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  چكيده
كشور جهان را از حيث سهولت پرداخت ماليات مورد ارزيابي  185كار بانك جهاني هر ساله گروه كسب و 

با توجه به اثري كه سهولت پرداخت . است 129 ،2013در سال  رتبه ايران در اين ارزيابي. دهدقرار مي
ين پرسش مطرح گذاري دارد اهاي سرمايهماليات در درآمدهاي مالياتي، اندازه اقتصاد غير رسمي و انگيزه

اين مقاله با ارزيابي روش شناسي بانك . تسهيل نمودرا توان پرداخت ماليات در ايران است كه چگونه مي
با الكترونيكي كردن پرداخت ) 1( :رسد كهجهاني در سنجش شاخص پرداخت ماليات به اين نتيجه مي

توان تعداد و زمان افزوده ميماليات حقوق و حق بيمه تأمين اجتماعي و همچنين ماليات بر ارزش 
رتبه يك هدف مهم باشد، با توسعه  ارتقاءاگر ) 2(پرداخت ماليات را به نحو قابل توجهي كاهش داد؛ 

توان رتبه هاي مستقيم ميماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر جمع درآمد و در مقابل كاهش بار ماليات
زمان الزم براي پرداخت هاي تأمين ، »شركت مؤدي«ض با توجه به فرو) 3(ايران را بهبود بخشيد؛ و 
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  مقدمه - 1
در راهبرد اول كه ذيل عنوان . خصوصي دو راهبرد مكمل قابل تصور است براي توسعه بخش

واگذاري شركتهاي دولتي و  شود، بخش خصوصي از طريقنيز شناخته مي» توسعه از باال به پائين«
در مقابل اين رويكرد، . يابدمي به نوعي با تغيير مالكيت شركتهاي كنوني فعال در اقتصاد، توسعه

ساير موانع رفع كند با لغو مجوزهاي انحصاري و مطرح است كه توصيه مي» به باالتوسعه از پائين «
مردم وارد بخش رسمي اقتصاد شوند و كسب و كار خود را راه  اجازه داده شود ،فعاليت اقتصادي

  .)1387ميدري و قودجاني، ( بيندازند و آن را توسعه دهند
او در قالب دو كتاب . هرناندو دسوتو اشاره نمود توان بهاز نظريه پردازان بزرگ رويكرد اخير مي

كند كه مردم اين نكته كليدي را مطرح مي 2000به سال » راز سرمايه«و  1989به سال » راه ديگر«
- كشورهاي فقير فاقد دارايي نيستند بلكه فاقد نهادها و نظاماتي هستند كه به آنها اجازه دهد دارايي

آن كسب بازدهي كنند و تا چنين امكاني در يك جامعه وجود نداشته هاي خود را به كار گيرند و از 
  .ماندهاي مردم عقيم و غير مولد باقي ميباشد دارايي

اكثر مردم فقير اين كشورها صاحب دارايي هستند اما فرآيندي ندارند كه «) 2000(از نظر دسوتو 
ند ولي نه حق مالكيت، محصول دارند اما آنها خانه دار. مالكيت آنها را نشان داده و سرمايه ايجاد كند

فراهم نبودن اين نهادهاي ضروري عاملي . نه سند فروش، كسب و كار دارند اما نه شخصيت حقوقي
دهد چرا مردمي كه هرگونه اختراع غربي از گيره كاغذ تا راكتور اتمي را اقتباس  است كه توضيح مي

  ».هاي داخلي خود را به كار بيندازند د و سرمايهاند سرمايه كافي توليد كنن اند، نتوانسته كرده
ها در توسعه بخش خصوصي از يك سو و توليد ثروت از سوي با توجه به اهميت اين ديدگاه  

تأسيس نمود كه  1»انجام دادن كسب و كار«بانك جهاني گروهي را با نام  2000ديگر، از سال 
شاخص مؤثر  10اين گروه . مأموريتش سنجش و ارزيابي سهولت كسب و كار در اقتصادهاي دنيا بود

كنند كه ها مشخص مياين شاخص. بر كسب و كار را شناسايي نموده و مورد ارزيابي قرار داده است
م دارند و كدام دسته از هايي با ههاي اجرايي در كشورهاي مختلف چه تفاوتقوانين، مقررات و رويه

  .كندنهادهاي مذكور انجام مبادالت اقتصادي را با كمترين هزينه ممكن ميسر مي

                                                            
1. Doing Business 
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تعداد «، 1»مالياتكلي نرخ «يكي از ده شاخص مذكور شاخص سهولت پرداخت ماليات است كه 
 2013سال در گزارش . دهدرا مورد ارزيابي قرار مي »زمان پرداخت ماليات«و  »هاي مالياتيپرداخت

سه پله نزول  2012سال گزارش است و نسبت به  129بانك جهاني، رتبه ايران در اين شاخص 
لذا اين پرسش مطرح است كه چرا ايران جايگاهي بهتر از اين در شاخص پرداخت  .داشته است

  .است به عبارت ديگر، چرا هزينه تمكين مالياتي در ايران نسبتاً زياد. ماليات به دست نياورده است
اند اهميت كاهش هزينه تمكين در برابر مطالعات مختلف با ارائه شواهد تجربي تالش نموده

  :مورد تأكيد قرار دهندنظام مالياتي را 
 10  درصد افزايش در نرخ مؤثر ماليات بر شركتها منجر به كاهش نسبت سرمايه گذاري به

GDP  درصد كاهش  1جديد حدود شود و نرخ تشكيل كسب و كارهاي درصد مي 2تا حدود
 .)2010يانكوف و همكاران، ( يابدمي
 1  درصد  1.31درصد افزايش در نرخ قانوني ماليات بر شركت سود سرمايه گذاران كنوني را

 .)2008هوزينگا و الون، (دهد كاهش مي
 1 18نسبت بدهي به دارايي را به طور متوسط  ،درصد افزايش در نرخ قانوني ماليات بر شركت 
شده كمتر از واقع دهد كه چرا سود گزارش اين نكته تا حدي توضيح مي(دهد رصد افزايش ميد

 .)2008نيكودمه،   الون و ،هوزينگا) (است
  احتمال تأسيس واحدهاي فرعي زايش در نرخ مؤثر ماليات بر شركتدرصد اف 1همچنين ،

 .)2008نيكودمه، (دهد درصد كاهش مي 2.9شركتهاي چند مليتي در كشورهاي ميزبان را 
بنابراين، پرسش در خصوص بهبود رتبه تلويحاً به معناي پرسش در خصوص چگونگي كاهش 

، افزايش گذاري، افزايش دامنه فعاليت در بخش رسمي اقتصادهزينه مبادالت، افزايش انگيزه سرمايه
  .توليد ملي و افزايش پايه مالياتي است

ت در ايران، مقاله حاضر بدين ترتيب سازماندهي با هدف درك چگونگي تسهيل پرداخت ماليا
اين كار . گرددپس از مقدمه، روش شناسي سنجش شاخص پرداخت ماليات تشريح مي :شده است
كند داليل باال بودن هزينه تمكين مالياتي و عوامل اصلي مؤثر در شاخص پرداخت ماليات كمك مي

