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 هاي كشف ،ها انقالب ها، جنگ سازد، مي متمايز آن پيشين هاي قرن از را اخير قرن دو سراسر آنچه

 اقتصاد مجموعه كه است بوده شتاباني گاه و پيوسته اقتصادي رشدبلكه . نيست آنها نظاير و علمي

 توانست نمي جهان اگر نمي شد امكان پذير رشد مداوم اين اما ،است رانده پيش به به سرعت  را جهان
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بيش از گذشته تيغه خود را براي فشار بر گلوگاه اقتصاد ايران تيز كرده است، كاهش وابستگي به 
از نقش اساسي در اقتصاد سياسي ايران در طول دهه هاي گذشته بازي كرده است،  ي كهنفتدرآمدهاي 

نفت، باال بردن درآمد مالياتى كاهش وابستگي به  ييكي از راهكارها. اهميت بيشتري برخوردار مي گردد
 تدريجي حذف مبني بر  1390در سال   كشور مالياتي نظام تحول اليحه نويس پيشپيرو  .دولت است

همچنين و  درآمد جمعبر  ماليات استقرار و مالياتي هاي معافيت و تخفيفات ترجيحات، تبعيضات، كليه
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بدين منظور در اين پژوهش وضعيت مالياتي چند كشور منتخب از منطقه خاورميانه و  .اقتصادي مي باشد
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دهد كه در كشورهاي منتخب منطقه خاورميانه و افريقا، اعمال ماليات بر مجموع درآمد  نشان مي مطالعه
  . شخصي، اثر منفي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب داشته است
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  مقدمه - 1
 ترين كنترل غيرقابل و تريننشدني بيني پيش ترين، پيچيده از يكي نفت  ويژهه ب  انرژي بازارهاي

 نمي ديگر بچرخاند، محور دانش صنايع پايه بر را خود اقتصاد است قرار كه دنيايي و هستند بازارها

 از حكايت نيز موجود آمارهاي تمام منطقي، ضرورت اين بر عالوه اما .كند تحمل را ثباتي بي تواند

 موجود نفتي منابع ،توسعه حال در كشورهاي ويژهبه   جهان اقتصادهاي كنوني رشد با كه دارند اين

 ،گردد بيشتر فشار اين چه هر و گويند پاسخ را فزاينده تقاضاي پايدار اي گونه به توانند نمي ديگر
 پس شود مي بيشتر وادارد، تالطم به را انرژي بازارهاي ،كوچك تحول يا حادثه يك كه اين احتمال

 از پيش بايد بنابراينكرد  تكيه فسيلي انرژي منابع به پايدار اقتصادي رشد براي نمي توان ديگر
 .انديشيد چاره اي واقعه، وقوع

ها براي  گذاري دولت نظام مالياتي از ديدگاه كالن اقتصادي يكي از ابزارهاي اصلي سياست 
در واقع در صورتي كه دولت بخواهد تقاضاي كل را كاهش دهد . مديريت اقتصاد، به شمار مي رود

هايي كه امكان داللي و  دهد و يا در برخي بخش ماليات بر مصرف و يا ماليات بر درآمد را افزايش مي
اين نظام همچنين . شود استفاده مي بازي گري وجود دارد از اين ابزار براي كنترل قيمت و سفته واسطه

يعني دولت از طريق استفاده از آن نه . از ديدگاه خرد داراي دو اثر عمده تخصيص و توزيع مي باشد
متغيرهاي كالن اقتصاد مثل رشد تخصيص منابع و توزيع درآمد اثر مي گذارد بلكه بر تنها در 

در نتيجه حذف . و ماندگاري را به همراه دارد نيز اثرات بسيار عمده...  اقتصادي، تورم، بيكاري، و
 ،1380هاي مستقيم در سال  قانون ماليات بر مجموع درآمد تحت اليحه اصالحيه قانون ماليات

بر  حاضر با عنوان بررسي اثر معرفي مجدد ماليات درجـه اهمـيت و ضـرورت مـوضوع پژوهش
  .مي گردد آشكاربه روشني در كشور، مجموع درآمد بر رشد اقتصادي 

 مباني نظري - 2

  نقش ماليات در رشد اقتصادي  -1- 2
 توجه اقتصاددانان مورد دير باز از اقتصادي رشد و مالي سياست هاي بين اقتصادي كالن ارتباط

 رشد اي دسته .رسيده است انجام به زمينه اين در متعددي تجربي و نظري مطالعات لذا .است بوده

 ينا. شمارند مي را مؤثر فني پيشرفت تنها ديگر عده اي و دانسته سرمايه انباشت از متأثر تنها را

 همچون عاملي تحت تأثير اقتصاد رشد كه پذيرند نمي عنوان هيچ به )سولو همچون(افراد  قبيل

 گذشت آنكه تا بود، ها مطرح مدت تا ها تئوري قبيل اين. باشد داشته قرار دولت مالي سياست هاي
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 طرح با موضوع اين .نيستند واقعيات عملي توضيح به قادر آنها كه داد نشان تجربي شواهد و زمان

 اين براساس .كرد بيشتر نيز را سمت آنها به گرايش و يافت بيشتري شدت رشد درونزا الگوهاي

 رشد بر دولت مالي و اقتصادي همچون سياست هاي مختلف عوامل تأثير بررسي امكان الگوها

 مؤيد تجربي شواهد و نظري مطالعات نتايج بسياري موارد در متأسفانه اما .آمد به وجود اقتصادي

 از پرسش اين همچنان و نگرديد حاصل درستي نظر همچنان اتفاق رابطه اين در لذا نبودند، يكديگر

 اثرگذار اقتصادي رشد بر مي تواند دولت مالي سياست هاي كه آيا است باقي محققان بسياري سوي

  .خير يا باشد
اعم از انساني و (رشد اقتصادي مبناي افزايش رفاه است كه به طور كلي ناشي از انباشت سرمايه 

. كه منجر به پيشرفت هاي فني مي گردداست و همچنين حاصل آن دسته از نوآوري هايي ) فيزيكي
افزايش  به عبارت ديگر انباشت سرمايه و نوآوري منجر به افزايش بهره وري نهاده ها در توليد و

نرخ رشد، تحت تاثير سياست هاي مالياتي بر تصميمات اقتصادي اثر . سطح بالقوه محصول مي گردد
افزايش ماليات، منجر به كاهش بازدهي سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي و انساني و . مي گذارد

