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باشد و این  هنده نقاط ضعف هر یک از ارکان مید گانه آن نشان شناسی نظام مالیاتی کشور در چارچوب ارکان سه آسیب

توان نقاط ضعفی از  قوانین و مقررات مالیاتی میکن ردر ارتباط با . باشند امدی نظام مالیاتی مینقاط ضعف از علل ناکار
ی های اجرای امد، ضعف در ضمانتهای کلی، گسترده و در عین حال ناکار گی و عدم جامعیت، وجود معافیت پیچیدجمله 

ـاتدر خصوص سازمان اجرای. احصاء نمودهای مالیاتی را  و محدودیت در پایه نوان مجری ع ستان به ی یا دستگاه مالی
ـعفی هـمانند ضعف در ز وانین و مقررات مالیاتی نیز میق تبع آن عدم  های فناوری اطالعات و به یرساخـتتوان به نقاط ض
مندی از پایگاه جامع اطالعات مؤدیان، عدم  وجود و بهره اوری اطالعات در انجام امور، عدمکارگیری گسترده از فن هب

یندهای اای و فر ی، ساختار تشکیالت اجرایی گسترده مبتنی بر الگوی پیمانهیعاتی و آماری میان تشکیالت اجراارتباط اطال
د نباش ستان می ان دستگاه مالیاتدر ارتباط با مؤدیان مالیاتی که در واقع همان مخاطب. مد مالیاتی را ذکر نموداناکار

دم کشور نسبت به نظام مالیاتی دارد که ویژه تمکین داوطلبانه آحاد مر هها نشان از وضعیت نامطلوب تمکین مالیاتی ب بررسی
مدی ارکان ایند ناکارابر.  رکن دیگر تا حدود زیادی در فرهنگ جامعه نهفته است2ریشه آن عالوه بر نواقص موجود در 

به  آنها را که تداوم آنها در سالیان متمادیهایی برای این نظام گردیده  گانه نظام مالیاتی منجر به بروز مشکالت و چالش سه
ها به تولید   مالیاتنییپانسبت توان به  می هاآناز جمله ها و مشخصات نظام مالیاتی کشور تبدیل نموده است که  ویژگی

های جاری دولت،  ها در تأمین هزینه  مالیاتنییپاها در منابع عمومی دولت، سهم   مالیاتنییپاناخالص داخلی، سهم 
های مالیاتی و ترکیب نامناسب  اسب مالیاتی آحاد جامعه، عدم تنوع پایههای باالی وصول مالیات، تمکین نامن هزینه

های مالیاتی  مد، وجود وقفهاهای مالیاتی گسترده و ناکار درآمدهای مالیاتی، روش سنتی تشخیص و وصول مالیات، معافیت
  . اشاره نمودو ضعف نظام اطالعات مالیاتی

  

 JEL :H30 ،.H20 بندی طبقه

  .ها در منابع عمومی دولت ها به تولید ناخالص داخلی، سهم مالیات شناسی، نظام مالیاتی، نسبت مالیات سیبآ :های کلیدی واژه
  

                                                 
 5/12/1392:        تاریخ پذیرش14/7/1392 : تاریخ دریافت*
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  مقدمه. 1
 مسئلهشناسانه به موضوع و  گیری از یک نگاه آسیب اصوالً انجام هر اقدام اصالحی بدون بهره

 نیست،ز از این امر مستثنی اصالح نظام مالیاتی نی.  نخواهد شد منتهیبه نتایج مفیدینظر  مورد
 های  نظامویژه بهها  دلیل اثرگذاری آن بر دیگر نظام ور در ارتباط با نظام مالیاتی به نگاه مزبژهیو به

  .استاجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار 
 ،این منظور  به. ظام مالیاتی پرداخته خواهد شدشناسانه ن  به بررسی آسیبمقالهاین  در ، اساسنیبر ا

 مشکالت شناسی ارکان آن ی نظام مالیاتی در قالب آسیبمداناکارهای  ی ریشهعالوه بر شناسای
 وضعیت  به شناخت صحیحطور قطع به که این امر شدهای فعلی آن مشخص خواهد  و چالش

م منظور ایجاد تحول مقتضی در نظا های اصالحی آن به بردها و اولویتموجود نظام مالیاتی و راه
  .شایانی خواهد نمودمزبور کمک 

 

  شناسی نظام مالیاتی در چارچوب ارکان آن آسیب .2
دهنده   تشکیلستان و مؤدیان مالیاتی ارکان ی یا دستگاه مالیاتت مالیاتی، سازمان اجرایقوانین و مقررا

ت ها و نقاط قو یی یک نظام مالیاتی به ویژگیکارایا عدم یی کارا بنابراینباشند،  های مالیاتی می نظام
 چارچوب شناسی نظام مالیاتی فعلی کشور در  آسیب، اساسنیبر ا. گردد و ضعف ارکان مذکور باز می

گیری صحیح اصالح نظام مالیاتی برخوردار خواهد  گانه آن از اهمیت بسزایی در جهت ارکان سه
  .پردازیم به آن میبود که در ذیل 