هاي اصالح نظام مالياتي در ساير كشورها مورد در قسمت سوم، اجماالً مهمترين محور. شناسايي شود

                                                            
1. Total Tax Rate 
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ضمن  در قسمت چهارم. گرددهاي آن براي اقتصاد ايران استخراج ميگيرد و داللتبحث قرار مي
پذيرش . گرددارائه ميدر ايران پيشنهاداتي جهت بهبود شاخص پرداخت ماليات  بندي مطالب،جمع

 . در توسعه نظام مالياتي استگزينش سياستي برخي از اين پيشنهادات مستلزم 

  مباني نظري - 2
  روش شناسي سنجش شاخص پرداخت ماليات -1- 2

اين شاخص داراي سه زير . شودشاخص پرداخت ماليات تا جاي ممكن بر مبناي قوانين ارزيابي مي
تعداد ) 2(شود؛ هاي قانوني محاسبه مينرخ كلي ماليات كه با استناد به نرخ) 1: (مجموعه است

زمان الزم براي تمكين در برابر نظام ) 3(گردد؛ و هاي مالياتي كه مطابق قانون تعيين ميپرداخت
سنجي هاي مبتني بر نظربر خالف پيمايش. هاي اجرايي مربوطه استمالياتي كه برآوردي از روال

برداشت كه مشكالت نظام مالياتي را بر اساس نظر و ) 2»رقابت پذيري«و  1»پيمايش بنگاه«نظير (
قوانين و  نصكند، شاخص پرداخت ماليات مبناي ارزيابي خود را صاحبان كسب و كار ارزيابي مي

  .كندفرآيندهاي اجرايي قرار داده و براي سنجش آنها از مستندات موجود و نظر خبرگان استفاده مي
آيا برخورد آيد كه مبنا بودن شاخص پرداخت ماليات اين پرسش پيش مييعني  با توجه به قانون

تكاليف  ح است كهضاو. همه مؤديان فارغ از اندازه و نوع فعاليت آنها يكسان است اقانون مالياتي ب
ها بسته به نوع فعاليت، اندازه بنگاه، محل فعاليت، تركيب نيروي انساني بنگاه و نظاير مالياتي بنگاه

ميك تكاليف مالياتي توليدكننده سراكند نسبت به مثالً بنگاهي كه سيگار توليد مي. آن متفاوت است
  .قوانين و فرآيندهاي اجرايي تفكيك شوداز انحا اثر ساير عوامل از اثر  لذا بايد به نحوي. متفاوتي دارد

، براي Pwc (3(پرايس هاوس كوپرز  گروه كسب و كار بانك جهاني با استفاده از روش شناسي
-كند و برخورد قوانين و نظامرا تعريف مي» مؤديشركت «يا نمونه حذف اثر ساير عوامل، يك بنگاه 

اين شركت مؤدي به طور . دهدمورد ارزيابي قرار مي خاص هاي مالياتي مختلف را با اين شركت
  :4هاي زير استخالصه داراي ويژگي

                                                            
1. Enterprise Survey 
2. Competitiveness 
3. Pricewaterhouse oopers 

  :به شركت مؤدي در آدرس زير تشريح شده استفروض مربوط  -  4
http://www.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes  

c
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  هاي كليه داراييشركتي با مسئوليت محدود كه از دو سال قبل فعاليت خود را آغاز نموده و
اين شركت مشمول ماليات است و از . ترازنامه را همان زمان خريداري كرده استمندرج در 

با اين فروض، . كندترين شهر كشور فعاليت ميهاي خاص برخوردار نيست و در پر جمعيتمشوق
 .تأكيد بر تكاليف مالياتي اشخاص حقوقي است

  لذا . داخلي استصد وقي، متعلق به بخش خصوصي و صد درمالك غيرحق 5اين شركت داراي
 .مواجهه نظام ماليات با اشخاص حقوقي خارجي و دولتي مطمح نظر نيست

  در طول فعاليت دو ساله خود، اين شركت افزايش سرمايه نداده است و لذا برخورد قانون
 .مالياتي با افزايش سرمايه از دايره بحث خارج است

 ي مشمول ماليات خاص توليد شركت مؤدي فعاليت صنعتي و تجاري معمولي دارد و كاالها
لذا بحث ماليات بر كاالهاي خاص و . دهداي انجام نميكند و با خارج از كشور هم معاملهنمي

 .ماليات بر صادرات و واردات مورد توجه اين پيمايش نيست
  در طول فعاليت بنگاه نه . است كارگر معمولي 48تكنسين و  8مدير،  4اين شركت داراي

با اين فروض، اوالً . كندآيد و نه كسي بنگاه را ترك ميستخدام بنگاه در ميشخص جديدي به ا
، ثانياً ليست كاركنان بنگاه براي )كوچك يا بزرگ نيست(اي نسبتاً متوسط دارد بنگاه اندازه

 .پرداخت ماليات بر حقوق و حق بيمه تأمين اجتماعي ثابت است و نياز به اصالح ماه به ماه ندارد
  دو قطعه زمين دارد كه در شروع سال دوم فعاليت يكي از آنها را به فروش مياين شركت -

م نقل و .م.ق 59طبق ماده . اين فرض براي در نظر گرفتن ماليات بر نقل و انتقال است. رساند
عالوه بر اين، اين  .درصد به مأخذ ارزش معامالتي مشمول ماليات است 5انتقال ملك به نرخ 

سال فعاليت بنگاه مشمول ماليات بر  كه آيا عايدي زمين در طول يك خواهد ببيندفرض مي
 .شود يا خيرمي 1عايدي سرمايه

 اين فرض براي . شودداده مي با نصف عوايد حاصل از فروش زمين، ساختمان شركت توسعه
 138 در حال حاضر طبق ماده. گذاري در توسعه شركت استارزيابي برخورد قانوني با سرمايه

شود آن قسمت ... اگر قسمتي از سود ابرازي شركت صرف توسعه و بازسازي و نوسازي و  .م.م.ق
سود . م.م.ق 132 همچنين طبق ماده. شوداز سود از پنجاه درصد ماليات بر سود شركت معاف مي

                                                            
1. Capital Gain Tax 
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يا  80شركت بسته به نوع فعاليت و منطقه فعاليت مشمول معافيتي معادل هاي گذاريسرمايه
گذاري از درآمد اصل سرمايهمطابق اين ماده . شودسال مي 10يا  4و به مدت سود  درصد 100

 .شودمشمول ماليات كسر نمي
 بنگاه كاميوني دارد كه براي حمل . گيردماشين آالت بنگاه در گروه ماشين آالت سبك قرار مي

يون ساالنه اين كام. گيردكاال از بنگاه تا محل عرضه محصول به مشتري مورد استفاده قرار مي
اي از تجهيزات دفتري دستگاه رايانه و مجموعه 10شركت . كندكيلومتر مسافت طي مي 80000

اين فروض، اوالً براي ارزيابي برخورد قانوني با استهالك در نظر گرفته شده است و ثانياً . دارد
 .براي ارزيابي ماليات بر سوخت و عوارض خودرو

 هاي هاي قابل قبول مالياتي است و شامل پرداختينهبخش زيادي از فروض مربوط به هزي
هاي عملياتي و راه بيني ذخيره و تعميرات، زيان شركت در سال اول، هزينهبازنشستگي، پيش

، بيمه درماني كاركنان، بيمه )اجاره يك كاميون در سال دوم(، هزينه اجاره اندازي، هزينه تبليغات
هاي تعميرات مربوط به ماشين آالت، هاي حقوقي، هزينههاي حسابداري، هزينهساختمان، هزينه

هاي مربوط به مالكان شركت، و حق امتياز بابت هاي مربوط به اياب و ذهاب كاري، هزينههزينه
م به عنوان هزينه .م.ق 148ها مطابق ماده تمام اين هزينه. استفاده از يك فرآيند صنعتي است

 .شودقابل قبول پذيرفته مي
 آورددرآمدهايي از محل سود سپرده بانكي و سهام ساير شركتها به دست مي ديشركت مؤ .