نوآوري  بازده پايين به معناي انباشت كمتر و. شد خواهد) R & D( همچنين در تحقيق و توسعه
اما ماليات . اندك و در نتيجه نرخ پايين تر رشد خواهد بود كه اين از جنبه هاي منفي ماليات است

برخي از هزينه هاي عمومي مي تواند منجر به افزايش بهره . داراي جنبه هاي مثبت نيز مي باشد
ماليات . وري از طريق فراهم نمودن زيرساخت ها، آموزش عمومي و مراقبت هاي بهداشتي شود

وسيله اي است براي تامين مالي اين هزينه ها كه به طور غير مستقيم مي تواند به افزايش نرخ رشد 
  .كمك كند

از توليد ناخالص داخلي در % 10تا % 5نرخ ماليات از حدود  ،در بسياري از كشورهاي توسعه يافته
تا . اواخر قرن بيستم رسيده استاز توليد ناخالص داخلي در % 40تا % 30اوايل قرن بيستم به حدود 

نظريه رشد نئوكالسيك سولو، كاس . مدل هاي رشد برونزا مطرح بودند 1980قبل از نيمه دوم دهه 
و كومپنز، نرخ رشد بلند مدت اقتصادي را متاثر از نرخ رشد جمعيت و تغييرات تكنولوژيكي مي 

عيين مي شود و مستقل از ترجيحات، خارج از الگو ت ،اين امر بدان معناست كه نرخ رشد. دانستند
در پاسخ به كاستي هاي مدل رشد برونزا . ويژگي هاي تابع توليد و رفتار متغيرهاي سياسي است

رومر، لوكاس و كينگ ربلو، ديگر محققان الگوهايي را طراحي كرده اند كه در آنها رشد يكنواخت مي 
در اين الگوها نرخ . فت فني برونزا تحقق يابدتواند به طور درونزا، يعني بدون دخالت هر گونه پيشر
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نظريه رشد درونزا و  .رشد يكنواخت به پارامترهاي توابع مطلوبيت و سياست مالياتي بستگي دارد
   .گسترش هاي صورت گرفته در آن، گام مهمي در زمينه بررسي اثر ماليات بر رشد مي باشد

  اقتصاديمدل هاي مربوط به اثر ماليات بر رشد  -2- 2
حال به منظور بررسي مطالعات مربوط به اثر ماليات بر رشد در مدل هاي رشد درونزا، ابتدا مدل 

اولين كار مربوط . دستاورد لوكاس، بر پايه دو كار مرتبط با آن است. مطرح مي گردد) 1990(لوكاس 
ر معناداري بر موجودي به فلدشتاين و بوسكين است كه اذعان دارند كه ماليات بر سرمايه مي تواند اث

در (سوان است -سرمايه و درنتيجه بر رشد اقتصادي داشته باشد كه در تضاد آشكار با نتايج مدل سولو
  .)سوان نرخ پس انداز ثابت مي باشد -مدل سولو

ثابت و  µدر مدل رشد سولو ماليات ها بر نرخ هاي رشد بلند مدت اثري ندارند زيرا رشد بهره وري 
همچنين اگر سياست مالياتي تغيير كند عرضه نيروي . سياست مالياتي، فرض شده است غير متاثر از

كار و سرمايه گذاري به نرخ هاي اوليه خود كه از طريق رشد بلند مدت جمعيت تعيين مي شوند 
به عبارت ديگر مدل اوليه سولو بر اين باور است كه سياست مالياتي گرچه اثرات اخاللي . برمي گردند

  .اثر استولي بر نرخ هاي بلند مدت رشد اقتصادي بيدارد 
چاملي مدلي را . است) 1986(دومين كاري كه در مدل لوكاس مورد استفاده قرار گرفت كار چاملي 

درواقع در مدل وي . كرد كه در آن نرخ بلند مدت ماليات بر سرمايه بايستي صفر باشدمطرح مي
ر تصميمات مربوط به سرمايه گذاري در سرمايه انساني ايجاد ماليات بر درآمد ناشي از كار، اخاللي د

نمي كند اما در مقابل ماليات بر درآمد سرمايه در تصميمات سرمايه گذاري اخالل ايجاد مي كند كه 
لوكاس روش پيشنهادي چاملي . در بلند مدت بايستي به طور كامل با ماليات بردرآمد جايگزين گردد

مدل لوكاس مدل رشد . را به صورت كمي مطرح مي نمايد) ر سرمايهيعني صفر بودن ماليات ب(
 . درونزايي است كه سرمايه گذاري در سرمايه انساني را به عنوان محرك رشد در نظر مي گيرد

درحالي كه لوكاس تنها تفاوت هاي بين وضع يكنواخت قبل از تغيير سياست مالياتي و وضع 
) 1995(ت مالياتي را در اياالت متحده در نظر گرفت، ليتنر يكنواخت پديد آمده پس از تغيير سياس

را مطرح ساخت كه در تمام طول اين فرايند، انباشت سرمايه فيزيكي و در نتيجه  ييفرايند گذرا
  .كاهش مصرف وجود خواهد داشت تا جايي كه سطح رشد باالتري به دست آيد

آنها در مدلشان هم اقتصاد باز . داده شد بسط) 1990(تحليل لوكاس نخستين بار توسط كينگ و ربلو 
اين مدل به دليل استفاده از تابع توليد كاب داگالس، از مدل . و هم اقتصاد بسته را در نظر گرفتند
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در اين مدل ).  را به كار برد CESلوكاس تابع توليد با كشش جانشيني ثابت، (لوكاس متفاوت است 
كي به عنوان يك نهاده توليد استفاده مي شود و همچنين در توليد سرمايه انساني از سرمايه فيزي

با توجه با معيار . نيز در نظر گرفته شده است) سرمايه انساني و فيزيكي(استهالك هر دو نهاده توليد
ربلو زماني كه سهم سرمايه فيزيكي در توليد سرمايه انساني يك سوم باشد افزايش ماليات  –كينگ 

درصد كاهش  52/1درصد، نرخ رشد اقتصادي را 30درصد به  20آمد كار از بر سرمايه و ماليات بر در
درصد  10اگر فقط ماليات بر سرمايه . درصدي در رفاه است 7/62مي دهد و اثر سطح نيز، كاهش 

زماني كه سهم سرمايه . درصد كاهش مي دهد 5/0درصد به  52/0افزايش يابد، نرخ رشد را از 
درصدي  52/0اني به يك بيستم كاهش يابد موجب مي شود كاهش فيزيكي در توليد سرمايه انس