  

   قوانین و مقررات مالیاتی.2-1
 رکن اساسی یک وصول مالیات از مؤدیان توسط دولتعنوان مجوز  اتی بهقوانین و مقررات مالی

ی ها استیستنها دربردارنده   چراکه این قوانین و مقررات نه،گردند ی محسوب مینظام مالیات
 ،باشند ایندهای کلی وصول مالیات نیز می حاوی فر است)از جمله نرخ و پایه مالیاتی( مالیاتی

از این رو . گردد ر چارچوب قوانین مربوطه تعیین مینظام مالیاتی دبنابراین شاکله اصلی یک 
گیری از قوانین و  امد در گرو بهرهمندی از یک نظام مالیاتی کار  که بهرهنمودتوان اذعان  می

 همواره اصالح قوانین و مقررات مالیاتی این دلیلبه . مقررات مالیاتی کارا و اثربخش خواهد بود
ریزان  گذاران و برنامهاختن و حفظ پویایی نظام مالیاتی مورد توجه سیاستمد سادر راستای کار
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امدی  یکی از علل مهم ناکارگرفته صورتاساس مطالعات   بر،با این وجود. اقتصادی کشور قرار داشته است
باشد که این نقاط ضعف  ه در قوانین و مقررات مالیاتی می وجود نقاط ضعف عدیدنظام مالیاتی فعلی کشور

ل دسته را می   :)1390وزارت امور اقتصادی و دارایی،  (بندی نمود توان در قالب موارد ذـی
 گی و عدم جامعیت پیچید -
 مدیاهای کلی، گسترده در عین ناکاروجود معافیت -

 یهای اجرایضعف در ضمانت -

  های مالیاتیمحدودیت در پایه -
  

  ستان  سازمان اجرایی یا دستگاه مالیات. 2-2
ی است که از کارایی امدی نظام مالیاتی کشور سازمان اجرایدیگر از دالیل عمده ناکاریکی 

 آنگردد که عملکرد   دو چندان میییآنجاستان از  اهمیت دستگاه مالیات. الزم برخوردار نیست
 ، به عبارت دیگر.های وصول مالیات داردتوجهی بر تمکین مالیاتی و هزینه تأثیر مستقیم و قابل

های   هزینهای در افزایش تمکین مالیاتی و کاهش کننده تواند نقش تعیین  سازمان مزبور میاصالح
  .وصول مالیات ایفا نماید

توان به  ستانی یا همان سازمان امور مالیاتی می مدی سازمان اجرایی مالیاتااز علل ناکار
  :)1390وزارت امور اقتصاد و دارایی،  (موارد ذیل اشاره نمود

 کارگیری گسترده از فناوری هتبع آن عدم ب های فناوری اطالعات و به زیرساختضعف در  -
 اطالعات در انجام امور

 دیانمندی از پایگاه جامع اطالعات مؤ عدم وجود و بهره -

 عاتی و آماری میان تشکیالت اجراییعدم ارتباط اطال -

 ای ساختار تشکیالت اجرایی گسترده مبتنی بر الگوی پیمانه -

 مد اخذ مالیاتیایندهای ناکارافر -
 

  مؤدیان مالیاتی. 2-3
نحوه و کیفیت . باشند ستانی می ان مخاطبان سازمان اجرایی مالیاتمؤدیان مالیاتی همدر واقع 

که عالوه  باشد، به نحوی کور از اهمیت واالیی برخوردار میارتباط این مخاطبان با سازمان مذ
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 مالیاتی  که خود از وظایف مهم سازمان اموری مؤدیانهای اقتصاد  فعالیتبر مقوله شناسایی
در . باشد مؤدیان در برابر نظام مالیاتی می تمکین باشد موضوع مهم دیگر در این ارتباط می

 میزان و نحوه ،عبارت دیگر   به.باشند ن عوامل مختلفی مؤثر میارتباط با کیفیت تمکین مؤدیا
مدی قوانین و مقررات، ا کار، مثالعنوان به. باشد  متأثر از موارد متعددی میتمکین مؤدیان

مل تأثیرگذار بر  نحوه تعامل ایشان با مؤدیان از عوانیزسازمان اجرایی کارا و عملکرد آن و 
تنگی با این  فرهنگ عمومی جامعه ارتباط تنگادر سطحی باالتر اما باشد، تمکین مؤدیان می

مالیاتی و دستگاه وجود قوانین و مقررات (ل آ که حتی در حالت ایده به نحوی. مقوله دارد
 تمکین رهنگ عمومی جامعه در خصوص مالیات مطلوب نباشد چنانچه ف)مالیاتی مطلوب

  .ویژه تمکین داوطلبانه در وضعیت مناسب قرار نخواهد گرفت همالیاتی ب
نه آحاد مردم ویژه تمکین داوطلبا هها در خصوص تمکین مالیاتی نشان از وضعیت نامطلوب آن ب بررسی

بسیاری در  رکن دیگر تا حدود 2کشور نسبت به نظام مالیاتی دارد که ریشه آن عالوه بر نواقص موجود در 
توان عوامل ذیل را در تمکین نامناسب آحاد جامعه نسبت به نظام  فرهنگ جامعه نهفته است، بنابراین می

