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کنید   فراهم میی  انیمؤدهای قانونی برای برخی از  ریق روزنهامکان کاهش بدهی مالیاتی را از ط یاتیمال هایازیامت وجود
ناشیی   رفتیه   دست ازشود. مخارج مالیاتی درآمد مالیاتی  و موجب از دست رفتن بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت می

مالییاتی  . هرچنید مخیارج   اسیت  خاص یاقتصاد یها بخش و مناطق ها، گروه یبرا یاتیمال وجود برخی از امتیازهای از
 میرمسیت  یغ مخیارج  عنیوان  بیه ای است، امیا بیرای دولیت    ازجمله ابزارهای سیاستی دولت برای دستیابی به اهداف ویژه

خصیوص در دهیه اخییر     ایین موویوب بیه    کنید. ، بار مالی را به آن تحمیی  میی  بودجه نیقوان از خارجکه  شود یم یتل 
هیای ااصی     یافتیه  های مربوط به آن را تهیه کنند. بررسی و گزارشها را بر آن داشته است که مخارج مالیاتی را  دولت

تحلیلیی بیا تیکیید بیر م ایسیه ت می یی مخیارج مالییاتی در کشیورهای منتخیب            -از تح یق ااور که به روش توصییفی 
میالی دولیت    شیفافیت  ، ااکی از آن است که مخارج مالیاتی در تمامی این کشورها عمدتاً با هیدف افیزایش  شده انجام

اکثیر   هیای مخیارج مالییاتی    محاسیمه شیده اسیت. در تیدوین گیزارش      رفته  دست ازبررسی و با استفاده از روش درآمد 
هیای   تعریی  شیده و ایین گیزارش     شیده  تعییین  مالییات ممنیای   سیسیتم  از صیورت انحیراف    بهکشورها، مخارج مالیاتی 

 شود. ارائه می ریزی دولت بودجه فرایندصورت مست   یا در ارتماط با  به
 .JEL:C77 ،E27 ، H7بندی  طم ه

 واژگان کلیدی: مالیات، مخارج مالیاتی، سیستم مالیات ممنا، گزارش مخارج مالیاتی

 
 
 
 
 
 

 
 72/01/9318 پذیرش: تاریخ  72/02/9318 دریافت: تاریخ *
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 مقدمه .1

هیای   اجیرای سیاسیت  ها با استفاده از مالییات و امتیازهیای مالییاتی اقیدام بیه       در عین اال که دولت

کنند اما هدف عمده مالیات دستیابی به منابع تیمین مالی برای پوشیش مخیارج دولیت    اقتصادی می

است. امتیازهای مالیاتی )ازجمله معافیت مالیاتی، استثنائات مالیاتی، کسورات و اعتمیارات مالییاتی،   

دفی ماننید تشیویق   کسورات از بدهی مالیاتی، نیر  ترجیحیی مالییاتر هرچنید ممکین اسیت بیا هی        

گذاری و تولید در اوزه خاصی، در نظام مالیاتی ووع شیده باشید، موجیب کیاهش مییزان      سرمایه

هیای   شود که مخارج مالییاتی نیام دارد. مخیارج مالییاتی بیه عنیوان یکیی از جنمیه         درآمد دولت می

ستی به کار گرفته گیرد و گاه به عنوان ابزار سیا ها قرار می گذاری مالیاتی مورد توجه دولت سیاست

شیود. درواقیع مخیارج مالییاتی مخیارج غیرمسیت یم دولیت اسیت کیه خیارج از قیوانین بودجیه              می

های گیرند. در سالمنظور شفافیت و انضماط مالی در نظر می ها آن را به ر است و دولت9)فرابودجه

لییاتی بیه ایین    های مرتمط با تعریی  و مصیادیق مخیارج ما    وجود مشکالت و دشواری رغم بهاخیر، 

 م وله توجه زیادی شده است.

تر، کاراتر و  گیری در مورد اینکه از بین مخارج مست یم )به عنوان ابزاری ارزان درواقع تصمیم

یی  بهتیر هسیتند یی  انتخیاس سیاسیتی اسیت. تزمیه انتخیاس           مخارج مالیاتی کدام  ور تر شفاف

 از. سیاستی آن است که اطالعات کاملی از مخارج مالیاتی و مفاهیم مرتمط بیا آن در اختییار باشید   

 نیهمچنیی و آن قیمصیاد  و  یی تعر بیا  میرتمط  یهییا یدشیوار  و یکیتئیور  اتیی ادب یبررسی  رو، نیی ا

 یهیا  تیی اولو از یکی ی یاتیی مال مخیارج  یبررسی  ااویر  اال در که ییشورهاک تجربه از یمند بهره

در م الیه ااویر میورد توجیه قیرار گرفتیه اسیت تیا بیدین ترتییب            ،شیود  یم محسوس ها آن یکار

هیای مخیارج مالییاتی را بیه      راهنمایی در اختیار م امات مالیاتی کشور قرار گیرد و بتوانند گیزارش 

 منظور برآورد اجم واقعی مخارج دولت و همچنین ارزیابی آثار واقعی آن تهیه کنند.