 .اين درآمدها در ايران معاف از ماليات است
  كند و لذا بايد، در صورت لزوم، عوارضي  تن زباله غير سمي توليد مي 2شركت مؤدي هر ماه

   .بابت توليد زباله بپردازد
كامالً در ماليات پرداختي و تكاليف مالياتي شركتها مؤثر شود فروض فوق همان طور كه مالحظه مي

مثالً هنگامي كه زمان . از اين رو، در تكميل پرسشنامه توجه به فروض فوق حائز اهميت است. است
گيرد، ضرورت الزم براي پرداخت ماليات بر حقوق و حق بيمه تأمين اجتماعي مورد پرسش قرار مي

نفر  60كند و ماليات مذكور تنها براي ماه به ماه ديگر تغيير نميدارد توجه شود كه ليست از يك 
  .كاركن است و نه بيشتر

نكته قابل توجه بعدي در روش شناسي سنجش شاخص پرداخت ماليات اين است كه اين 
شاخص براي ارزيابي پرداخت ماليات به دولت تدوين نشده است، بلكه شامل هر نوع پرداخت اجباري 
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خواه ماليات بر سود شركت باشد، خواه عوارض استفاده از اتوبان باشد، خواه پرداختي  شود،بنگاه مي
هاي اجباري صاحبان اين رويكرد خواهان محاسبه تمام هزينه. به يك صندوق بازنشستگي خصوصي

  .كسب و كار است
ات و در مواردي نظير ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر حقوق، شركت مؤدي مسئول كسر مالي

شود و تنها زمان الزم لذا هزينه مالياتي شركت اضافه نمي. پرداخت آن به سازمان امور مالياتي است
هاي تأمين در مورد پرداخت .گرددها و تعداد آنها در شاخص پرداخت ماليات لحاظ ميبراي پرداخت

مسئول پرداخت اجتماعي نيز وضع به همين منوال است جز اينكه به مأخذ حقوق پرداختي، شركت 
  1.درصد حق بيمه تأمين اجتماعي است 23

هاي تعداد پرداخت«، »نرخ كلي ماليات«براي محاسبه شاخص پرداخت ماليات، سه زير شاخص 
هاي فوق به براي محاسبه شاخص. گيردمورد توجه قرار مي» زمان الزم براي پرداخت«و » مالياتي

  :شودروش زير عمل مي
   كلي مالياتنرخ  

از سود  تجاريتفاوت سود . مالك محاسبه است 2تجاريسود  ،محاسبه نرخ كلي ماليات براي
-هايي كه شركت بابت تمام پرداختشود اين است كه هزينهكه مشمول ماليات بر درآمد مي 3شركت

شود تا كل متحمل شده است به سود شركت اضافه مي) به جز ماليات بر درآمد شركت(هاي مالياتي 
هاي اجباري و پرداخت هاي مالياتيهزينهآنگاه مجموع . ز فعاليت شركت به دست آيدسود حاصل ا

. شودتقسيم مي فعاليتسود  كل شوند و بربا هم جمع مي) شامل ماليات بر درآمد شركت(شركت 
نرخي كه بدين ترتيب محاسبه . شودبدين ترتيب، نرخ كلي ماليات براي شركت مؤدي محاسبه مي

  .استمتفاوت  ،هاي مختلفقانوني ماليات شود از نرخمي
آن مربوط به ماليات بر % 17.8است كه % 44.1اليات براي شركت مؤدي مدر ايران نرخ كلي 

است  ين اجتماعي به عنوان سهم كارفرماهاي تأماز آن مربوط به پرداخت% 25.9درآمد شركت است، 

                                                            
كاركنان و سهم ايشان از پرداختي تأمين اجتماعي و هاي اجباري بنگاه، ماليات مربوط به حقوق و دستمزد در محاسبه پرداخت - 1

ماليات متعلق به كس ديگري است و بنگاه تنها وظيفه كسر و  ،آيد، چرا كه بر اساس قانونماليات بر ارزش افزوده به حساب نمي
هاي عرضه و تقاضا، در در اين شاخص، انتقال ماليات از مؤدي قانوني به مؤدي واقعي، بر اساس كشش. پرداخت آن را بر عهده دارد

  .نظر گرفته نشده است
2. Commercial Profit 
3. Before- tax Profit 
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شود سهم كارفرما از طور كه مالحظه ميهمان . درصد هم مربوط به نقل و انتقال ملك است 0.4و 
گزارش كسب و ( سهم مهمي در نرخ كلي ماليات در شركت مؤدي دارد ،حق بيمه تأمين اجتماعي

  .)2013كار بانك جهاني، 
 هاي مالياتيتعداد پرداخت  

شود كه بنگاه ها و عوارضي ميها، بيمههاي مالياتي نه تنها شامل كل مالياتتعداد پرداخت
عالوه بر . شودكند، بلكه شامل تعداد دفعات پرداخت هر كدام از آنها در يك سال نيز ميمي پرداخت

اين، گاهي صاحبان كسب و كار مسئول كسر يك ماليات و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي 
  .شوندهر كدام از اين موارد يك پرداخت جداگانه محسوب مي. هستند

مرتبه ماليات بر ارزش  4كنند، بار ماليات بر سود شركت پرداخت ميها ساالنه يك در ايران بنگاه
مرتبه حق بيمه تأمين  12مرتبه ماليات بر حقوق و دستمزد و  12نمايند، افزوده را كسر و ايصال مي

، پرداخت حق تمبر بار بابت نقل و انتقال ملك پرداخت ماليات دارند كنند، يكاجتماعي را پرداخت مي
شود و عوارض شهرداري بابت ساختمان شركت نيز يك پرداخت ت حساب ميچك يك پرداخ

گزارش ( پرداخت در يك سال دارد 32در مجموع، شركت مؤدي طبق قوانين . گرددمحسوب مي
  .)2013كسب و كار بانك جهاني، 

- هاي حقوق و دستمزد و تأمين اجتماعي از يك پايه و به طور همزمان پرداخت ميچون پرداخت

اگر امكان پرداخت . آيدبار در سال به حساب مي 12هاي آن به صورت مشترك پرداختشود، 
بار ماليات بر  4يابد و بار تقليل مي بار ماليات بر حقوق به يك 12 الكترونيكي وجود داشته باشد

