعاليت ها و مناطقی  كه بدون یک ارزیابی اقتصادی در زمينه مقایسه ميزان مخارج 

مالياتی و عواید حاصل از آنها انجام می شود1.

اجرای سوبسيدها 
از طریق مخارج 

مستقيم و نه 
سيستم مالياتی

اثر معنی داری بر ميزان سرمایه گذاری ها در مناطق  1. به عنوان مثال فرهاد حکيمی )1393( نشان داده است كه مشوق های مالياتی سرمایه گذاری 
محروم نداشته است.

منبع: جمع بندی محققين

مقایسه قانون مالیاتی ایران، الیحه پیشنهادی مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر مجموع درآمد

در این زیربخش قانون ماليات های مستقيم ایران مصوب 1394، الیحه پيشنهادی ماليات بر مجموع درآمد 
كه توسط مجلس شورای اسالمی تصویب نشد و سيستم استاندارد ماليات بر مجموع درآمد مورد مقایسه 
قرار می گيرند. همانطور كه بحث شد ماليات بر مجموع درآمد بر اساس تعریفی منطقی از توانایی پرداخت 
)یعنی مصرف به عالوه افزایش در خالص ثروت ساليانه( ارائه می شود. در این مدل اصل بر این است كه 
همه درآمدها به شکلی یکسان مشمول ماليات شوند اما زمانی كه مالحظات كارایی و یا سادگی ایجاب 
كند و یا در مورادی كه تعریف درآمد و اندازه گيری آن دشوار باشد ممکن است معافيت ها و برخی استثناها 
مورد توجه قرار گيرند، یعنی در بحث معافيت ها و استثناها معيار انتخاب سختی سنجش درآمد و اجرا است 
نه مالحظات  سياسی، فرهنگی، اجتماعی و . . . زیرا این مالحظات را می توان از طریق مخارج مستقيم  
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پوشش داد. 
در جدول )11( به صورت خالصه سيستم مالياتی ایران، الیحه پيشنهادی ماليات بر مجموع درآمد و 
سيستم استاندارد ماليات بر مجموع درآمد مورد مقایسه قرار گرفته اند1. مقایسه الیحه پيشنهادی با قانون 
مالياتی ایران نشان می دهد كه این دو سيستم مالياتی فقط در سه مورد، یکی جمع درآمد ناشي از منابع 
مختلف، دوم معامالت مکرر )نقل و انتقال قطعي امالک و انتقال حق واگذاري محل مازاد بر دو بار در سال( 
و سوم ماليات بر مجموع ثروت )مجموع ارزش داراي  هاي بيش از بيست ميليارد ریال( با یکدیگر تفاوت 
دارند به این صورت كه سه مورد ذكر شده در قانون مالياتی كشور وجود ندارند اما در الیحه پيشنهادی به 
قانون اضافه شده و مشمول ماليات شده اند. نکته جالب اینکه در بقيه موارد معافيت ها و كسورات قاونی 
با هم تفاوتی ندارند در حالی كه هدف اصلی سيستم ماليات بر مجموع درآمد گسترش پایه مالياتی است. 
از طرفی در  قانون مالياتی و الیحه پيشنهادی واحد مالياتی افراد است و موضوع تجميع ماليات بر درآمد 
شركت ها و افراد مورد توجه قرار نگرفته در حالی كه در سيستم ماليات بر مجموع درآمد واحد مالياتی خانوار 