  :)1390رت امور اقتصاد و دارایی، وزا (ویژه تمکین داوطلبانه مؤدیان مؤثر دانست همالیاتی ب
 فرهنگ عمومی نامناسب در ارتباط با پرداخت مالیات  -

   چگونگی هزینه کردن درآمدهای مالیاتی در خصوص مناسب رسانی ضعف در اطالع -
 توجه به اهمیت آن در تغییر نگرش جامعه عدم متمادی و های طی سال

 تعیین مالیات متعلق به آنها گیپیچیدگی محاسباتی و عدم درک افراد از چگون -

 احساس وجود تبعیض مالیاتی به مفهوم برخورد متفاوت مالیاتی میان مؤدیان همسان -

   در خصوص فعاالن اقتصادی کشورنییپاشفافیت اطالعاتی  -
 

  ها و مشکالت نظام مالیاتی   چالش.3
هایی برای این نظام  و چالشگانه نظام مالیاتی منجر به بروز مشکالتمدی ارکان سهایند ناکارابر

ها و مشخصات نظام مالیاتی کشور  ویژگی  آنها را بهکه تداوم آنها در سالیان متمادیگردیده 
  :گردد اشاره می آنها ترین مهم به در ذیل تبدیل نموده است که
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  )GDP(ها به تولید ناخالص داخلی   نسبت پایین مالیات.3-1
 که های اخیر باعث شد صادرات نفت خام طی دههالوصول حاصل از  وجود درآمد سهل

 در اقتصاد کشور داشته اندکی نقش گرفته صورتهای   اقدامات و تالشرغم تمامها علی مالیات
توان از نسبت مالیات به تولید ناخالص  جهت بررسی جایگاه مالیات در اقتصاد کشور می. باشند
 که همانگونه. دهد  نشان می)1379-1391(ی اخیر ها لسااین نسبت را طی ) 1(جدول . استفاده نمود داخلی

 )هـدف برنامـه چـهارم توسعه( درصـد 8های اخیر همـواره کمتر از شود این نسبت طی سال مشاهده می
 اندک سهم در خصوص. باشد دهنده سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی می بوده است که نشان

های  دلیل وجود معافیت بایست توجه نمود که به میمالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران 
افزوده  ی از ارزشتوجه ی و کارایی الزم برخوردار نیستند میزان قابلگسترده که عمدتاً از هدفمند

ـیات نمی  پایه مالیاتی کشور بر حسب تولید شود میباشند و این امر باعث  اقتصاد کشور مشمول ماـل
مالیات نیز متناسب با های مشمول   مالیات وصولی از بخش، دیگراز سوی. ناخالص داخلی کاهش یابد

رغم علی ان مالیات وصولی از صاحبان مشاغل میز، مثالعنوان به. نیست ها بخشافزوده این  میزان ارزش
  درصدی6سهم کمتر از  ( پایینی قرار داد بسیار در سطحبه خود کشور GDPدرصد از  26اختصاص حدود 

  .)1391وزارت امور اقتصادی و دارایی،  () مالیاتیآن از کل درآمدهای
ودن سهم مالیات در در ایران نسبت به کشورهای جهان نیز حاکی از پایین ب   بررسی تطبیقی       

ای از   منتخب شامل مجموعهدر برخی کشورهای    نسبت      ) 2(در جدول . باشد اقتصاد ملی می
سعه، کشورهای همسایه و کشورهایی که ساختار اقتصادی مشابه یافته و در حال تو توسعهکشورهای 
 این شود مانطور که در این جدول مشاهده میه.  ارائه شده است)دارای درآمدهای نفتی( ایران دارند

 درصد 50  تا20 ارقامی بین دانمارکو ، فنالند، نروژ فرانسه ای همچون یافته  در کشورهای توسعهنسبت
  درصد5/15و  4/11ترتیب ارقامی  شابه همچون ونزوئال و اندونزی به ساختار اقتصادی م دارایدر کشورهایو 

 20 حدودای  مالحظه قابلرقم نیز  ترکیه  نسبت مذکور برای کشورشایان توجه است .دهد را به خود اختصاص می
ان از منظر شاخص وضعیت ایر بیانگر این مطلب است که) 2(نگاهی اجمالی به اطالعات جدول . باشد میدرصد 

  . استتر نامناسبنیست  ای پیشرفته که دارای سیستم مالیاتی افغانستانی مانند رمذکور حتی در مقایسه با کشو

T    
GDP

T   
GDP
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  )1379-1391 (های طی سالی داخل  ناخالصدیتولنسبت درآمدهای مالیاتی به . 1جدول 
  )درصد(

    سال           

      
  شاخص

137
9  1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391   

نسبت 
درآمدهای 

مالیاتی به تولید 
  ناخالص داخلی 

3/6  3/6  5/5  9/5  1/6  5/5  6/5  6/5  4/6  4/7  6/6  6/5  8/5  

   ).1379-1391 (داری کل کشور ، معاونت نظارت مالی و خزانهوزارت امور اقتصادی و دارایی،  :مأخذ
  .اقتصادینماگرهای  ن،بانک مرکزی جمهوی اسالمی ایرا -
  . تحقیقنتایج -