                                                           
1. Off Budget 
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است که بعد از م دمه ادبیات موویوب در دو بخیش   دهی تدوین این م اله بدین ترتیب  سامان

هیای محاسیمه مخیارج     شام  مفهوم مخارج مالیاتی، انواب مخیارج مالییاتی و روش  )مخارج مالیاتی 

مالیاتیر و سیستم مالیات ممنا ارائه و سپس در بخش سوم م ایسه ت می یی از کشیورها در خصیوص    

رش مخارج مالیاتی ارائه شده اسیت. در آخیر نییز    های مرتمط با مخارج مالیاتی و ساختار گزا مؤلفه

 گیری بیان شده است. بندی و نتیجه جمع

 . ادبیات موضوع7

 . مخارج مالیاتی و مفاهیم مرتبط با آن7-8

 تعریف مخارج مالیاتی

های مخارج مالیاتی سایر کشورها  وتحلی  گزارش بررسی ادبیات مربوط به مخارج مالیاتی و تجزیه

المللی بیانگر این است کیه تعیاری  متعیددی بیرای      های بین های سازمان از نشریه و بررسی تعدادی

 شود. ها ذکر می مخارج مالیاتی وجود دارد که در این بخش تعدادی از آن

  در م العات مربوط به کشورهای عضوOECD  ی  نوب انت ال منابع عمومی مخارج مالیاتی

تعهدات و بدهی مالیاتی مؤدییان نسیمت بیه     جای هزینه مست یم، از طریق کاهش است که به

شود. با توجه به این تعری ، ف ط آن دسته  سیستم مالیات استانداردر ااص  می)مالیات ممنا 

برای نوب خاصی از مالیات منحرف شیده اسیت    شده رفتهیپذاز اقدامات مالیاتی که از ممنای 

ایاکی از آن اسیت    OECDتعریی   بنابراین،  ؛بندی شود باید به عنوان مخارج مالیاتی طم ه

که طراای و تدوین دقیق سیستم مالیاتی ممنا از عوام  کلیدی برای شناسایی مخارج مالیاتی 

 1ر.9182شود )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،  محسوس می

 های مالیاتی که دولت مرکزی با هدف دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی  تمامی مشوق

توانند به عنوان مخیارج مالییاتی در نظیر     شوند، می جای مخارج مست یم برقرار می خاص و به

                                                           
کنند نیز  های مخارج مالیاتی را مرتماً منتشر می مانند بلغارستان که گزارش OECD. تعدادی از کشورهای غیرعضو 9

 ر.7001اند )وزارت امور دارایی بلغارستان،  تعری  مذکور را برای مخارج مالیاتی پذیرفته
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صورت ارفیاق، معافییت،    های ی  سیستم مالیاتی به سازی گرفته شوند. همچنین تمامی ساده

 ،1)برتی شوند  الیاتی و استثنائات مالیاتی، مخارج مالیاتی محسوس میکسورات از بدهی م

 ر.7002

   هر نوب معافیت مالیاتی، استثنائات مالیاتی، کسورات و اعتمارات مالیاتی، کسورات از بیدهی

ی مالیات و هر آنچه که موجب کیاهش مییزان درآمید دولیت مرکیزی      حیترجمالیاتی، نر  

 ر.7002 ،2شود )آلن و توماسی می شود، مخارج مالیاتی محسوس می

 کند که واژه مخیارج مالییاتی بیرای تمییین وویعیت شکسیت در        ر بیان می9113) 3ماسگریو

افتد، به  ی درآمد مالیاتی که به دلی  کاهش پایه درآمدی مشمول مالیات اتفاق میآور جمع

بیار   سیپس یی   ی شده بود، آور جمعرود و دقی اً معادل مملغی است که اگر مالیات  کار می

ها بدون تغییر باقی بمانید. وی دلیی  کیاهش     تا موقعیت آن شد دیگر به مؤدیان پرداخت می

 داند. های خاص و ... می پایه درآمد مشمول مالیاتی را وجود ترجیحات مالیاتی، ارفاق

 کسورات و استثنائات نیب و داند یم یاتیمال مخارج را کسورات و استثنائاتر 9111) 4روزن 

 روزن،  یی تعر اسیا   بیر . اسیت  شیده  قائی   تفیاوت  اشیخاص  درآمید  بر اتیمال ستمیس در

 زانیم نیا. است شده اذف اتیمال مشمول هیپا از که است یدرآمد زانیم انگریب استثنائات

 باتتر ها آن کار از ااص  درآمد که یانیمؤد به و شود یم  یتعد تورم بر اسب اذف قاب 

 یبیرا  یروشی  عنیوان  بیه  توانید  یمی  اسیتثنائات . ردیی گ ینم تعلق باشد، یمشخص س ح  ی از