در يك اقتصاد باز، كاهش در نرخ رشد بيشتر مي شود به طوري . درصد كاهش يابد 11/0رشدي به 
  .مي دهد درصد كاهش 6/8درصد افزايش در ماليات بر سرمايه نرخ رشد را  10كه 

. ربلو را تركيب مي كند –اصول هر دو مدل لوكاس و كينگ ) 1993(راسي –منولي  –مدل جونز 
  . تابع توليد، كاب داگالس است و در ايجاد سرمايه انساني زمان و سرمايه فيزيكي مورد نياز مي باشند

و در نتيجه حذف كليه (ها  راسي نشان دادند كه حذف كل ماليات –مانوئلي  -جونز  δ=2براي مقدار
و در  δبراي مقادير كمتر. درصد افزايش مي دهد 4درصد به  2نرخ رشد ساالنه را از ) اختالالت

دليل اين افزايش را مي توان در حساسيت عرضه نيروي . اثر بزرگتر مي شود αنتيجه مقادير باالتر 
در يك جمع بندي، لوكاس اثر رشد را نيافت . كار نسبت به تغييرات در سياست مالياتي دانست

ربلو اثرات  –ه يافته هاي وي اثر سطحي معني داري را نشان مي دهند، در مقابل كينگ درحالي ك
. ها، اين اختالف را توضيح مي دهد هاي موجود در اين مدل تفاوت. سطح و رشد را قوي يافتند

 10ربلو در تابع توليدشان سهم بسيار كمتري از سرمايه انساني و همچنين نرخ استهالك  –كينگ 
در مدل . اين نرخ به ويژه براي سرمايه انساني به نظر مي رسد زياد باشد. درصد را به كار گرفتند

راسي، درجه حساسيت عرضه نيروي كار است كه آن را از مدل لوكاس متمايز مي  –منولي  -جونز
 .دساز

را ) زمان، سرمايه انساني و فيزيكي(مدلي را به كار بردند كه سه نهاده سابق، ) 1995(ستاكي  -ربلو
آنها نشان دادند كه كشش جانشيني توليد اهميت اندكي براي اثر رشد دارد ولي براي اثر . در برداشت

ايجاد خواهد كرد،  با كشش جانشيني زياد، سيستم مالياتي اختالالت بيشتري. سطح، قابل توجه است
بنابراين استفاده از تابع توليد كاب . از اين رو حذف اختالل سبب افزايش معني داري در رفاه مي گردد
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داگالس به جاي تابع توليد با كشش جانشيني ثابت، براي نتايج مرتبط با نرخ رشد از اهميت چنداني 
مايه انساني و فيزيكي و نيز كشش بين آنچه مهم است سهم عوامل، در توليد سر. برخوردار نمي باشد

در حالي كه اطالعات راجع به . است) δ(در تابع مطلوبيت و كشش عرضه نيروي كار) α(دوره اي
مي آيد، اطالعات راجع به عوامل موثر در  سهم عوامل توليد سرمايه فيزيكي به راحتي به دست 

ستاكي همچنين نشان  -ربلو. باشند يتوليد سرمايه انساني كه اهميت قابل توجهي دارند محدود م
و انساني عليرغم اهميتي كه دارند ولي اطالعات مربوط  دادند كه نرخ هاي استهالك سرمايه فيزيكي

مبني بر (با اين حال، ربلو ستاكي شواهدي را يافتند كه ادعاي لوكاس را . به آنها اندك مي باشد
سوال چه «اثرات تغييرات ساختار مالياتي را با ) 1993(پيكورينو . تاييد مي كند) كوچك بودن اثر رشد

تحليل مقداري اين مدل، با . بررسي كرد» تركيبي از ماليات ها باالترين سطح رشد را پديد مي آورد؟
فرض درونزا بودن عرضه نيروي كار نشان مي دهد كه ماليات بر درآمد ناشي از دستمزد، زماني كه 

ي، از سرمايه فيزيكي با شدت بيشتري نسبت به كاالهاي مصرفي در توليد سرمايه فيزيكي و انسان
زماني كه توليد . استفاده مي شود، بايستي بيشتر از ماليات بر درآمد ناشي از سرمايه فيزيكي باشد

  .كاالهاي سرمايه اي نسبت به توليد كاالهاي مصرفي كم سرمايه برتر باشد نتيجه معكوس مي شود
با مرتبط كردن شوك هاي ايجاد كننده اخالل به مخارج دولتي و مدل چاملي را ) 1992(ژو 

در اين مدل اين فرض كه نرخ ماليات بر سرمايه در بلندمدت بايستي صفر . تكنولوژي، گسترش داد
در نظريات رشد، اثر ماليات بر رشد بي معني است در حالي كه برخي ديگر آن را . باشد وجود ندارد

متفاوت بودن نتايج اين مدل ها را مي توان در چند پارامتر كليدي جستجو  .دار مي دانندبسيار معني
نمود، از جمله، سهم سرمايه فيزيكي در توليد سرمايه انساني، كشش هاي توابع مطلوبيت و نرخ هاي 

  .استهالك
 برخي از مطالعات اخير در مدل هاي رشد درونزا، به دنبال يافتن اثرات ماليات بر رشد اقتصادي در 

اقتصاد باز بر اين نكته تاكيد مي كند كه در سطح بين المللي، . چارچوب يك اقتصاد باز بوده اند
سرمايه گذاري و جريان سرمايه، به اختالف در نرخ هاي بازده سرمايه گذاري ميان كشورها، واكنش 

ز بودن اگر سياست هاي مالياتي در يك كشور سبب تغيير نرخ هاي بازده شوند، با. نشان مي دهد
آورده شده ) 1990(اين نكته در تحقيق كينگ ربلو . اقتصاد، اثرات ماليات بر رشد را بيشتر خواهد كرد

درصد افزايش  10درصدي در نرخ رشد به دليل  52/0آنها در مطالعه خود، نشان دادند كاهش . است
اقتصاد باز تبديل  درصدي در 6/8در ماليات بر سرمايه فيزيكي، در يك اقتصاد بسته، به يك كاهش 
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نا . اقتصاد باز را در شرايط عدم اطمينان در نظر مي گيرد) 1998(ترنوسكي  –مدل آسا . شد
در مدل آنها، رشد درونزا از . اطميناني، از قطعي نبودن قيمت دارايي و محصول، ناشي شده است