 
  در برخی کشورهاتولید ناخالص داخلی سهم مالیات از . 2جدول 

  )درصد(
   T/GDP  سال  کشور
  6/7  2007  افغانستان
  9/9  2008  پاکستان
  8/9  2008  هند

  1/47       020099  دانمارک
  7/15  2009  مصر
  8/30  2009  فنالند
  8/24  2009  فرانسه
  4/11  2008  اندونزی
  5/31  2009  نروژ
  3/19  2009  ترکیه
  5/15  2005  ونزوئال

Source: Government Finance Statistics Year Book (GFS) (2011). 
  

  ها در منابع عمومی دولت سهم پایین مالیات. 3-2
مد ایافته و برخی کشورهای در حال توسعه که دارای نظام مالیاتی کار در اغلب کشورهای توسعه

توجهی از منابع مالی   در بودجه دولت دارند و سهم قابل نقش تأثیرگذاریها اتیمال باشند می
سهم مالیات از کل درآمد دولت در برخی ) 4(در جدول . شودها تأمین می دولت از طریق مالیات

  دانمارک،فنالند آمار جدول مذکور در کشورهایی مانند بر اساس. کشورهای منتخب ارائه شده است
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نگاهی اجمالی به . شود  تأمین میها اتیمال درصد منابع مالی دولت از طریق 80 بیش از ترکیه و
ها بیش  مالیات) بجز افغانستان(دهد که در اغلب کشورهای منتخب  نشان می) 4(اطالعات جدول 

 ربیشتدر ست که این نسبت در ایران  ا این در حالی.اند  درصد منابع دولت را تأمین نموده50از 
 ناشی از دلیل کاهش درآمدهای نفتی  به1391البته در سال  .درصد بوده است 30ها حدود  سال

  ).3 جدول( درصد افزایش یافته است 1/37 این نسبت به المللی های بین تشدید تحریم
  

  )1379-1391(های   طی سالنسبت مالیات به منابع عمومی دولت. 3جدول 
  )درصد(

  سال    
   1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شاخص
نسبت 
مالیات 
به منابع 
عمومی 
  دولت

31  30  22  7/24  8/25  8/21  8/21  8/25  3/25  2/31  8/31  3/30  1/37  

  . و نتایج تحقیق)1379-1391 (داری کل کشور  وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه:مأخذ
  

  سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در برخی کشورها. 4جدول 
  )درصد(

  دولت نسبت مالیات به کل درآمدهای   سال  کشور
  3/39  2009  افغانستان
  4/78  2009  اتریش
  2/82  2009  هند

  5/86  2009  دانمارک
  8/57  2009  مصر
  8/83  2008  فنالند
  9/77  2009  فرانسه
  3/74  2009  اندونزی
  7/60  2009  نروژ
  8/81  2009  ترکیه
  4/56  2005  ونزوئال

Source: Government Finance Statistics Year Book (GFS) (2011). 
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                های جاری دولتها در تأمین هزینه  سهم پایین مالیات.3-3
  شاخص پوشش مالیاتی یـا همـان نـسبت درآمـدهای مالیـاتی بـه       مرتبط با مالیاتهای ترین شاخص از مهم 

هـای جـاری دولـت از محـل         دهنده میزان تأمین هزینـه      این شاخص که توضیح   . باشد  ای می  اعتبارات هزینه 
هـا را    دولـت جاری  های    درصد هزینه  80 تا   60حدود  مورد بررسی   باشد در اغلب کشورهای       می ها  اتیمال

 ،)1379-1391(هـای    سـال ی است که در ایران متوسط شـاخص مزبـور طـی             در حال  این   .دده پوشش می 
هـای    درصـد هزینـه    60طور میانگین بیش از      بههای مذکور    سالبه این معنا که طی       درصد بوده است     1/39

 غیر از درآمدهای مالیاتی و عمدتاً از محل درآمدهای نفتی تـأمین شـده               ی از محل درآمدهای    دولت جاری
  .رف امور عمرانی شودبایست ص یک ثروت بین نسلی می عنوان که درآمدهای نفتی به صورتی  در،است

  
  )1391-1391(های  طی سالای  نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه. 5جدول 

  )درصد(
        سال

     1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شاخص

نسبت درآمـدهای   
ــه   ــاتی بــــ مالیــــ
  اعتبارات هزینه ای

43  2/40  3/34  5/36  4/36  31  7/33  9/41  6/36  3/44  2/43  43  4/44  

  . و نتایج تحقیق)1379-1391 (داری کل کشور معاونت نظارت مالی و خزانه،وزارت امور اقتصادی و دارایی: مأخذ
  