است و ماليات بر درآمد خانوار ها و شركت ها با هم تجميع می شوند. 
در سال های قبل هنگام بحث از سيستم ماليات بر مجموع درآمد بيشتر شفافيت و عدالت مالياتی مورد 
تاكيد قرار گرفته و به اصول مالياتی كه راهنمای اصالحات مالياتی در غرب و آمریکا است توجه نشده است 
و این تصور غلط كه باید یارانه ها از طریق سيستم مالياتی اجرا شوند هنوز در ایران وجود دارد. نمونه بارز 
آن را می توان در معافيت ها و كسورات قانونی گسترده در قانون مالياتی ایران مشاهده كرد. در حالی كه 
در اصالحات اكثر كشورها تاكيد بر این است كه سيستم مالياتی صرفًا باید برای شناسایی و شفافيت بکار 
گرفته شود و بهتر است یارانه ها از طریق مخارج مستقيم اجرا شوند. به همين دليل است كه در سيستم 
ماليات بر مجموع درآمد پرداخت های انتقالی دولت، بيمه بيکاری و مزایای انواع بيمه مشمول ماليات  می 
شوند. نکته مهم دیگر اینکه نسخه محض سيستم ماليات بر مجموع درآمد بر اساس سيستم حسابداری 
تعهدی است، در حالی كه در ایران هنوز این سيستم اجرایی نشده است. عالوه بر این ماليات بر عایدی 
سرمایه كه یکی از پایه های مهم در سيستم ماليات بر مجموع درآمد و اكثر سيستم های مالياتی است در 
سيستم ماليات بر درآمد ایران وجود ندارد و در ایران این كار از طریق ماليات بر نقل و انتقاالت اجرا می 
شود كه كاماًل ناعادالنه است زیرا حتی اگر قيمت فروش دارایی یا سهام كمتر از قيمت خرید اوليه باشد، باز 

1. بخش هایــی از ایــن جــدول از مطالعــه رضایــي دوانــي، خادمــي و حــاج محمــدي )1391( بــا عنوان"بررســي تطبيقــي ماليــات بــر مجمــوع درآمــد و 
خمــس" اقتبــاس شــده اســت ســپس بــا اضافــه كــردن برخــی مــواد قانونــی دیگــر و سيســتم اســتاندارد ماليــات بــر مجمــوع درآمــد خالصــه یافته هــا 

در جــدول )1( ارائــه شــده اســت.
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هم مشمول ماليات بر نقل و انتقال دارایی ها می شود و رفتارهای ترجيحی در بخش مسکن برای ساخت و 

ساز انبوه مفر مالياتی عمده ای را ایجاد كرده است. 
جدول )11(- مقایسه قانون مالیاتی ایران، الیحه پیشنهادی مالیات بر مجموع درآمد و 

سیستم مالیات بر مجموع درآمد

ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي 
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

عمومًا به روش ماليات بر 
عایدی سرمایه مشمول 

ماليات می شود. 
مشمول ماليات --- الیحه 5

ماليات بر مجموع 
ثروت )مجموع ارزش 
دارایي هاي بيش از 
بيست ميليارد ریال(

بر عایدی سرمایه حاصل 
ماليات وضع می شود 

--- حذف شد 3-9 ماليات ساالنه امالک

اجاره ضمنی منتسب 
ملک و عایدی سرمایه آن 

مشمول ماليات است
-- حذف شد 10-11

ماليات مستغالت 
مسکوني خالي

مبتنی بر عایدی سرمایه 
مشمول ماليات می شود.

-- حذف شد 12-16 ماليات بر اراضي بایر

مشمول ماليات مشمول ماليات مشمول ماليات  17-43 ماليات بر ارث1

مشمول ماليات مشمول ماليات مشمول ماليات 53
ماليات بر درآمد 

اجارۀ امالک

مشمول ماليات بر عایدی 
سرمایه

مشمول ماليات مشمول ماليات 59
نقل و انتقال قطعي 

امالک

مشمول ماليات مشمول ماليات مشمول ماليات 59
انتقال حق واگذاري 

محل
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ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي 
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

مشمول ماليات بر عایدی 
سرمایه

مشمول ماليات --- الیحه 7

معامالت مکرر 
)نقل و انتقال قطعي 
امالک و انتقال حق 
و اگذاري محل مازاد 

بر دو بار در سال(

مشمول ماليات  مشمول ماليات مشمول ماليات 77

نقل و انتقال قطعي 
ساختمان هاي نوساز  

)درآمد حاصل از 
ساخت و فروش 

امالک(

مشمول ماليات  معاف از ماليات معاف از ماليات 81
ماليات بر درآمد 

كشاورزي

مشمول ماليات مشمول ماليات مشمول ماليات 82
ماليات بر درآمد 

حقوق
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ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي 
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

1- باید مشاغل مختلف را 
دسته بندی و برای مخارج 
هر شغل آستانه ای تعيين 
كرد تا افراد نتوانند مخارج 
شخصی را مخارج شغلی 