در مدل، سرمايه . است ايجاد مي شود AKطريق تابع توليدي كه از نظر ساختاري فرمي، از مدل 
انساني وجود ندارد و اثرات ماليات بر رشد را مي توان با دنبال كردن اين موضوع، كه ماليات چگونه 

افزايش ماليات هم ميانگين و . بازده دارائيهاي داراي ريسك را تحت تاثير قرار مي دهد، بررسي كرد
ي سرمايه گذاري نامطلوب جلوه هم واريانس بازده را افزايش مي دهد كه در ابتدا ممكن است برا

كند ولي اين احتمال وجود دارد كه ماليات، نگهداري دارائيهاي ريسك دار را تشويق نموده و 
  . موجودي سرمايه را افزايش دهد كه منجر به دستيابي به سطوح باالتر رشد مي گردد

كشورهاي در حال  نيز در مطالعه خود به چالش هايي كه سيستم هاي مالياتي) 2000(تنزي و زي 
  .توسعه در زمينه جهاني شدن با آنها روبرو مي باشند پرداخته اند

  درآمدجمع سيستم ماليات بر  -2-3 
كه از منابع مختلف  دانست هاي درآمدي توان مجموع جريان را ميدرآمد جمع سيستم ماليات بر  

شناسايي درآمد مشمول . و آن را به عنوان يك پايه مالياتي تلقي كرد رندگي دارايي سرچشمه مي
ماليات اشخاص كه بر آن اساس بايد نرخ هاي تصاعدي وضع شود، بدون درنظر گرفتن مجموع 

بدون درنظر گرفتن نرخ هاي تصاعدي نسبت به ماليات بر . درآمد اشخاص حقيقي امكان پذير نيست
توانند در  شود و اشخاص مي يت عدالت مالياتي فراهم نميمجموع درآمد اشخاص، امكان رعا

كه با نرخ هاي تصاعدي مواجه هستند، با تنوع در منابع درآمدي از نرخهاي پايين تر استفاده  مواردي
كنند و چنانچه براي مقابله با فرار اين اشخاص، نرخ ها افزايش يابد، موجب فشار بر افراد با درآمد 

   .ها يك منبع درآمد دارندكه تن شود ي ميپايين
هاي مالياتي و توسعه گستره مالياتي و جلوگيري  تواند با گسترش پايه دولت مي طبق اين نگرش،

پردازند در مقايسه با درآمدشان بسيار  پردازند يا ميزان مالياتي كه مي كه يا ماليات نمي از فرار آنان 
توان ماليات بر جريان  در چنين نظامي، مي .هاي ماليات را در مجموع كاهش دهد ناچيز است، نرخ

الحساب دريافت كرد و شناسايي  عنوان علي صورت نرخ مقطوعي به را به درآمد در مقاطع مختلف
متناسب با شرايط خانوادگي از را استحقاق معافيت و امتيازهاي مختلف در موضوع مجموع درآمد 

به صورت ، وضعيت سني و ساير عوامل موثر، قبيل تعداد اعضاي خانواده تحت تكفل، شرايط سالمتي
  . دادجا انجام يك
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واضح است كه محاسبه و دريافت ماليات بر جمع درآمد مستلزم وجود يك نظام كارا در ثبت كليه 
حضور در عرصة حصول اطمينان از  عمليات مالي و پولي در كشور و نظام كنترلي قوي ولي كم

شود كه فرد به صورت كامال دقيق چه  عات مشخص ميبا اين اطال. صحت اظهارات اشخاص است
وضعيتي از لحاظ اقتصادي دارد و در صورتي كه برخي افراد توانايي مالي نداشته باشند به جاي اينكه 

اين نظام عالوه بر تامين عدالت مالياتي و . ماليات بپردازند دولت به آنها مبالغي را پرداخت خواهد كرد
د براساس اصل توانايي پرداخت، موجب ثبت كليه عمليات، حذف عمليات درآم دريافت ماليات بر

  اقتصادي پنهاني و زيرزميني، حذف شرايط فرار از ماليات و الزام به مستند كردن كليه معامالت به
گير شود كه در حال حاضر گريبان وسيله صدور صورتحساب و در نهايت حذف تمام اشكاالتي مي

همچنين با اعمال ماليات بر مجموع درآمد ديگر . ز جمله نظام مالياتي استنظام اقتصادي كشور و ا
ها مانند ماليات بر اجاره وجود داشته باشد  ها نيست و ضرورت ندارد انواع ماليات نيازي به انواع ماليات

ها  تواند در قالب ماليات بر مجموع درآمد به غير از ماليات حقوق و ماليات شركت و همه آنها مي
هاي اين  از ديگر ويژگي. نجانده شود و موجب افزايش كارايي سيستم مالياتي در اقتصاد گرددگ

و مانند  گردد  زيرا بر ماليات بر مجموع درآمد يك نرخ واحد اعمال مي. سيستم، خنثي بودن آن است
درآمد كار و درآمد سرمايه نرخ متفاوتي اعمال  سيستم ماليات بر درآمد جدولي يا دو گانه نيست كه بر

  . كند و منجر به جهت دهي تخصيص منابع افراد يا خانوارها شود
  هدف پژوهش اهميت موضوع و  - 3

هدف از اين پژوهش بررسي و مطالعه اطالعات موجود در زمينه اثر تخصيصي ماليات بر مجموع 
مصر، مراكش، اردن، ( 1MENAمنطقه  درآمد به واسطه مطالعه تطبيقي كشورهاي منتخب از

كشور از منطقه خاورميانه و شمال  5دليل انتخاب اين . در اقتصاد ايران مي باشد) تونس و قبرس
آفريقا، باال بودن رشد اقتصادي در اين كشورها و در عين حال بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد، 

كه منجر به كاهش ( منابع طبيعي چون نفت وابستگي شديد بيشتر اين دولت ها به درآمد حاصل از
  . و الزام به اصالح نظام مالياتي در اين كشورها مي باشد) وابستگي دولت به مردم خود مي گردد

با اين پژوهش مي توان ضمن شناسايي نقاط ضعف موجود در نظام مالياتي، زمينه بهره مندي از 
نظام مالياتي كشورمان گام برداريم تا از تجارب ساير كشورها بخصوص در جهت اصالح رخنه هاي 

اين طريق امكان رفع برخي خالءهاي سيستمي در كشورمان مهيا شود و با جهت دادن درآمدهاي 
                                                 
1 . Middle East and  North Africa  
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رده  اين راستا مسئوالن در .دولت به سمت درآمدهاي مالياتي موجبات رشد اقتصادي فراهم گردد
از درآمدهاي نفتي بسوي درآمدهاي  باالي كشور نيز به اهميت موضوع پي برده و درصدد گذار