  2006های جاری در کشورهای منتخب در سال  نسبت مالیات به هزینه. 6جدول 

 )درصد( میزان  سال کشور
 7/50 2009 افغانستان
 70 2009 اتریش
 60 2008 هند

 9/81 2009 دانمارک
 53 2009 مصر
 8/86 2008 فنالند
 6/57 2009 فرانسه
 6/72 2009 اندونزی
 5/60 2009 نروژ
 2/69 2009 ترکیه
 6/63 2005 ونزوئال

Source: Government Finance Statistics Year Book (GFS) (2011). 
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  های باالی وصول مالیات   هزینه.3-4
هزینه وصول . باشد  هزینه وصول مالیات میباال بودن مشکالت اجرایی در نظام مالیاتی کشور از

. شود دهد که در ازای وصول هر ریال درآمد مالیاتی چه میزان هزینه انجام می مالیات نشان می
های وصول به درآمدهای وصولی سازمان امور مالیاتی کشور را نشان  نسبت هزینه) 7(جدول 

الزم به توضیح است که در این جدول صرفاً درآمدهای مالیاتی که توسط سازمان امور . دهد می
لحاظ گردیده و شامل ) ی مستقیم و مالیات کاال و خدماتها اتیمال(شود  مالیاتی وصول می
  .گردد نمی) که توسط گمرک وصول می شود(مالیات بر واردات 

های وصول شده طی دهه اخیر الیاتمیزان هزینه وصول به م) 7( آمار جدول بر اساس
مقایسه نسبت هزینه وصول .  درصد بوده است2علیرغم تغییرات اندکی که داشته معموالً بیش از 

دهد که هزینه وصول مالیات در ایران در سطح باالیی  مالیات در ایران با سایر کشورها نشان می
 )8(آمار و اطالعات جدول . )8جدول (طلبد  ریال مالیات هزینه باالیی را میقرار دارد و وصول هر

مدی هستند ادهد که هزینه وصول مالیات در کشورهایی که دارای سیستم مالیاتی کار نشان می
رسد و در بسیاری  یک درصد نمی به  جنوبی کره اسپانیا و نروژ، اتریش، آمریکا، ایرلند،از جمله

  .ست درصد ا5/1از کشورهای منتخب نیز این نسبت کمتر از 
 مالیات بر حقوق  وتی از جمله مالیات بر عملکرد نفتالزم به توضیح است که برخی منابع مالیا

هزینه وصول چندانی برای سازمان ) شود پیش از پرداخت حقوق کسر میکه مالیاتی تکلیفی است و (
وصول لحاظ حاسبه درصد هزینه ها در م  اگر میزان وصولی این مالیات،بر این اساس. دنمالیاتی ندار

 همچنین خواهد بود،) 7( بیش از آمار جدول  ارقام واقعی هزینه قابل محاسبه است که بدون شکنشود
 توجه نمود که هزینه وصول مالیات بر حسب انواع منابع مالیاتی متفاوت است و در برخی بایست می

یات بر ثروت با وجود آنکه انتقال امالک و مال و ند مالیات مستغالت و امالک و نقلمنابع مالیاتی مان
 بسیاریهای   هزینهدلیل عدم کارایی ساختاری ان وصولی درآمدهای مالیاتی دارند بهسهم کمی در میز
 . اند ها را به خود اختصاص داده از وصول مالیات
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  )1380-1386(های  طی سالنسبت هزینه وصول مالیات در ایران . 7جدول 
  )درصد(

               ها مالیاتبه نسبت هزینه وصول    سال
1380  4/2  
1381  4/2  
1382  4/2  
1383  1/2  
1384  6/1  
1385  0/2  
1386  0/2  

   .)1387 (دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی: مأخذ
  

  ی وصولی در کشورهای منتخبها اتیمالنسبت هزینه وصول به . 8جدول 
  )درصد(                                  

 سال
   2002  2001  2000  کشور

  19/1  37/1  11/1  استرالیا
  72/0  71/0  8/0  اتریش
  1  08/1  07/1  بلژیک
  25/1  08/1  07/1  کانادا
  44/1  41/1  40/1  فرانسه

  35/1  33/1  45/1  مجارستان
  95/0  90/0  81/0  ایرلند
  62/1  54/1  42/1  ژاپن

  85/0  85/0  8/0   جنوبیکره
  76/1  74/1  70/1  هلند
  17/1  21/1  44/1  نیوزلند
  59/0  56/0  --  نروژ
  32/1  06/1  95/0  لهستان
  68/1  61/1  60/1  پرتغال
  78/0  81/0  --  اسپانیا
  86/0  12/2  94/1  ترکیه
  15/1  11/1  10/1  انگلستان

  52/0  46/0  43/0  ایاالت متحده آمریکا
   .)1390 (وزارت امور اقتصادی و دارایی: مأخذ
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  معه تمکین نامناسب مالیاتی آحاد جا.3-5
توان به عدم تمکین یا پذیرش عمومی آحاد های نظام مالیاتی ایران می ها و آسیب از دیگر چالش

ای  این امر که در حوزه اجتماعی و مشخصاً مقوله. جامعه نسبت به پرداخت مالیات اشاره نمود
  . استمانده  همچنان باقیمتأسفانه ریشه در گذشته کشور دارد که بندی است  قابل طبقهفرهنگـی