جلوه دهند
2- باید با شركت های 

مدنی و فعاليت های مضاربه 
به عنوان شركت رفتار شود 

نه به صورت مشاغل 

مشمول ماليات ماليات مشمول 93
ماليات بر درآمد 

مشاغل
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پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وسوم )مسلسل 81(، بهار 1041396

ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي 
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

در الیحه پيشنهادی 
بحث تجميع ماليات بر 
درآمد افراد و شركت ها 
دیده نمی شود. یکی از 

ویژگی های اصلی ماليات 
بر مجموع درآمد تجميع 
ماليات بر درآمد افراد و 
شركت ها است. البته در 
این مورد می توان بخشی 

از ماليات افراد را به صورت 
كسر در مبدآ شركت وصول 

كرد كه در پایان سال از 
تعهد مالياتی وی كسر شده 

یا بعداً مسترد می شود.

مشمول ماليات مشمول ماليات 93

درآمدهاي ناشي از 
فعاليت هاي مضاربه 
در صورتي كه عامل 
)مضارب( یا صاحب 

سرمایه شخص 
حقيقي باشد.

مشمول ماليات مشمول ماليات 105
ماليات بر درآمد 
اشخاص حقوقي

معاف از ماليات 105 معاف از ماليات
سود سهام یا سهام 

الشركه دریافتي

مشمول ماليات مشمول ماليات 115

ماليات آخرین دورۀ 
عمليات اشخاص 
حقوقي كه منحل 

مي شوند.

مشمول ماليات مشمول ماليات مشمول ماليات 119 ماليات درآمد اتفاقی2

مشمول ماليات از پرداخت معاف از پرداخت معاف 127
ج: جوایزي دولتی 

براي تشویق 
صادرات و توليد.... 

ماليات ماليات صادرات و توليد....

مشمول ماليات مشمول ماليات حذف شد
الیحه 24 

و 129
جمع درآمد ناشي از 

منابع مختلف
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105بررسی مقایسه ای نظام مالیاتی ایران با اصالحات مالیاتی دهه 1990 

ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي 
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

حق بيمه پرداختی توسط 
كارفرمایان در درآمد 

مشمول ماليات كاركن وارد 
شده و مزایای حاصل از ان 

مشمول ماليات نمی شود.

معاف از پرداخت 
ماليات

معاف از پرداخت 
ماليات

136
وجوه پرداختي بابت 
بيمه عمر از طرف 

مؤسسات بيمه

1. در اصالحات مالياتی 1394 مواد 19، 20، 22، 23، 32-27، 37-35 و 43-40 مربوط به این پایه مالياتی حذف شدند.
2. درآمــد نقــدي و یــا غيــر نقــدي كــه شــخص حقيقــي یــا حقوقــي بــه صــورت بالعــوض و یــا از طریــق معامــالت محاباتــي و یــا بــه عنــوان 

ــد. ــوان دیگــر از ایــن قبيــل تحصيــل مي كن ــا هــر عن ــزه ی جای

ادامه جدول )11(- مقایسه قانون مالیاتی ایران، الیحه پیشنهادی مالیات بر مجموع درآمد و 
سیستم استاندارد مالیات بر مجموع درآمد

ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

مشاركت كار فرما در 
برنامه یا طرح بازنشستگی 

از پایه ماليات كاركن 
خارج و مشاركت های خود 
كاركن در سال پرداخت 
قابل كسر بوده و مزایای 
حاصل در زمان دریافت 

آنها مشمول ماليات 
خواهند شد.

---
معاف از پرداخت 

ماليات
139

حق بيمه و حق 
بازنشستگی سهم 

كاركنان و كارفرما و 
مزایای آن
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پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وسوم )مسلسل 81(، بهار 1061396

ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

وضع ماليات بر 
بازدهی های طرح در زمان 

رخ دادن آنها و وضع 
ماليات بر مزایای واقعی 

آن برای كاركن  در زمان 
تحقق یافتن آن در آینده

---
معاف از پرداخت 

ماليات
145

سود متعلق به 
سپرده های مربوط به 
كسورات بازنشستگی

درآمد سهم پرداختی هر 
كدام)كارفرما / شاغل( 

در مقابل ماليات بر درآمد 
قابل كسر است. در مقابل 
مزایای تامين اجتماعی 
مشمول ماليات خواهند 

شد.  