بدين منظور دولت از ابتداي مطرح شدن طرح تحول اقتصادي، اجراي قانون . غيرنفتي مي باشند
طرح ماليات بر ارزش افزوده، اصالح قانون ماليات مستقيم و احياي ماليات بر مجموع درآمد را از 

  . تدار خود در اصالح نظام مالياتي قرار داده اسهاي الويت
  مروري بر مطالعات پيشين - 4

با داده در زمينه اثر ماليات بر رشد اقتصادي شده مطالعات انجام  وشواهد تجربي در اينجا به برخي از 
  .هاي مقطعي خواهيم پرداخت

  اثر ماليات بر رشد اقتصادي در مطالعات بين كشوري - )1(جدول 

  مطالعه
تعداد كشورها در 

  دوره زماني
  به كار رفتهمتغير مالياتي 

اثر ماليات 
  بر نرخ رشد

 )1983(مارسدن
  )1987(آنتون -ماناس

  
  )1987(اسكينر

  )1989(كورمندي-كوستر
  )1990(فردمنش - مارتين
  )1992(اسكينر-انجن

  )a1993(ربلو - ايسنرلي
  )b1993(ربلو- ايسنرلي

 )1970-1979(كشور20
  )1973-1982(كشور 39

  
  )1965-1982(كشور 31
  )1970-1979(كشور 63
  )1972-1981(كشور 76
  )1970- 1985(كشور 107
  )1970-1988(كشور 53
  )1970-1988(كشور 32

  GDPنسبت درآمد مالياتي به 
درآمد مالياتي به  نسبت ماليات بر درآمد به كل

GDP  
  GDPنسبت درآمد مالياتي به 

  نرخ متوسط و نهايي ماليات
  GDPنسبت درآمد مالياتي به 
  GDPتي به تغيير در نسبت درآمد ماليا

  نرخ نهايي ماليات بر درآمد
  ميانگين موزون نرخ نهايي ماليات بردرآمد

  منفي
منفي يا بي 

  معني
  
  منفي

  بي معني
  منفي
  منفي
  منفي
  منفي

 مباحثي را در مورد چگونگي اثرگذاري سياست) 1997(و دالفونته  )1993(، درويك )1991(بارو 
اقتصادي  به ويژه اين موضوع را دنبال كردند كه رشدهاي مالي بر رشد اقتصادي مطرح كردند آنها 

  .مي باشد بخش عمومي در ارتباط تركيب و سطح مخارج چگونه با
نشان دادند كه يافته مربوط به رابطه منفي ميان نرخ رشد و ماليات نسبت ) 1992( لواين و رنلت

رتباط بين ماليات و رشد در برخي شواهد قوي تر در مورد ا. به انتخاب پارامتر ها پايدار نمي باشد
وي نرخ رشد سرانه توليد ناخالص داخلي را به نسبت  .به دست آمده است) 1993(تحقيق پلوسر 

  . درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي برازش نمود و رابطه منفي معني داري را پيدا كرد
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بين  OECDاينهايي ماليات و متوسط نرخ ماليات مستقيم را بر متوسط نرخ هاي رشد كشوره
نرخ رشد  ،درصد افزايش در نرخ هاي ماليات 10برازش نمودند كه نشان داد  1985تا 1980سالهاي 

درصد كاهش مي دهد و ماليات هاي مستقيم بيش از ماليات هاي غير مستقيم بر  5/0اقتصادي را 
) 1995(ربلو  –براي اقتصاد انگلستان و ستاكي ) 1999(گارث مايلز . رشد اقتصادي اثر مي گذارند

با ثبات نسبي ميانگين  ،نشان دادند كه افزايش يكنواخت در مالياتآمريكا براي اقتصاد اياالت متحده 
  .نرخ رشد همراه بوده است

  پژوهشو متغيرهاي مدل  معرفي - 5
مدل . مدل سازي شده است) APF(تحليل داده هاي اين تحقيق در چارچوب تابع توليد كل 

در مطالعات اقتصادسنجي براي برآورد تاثيرات جريان هاي ورودي سرمايه گذاري  APFاستاندارد 
مستقيم خارجي و عوامل ديگري نظير تجارت بر رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال 

اين گونه فرض مي كند كه همگام با  APFمدل . توسعه بطور وسيع مورد استفاده واقع شده است
نيروي كار و سرمايه كه در تابع توليد نئوكالسيكي مورد استفاده قرار مي  نهاده هاي رايج همچون

گيرند، نهاده هاي غير رايج همچون ماليات بر مجموع درآمد نيز ممكن است در مدل قرار بگيرند تا 
  .سهم آنها در رشد اقتصادي مشخص شود

  :ارائه مي گردد به صورت زير  APF، مدل عمومي ) 2006( بر اساس مطالعه هرز و همكاران
t t t tY A K L  )1                       (                                                                

به ترتيب Lt و  At ،Ktمي باشد و  tدهنده توليد كل اقتصاد در زمان نشان Ytكه در مدل باال 
  . دهنده بهره وري كل عوامل، موجودي سرمايه فيزيكي و تعداد نيروي كار مي باشندنشان

به دنبال بررسي تاثير ماليات بر مجموع درآمد بر رشد اقتصادي از طريق با توجه به اينكه 
تغييراتي كه در بهره وري كل عوامل ايجاد مي كند، مي باشيم لذا فرض مي كنيم كه بهره وري كل 

 در معادله باال را  Atبنابراين . از ماليات بر مجموع درآمد و ساير عوامل برونزا مي باشد عوامل تابعي

  :مي توان به صورت زير نوشت 
    ,

  )2 (                                                 
  :شده در باال داريم در تابع توليد كل ارائهAtبا جايگذاري مقدار 

 )3(                                                                    
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توان معادله باال را مي بودن اقتصاد با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر بر رشد اقتصادي نظير باز
  :بصورت زير بازنويسي كرد

 )4(                                                          

    :در معادله باال 
, , ضرايب كشش توليد نسبت به متغيرهاي سرمايه گذاري ناخالص داخلي، سرمايه  ,

با . انساني، نسبت ماليات بر مجموع درآمد به كل درآمد مالياتي و درجه باز بودن تجاري مي باشد
  :لگاريتم گيري از معادله باال داريم

C αLnK  βLnL LnINTX δLnOPN ε      )5(  

عبارت خطا  مي  tپارامتر ثابت  و  C.باال ضرايب و متغيرها همانند قبل مي باشددر معادله 
  . باشد