بنابراين، فقط با الكترونيكي كردن فرآيند آماده سازي . گرددبار محسوب مي ارزش افزوده نيز يك
 پرداخت 6هاي مالياتي را به توان تعداد پرداختطالعات، تكميل اظهارنامه و پرداخت ماليات ميا

  .)منبع همان( كاهش داد
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 هاي مالياتيزمان الزم براي پرداخت  
پرداخت «و  »تكميل فرم«، »آماده سازي«زمان تمكين از مجموع زمان الزم براي سه مرحله 

زمان الزم براي استخراج اطالعات و محاسبه  ،زمان آماده سازي منظور از. شودتشكيل مي »ماليات
اي براي اين منظور الزم باشد به زمان حسابداري جداگانه در صورتي كه دفاتر. ماليات شركت است

زمان الزم براي تكميل و تسليم اظهارنامه  ،منظور از زمان تكميل فرم. شودآماده سازي اضافه مي
در صورتي كه . يا حضوري است 1اخت ماليات زمان الزم براي پرداخت برخطمنظور از پرد. باشدمي

بتوان امور فوق را به صورت الكترونيك انجام داد، زمان الزم براي تمكين به طور قابل توجهي 
  . يابدكاهش مي

هاي تأمين ساعت در سال، پرداخت 32در ايران زمان الزم براي پرداخت ماليات بر سود شركت 
با . ساعت برآورد شده است 72ماليات بر ارزش افزوده و  ساعت 240و ماليات بر حقوق  تماعياج

هاي سال دوم ثابت است و كل كاركنان توجه به اينكه ليست حقوق و دستمزد بنگاه در طول ماه
 همان( ساعت نياز دارد 240هاي مذكور به زماني كمتر از رسد پرداختنفر است، به نظر مي 60بنگاه 

  .وضعيت اجزاي شاخص پرداخت ماليات در ايران در جدول زير گزارش شده است. )عمنب
  

  اجزاي شاخص پرداخت ماليات در ايران - )1(جدول 

 نرخ قانوني ماليات )ساعت(زمان  تعداد پرداخت انواع ماليات و كسورات
نرخ كل 
 ماليات

  25.9 23 240 12 هاي نيروي كارپرداخت
  17.8 25 32 1 ماليات بر درآمد شركت

  0.40 52 - 1 ماليات بر نقل و انتقال دارايي
  0 ريال 200 - 1 )حق تمبر(ماليات بر چك

  - 3 72 4 ماليات بر ارزش افزوده
  - هاي متفاوتنرخ - 1 ماليات بر دارايي

  44.1 - 344 20 جمع
  2013گزارش كسب و كار بانك جهاني، : مأخذ  

  

                                                            
1 . Online Payment 

  .به مأخذ ارزش معامالتي است% 5هاي مستقيم قانون ماليات 59نرخ ماليات بر نقل و انتقال امالك بر اساس ماده  -  2
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  بخشيمشاخص پرداخت ماليات را بهبود نه چگو -2- 2
توان رتبه ايران را در شاخص پرداخت ماليات بهبود بخشيد و تعداد حال سؤال اين است كه آيا مي

ساعت و نرخ كلي ماليات را از  344از  اپرداخت، زمان تمكين مالياتي ر 20هاي مالياتي را از پرداخت
گيري منطقي در نظام  يا پيشنهادات اصالحي با جهتدرصد كمتر نمود و سؤال مهمتر اين كه آ 44.1

  .مالياتي سازگار است يا خير
ساده . 2و  ؛نرخ كلي ماليات كاهش. 1: توان دنبال نموداصالحات مالياتي را در دو محور كلي مي

در ادامه اين دو دسته اصالحات و  1.هاي تمكين مالياتيدر جهت كاهش هزينه يسازي نظام ماليات
  .گيرداثر آنها بر شاخص پرداخت ماليات مورد بررسي قرار مي

  لي مالياتنرخ ككاهش  - 2-1- 2
. هاي مالياتي استترين اصالحات صورت گرفته در نظامنرخ كلي ماليات يكي از دامنه داركاهش 

توان دولت براي تأمين مالي  بدون ترديد اين نكته درست است كه با كاهش درآمدهاي مالياتي
يابد و اين در نهايت هاي الزم براي فعاليت اقتصادي كاهش ميكاالهاي عمومي و ايجاد زيرساخت

به زيان فعاالن اقتصادي است، مخصوصاً اگر دولت براي جبران كسري بودجه دست به دامن انتشار 
-ر به كاهش درآمدهاي مالياتي نميبا اين حال، لزوماً كاهش نرخ مالياتي منج. پول پر قدرت شود

  .شود، مخصوصاً زماني كه نرخ مالياتي باالست و پايه مالياتي كوچك
-در اين رابطه توجه به اين نكته مهم است كه هر چه پرداخت ماليات پرهزينه تر باشد، فعاليت

و  لحاظ نظريبه هم ) 2000و  1989(اين نكته را دسوتو . كندهاي غير رسمي رونق بيشتري پيدا مي
بانك جهاني شواهد بيشتري در خصوص  2012گزارش . هم با شواهد تجربي مستند نموده است

نصيري اقدم و ). 1 شكل(رابطه شاخص پرداخت ماليات و اندازه اقتصاد غير رسمي ارائه نموده است 
در اند كه كاهش نرخ كلي ماليات هم در يك مطالعه مقطعي نشان دادهنيز ) 1391(همكاران 

كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي حال توسعه باعث كاهش انگيزه براي فعاليت در بخش 
  .شود كه نتيجه آن توسعه پايه مالياتي استغير رسمي مي

   

                                                            
هاي ساالنه كسب و كار بانك جهاني در ساير گزارشو  )1388(، زاير )1387(، ميدري و قودجاني )2006(يانكوف و مكليش  -  1

  .اند مباحث مستوفايي دارنددستور كار قرار دادهاين خصوص و اصالحاتي كه كشورهاي مختلف در 
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  همبستگي سهولت پرداخت ماليات و اندازه اقتصاد غير رسمي - )1( شكل

  
  61، ص 2012 گزارش كسب و كار بانك جهاني،: مأخذ      

  

عالوه بر اين، شواهد تجربي حاكي از آن است كه افزايش نرخ ماليات لزوماً منجر به افزايش 
در كشور چاد نرخ كلي ماليات بسيار باالست ولي نسبت درآمد مالياتي به . شوددرآمدهاي مالياتي نمي

حد هاي اقتصادي در و كيفيت خدمات عمومي و زيرساخت توليد ناخالص داخلي بسيار پائين است
نرخ كلي ماليات نه تنها منجر پائين بودن در مقابل در كشورهايي نظير كانادا و دانمارك . صفر است

به كاهش درآمدهاي مالياتي نشده است، بلكه دولت با اتكا به همين درآمدها توانسته است خدمات 
  .عمومي با كيفيتي در اختيار آحاد جامعه و فعاالن اقتصادي قرار دهد

باعث توسعه پايه  كاهش نرخ ماليات زمانيتوجه به اين نكته حائز اهميت است كه  در عين حال،
در . مالياتي ساده و هزينه تمكين پائين باشدشود كه نظام مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي مي
كاهش يافت زيرا كه اين  ،با وجود انجام اصالحات ،2004كشور ازبكستان درآمد مالياتي در سال 