----

وجوه پرداختی 
كارفرما جزء 

هزینه های مجاز 
مالياتی است و 
منافع حاصل 
برای كاركن 

مشمول ماليات 
نيست، در مورد 

قابليت كسر سهم 
كاركن نيز قانون 
مشخص نيست.

148 منافع تامين اجتماعی

بر اساس تجميع ماليات 
بر شركت ها و افراد كه در 
این گزارش توضيح داده 

شده رفتار خواهد شد.

مشمول ماليات مشمول ماليات 143

نقل و انتقال سهام و 
حق تقدم سهام شركت 
ها و همچنين اوراق 
بهاداري كه در بورس 

معامله مي شوند
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107بررسی مقایسه ای نظام مالیاتی ایران با اصالحات مالیاتی دهه 1990 

ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

كل پرداخت های انتقالی 
دولت در درآمد افراد لحاظ 
می شود چه افراد بر اساس 
ارزیابی استطاعت مالی چه 
به روشی غير از این واجد 
شرایط این پرداخت ها شده 

باشند.

---
معاف از پرداخت 

ماليات
91و127

پرداخت های انتقالی 
دولت

در سيستم ماليات بر 
مجموع درآمد به هيچ 

كسوراتی برای زیان های 
ناشی از حوادث به 

دارایی ها بجز در مورد 
دارایی كسب و كارها اجازه 

داده نخواهد شد. حق 
بيمه های حوادث برای 
دارایی خانوار قابل كسر 

نخواهد بود و منافع حاصل 
از بيمه در درآمد مشمول 

ماليات وارد نمی شود.

----

جزء كسورات 
مالياتی مشروط 
به عدم جبران 

از طریق 
وزارتخانه ها یا 

مؤسسات دولتی 
یا شهرداری ها یا 
سازمان های بيمه 
و یا مؤسسات عام 

المنفعه

165 زیان ناشی از حوادث
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پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وسوم )مسلسل 81(، بهار 1081396

ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

برای تفریح و سرگرمی 
هيچ كسوراتی مجاز نيست 

و برای غذا نيز صرفًا 
كسورات برای غذای پخت 

شده در سطح شركت و 
محدود به متوسط قيمت 
وعده های مختلف غذایی 

قابل كسر است.

----

در اكثر موارد 
بدون سقف جزء 
هزینه های قابل 

قبول هستند.

148

كسورات مربوط 
به مخارج تفریح و 
سرگرمی و غذا در 

شركت ها

درآمد غير كاری بچه های 
كمتر از 14 سال مربوط 
به دارایی انتقال یافته از 

والدین شان، با نرخ ماليات 
بر والدین مشمول ماليات 

می شود 

----

در صورتی كه به 
قصد فرار مالياتی 

باشد اسناد 
مربوطه باطل 

می شوند.

3-2 انتقال درآمد به بچه ها

بر اساس تجميع ماليات 
بر شركت ها و افراد رفتار 

خواهد شد.
مشمول ماليات مشمول ماليات 143

سود نقل و انتقال سهام 
و حق تقدم سهام 
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109بررسی مقایسه ای نظام مالیاتی ایران با اصالحات مالیاتی دهه 1990 