مون فرضيه به منظور بررسي تاثير ماليات بر مجموع درآمد بر رشد توليد ناخالص داخلي و آز
  :بصورت زير ارائه و برآورد مي گردداصلي تحقيق، مدل باال 

)6(  
d C αdLnK  βdLnL d LnINTX

TTAX

δdLnOPN ε GGDP C αGK  βGL G INTX
TTAX

δGOPN ε GGDPit :توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ( رشد توليد ناخالص داخلي
  )بر اساس دالر آمريكا 2000سال 

GKit: به دليل فقدان اطالعات مربوط به موجودي سرمايه فيزيكي، در (سرمايه فيزيكي  رشد
اين تحقيق از سرمايه گذاري ناخالص داخلي به عنوان جانشيني براي موجودي سرمايه فيزيكي در 

  .)مدل رشد استفاده گرديد
GLit:  رشد تعداد نيروي كار  

GINTAXit :به كل درآمد مالياتي استمجموع درآمد  نشان دهنده نسبت ماليات بر.  
GOPNit :بودن اقتصاد است و از تقسيم مجموع ارزش  دهنده درجه باز شاخصي است كه نشان

  .آيد بدست مي GDPصادرات و واردات به كل 
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it  :جزء خطاي تصادفي مدل  
,i t  :باشندمي  به ترتيب نشان دهنده زمان و كشور.  

به ( متغير وابسته در اين مدل كه نشان دهنده رشد اقتصادي مي باشد، توليد ناخالص داخلي
  . مي باشد MENAبراي كشورهاي منتخب از منطقه ) 2000قيمت ثابت سال 

  مدلتخمين و برآورد  - 6
اين كشورها ، از آنجا كه MENA به منظور تخمين مدل تحقيق براي كشورهاي منتخب منطقه

داراي تفاوت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با يكديگر مي باشند، ناهمساني زيادي بين 
داده هاي اين كشورها وجود دارد كه براي برطرف شدن مشكل تخمين زننده ها همان طور كه در 
روش شناسي تحقيق توضيح داده شد الزم است تا نوع روش تخمين پانل ديتا تعيين شود كه داراي 
اطالعات و تغييرپذيري بيشتر، همخطي كمتر، درجه آزادي باالتر و كارايي باالتر نسبت به سري 

  . زماني و داده هاي مقطعي مي باشند
عرض از مبدأ جداگانه براي هر يك از كشورها از ) يا عدم وجود(بنابراين، ابتدا براي تعيين وجود 

ها ثابت  براي تمام بنگاه iفرضيه صفر بيان مي كند كه  .مي كنيم استفاده Fآزمون پولينگ وآماره
  :را بكار برد  OLSتوان روش  است و مي

ji

n

H

H









:

...:

1

100

)7(                                                                      

 
  

، نشان دهنده مدل مقيد با يك Rمشخص كننده مدل غير مقيد و عالمت URدر رابطه فوق، 
تعداد  n، تعداد متغيرهاي توضيحي ملحوظ در مدل، k. عبارت ثابت براي كليه گروه ها مي باشد

ntNكشورها، و  تعداد كل مشاهدات و)t مي باشد) دوره زماني موردنظر .  
بزرگتر باشد آنگاه فرضيه ) nt-n-k(و ) n-1(جدول با درجه آزادي Fمحاسبه شده از  Fاگر 

مختلفي را در مبداهاي  صفر رد مي شود و لذا رگرسيون مقيد داراي اعتبار نمي باشد و بايد عرض از
 .برآورد لحاظ نمود

)/()1(

)1/()(
),1(

knntRSS

nRSSRSS
knntnF

UR
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  جهت شناسايي الگوي مدل اول تحقيق Fآزمون - )2(جدول 

  محاسبات محقق: منبع

در سطح احتمال بااليي از لحاظ آماري معني دار ) 20،4(با درجه آزادي  Fاز آنجايي كه آماره 
رد شده و اثرات گروه پذيرفته مي شود و بايد عرض از مبداهاي مختلفي را در  0Hاست، فرضيه 

  .برآورد لحاظ نمود
پس از مشخص شدن اينكه عرض از مبدأ براي كشورهاي مختلف يكسان نيست، بايد اين 

كنيم كه براي تخمين مدل از روش اثرات ثابت استفاده كنيم يا از روش اثرات فرضيه را آزمون 
  .استفاده خواهيم كرد به صورت زير هاسمن  بدين منظور از آزمون. تصادفي

  H0: Random Effects         
                                                  H1: Fixed Effects 

هاي مدل اثرات تصادفي و اثرات ثابت به طور اساسي تفاوتي  زن مينفرضيه صفر اين است كه تخ
اگر فرضيه صفر رد شود نتيجه مي گيريم كه روش اثرات تصادفي مناسب نيست و . با يكديگر ندارند

دو با درجه آزادي برابر  –بهتر است از روش اثرات ثابت استفاده كنيم، آماره هاسمن داراي توزيع كاي
اگر آماره محاسبه شده در سطح احتمال معين از . ين زده شده در مدل مي باشدتعداد ضرايب تخم

  .شود دو جدول بزرگتر باشد در اين صورت فرضيه صفر رد مي -توزيع كاي
  آزمون هاسمن جهت انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي - )3(جدول 

 احتمال درجه آزادي آماره كاي دو

820515/20 4 0003/0 

  محاسبات محقق: منبع 
  .با توجه به نتايج باال اثرات ثابت پذيرفته شد

  :نتايج برآورد مدل بصورت زير گزارش مي گردد

 احتمال درجه آزادي Fآماره 

592727/4 )20،4( 0086/0 
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بررسي تاثير ماليات بر مجموع درآمد بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب حوزه  -)4(جدول
MENA  

  لگاريتم توليد ناخالص داخلي: متغير وابسته 
    تخمين مدل به روش اثرات ثابت

  متغيرهاي توضيحي  ضرايب  tآماره   احتمال
  ضريب ثابت 400651/0 158571/0 8756/0
  نيروي كار 034491/0 109376/2 0194/0
  تشكيل سرمايه ناخالص داخلي 006204/0 382048/2 0065/0
  نسبت ماليات بر مجموع درآمد به ماليات كل -197911/0 -814063/3 0487/0
  درجه باز بودن اقتصاد 084344/0 095262/7 0487/0