كشور تنها به كاهش نرخ ماليات بر درآمد اقدام نمود بدون آنكه بهبودي در سيستم ماليات ستاني 
  .)2012بانك جهاني، ( خود ايجاد كند

تواند داللت اين موضوع براي نظام مالياتي ايران آن است كه كاهش نرخ ماليات در صورتي مي
يكي ساده سازي : دو درآمدهاي مالياتي شود كه حداقل دو اتفاق بيفتمنجر به توسعه پايه مالياتي 

مورد توجه قرار گرفته است و دوم تقويت نظام اطالعات مالياتي براي پوشش نظام مالياتي كه بعداً 
شواهد مختلف حاكي از آن است كه درآمدهاي مالياتي مستقيم عمدتاً . مالياتي تمام فعاالن اقتصادي

بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات بر حقوق و دستمزد است و سهم ماليات بر مشاغل از محل ماليات 
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گزارش (است درصد درآمدهاي مالياتي دولت  6در اقتصاد ايران حدود  فعاليت با اين حجم عظيم
تواند منجر به افزايش درآمد زماني مي ،بنابراين، تعديل نرخ. )هاي مختلفعملكرد مالي دولت در سال

هاي نرخشايان ذكر است كه  .ي شود كه مشاغل به خوبي ذيل چتر نظام مالياتي جمع شوندماليات
  .شودباالي مالياتي همواره منجر به درآمد مالياتي باالتر و يا خدمات عمومي بهتر نمي

تواند اثر مثبتي در مي ،با فرض ثبات ساير شرايط ،حال اگر بپذيريم كه كاهش نرخ كلي ماليات
در اين . توان در جهت كاهش نرخ كلي ماليات حركت نمودمالياتي بگذارد، چگونه ميدرآمدهاي 

  :شودمطرح و بررسي ميزير قسمت سه پيشنهاد 
 تعديل نرخ تأمين اجتماعي  

درصد به مأخذ حقوق و دستمزد پرداختي به  23در ايران سهم كارفرما از حق بيمه تأمين اجتماعي 
شود و روش محاسبه نرخ كلي ماليات مالحظه مي »شركت مؤدي«با توجه به فروض . كاركنان است

درصد است و بيشترين سهم را در ميان ساير اقالم  25.9كه نرخ كلي پرداختي تأمين اجتماعي 
  .)2013گزارش كسب و كار بانك جهاني، ( مالياتي دارد
حق بيمه تأمين هاي اجباري يك بنگاه مربوط به سهم كارفرما از از كل پرداخت% 58.6اينكه 

دهد كه نگاهي به وضعيت ساير كشورها نشان مي. اجتماعي كاركنان باشد، بسيار تأمل برانگيز است
هاي تأمين اجتماعي در نرخ كلي ماليات در بسياري از كشورها كمتر از ايران است سهم پرداخت

. استمتفاوت ماليات در عين حال اين نكته حائز اهميت است كه نرخ قانوني از نرخ كلي ).2جدول (
آن  ،اگر در نظر بگيريم كه شركت مؤدي در نمونه مورد بررسي بانك جهاني شركتي است نسبتاً كاربر

هاي تأمين اجتماعي در نرخ كلي شويم كه بخشي از دليل باال بودن سهم پرداختيوقت متوجه مي
نرخ قانوني تأمين اجتماعي  لذا پيش از قضاوت بايد. ماليات به دليل تعريف ما از شركت مؤدي است

هاي تأمين اجتماعي پرداختسهم كارفرما در  واقعيت آن است كه نرخ قانوني. هم در نظر گرفته شود
  )2جدول (هم در ايران نسبتاً زياد است 
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  )درصد(كشور برتر  10سهم نرخ سود و تأمين اجتماعي در نرخ كلي ماليات در  - )2(جدول 

نرخ كلي تأمين 
 اجتماعي

 نرخ كلي سود
نرخ قانوني تأمين 

 اجتماعي

نرخ سود 
 قانوني

 نرخ كلي  كشور

14.1  0  13 0 14.9  امارات

11.3  0  10 0 11.3  قطر

12.4  2.1  11 )زكات(3 14.5  عربستان

5.3  17.6  5 17 23  هنگ كنگ

17  6  15-16 17 27.6  سنگاپور

11.6  11.9  11 13 26.4  ايرلند

13.6  0  12 0 13.9  بحرين

12.7  8.4  13 11+11.5 26.9  كانادا

8.5  23.4  8 20-35 31.8  ريباتيگ

11.8  10  11 12 22  عمان

 www.doingbusiness.org: مأخذ

هاي براي كاهش نرخ كلي ماليات در ايران كاهش نرخ قانوني پرداخت لذا يك پيشنهاد طبيعي
ممكن است در مواجهه با اين پيشنهاد اين مشكل مطرح شود كه حتي با اين . استتأمين اجتماعي 

هاي عميقي در هاي باال هم منابع و مصارف تأمين اجتماعي توازن الزم را ندارد و نگرانينرخ
اين نكته درست است و نشان . خصوص پيشي گرفتن مصارف تأمين اجتماعي از منابع آن وجود دارد

لذا الزام اساسي در بهبود شاخص پرداخت . اداره نظام تأمين اجتماعي در ايران دارد از ناكارآمدي در
ماليات از طريق كاهش نرخ تأمين اجتماعي بازنگري در اداره نظام تأمين اجتماعي و از جمله احياي 

توان براي كاهش نرخ بدان راه كوتاه مدتي كه مي. اصل اساسي سه جانبه گرايي در اين نظام است
  . نديشيد كاهش سهم كارفرما از حق بيمه كاركنان استا
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 توسعه نظام ماليات بر ارزش افزوده  
-راه ديگر كاهش نرخ كلي ماليات حركت به سمت ماليات بر ارزش افزوده و كاهش بار ماليات

با اين تفكر كه ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف است و مصرف كننده بار . هاي مستقيم است
توان لذا مي. كند، نرخ ماليات بر ارزش افزوده اثري در نرخ كلي ماليات نداردمالياتي آن را تحمل مي

از نرخ ماليات بر را اي افزايش داد و ما به ازاي آن نرخ ماليات بر ارزش افزوده را تا يك حد آستانه
  .كاست هاسود شركت

مستلزم تي در ايران تطابق دارد، منتها هاي نظام مالياگيرياين پيشنهاد شدني است و با جهت
اول اينكه در نظام ماليات ستاني بهينه سقفي از درآمد مورد نياز دولت  :توجه به چند نكته مهم است

 ،گردند كه با كمترين زيان رفاهيشود و محققان به دنبال تركيبي از درآمدهاي مالياتي ميتعريف مي
لذا اگر يك نظام مالياتي به هر دليل به اين نتيجه برسد كه ماليات بر  .1درآمد مورد نظر را تأمين كند

هاي ارزش افزوده نسبت به ماليات بر درآمد رجحان دارد، بايد همزمان با توسعه آن، از بار ماليات
اي رسد كه درآمدهاي مالياتي متناسب با نيازهاي هزينهدر ايران چنين به نظر مي. مستقيم بكاهد