ماليات بر مجموع درآمد 
)اصالحات مالياتی آمریکا(

ماليات بر مجموع 
درآمد )الیحه 

پيشنهادي(

قانون ماليات هاي
مستقيم

ماده قانونی پایه مالياتي

مشمول ماليات معاف از ماليات معاف از ماليات 145

*سود و جوایز متعلق 
به اوراق مشاركت

*سود یا جوایز متعلق 
به حساب های پس انداز 
و سپرده مختلف نزد 
بانک هاي ایراني یا 

مؤسسات اعتباري مجاز
*سود متعلق به 

سپرده هاي كسورات 
بازنشستگي و پس انداز 
كارمندان و كارگران 
نزد بانک هاي ایراني 

در حدود مقررات 
استخدامي مربوطه

منبع: جمع بندی محققين

6- نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
سيستم مالياتی كشور نه تنها قادر به تامين منابع الزم برای مخارج روبه رشد عمومی نيست، بلکه با رفتارهای 
ترجيحی متعدد و فرار گسترده مالياتی، احساس بی عدالتی را تشدید و تمکين مالياتی را تضعيف می كند. از 
این رو انتظار می رود با الگو گرفتن از اصالحات جهانی ماليات، بتوان سيستم مالياتی كشور را بهبود بخشيد 
اما مخالفان معتقدند كه به دليل فقدان نظام جامع اطالعات مالياتی، ظرفيت اجرایی پایين و ساختار اقتصادی 
متفاوت از كشورهای توسعه یافته انجام چنين اصالحاتی در ایران امکان پذیر نيست. به این دالیل عدم توافق 
قابل توجهی در مورد بکارگيری اصالحات مبتنی بر ماليات بهينه در كشور وجود دارد، اما باید اذعان كرد كه 
اقتصاد ایران در آینده با سه چالش جدی مواجه خواهد شد: چالش اول تامين منابع تامين اجتماعی است، زیرا 
افزایش نسبت افراد كهنسال در تركيب جمعيت، وجود بيکاری باال و گسترش مشاغل غير رسمی، منابع در 
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پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وسوم )مسلسل 81(، بهار 1101396

دسترس سازمان تامين اجتماعی را محدودتر خواهد كرد. برای مواجهه با این چالش بر اساس تجربه كشورها )از 
جمله ژاپن و كره جنوبی( یا باید نرخ ماليات بر ارزش افزوده و یا سهم مشاركت های تامين اجتماعی را افزایش 
داد كه وجود بخش غير رسمی نسبتاً بزرگ در ایران اجازه افزایش بيش از حد نرخ ماليات بر ارزش افزوده را 
نمی دهد و از طرفی به دليل محدود بودن تعداد شاغالن رسمی افزایش مشاركت های تامين اجتماعی فشار 

مضاعفی بر حقوق بگيران موجود خواهد بود. 
در زمينه چالش دوم در نتيجه گریز ناپذیری كاهش تعرفه های تجاری در آینده اقتصاد ایران )به دليل 
اجرای  نيازمند  كشور  بلندمدت  در  جهانی(  تجارت  سازمان  یا  منطقه ای  تجاری  اتحادیه های  به  پيوستن 
مقرراتی برای جبران كاهش درآمدهای ماليات بر واردات است. در این زمينه ماليات های بر مصرف داخلی 
)مانند VAT( و ماليات های انتخابی دو ابزار كليدی برای جبران هر گونه زیان درآمدی حاصل از كاهش 
تعرفه ها هستند. اما همانطور كه ذكر شد در  زمينه افزایش نرخ VAT مشکل داریم و هنوز ساختارهای 

اجرایی الزم برای  اجرای كارآمد ماليات های محيط زیستی در كشور ایحاد نشده است. 
چالش سوم رقابت پذیری بين المللی و افزایش تحرک پذیری برخی پایه های مالياتی است. هم اكنون 
در  خارجی  و جذب سرمایه گذاری  داخلی  كارهای  و  كردن كسب  رقابت پذیرتر  برای  مالياتی  رقابت های 
جریان است و در ایران با توجه به وضعيت اقتصادی كشور این مسئله از اهميت دو چندان برخوردار است. 
از طرف دیگر درآمد شركت ها، درآمد سرمایه شخصی و درآمد حاصل از نيروی كار برای انواع خاصی از 
تخصص ها پایه های مالياتی هستند كه از نظر جغرافيایی بسيار تحرک پذیرند. همچنين بخش زیادی از    
پایه های ماليات بر مصرف )به ویژه محصوالت دیجيتال مانند موسيقی، فيلم و نرم افزارها( نيز اخيراً بسيار 
تحرک پذیر شده اند كه ادامه فشار مالياتی كنونی بر این بخش ها، موجب خروج آنها از كشور و از دست 
دادن بخش زیادی از درآمدهای مالياتی خواهد شد. برای مقابله با چالش های مذكور چاره ای جز گسترش 
پایه های مالياتی و كاهش نرخ های ماليات نخواهيم داشت و این مهم از طریق سيستم ماليات بر مجموع 
درآمد امکان پذیر است اما اگر به هر دليل )مثال فراهم نبودن پيش نيازهای الزم یا عدم اجماع سياسی( 
انجام چنين كاری مقدور نباشد عمل به توصيه های زیر می تواند به اصالح سيستم مالياتی كشور كمک 