738726/0 R2 

634216/0 R2تعديل شده 

 068495/7 F-statistic 

 مدل تجزيه و تحليل - 7

بدست آمده مي توان گفت كل متغيرهاي برآوردي مدل از لحاظ آماري در  Fبر اساس مقدار آماره 
با تئوري هاي و سطح بسيار بااليي معني دار هستند و ضرايب بدست آمده قابل تفسير مي باشند 

  .اقتصادي موجود سازگاري دارند
ي نيز در و به لحاظ آمار -19/0 ضريب متغير نسبت ماليات بر مجموع درآمد به كل درآمد مالياتي

بر  ست كه اثر مالياتا نتيجه بدست آمده حاكي از اين. سطح اطمينان بااليي معني دار مي باشد
. طي دوره مورد نظر منفي مي باشد در كشورهاي مورد بررسي درمجموع درآمد بر رشد اقتصادي 

 - لي، ايسنر)1987(، اسكينر)1983(كه مارسدن نتيجه بدست آمده به دور از انتظار نيست چرا
نيز به رابطه منفي ميان اثر ماليات بر شد اشاره به آنها كه  و بسياري ديگر از محققان) 1993(ربلو

به رابطه ) 1989(كورمندي-رسيده اند و حتي برخي همچون كوستر درآمد اشخاص بر رشد اقتصادي
مي را  ضريب بدست آمده. اندنرخ رشد اقتصادي دست يافتهو بي معني بين سياست هاي مالياتي 

  :توان  از دو جنبه تفسير نمود 
مجموع درآمد موجب كاهش انگيزه نيروي كار و در نتيجه  اعمال ماليات برجنبه نخست آنكه 
شناسايي و  ، كليه عوايد اشخاصبر مجموع درآمد با اعمال ماليات. شودمي كاهش رشد عرضه آن 
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مالياتي به حداقل رسيده در نتيجه درآمد امكان استفاده از چندين معافيت به طور همزمان و يا فرار 
كه رفتار مصرفي ) 1949( چرخ دنده اي جيمز دوزنبريافراد كاهش مي يابد و طبق اثر  قابل تصرف

كه درآمد كاهش مي  بدين معنا كه مخارج مصرفي، زماني(داند مي در طول زمان را غير قابل برگشت 
د در مقابل كاهش مصرف خود مقاومت نشان افراو ناپذير است  يابد چسبندگي داشته و برگشت

 ،تمايل دارند كه با كاهش پس انداز افراد )سختي حاضرند از سطح مصرف خود بكاهند دهند و به  مي
است كه  ياندازالزمه رشد اقتصادي پسد و از آنجا كه نميل متوسط مصرف خود را ثابت نگه دار

با  ،د افزايش توليد و رشد اقتصادي را به بار آوردبايد به سرمايه گذاري تبديل شود تا به دنبال خو
  .رشد اقتصادي نيز كاهش مي يابد ،كاهش سطح پس انداز

و از لحاظ آماري نيز در سطح  006/0ضريب متغير تشكيل سرمايه ناخالص داخلي، معادل 
كي اين ضريب نشان دهنده اينست كه افزايش سرمايه گذاري فيزي. اطمينان بااليي معني دار است
و يكي از مؤلفه هاي رشد اقتصادي در كشورهاي  موثر بر رشد و توسعه  همچنان يكي از عوامل بسيار

مي باشد و اين امر طبق نظريه هاي اقتصاددانان كالسيك مانند آدام اسميت،  MENAحوزه 
كالرك، ها و همچنين ساير اقتصاددانان مانند سولو، كالين  ريكاردو، مالتوس و بعد از آن نئوكالسيك

همچنين  .بارها بر آن تاكيد شده است...  نوركس، ميردال، رودن، رومر، لوكاس، هلپمن، گروسمن و
نيز بيان مي كنند كه مي توان انتظار داشت سرمايه گذاري بخش ) 1991(هلپمن و گروسمن 

  . تكنولوژي وارداتي و رشد اقتصادي  شودميان خصوصي سبب ايجاد حلقه 
در اكثر مدل هاي رشد چه مدل هاي رشد برونزا و چه مدل هاي رشد درونزا تشكيل  يبه طور كل

سرمايه و سرمايه گذاري از جايگاه ويژه اي برخوردار است و خصوصاً در مدل هاي درونزا به دليل در 
نظر گرفتن اثرات خارجي مثبت ناشي از انباشت سرمايه كه منجر به حذف و يا كاهش اثر بازدهي 

بسياري از اقتصادهاي موفق جهان نيز در . تر مي باشدي شود، اين نقش به مراتب قابل توجهنزولي م
  ال جانگ. اند در تشكيل سرمايه داشته ييبعد از جنگ جهاني، اقتصادهايي هستند كه رشد باال  دوره
  دوره اند كه ژاپن، جمهوري كره و تايوان در از دانشگاه استانفورد حساب كرده لو و الرنس كيم 
  به نحو مشابه. اند  درصد داشته 3اي بيش از  نرخ رشد سرمايه به توليد ساالنه 1990-1960

عالوه سنگاپور را هاين كشورها ب  تي نيز همه.آي.از دانشگاه ام و يانگ  اقتصاددانان ديگر بنام الوين
  .داراي رشد باال در تشكيل سرمايه دانسته اند
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و از لحاظ آماري نيز در سطح   03/0المت متغير نيروي كار برابر با در الگوي بر آوردي مذكور، ع
اين ضريب نشان دهنده نقش مثبت و غير قابل انكار و تاثيرگذار نيروي كار بر . بااليي معني دار است

گري «و » تئودر شولتز«مباني نظري . مي باشد MENAرشد توليد ناخالص داخلي در كشورهاي 
انان معاصر و ديگر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از كشور نيز مبين دو تن از اقتصادد» بكر

كشورهاي در  .تاثير مستقيم سرمايه انساني و شاخص هاي مرتبط با آن بر رشد اقتصادي مي باشد
حال توسعه از جمله حوزه خاورميانه و شمال افريقا با مشكل فقدان مهارت ها و تخصص هاي 

اگرچه تعداد نيروي كار در اين كشورها باال مي  .رو به رو هستند تضروري براي رشد بخش صنع
باشد اما رشد اقتصادي تنها بستگي به اندازه و ميزان نيروي انساني ندارد؛ بلكه به كارآيي آن نيز 

مي شود كه از يك طرف عامل كار ماهرتر،  بهبود در كيفيت نيروي انساني موجب. بستگي دارد
تر گردد و از طرفي ديگر بهبود و پيشرفت در دانش و تكنولوژي نيز سبب مي كارآزموده تر و توانا