شود، نه با منطق حاكم بر ماليات ستاني و لذا اين خطر وجود دارد كه با افزايش نرخ ف ميدولت تعري
  .اشخاص حقوقي ايجاد نشودر ماليات بر ارزش افزوده تغييري در نرخ ماليات ب

پرداخت كننده ماليات بر  ،مرتبط با نكته اول اينكه از نظر منطق حسابداريالبته نكته دوم و 
هاي عرضه و كننده است ولي از نظر منطق اقتصادي هر مالياتي بسته به كششارزش افزوده مصرف 

و اين طور نيست كه افزايش نرخ ماليات بر  شودتقاضا بين مصرف كننده و توليد كننده توزيع مي
هاي ماليات بر لذا توجه به توزان بين ساختار نرخ. ارزش افزوده هيچ اثري بر توليدكننده نداشته باشد

  .فزوده و ماليات بر درآمد حائز اهميت استارزش ا

 2توسعه ماليات بر مجموع درآمد اشخاص  
محور به  -از نظام مالياتي تفصيلي و منبع است توسعه ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حركتي

عالوه بر اين، ماليات بر مجموع درآمد دقيقاً ساز و كاري . محور -سمت نظام مالياتي جامع و شخص
در خدمت اصالح توزيع درآمد آن را زند و است كه نظام مالياتي را با نظام تأمين اجتماعي پيوند مي

-شود، هزينهدر اين ساز و كار مجموع درآمد هر فرد از منابع درآمدي مختلف جمع مي. دهدقرار مي

                                                            
  .را مالحظه كنيد 14، فصل 2006براي نمونه هندريكس و مايلز،  -  1

2. Personal Income Tax 
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ماندة شود و بر شود، سطحي براي معافيت در نظر گرفته ميزندگي از آن كسر ميهاي قابل قبول 
هاي پرداختي يك فرد بيش در اين سيستم اگر ماليات. گرددآن به صورت تصاعدي ماليات وضع مي

  . گرددهاي پرداختي به وي مسترد مياز تكليف مالياتي او باشد، ماليات
سود اكتسابي  حقيقي، ه يكي از منابع درآمدي اشخاصنكته مربوط به بحث حاضر اين است ك

اگر بتوان در قالب ماليات بر مجموع درآمد بر سود سهام ماليات وضع نمود . آنها از سهام شركت است
يكي از داليل اينكه نرخ ماليات بر سود شركت در . ها را كاهش دادماليات بر سود شركتتوان مي

اين موضوع خللي در درآمدهاي مالياتي ايشان ايجاد نكرده است، بعضي كشورها چندان باال نيست و 
اين نكته داراي منطق اقتصادي نيرومندي است كه در . وجود ماليات بر مجموع درآمد اشخاص است

ماليات بر افراد تبيين شده است، اگر چه برخي ) 215-181و  224- 222، ص 2008(قوش و قوش 
  .كنندت بر سود سهام تلقي ميسود شركت را امري متمايز از ماليا

كه وقتي صحبت از كاهش پيش از پايان دادن به اين قسمت تأكيد بر اين موضوع الزم است 
به همين . آن به صفر نيست چرا كه اين امر تبعات ناگواري دارد نشود منظور رساندمي نرخ ماليات

درصد معرفي كرده است و  27.5هاي مالياتي را حدود بانك جهاني بهترين نرخ 2013 دليل در سال
گيرند و لو ، در مرز اصالحات قرار مي)مثل كشورهاي نفتي(هايي كمتر از آن دارند كشورهايي كه نرخ

  . شته باشندبندي جايگاه باالتري دااينكه در رتبه
  ساده سازي نظام مالياتي - 2-2- 2

نظام مالياتي ساده و قابل  در صورتي كه. آنچه مسلم است ضرورت ساده سازي نظام مالياتي است
- يابد، بلكه هزينههاي مؤدي براي تمكين در مقابل نظام مالياتي كاهش ميفهم باشد، نه تنها هزينه

عالوه بر اين، مقدمه الزم كاهش نرخ . يابدكاهش مينيز هاي نظام مالياتي براي جمع آوري ماليات 
دو  ،براي روشن شدن اهميت سادگي در نظام ماليات. ساده سازي نظام مالياتي است ،كلي ماليات

  :كشور نروژ و فيليپين را در نظر بگيريد
  وگردد نوع ماليات جمع آوري مي 3درصد سود ناخالص شركتها با استفاده از  60در كشور نروژ 

 .شودتشكيل پرونده آنها به صورت الكترونيكي انجام مي
  )2013هاي كسب و كار بانك جهاني، داده پايگاه ،www.doingbusiness.org ( 

  درصد سود  46تعامل با مقامات مالياتي الزم است تا تنها  62نوع ماليات و  14در فيليپين
  ).منبع همان( آوري شودها به عنوان ماليات جمعناخالص شركت
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  :نمودن نظام مالياتي در كشورهاي مختلف چهار اقدام تعيين كننده بوده استبراي ساده 
  حذف معافيت هاي مالياتي 

 هاي با پايه مالياتي يكسانيكي كردن ماليات  

 هاي مالياتي وساده سازي فرم 

 تكميل فرم ها و پرداخت ماليات به صورت الكترونيكي  
اول اينكه بخش مهمي از . موجب مي شود را هاي وسيع مالياتي چند آسيب جديوجود معافيت

توان هاي باالي مالياتي نميكند به نحوي كه حتي با نرخپايه مالياتي را از شمول ماليات خارج مي
كند مؤدياني وارد ميدرآمد مالياتي مناسب را كسب كرد كه اين امر به نوبه خود بيشترين زيان را به 

   .اند و تمكين كننده مشاهده پذير كه ثبت شده،
درصد از سود ناخالص بنگاه است در حالي كه نسبت  44.1در اقتصاد ايران نرخ كلي ماليات 

. روددرصد فراتر نمي 12هاي تأمين اجتماعي از ماليات به توليد ناخالص داخلي با احتساب پرداخت
هاي مالياتي رده بودن معافيتاين موضوع ريشه در پائين بودن نرخ ماليات ندارد، بلكه ريشه در گست

، درآمد اجاره )م.م.ق 81ماده ( در نظر بگيريد كه درآمد سهام و سود سپرده، درآمد كشاورزي. دارد
 متر مربع در ساير نقاط كشور 200متر مربع در تهران و زير  150براي واحدهاي مسكوني زير 

- ، درآمد حاصل از سرمايه)م.م.ق 141ماده ( ، درآمد حاصل از صادرات)م.م.ق 54ماده  11تبصره (

هاي و همچنين درآمد برخي فعاليت )م.م.ق 138و  132مواد ( گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته
ماليات چنداني پرداخت عمالً بخش خدمات هم كه در قالب مشاغل . فرهنگي معاف از ماليات است

  .ره پرداخت ماليات خارج استاين يعني بخش مهمي از توليد ناخالص داخلي از داي. كندنمي
توان نرخ كلي ماليات را كاهش داد چرا كه در هاي مالياتي زياد است نميدوم اينكه وقتي معافيت