نماید: 
معافيت بخش كشاورزی،  )مانند:  مالياتی  ترجيحات  كليه  باید  علمی:  در چارچوبی  انجام اصالحات   .1
مناطق  برخی  در  گذاری  سرمایه  برای  تشویقی  سياست های  و  دولتی  قرضه  اوراق  و  بانکی  سپرده های 
و كسورات برای امورات خيریه( و هر تغييری در قوانين مالياتی بر اساس مقایسه مخارج مالياتی مرتبط 
ارزیابی قرار گيرند. اگر به این  نتيجه رسيدیم كه منافع اقتصادی بيشتر  و منافع اقتصادی حاصله مورد 
از مخارج مالياتی است از ميان گزینه های مختلف، گزینه با كمترین هزینه اجرایی )شامل هزینه تمکين 
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111بررسی مقایسه ای نظام مالیاتی ایران با اصالحات مالیاتی دهه 1990 
مالياتی( انتخاب شود. این در حالی است كه تغييرات در قانون مالياتی ایران از یک قاعده علمی پيروی 
نمی كند لذا توصيه می شود برای جلوگيری از اثر البی ها و استدالل های عوام پسندانه در نحوه نوشتن و 

الگو صورت پذیرد.  تصویب قوانين مالياتی كشور، اصالحات قوانين بر اساس این 
2. ساده سازی سيستم مالياتی: در اصالحات مالياتی برای ساده سازی سيستم مالياتی سه دليل ارائه شده: 
یکی تسهيل تمکين مالياتی، دوم ساده سازی تصميمات اقتصادی و سوم كاهش برنامه ریزی های مالياتی 
كه فرار قانونی از ماليات و احساس ناعادالنه بودن سيستم مالياتی را شکل می دهند. اما در كشورهای در حال 
توسعه عالوه بر موارد مذكور، وجود موانع متعدد بر سر راه فعاليت كسب و كارها و سطح پایين مهارت های 
حسابداری و حقوقی مودیان و سازمان مالياتی  ایجاب می كند كه قوانين مالياتی تا حد ممکن ساده شوند. 
در ایران صدور بخش نامه های فراوان جهت  شفاف سازی قانون مالياتی و تعداد زیاد آیين نامه هایی كه باید 

قبل از اجرای قانون جدید نوشته شوند، از مصادیق بارز پيچيدگی سيستم مالياتی هستند.  
3. تورش مالياتی به نفع بدهی در مقابل سهام در شيوه تامين مالی شركت ها و وجود ماليات مضاعف: 
آمارهای مربوط به تركيب تامين مالی شركت ها در كشور به خوبی تورش در شيوه مالياتی )به نفع تامين 
مالی از طریق بدهی و به ضرر تامين مالی از طریق سهام( را نشان می دهد. این مسئله شركت های بزرگ 
را به ميزان بيشتری در معرض ورشکستگی قرار می دهد و تبعيضی عليه شركت های كوچک و تازه تأسيس 
است كه وضعيت نامطلوب تری برای تأمين مالی از طریق بدهی دارند. مسئله دوم وضع ماليات مضاعف بر 
شركت ها است كه نوع تامين مالی آنها )ترجيح بدهی بر سهام و ترجيح انباشت سود به جای توزیع آن( و 
شکل سازماندهی قانونی كسب و كارها )به ضرر ساختار شركتی( را تحت تاثير قرار می دهد كه راه حل این 
مشکالت یکی تعدیل یا حذف ماليات مضاعف و دیگری رفتار مالياتی یکسان با شركت ها و مشاركت های 

محدود است. 
4.  تعيين علمی نه بخشنامه ای آستانه های مالياتی: آستانه معافيت مالياتی باید از حالت بخشنامه ای خارج 