 

  های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی عدم تنوع پایه .3-6
های مالیاتی   محدودیت و عدم تنوع پایهمالیاتی در کشورهای در حال توسعههای بارز نظام  از ویژگی

 صورت یافته از منابع مختلف مالیاتی به که در اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه  در صورتی،باشد می
  .ودش رده مالیات اخذ و موجب توزیع عادالنه بار مالیاتی در میان افراد جامعه و فعاالن اقتصادی میگست

دهد که وصـــول درآمـدهای مالیاتی بیشتر بر  در ایران ترکیب درآمدهای مالیاتی نشـان می
بر حقوق های دولتی، مالیات بر واردات و مالیات  الوصول مانند مالیات بر شرکت های سهل مالیات

های مالیاتی ضعیف  متمرکز است و عملکرد سیستم مالیاتی کشور در اخذ مالیات از برخی پایه
نفع   بههای دولتی سازی شرکت دلیل خصوصی  بههای اخیر  در سالگرچه این ترکیب (باشد می

 درصد سهم اقالم مهم مالیاتی از کل )9(در جدول . ) تغییر کرده استهای غیردولتی شرکت
همانطور که در این جدول . ارائه شده است) 1381-1391(ی ها سالدهای مالیاتی کشور طی درآم

. باشد  درصد می4/29حدود دوره مذکور شود متوسط سهم مالیات بر واردات طی  مشاهده می
  . باشد  درصد می19طور متوسط  هسهم مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی نیز طی دوره مزبور ب

همانطور که در جدول  اما، استدارای اهمیت خاصی آثار توزیعی آن دلیل  بهمالیات بر ثروت 
طور متوسط حدود  به) 1381-1391(ی ها سالسهم مالیات بر ثروت طی متوسط شود   مشاهده می)9(
انتقاالت گسترده  و رغم انجام نقل وصولی مالیات بر ثروت علی،عبارت دیگر به. درصد بوده است 2/4

 های مالیاتی  محدودیت پایهدلیل سود و منافع آن توســـط افراد بهور و کسب دارایی در سطح کش
رآمد نیز  همچنین در بخش مالیات بر دنموده است،درصد کمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تأمین 

 شود ی اقتصادی در سطح مشاغل انجام میها توجهی از معامالت و فعالیت با وجود آنکه درصد قابل
لی از محل مالیات بر مشاغل در سطح پایینی قرار دارد و در مقایسه با مالیات بر حقوق مالیات وصو

  . میزان وصولی قابل توجهی ندارد
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 میلیارد ریال 19150 حدود 1391 است میزان وصولی مالیات بر مشاغل در سال ذکرالزم به 
 ساللی است که در  این در حا، درصد بوده است8/4 تنهاو سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی 

سهم مالیات مشاغل است که این امر با )  درصد10( برابر 2 تقریباًمذکور سهم مالیات بر حقوق 
 مشارکت این نییپادهنده سهم  کشور نشانتوجه به حجم فعالیت صاحبان مشاغل در اقتصاد 

  .باشد ها می بخش از فعاالن اقتصادی کشور در تأمین مالیات
  

    )1381-1391(های  نابع مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی طی دوره سالسهم برخی م. 9جدول 

  )درصد(

                                         سال
            عنوان

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 
 متوسط
  دوره

 38/8 42/9 43/9 40/9 49/6 44/9 39/0 37/2 31/7 31/4 31/3 33/9   مالیات  اشخاص حقوقی

 19/0 16/7 19/5 16/1 30/2 28/4 22/0 18/8 14/5 13/7 14/2 14/8  مالیات اشخاص حقوقی  دولتی 

 19/7 26/1 24/3 24/8 19/3 16/3 16/8 17/9 17/0 17/8 17/1 19/1 مالیات اشخاص حقوقی  غیردولتی 

 14/8 15/9 13/8 14/5 12/9 15/6 16/0 15/5 14/9 14/2 13/8 16/3  مالیات بر درآمد

 8/4 10/0 8/7 9/0 7/9 9/6 9/3 8/8 8/1 7/1 6/6 7/3  مالیات حقوق کارکنان

 5/7 4/8 4/5 4/8 4/4 5/4 6/0 6/0 6/1 6/4 6/4 7/8  مالیات مشاغل

 4/2 4/0 3/6 3/9 3/0 3/8 4/8 4/3 4/2 4/9 4/1 5/2 سهم مالیات بر ثروت

 29/4 19/3 22/0 27/4 23/8 27/9 30/0 31/7 35/0 39/9 34/4 32/4 سهم مالیات بر واردات 

 12/9 17/8 16/7 13/3 10/8 7/8 10/2 11/3 14/2 11/4 16/4 12/1  مالیات بر کاالها و خدمات

 7/5 13/7 9/1 7/3 6/1 1/2       افزوده  مالیات بر ارزش

  .)1381-1391 (داری کل کشورنهوزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزا: مأخذ
   

   روش سنتی تشخیص و وصول مالیات.3-7
امروزه با رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح داخلی کشورها 