هاي معاف و سوم اينكه تشخيص فعاليت. عمل امكان محدودي براي توسعه پايه مالياتي وجود دارد
افراد كند ذهن را داري از يت اقتصادي نگهمثالً وقتي كه قانون فعال. غير معاف دائماً يك مسأله است

داري از سالمندان نيز با اين توجيه كه سالمندان هم بخش كند، مؤسسات نگهمعاف از ماليات مي
نمونه هايي  شوند واند، خواهان برخورداري از معافيت ميمهمي از توانايي ذهني خود را از دست داده

رود و در عمل امكان شفافيت نظام مالياتي از بين ميچهارم اينكه . از اين دست پيش مي آيد
  .آيدهاي اقتصادي مختلف به وجود نميدولت جهت حمايت از فعاليت 1محاسبه مخارج مالياتي

                                                            
1. Tax Expenditure 
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در . هايي است كه پايه مالياتي يكساني دارنددومين اقدام جهت ساده سازي ماليات تجميع ماليات
براي مثال انواع عوارض و . سبي در اين جهت انجام شده استاقدام بسيار منا در ايران هاي اخيرسال

دهي شد و بعد ماليات بر ارزش افزوده هاي شركتها در قالب قانون تجميع عوارض سازمانپرداختي
مثال ديگر اين است كه ماليات بر ارزش افزوده با نسبت . اي از آنها شدجانشين بخش عمده

انجام  ايهاي جداگانهشود ولي مؤدي به آنها پرداختمي ها توزيعمشخصي بين دولت و شهرداري
هاي پرداختي در ايران وضع نسبتاً مناسبي دارد كه با دو ساده در حال حاضر تعداد ماليات. دهدنمي

  .رسدسازي به حد بهينه خود مي
هاي مالياتي و امكان پذير كردن تكميل اقدام سوم و چهارم مربوط به ساده كردن فرم

د كه آوروري اطالعات اين امكان را فراهم ميفنا .هاي الكترونيكي استها و پرداختونيكي فرمالكتر
 :مؤديان بتوانند

 به طور خودكار از حسابهاي مالي، ماليات متعلق را حساب كنند 

 و اظهارنامه را به صورت الكترونيك تكميل و تسليم كنند 
 ماليات را از طريق اينترنت پرداخت نمايند 

 متوسط در يك كشور به اين طريق عمل كنند، با اندازه  هايطيف وسيعي از بنگاهاگر 

 يابدنه تنها زمان تمكين كاهش مي 

  يابديك تقليل ميعدد تعداد پرداخت هاي مالياتي از يك پايه به بلكه.  
 نوع ماليات 16پرداخت مالياتي بابت  89در سال بايد » شركت مؤدي«در كشور تركيه براي مثال 

هاي تكميل الكترونيك وري اطالعات و استفاده از روشهد، اما به واسطه استفاده از فناانجام د
اين . گرددپرداخت براي اين كشور محسوب مي 15پرداخت الكترونيك ماليات، تنها اظهارنامه و 

هاي تمكين در هزينه كاهش احتساب در تعداد ماليات كاهش صوري نيست بلكه يك اثر واقعي
فراهم شود،  ماليات حقوق و دستمزدالكترونيكي براي مثال، اگر در ايران امكان پرداخت . ياتي داردمال

يابد و كار مؤدي در تمكين صرفاً به انتقال وجه از حساب خود به كاهش مي 1به  12تعداد آن از 
  .يابدحساب سازمان كاهش مي

در برخي از كشورها مؤدي مكلف  .مشابه همين موضوع در ماليات بر ارزش افزوده مطرح است
- پرداخت ماليات بر ارزش افزوده انجام دهد اما يك پرداخت براي ايشان ثبت مي 12است در سال 
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شود چرا ها الكترونيكي است ولي در ايران چهار پرداخت ثبت ميچرا كه پرداخت ،)مثل تركيه(شود 
  .ستالكترونيكي نشده ا كه اين چهار پرداخت هنوز به طور كامل

توسعه نظام الكترونيك صرفاً به معناي حساب به حساب كردن الكترونيكي نيست، بلكه به 
تا زماني كه . باشدمعناي بازنگري در نگاه ما به دفاتر مالياتي و مبحث علي الرأس شدن نيز مي

مالياتي مأموران داري دفاتر مشخصي به منظور پرداخت ماليات باشند و شركتها مكلف به نگه
د، عمالً استفاده ند و درستي اظهارنامه را ارزيابي نماينمستقيماً با مراجعه به بنگاه به دفاتر رسيدگي كن

  .  كندوري اطالعات بهبود زيادي ايجاد نمياز فنا
هاي تأمين اجتماعي و ماليات بر در انتهاي اين قسمت امعان نظر به زمان الزم براي پرداخت 

ساعت ثبت  240زمان الزم براي امور فوق در سامانه بانك جهاني . حقوق و دستمزد ضرورت دارد
  :توجه بايد داشت كه شركت مؤدي. آيدشده است كه اين به نظر درست نمي

  نفر كاركن است 60داراي 

 و در طول دوره فعاليتش نيروي جديدي استخدام نكرده است 
 در طول دوره فعاليتش كسي شركت را ترك نكرده است. 
ليست كاركنان و ماليات حقوق و بيمه تأمين اجتماعي در تمام ماه هاي سال ثابت است نتيجه در 

فقط  .زماني براي آماده سازي و تكميل فرم الزم نيست بعد از ماه اول بنابراين .كندو تغييري نمي
ماليات برآورد اين است كه براي پرداخت با اين اوصاف،  .ارسال اسامي و پرداخت ماليات زمانبر است

 .است زمان الزم ساعت در سال 48نهايتاً  با اين ليست ثابت ،بر حقوق و حق بيمه تأمين اجتماعي
كم » شركت مؤدي«رود مشاوران ايراني بانك جهاني در تكميل پرسشنامه به فروض احتمال مي

 152اعت به س 344زمان پرداخت ماليات در ايران از  ،اگر اين اصالح را بپذيريم. توجهي كرده باشند
 .يابدساعت كاهش مي

  اثر اصالحات پيشنهادي بر شاخص پرداخت ماليات
  :مدت و ميان مدت شدني استرسد چند اصالح در كوتاه آن طور كه گذشت به نظر مي

 هاي تأمين اجتماعي و ماليات بر حقوق در پرسشنامه واقعي كردن زمان الزم براي پرداخت
  اعتس 48ساعت به  240بانك جهاني از 
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  ماليات بر حقوق ) 1(توسعه نظام الكترونيك براي تكميل اظهارنامه و پرداخت ماليات در زمينه
كه اين امر باعث كاهش تعداد  ،ماليات بر ارزش افزوده) 2(و ) شامل تأمين اجتماعي(و دستمزد 

 .شودپرداخت مي 1و  1پرداخت به  4و  12هاي مذكور از پرداخت
 بر سود شركت، همزمان با افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده كاهش تدريجي نرخ ماليات  

انجام ندهند انتظار  يدر صورتي كه اين اصالحات انجام شود و كشورهاي ديگر اصالحات جديد
مطابق شبيه سازي  .گزارش شده است بهبود يابد) 3(رود، رتبه ايران به ترتيبي كه در جدول مي