و بر اساس معياری از فقر نسبی مبتنی شود و هر ساله نسبت به بعد خانوار و تورم  تعدیل شود.
5. تعدیل نسبت به تورم: در برخی كشورها به جای تعدیل نسبت به تورم از روش های دیگری مانند: 
استهالک سریع دارایی ها، روش حسابداری LIFO برای موجودی انبار و رفتار ترجيحی با عایدی سرمایه 
بلندمدت استفاده می شود اما این روش ها در شرایط تورم پایين و باثبات مناسب هستند در حالی كه در ایران 
به دليل باال بودن نرخ های تورم، مسئله تعدیل نسبت به تورم جدی تر از كشورهای توسعه یافته است و 
عدم توجه به آن مشکالت زیر را ایجاد می كند: 1. استهالک مالياتی و كسورات برای هزینه كاالی فروخته 
شده از موجودی انبار اگر مبتنی بر هزینه های تاریخی باشند معمواًل كافی نخواهند بود. 2. در دوران تورمی، 
كسر كامل مخارج بهره ای اسمی موجب كمتر از حد واقعی برآورد شدن درآمد مشمول ماليات می شود. 3. 
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آستانه های مالياتی به مرور زمان تحليل می روند و اهداف سياست گذار را تامين نمی كنند.4. وضع ماليات بر 
بازدهی اسمی سرمایه )شامل اضافه ارزش ناشی از تورم ( باعث می شود كه اشکال زیادی از درآمد سرمایه 

مشمول ماليات های سنگينی شوند.
6. اصالح سيستم اجرایی: سيستم اجرایی باید از ساختار تشکيالت اداری مبتنی بر پایه مالياتی محور 
جمع آوری،  مميزی،  اطالعات،  ارزیابی  حسابداری،  )ثبت،  محور  ماموریت  بر  مبتنی  ادرای  تشکيالت  به 
مودیان  با  یکسان  رفتار  افزایش دقت،  باعث تخصصی تر شدن،  تغيير  این  یابد.  تغيير   ).  .  . و  درخواست 
در پایه های مالياتی مختلف و در نهایت افزایش سرعت كارها خواهد شد. پيشنهاد دیگر بر اساس تجربه 
كشورها سازماندهی عمليات اجرایی بر اساس بخش های ماليات دهندگان )شامل كسب و كارهای بزرگ، 
كوچک و متوسط( است زیرا هر گروه از مودیان ویژگی های متمایز و رفتارهای تمکين متفاوتی دارند در 

ایجاد می كنند.  مالياتی  برای درآمدهای  نتيجه ریسک های متفاوتی 
7. شيوه گذار از سيستم مالياتی قدیم به جدید: به جای اجرای ناگهانی اصالحات مالياتی، برخی اجزای 
اصالحات مالياتی باید به تدریج اجرا شوند تا ضمن اینکه از عایدی ها و زیان های بادآورده و جابجایی های 
شدید اقتصادی جلوگيری شود، به سازمان مالياتی و مودیان نيز فرصت كافی برای آشنایی با شيوه اجرایی 
قوانين جدید داده شود. در این زمينه تاریخ های اجرا می توانند به تأخير افتد و اجرا فاز بندی شود، به عنوان 
مثال مقررات جدید برای دارایی های جدیدی كه خریداری می شوند نه برای دارایی های قدیمی به كار گرفته 

شوند. 
مالياتی می تواند  تمکين، سازمان  برای كاهش هزینه های  مالياتی:  اظهارنامه  به  نياز  بدون  8. سيستم 
به انتخاب خود مؤدیان و بر اساس ماليات تکليفی )ماليات های پرداختی مودی در مبدا( و سایر اطالعات 