ها از شکل سنتی   در بسیاری از کشورها سیستم تشخیص و وصول مالیاتالمللی و در سطح بین
شود و ارتباط بین مؤدی و مأمور مالیاتی در سطح  ل میصورت پیشرفته عم خارج شده و به
گردد   در نظام مالیاتی ایران هنوز روش سنتی تشخیص و وصول اجرا میاما ،حداقل قرار دارد

زنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در  که از نتایج آن رواج یافتن فرهنگ چانه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 16

https://qjfep.ir/article-1-60-en.html


  ایرانشناسی نظام مالیاتی آسیب                                                                                                          

  

107

 مالیاتی مأموران از اختیارات اداری و قانونی توسط برخی نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی
 عدم تمکین مناسب مالیاتی توسط تبع آن  بهو همچنین عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات و

  . باشد راضات و تأخیر در وصول مالیات میدیان، افزایش تعداد اعتمؤ
  

  مداهای مالیاتی گسترده و ناکار معافیت .3-8
ای   گستـردههای ، قوانین و مقررات مالیاتی فعلی حاوی معافیتشد اشاره باحث قبلگونه که در مهمان
 در قالب ای توسعه منطقهمنظور تأمین اهداف اقتصادی، اجتماعی ها به این معافیت وباشد می

 .استشده اعطا  ...  وای های منطقه های پایه درآمدی، معافیت موضوعی و بخشی، معافیت معافیت
 قانون )81(موضوع ماده (صورت کلی مانند معافیت بخش کشاورزی  ها به ن معافیتبرخی از ای

های واحدهای تولیدی یا معدنی  ای مانند معافیت صورت مقطعی و دوره یا به) ی مستقیمها اتیمال
 2)ی مستقیمها اتیمالقانون  )132(موضوع ماده ( سال 20 تا 4بخش خصوصی و تعاونی به مدت 

های گسترده  بخشی معافیتعه جامعی از چگونگی عملکرد و اثراکنون مطالت. اعطا شده است
رسد در بسیاری از موارد ادامه  نظر می  است که به این درحالی.مالیاتی در ایران انجام نشده است

آنچه مسلم است . باشد ها مستلزم بررسی توجیه اقتصادی و اجتماعی می روند فعلی معافیت
 ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی صورت غیرمنطقی  گسترده و بهها در سطح اعطای معافیت

باشد را در میان مؤدیان فراهم  ناقض عدالت مالیاتی میآمیز که  دولت موجـبات رفـتار تبعیض
خواهد ساخت و پیامدهای منفی مانند ایجاد انحصار، فساد مالی و افزایش انگیزه فرار مالیاتی را 

توجهی از  های مالیاتی بخش قابل ه وجود طیف گسترده معافیت همچنین در نتیج دارد،دنبال به
گیرند که در این خصوص  ستـانی قرار می ینـد مالیاتاهای اقتصـادی کشـور خارج از فر فعالیت

  . های مقدس اشاره نمود های اقتصادی آستانه توان به فعالیت می
رسی به اطالعات اقتصادی  عدم دستی مالیاتیها تیمعافیکی دیگر از پیامدهای مهم اعطای 

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور . باشد اغلب مؤدیان مالیاتی مشمول معافیت میو مالی 
های اقتصادی  اطالعات جامع و فراگیری درخصوص میزان و حجم فعالیت و سایر مشخصه

 پنجم توسعه الزم به ذکر است در قانون برنامه. اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات ندارد
                                                 

  میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترقانون برنامه پنجم توسعه) 159(ه  ماد"ب" بند بر اساس. 1
 .یافته است افزایش ) سال20 (های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یافته تا سقف معافیت توسعه
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 دولت موظف به های مالی سازی حمایت های مالیاتی و شفاف در راستای هدفمندسازی معافیت
های قانونی  تـجای معافی فر بهـاتی با نرخ صـت اعتبار مالیـ جایگزینی سیاسی شامل اقداماتانجام

ساالنه خرجی در قوانین بودجه  -صورت جمعی های مالیاتی مذکور به ثبت معافیت و مالیاتی
ضمن آنکه مطابق ) قانون برنامه پنجم توسعه) 119( ماده "ب" و "الف"بندهای (گردیده است 

 مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه ه تسلیم اظهارنامماده مذکور) 2 (تبصره
تواند   این اقدامات در صورت انجام صحیح می که مجموعه است عنوان گردیدهمعافیت مالیاتی

ها از جمله عدم شفافیت اطالعات اقتصادی رفع برخی مشکالت ناشی از اعطای معافیتدر 
مالی   حمایتهای اعطایی که نوعی اشخاص مشمول معافیت و نیز نشان دادن حجم معافیت

  . مثمرثمر باشددولت محسوب می گردد
 صدی بخش کشاورزی، در100چون معافیت همهایی   مجموع معافیت اساس برآورد سازمان امور مالیاتیبر

های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه  صدی صادرات غیرنفتی، معافیت در100معافیت 
، )84(های موضوع مواد  بدون احتساب معافیت( های موردی اقتصادی و دیگر معافیت