  انجام شده،
 الكترونيكي شود، كل تعداد ) تأمين اجتماعي و حقوق و دستمزد(كار  هاي نيروياگر پرداخت

با همين يك اقدام كه به سادگي امكان . يابدپرداخت كاهش مي 9پرداخت به  20ها از پرداخت
پذير است و به دشواري مسأله در ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر شركت نيست، رتبه ايران 

  . يابدبهبود مي 106به  129 در شاخص پرداخت ماليات از
 ساعت  152به ساعت  344هاي نيروي كار واقعي شود، و زمان تمكين از اگر زمان پرداخت

  .يابدبهبود مي 71به  129برسد، رتبه ايران از 
 مي 48به  129هاي نيروي كار همزمان اصالح شود رتبه ايران از اگر زمان و تعداد پرداخت -

  .حتي در كوتاه مدت امكان پذير استاين دو اصالح به را. رسد
  نجم پدرصد در طول برنامه  8درصد تا  3اگر همزمان با افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از

درصد كاهش يابد، به نحوي كه نرخ كلي ساير  3ماليات بر شركت حدود قانوني نرخ  ،توسعه
بهبود  126به  129به ايران از رت درصد كاهش يابد 16.2درصد به  18.2هاي مالياتي از پرداخت

  .يابدمي
  اگر سه اصالح پيش گفته در تعداد، زمان و نرخ كلي ماليات همزمان انجام شود، رتبه ايران از

  .يابدبهبود مي 41به  129
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  اثر اصالح نرخ، تعداد و زمان پرداخت ماليات بر شاخص سهولت پرداخت ماليات -)3(جدول

 در وضع فعلي  پس از اصالحات

داد شرح
تع

، 
 و 
ان
زم رخ

ن
 

ان
 زم

د و
عدا

ت
 

ان
زم

  داد
تع

  ي 
 كل
رخ

ن
ات

مالي
 

ان
زم

  داد
تع

 

ات
مالي

ي 
 كل
رخ

ن
 

 25.9و  48، 1  48و  1 48  1  25.9  240  12  25.9 
پرداختهاي 
 تأمين اجتماعي

 16.2و  104، 8  104و  8 104  8 16.2 104 8 18.2 ساير پرداختها

41  48  71  106  126  129 
رتبه در سهولت
 پرداخت ماليات

134  137  138  142 145 145  رتبه كل

  محاسبات انجام شده با استفاده از شبيه ساز بانك جهاني: مأخذ

    بندي و مالحظات پايانيجمع - 3

اگر بهبود رتبه ايران در شاخص پرداخت ماليات مطمح نظر باشد، دو اقدام در كوتاه مدت اثر 
شامل تأمين اجتماعي و ماليات بر (هاي نيروي كار پرداختيكي اصالح زمان الزم براي : بخش است

، با امكان پذير نمودن پرداخت 1به  12هاي نيروي كار از و ديگري كاهش تعداد پرداخت) حقوق
اثر تر كه با اين حال، اقدامات اساسي .يابدبهبود مي 48با همين دو اقدام رتبه ايران به . الكترونيكي

- ر داشته باشد، و لو اينكه چندان منجر به بهبود رتبه نشود، مستلزم تالشبر كسب و كا يتراساسي

را ي اين ماليات هاتعداد پرداخت ،مثالً الكترونيكي كردن ماليات بر ارزش افزوده. هاي بيشتري است
پذير جهت امكان با اينكه اقدامات خوبي در. دهد اما فرآيند آن دشوار استبه يك كاهش مي 4از 

پرداخت الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده انجام شده است، اما تا پوشش همه مشاغل، نصب كردن 
و استفاده از سامانه صندوق فروش و متصل نمودن محاسبات ارزش افزوده به فروش شركت راه 

الكترونيكي كردن ماليات بر شركت مستلزم بازنگري اساسي در بحث دفاتر و  .دشواري در پيش است
دفاتر  تا زماني كه تشخيص ماليات مستلزم رسيدگي مورد به مورد مميز به. به آنها استرسيدگي 

  .و نه مشكلي از مشكالت مؤدي حل خواهد شد وري اطالعات سودمند استمالياتي است عمالً نه فنا
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  :براي امكان پذير شدن كاهش نرخ كلي ماليات چند حركت به طور همزمان الزم است
 ين اجتماعي و سهم كارفرما از آن كه اين موضوع خود مستلزم رعايت اصل بازنگري در نرخ تأم

  سه جانبه گرايي و ارتقاي كارآمدي در اداره نظام تأمين اجتماعي است؛
  توسعه نظام ماليات بر ارزش افزوده و همزمان با آن كاهش بار ماليات بر اشخاص حقوقي و

آيا ماليات بر ارزش افزوده : ندان آسان استمشاغل كه اين امر مستلزم يك انتخاب سياستي نه چ
 1از ماليات بر درآمد است؟ و عادالنه تر كارآمدتر

  تواند زمينه كاهش نرخ ماليات بر سود مي اشخاص ع درآمدوجممتوسعه منطقي ماليات بر
  شركت را فراهم كند؛

 ؛پوشش مالياتي همه مؤديان، مخصوصاً مشاغل ايبر يتوسعه نظام اطالعات ماليات  
 ؛هاي مالياتي براي امكان پذير شدن كاهش نرخ كلي مالياتتعديل معافيت  

در شاخص پرداخت ماليات لزوماً مطلوب  هابا اين حال، الزم به ذكر است كه بهبود رتبه كشور
هم باعث شده است يك  ،اين امر. نداريم 2ماليات بر عايدي سرمايه مثال، ما در ايرانبراي . نيست

هاي مالياتي كاسته شود و هم مانع از افزايش بيشتر نرخ كلي ماليات شده پرداختپرداخت از تعداد 
. پاسخ به وضوح منفي است. آيا با هدف حفظ رتبه ايران نبايد اين ماليات را در آينده وضع كنيم. است

الزم است هر نوع مالياتي كه داراي منطق اقتصادي روشن است وضع شود و در مقابل ساير انواع 
شاخص پرداخت ماليات، از شركتها مالياتي اخذ  از نظربرخي از بهترين كشورها  .ات حذف گرددمالي
عموماً كشورهاي نفتي نظير امارات، قطر و . كنند و همين امر رتبه آنها را افزايش داده استنمي

است روشن  .)2013هاي گروه كسب و كار بانك جهاني، بانك داده(هايي دارند بحرين چنين ويژگي
در يكي دو سال اخير  به نفت به جاي ماليات چندان مطلوب نيست و به همين دليل هم كه اتكا

لذا وقتي . درصد در نظر گرفته است 27.5بانك جهاني هدف اصالحات در نرخ را چيزي حدود 
  .شود كاهش شوك گونه و زياد آن مطمح نظر نيستصحبت از كاهش نرخ مي

   

                                                            
منافع توسعه از اين رو، . شود و در عمل به زيان اقشار كم درآمد استماليات بر ارزش افزوده يك ماليات تنازلي محسوب مي - 1

  .هاي آن مورد ارزيابي قرار گيردماليات بر ارزش افزوده بايد در برابر هزينه
2. Capital Gain Tax (CGT) 
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