گزارش شده، بدهی مالياتی اكثر مودیان را محاسبه و برای آنها اظهارنامه مالياتی صادر كند. 
بازیابی سریع هزینه نسبت به یک  اعتبار مالياتی برای سرمایه گذاری و سيستم  9. استهالک مالياتی: 
سيستم خنثی ماليات بر درآمد، سرمایه گذاری در دارایی های استهالک پذیر را بسيار سریع تر بازیابی می كند. 
این رفتار سيستم مالياتی، صنایعی كه سرمایه گذاری سنگين در دارایی های استهالک پذیر انجام می دهند. 
در مقایسه با صنایع با تکنولوژی باال، صنایع خدماتی و بخش تجاری كه با شدت بيشتری در موجودی انبار 
سرمایه گذاری می كند را بيشتر منتفع می سازد. برای رفع این مشکل پيشنهاد می شود كه اعتبار مالياتی 
برای سرمایه گذاری منسوخ و پایه دارایی های استهالک پذیر برای تورم شاخص گذاری شود. به این صورت 
كه دارایی های مختلف بر اساس سرعت رشد تکنولوژی و نرخ مستهلک شدن آنها دسته بندی شوند و سپس 
نرخ استهالک جداگانه به هر دسته از داریی ها اختصاص داده شود. این نرخ ها باید در ميان مدت تعدیل 
شوند و اگر شركت ها بر اساس اسناد مثبته اثبات كردند كه استهالک واقعی آنها بيشتر از استهالک مالياتی 
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است، باید استهالک مازاد آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالياتی پذیرفته شود. 

10. ادراک عدالت مالياتی: عدالت افقی و ترميم ادراک ناعادالنه بودن سيستم مالياتی در مقایسه با عدالت 
عمودی بيشتر مورد توجه بوده زیرا مورد اول تمکين مالياتی را به شدت تحت تاثير قرار می دهد، اما در 
كشورهای در حال توسعه تصاعدی بودن سيستم مالياتی به جای اینکه مبتنی بر ساختار نرخ ها باشد بيشتر 
ناشی از وجود خود ماليات است زیرا در این كشورها پایه مالياتی بسيار محدود و صرفًا عده محدودی ماليات 
می پردازند كه دو مشکل نقض عدالت عمودی و افقی را موجب می شود. مسئله دیگر اینکه در بسياری 
از كشورهای توسعه یافته، فرار غير قانونی از ماليات منبعی نسبتًا بی اهميت از نابرابری است در حالی كه 
در كشورهای در حال توسعه فرار غير قانونی از ماليات در مقایسه با ساختار ضعيف سيستم مالياتی نقش 
پررنگ تری در نابرابری دارد. بنابراین توصيه می شود كه در ایران بيشترین توجه معطوف مسئله تمکين 
مالياتی و بهبود سيستم اجرایی شود. البته در مورادی كه تمکين و اجرا می تواند تحت تاثير ساختار نظام 
مالياتی قرار گيرد باید ساختار نظام مالياتی نيز اصالح شود. در این زمينه نباید از بازنگری در رفتارهای 

ترجيحی، معافيت ها و كسورات متعدد مالياتی غافل بود. 
11. رفتار ترجيحی مالياتی با مسکن شخصی: در ایران درآمد اجاره ضمنی مسکن شخصی و عایدی 
سرمایه حاصل از آن هر دو از ماليات معاف اند. اگرچه ماليات بر دارایی ها تا حدی می تواند این معافيت 
مالياتی را جبران كند، اما برای گریز از پرداخت این ماليات نيز راه های زیادی )مبادالت غير رسمی و انتقال 
افراد  تا  باعث شده  این مزیت مالياتی  یا ارث به سایر اعضا خانواده( وجود دارد.  دارایی به صورت هدیه 
قسمت اعظم دارایی های خود را در مسکن شخصی سرمایه گذاری كنند و نسبت به كسانی كه این وجوه را 
در سایر دارایی های حقيقی سرمایه گذاری می كنند مالياتی اندک و گاهی هيچ مالياتی پرداخت نکنند. یک 
روش برای حل مشکل ذكر شده به شکل خنثی اما پيچيده تر، عبارت از نسبت دادن یک ارزش اجاره ای 
به مسکن شخصی و وضع ماليات بر این ارزش اجاره ای و بر عایدی سرمایه حاصل از مسکن شخصی در 
نرخی برابر با نرخ ماليات بر دیگر شکل های سرمایه فردی است. در این راستا تدوین بسته جامعی برای 

برقراری ماليات بر عایدی سرمایه ضروری به نظر می رسد.
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