 درصد متوسط 40 تا حدود شدمنجر ) های مستقیم  قانون مالیات)142( و )141(، )132(
  مشمول معافیت مالیاتی باشدشور طی برنامه چهارم توسعهاخلی کتولید ناخالص د

  .)1390وزارت امور اقتصادی و دارایی، (
  

  های مالیاتی  وجود وقفه.3-9
 وجود ها نیز تأثیر دارد از مشکالت اجرایی سیستم مالیاتی که در پایین بودن سطح وصول مالیات

م اجرایی  در سیست،عبارت دیگر به. تها اس آوری مالیات های قانونی و غیرقانونی در جمع وقفه
که مالیات واقعاً پرداخت  پرداخت شود تا زمانی مالیات بایست  میکه مالیاتی کشور بین زمانی

وقفه قانونی تأخیری است که قانون به مؤدی اجازه استفاده از آن را . شود فاصله وجود دارد می
ی مواقع مؤدی مالیاتی پس از اتمام شود و در برخای نمی جریمهگونهچیهداده است و شامل 

ا با وقفه غیرقانونی ه آوری مالیات کند و جمع  نیز اقدام به پرداخت مالیات نمیمهلت قانونی
امات اجرایی ها و اقد یندهای تشخیص، اعتراضاشود که این موضوع بیشتر ناشی از فر مواجه می

یط تورمی تأخیر در وصول الزم به توضیح است که در شرا. باشد برای وصول مالیات می
  .شود ها موجب کاهش ارزش واقعی درآمد دولت از این محل می مالیات
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 ضعف نظام اطالعات مالیاتی .3-10
عـنوان هسـته مرکزی نظام مالیاتی عمـل   اطالعات مالیـاتی بهساختار مالیاتی کشورهای پیـشرفتهدر 
که اعتقاد بر این است که  گردد، به طوری میترین عامل موفقیت سیستم تلقی  نماید و عمالً مهم می

 عالوه بر فراهم نمودن امکـانات اثربخشی یزی نظام مطلوب اطالعات مالیـاتیر طراحی و برنامه
 عامل مؤثری برای موفقیت نظام مالیاتی در تر برای سیستم مالیاتی ریزی دقیق سیـاست مالیاتی و برنامه

الت مالیاتی، کاهش ز اتالف منابع، کاهش تبعیض و رعایت عدپیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری ا
  .نماید باشد و دستیابی به اهداف نظام مالیاتی را تسریع می فساد اداری می

های اقتصادی و نیز تعداد فعاالن   افزایش تنوع و پیچیدگی در روابط و فعالیت کهشایان ذکر است
تی در شناسایی دقیق صاحـبان منابع و نوع و میـزان آن های مالیا اقتصادی به نوبه خود بر مشکالت نظام

 فقدانگذاری الزم و  دلیل عـدم سرمایه ه نظام مالـیاتی کشـور بهاین در شرایطی است ک. افزاید می
مناسب و مطلوب بوده و  فاقد سیستم اطالعات مالیاتی ی گذشتهها سالریزی مناسب طی  برنامه

  .گیرد  در اختیار نظام مالیاتی قرار می غیرمستندصورت پراکنده، ناقص و اطالعات به
  

  گیری نتیجه. 4
 بیانگر وجود مشکالتی در گانه آن کشور در چارچوب ارکان سهشناسی نظام مالیاتی فعلی  آسیب

امد های گسترده و در عین حال ناکار پیچیدگی و عدم جامعیت، وجود معافیت. باشد ارکان مذکور می
در . باشند در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی میموجود ی از مشکالت ایهای اجر و ضعف در ضمانت
های فناوری  هایی مانند ضعف در زیرساخت توان به چالش ستان نیز می اتخصوص دستگاه مالی

وان رکن سوم نظام مالیاتی عن در ارتباط با مؤدیان مالیاتی بههای وصول باال و همچنین  اطالعات و هزینه
  . دیان و عدم رضایتمندی ایشان اشاره نموده وضعیت نامطلوب تمکین مؤتوان ب نیز می

ات رفت نظام مالیاتی کشور از وضعیت نامطلوب کنونی در گرو انجام اصالح  برون،بر این اساس
 نظام مالیاتی کارا در گرو  برخورداری از یک،به عبارت دیگر. باشد اساسی در هریک از ارکان آن می

 اصالح قوانین و مقررات بایست ضعف ارکان مذکور خواهد بود، بنابراین می نقاط ساختن مرتفع
های مالیاتی و انجام اصالحات بنیادی در  های مستقیم، گسترش پایه ن مالیاتویژه اصالح قانو همالیاتی ب

ه ام مالیاتی مورد توجعنوان راهبردهای اساسی اصالح نظ به) سازمان امور مالیاتی(ستان  لیاتدستگاه ما
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عنوان  یز به اصالح فرهنگ عمومی جامعه نبایست نین به موازات انجام این امور می همچقرار گیرند،
  . ها و نهادهای متولی امر فرهنگ کشور قرار گیرد کار دستگاهامری بلندمدت در دستور
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