بدين ترتيب، مشاهده مي شود كه افزايش شاخص  .شود تا عامل سرمايه كاراتر و مولدتر عمل كند
در كشورهاي مورد نظر طي سال هاي  ... )ارتقا سياست هاي آموزشي، بهداشتي و(توسعه انساني 
رشد   موجب گشته تا به رابطه اي مستقيم بين رشد نيروي كار و 6.8حدود  به 0.5اخير از حدود 

  .اقتصادي نايل گرديم
و به لحاظ   08/0ضريب متغير درجه باز بودن اقتصاد در مدل برآوردي براي كشورهاي منا برابر 

مي توان  يكي از داليل اين تاثير مثبت را. آماري نيز تقريبا در سطح اطمينان بااليي معني دار است
اي به به شكل انتقال فناوري از طريق واردات كاالهاي سرمايهرا توسعه خارجي  ريز تحقيق واثر سر
كه  است ذكرشايان  .دانستMENA تكنولوژي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه همراه

در تجارت كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي پيشرفته به لحاظ فناوري باعث مي شود كشورهاي 
يعني با واردات كشورهاي پيشرفته برخوردار شوند  حال توسعه از فوايد هزينه هاي تحقيق و توسعه

اي با دانش فني پيشرفته و تحقيق بر روي آنها و بومي كردن آن مي توانند سريعتر كاالهاي سرمايه
متخصص و ماهر هرچه كشورهاي در حال توسعه از نيروي كار  .سطح دانش فني خود را ارتقا دهند

بهره مند باشند و سهم تجارتشان با كشورهاي پيشرفته در مرز دانش فني را افزايش دهند،  يبيشتر
افزون بر اين، افزايش درجه باز . تاثير باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادي افزايش بيشتري خواهد داشت

د بهره وري بنگاه ها بهبو بودن اقتصاد از طريق گسترش رقابت بين بنگاه هاي داخلي و خارجي به
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يعني بنگاه هاي داخلي انگيزه بيشتري براي ارتقاي كارايي خود براي بقا در بازار كمك مي كند 
  .خواهند داشت

درصد رشد توليد ناخالص داخلي در  73/0نتايج كلي تخمين مدل حكايت از اين دارد كه حدود 
ي ماليات بر مجموع درآمد و ديگر به وسيله متغير توضيحي اصلي يعن MENAكشورهاي منتخب 

متغير هاي مستقل مدل همچون رشد نيروي كار، رشد در تشكيل سرمايه ناخالص داخلي و درجه آزاد 
بودن تجارت توضيح داده مي شود كه با توجه به اينكه مدل استفاده شده از نوع رشد بوده است اين 

  .ده مي باشدامر نشان دهنده قدرت توضيح دهندگي باالي مدل تصريح ش
  پيشنهاداتنتيجه گيري و ارائه  - 8

همانطور كه مالحظه شد اعمال اين نوع ماليات ممكن است منجر به كاهش رشد اقتصادي گردد 
پس الزم است كه برنامه ريزي مناسب جهت افزايش سرمايه گذاري و بهره وري توليد در كشور 

مايه گذاري خارجي و استفاده از منابع در اين ميان، توجه به جذب هرچه بيشتر سر. صورت گيرد
سرشار و بالاستفاده كشور و همچنين كارايي و توانمندي باالي بخش خصوصي در كنار نظارت هاي 

ادي، مي مناسب دولت از عوامل مهمي است كه در اين برنامه ريزي هدفمند فرآيند توسعه اقتص
فزايش سرمايه گذاري در هر دوره منجر به ا. امر قرار گيرد مسئوالن ان وبايست مد نظر سياست گذار

  .تداوم رشد توليد و درآمد در سال هاي پس از آن خواهد شد
عدم اطمينان هاي ناشي از چرخش سياستي از تعديل به تثبيت اقتصادي، نوسانات نرخ ارز و بروز  

جامعه به دازهاي محدود بحران بدهي هاي ارزي، انتظارات تورمي و سوق يافتن بخشي از پس ان
هاي غير توليدي نظير بازار ارز، سكه و طال از عوامل اصلي پايين بودن نرخ سرمايه سمت بازار

كاهش ميزان وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و تغيير آن به  .گذاري خالص در كشور  مي باشد
ها را به تثبيت  تواند هرچه بيشتر استقالل اقتصادي ايران در اوج تحريم سمت درآمدهاي غيرنفتي مي

افزايش صادرات غيرنفتي، خصوصي سازي بخش اقتصاد، جذب گردشگر و استفاده از سيستم . برساند
بي هستند كه مي توانند وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي در آينده اي جايگزين هاي مناس ،مالياتي

  . كاهش دهندرا نزديك 
دولت ايران با استفاده از سيستم درآمدزايي متنوع مي تواند كشور را از اقتصاد تك محصولي به 
. داقتصاد چند محصولي برساند و آسيب پذيري كشور را در مقابل تحريم هاي بين المللي كاهش ده

در نتيجه براي اجرايي كردن سيستم ماليات بر مجموع درآمد نيازمند يك بانك اطالعاتي جامع در 
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وري هاي روز براساس ماده بدين منظور استفاده از فنا. شيم مورد منابع درآمدي مؤديان مالياتي مي با
. ور محرمانه نباشدقانون برنامه پنجم اهميت مي يابد تا هيچ اطالعاتي براي سيستم مالياتي كش 120

همانطور كه در نظام فعلي براي اشخاص حقوقي شماره شناسايي وجود دارد، در مورد اشخاص 
از ديگر پيشنهادات براي هرچه بهتر احياي ماليات بر مجموع . حقيقي نيز اين شماره تبيين گردد

ي در راستاي اهداف طرح آموزش كاركنان ماليات. . . درآمد به منظور دستيابي به توزيع درآمد مناسب و
ي اري با اين طرح از طريق رسانه هاتحول نظام مالياتي، تالش براي ارتقا اعتماد ملي در جهت همك

صوتي تصويري و مكتوب و تبليغات در بيلبوردهاي شهرداري در سطح شهر به منظور آگاه سازي 
ارتباط مستقيم مميز و مردم از اهداف طرح تحول نظام مالياتي و شفاف سازي مراحل آن، كاهش 

، فساد ، چانه زني ها و گسترش مشوق هاي مالياتي در راستاي ش ناكارايي هامؤدي براي كاه
  .افزايش شفافيت نظام مالياتي مي باشد
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