 چیه  هیر  ن،یی وجیود ا  بیا . رود به کیار  ن،ییپا درآمد با یها خانواده به یاتیمال ارفاقات یاع ا

 خواهید  شتریب زین استثنائات از یمند بهره باشد، شتریب اتیمال پرداخت از قم  ناخالص درآمد

 انیی مؤد تمیام  کیه  است اتیمال یبده از کسر قاب  رقم  ی یاتیمال کسورات م اب  در. بود

 کسیر  قاب  اقالم را یاتیمال کسورات روزن گرید عمارت به دارند؛ را آن از یمند بهره امکان

                                                           
1. Bratić. 

2. Allen and Tommasi 

3. Musgrave and Musgrave 

4. Rosen 
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 یبیده  از یاتیمال اعتمارات همانند و اند شده مشخص قانون طمق که داند یم یاتیمال یبده از

 .اتیمال مشمول درآمد نه است کسر قاب  یاتیمال

 ر معت د است که بیان مخارج مالیاتی در ی  چارچوس مناسب در عم  7000) 1برومرهوف

غیرممکن است و از طریق تغییرات در پایه مالیاتی، نر  مالیاتی یا اعتمارات مالیاتی به وجود 

 آید. می

 ر تعری  رایج 7007) 2سنفوردOECD         را مید نظیر قیرار داده و بیین پینج گیروه از مخیارج

های  ها، کسورات از بدهی مالیاتی یا اعتمارات مالیاتی، ارفاق ها، پاداش   معافیتمالیاتی شام

 مالیاتی و تعویق در پرداخت مالیات تفاوت قائ  شده است.

  درآمد مالیاتی از دسیت  ر معت د است مخارج مالیاتی برای دولت به معنای 7002) 3اسچی

و برای مؤدیان به معنای کیاهش   نداردهای وصول مالیات  رفته است و هیچ ارتماطی با هزینه

 .استبدهی مالیاتی 

 ر بیان کرده اسیت کیه مخیارج مالییاتی تمهییداتی از قیانون، م یررات ییا         7008) 2آندرسون

 2های مالیاتی هستند که درآمد قشر محدودی از مؤدیان را نسمت به مالیات ممنیا  دستورالعم 

مخیارج  به عمارت دیگر وی بیر ایین بیاور اسیت کیه       ؛اندازد دهد یا به تعویق می کاهش می

هیای   مالیاتی ی  تمهید از قانون و م ررات مالیاتی است کیه بیار مالییاتی برخیی از فعالییت     

مالیاتی که بر اسا  سیسیتم ممنیا واقعیاً بایید     ) ممنااقتصادی یا مؤدیان را در م ایسه با مالیات 

 دهد. پرداخت شودر کاهش می

 سری م ررات خارج از سیستم استاندارد مالیاتی بیرای   ی  که یزمانر 7099) 6به اعت اد اونر

گیرد؛ مخارج مالییاتی   تح ق چندین هدف اقتصادی، اجتماعی و مالی مورد استفاده قرار می

                                                           
1. Brümmerhof 

2. Sandford 

3. Schick 

4. Anderson 

5. Benchmark Tax 

6. Oner 
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هایی را برای دولت به  زیان و ورر افتد که به موجب این م ررات مالیاتی ترجیحی اتفاق می

 همراه دارند.

  نییز   ر70071و اوزکر  7007؛ کوسکان و بلین 7002؛ پداک 7090)ساراک تعدادی از افراد

هیای وصیول    آیید و متمیایز از هزینیه    اند که مخارج مالیاتی از سیستم مالییاتی میی   بیان کرده

ها، استثنائات، تخفیفات مالیاتی و اذف یا تخفیی  مربیوط بیه     صورت معافیت  مالیات و به

اجتماعی هستند کیه بیه طیور کلیی بیه       -داف سیاستیسایر تعهدات مالی با هدف اجرای اه

المللیی   دهد اشاره دارد. م امات صندوق بین میزان درآمدهای مالیاتی که دولت از دست می

پول و بان  جهانی بیان کردند که مخارج مالیاتی به عنوان امتیازها، اسیتثنائات و تخفیفیاتی   

ز سیاختار مالییات اسیتاندارد دور    شیوند و ا  هستند که منجر به کاهش ک  درآمد دولت میی 

 ر.7003 هستند )بان  جهانی،

الذکر صرااتًا ییا بیه طیور ویمنی بیه چنید جنمیه مشیترک از          ی تمامی تعاری  فوقکل طوربه 

نخسیت اینکیه هیدف از معرفیی مخیارج مالییاتی دسیتیابی بیه اهیداف           مخارج مالیاتی اشاره دارند؛

است، دوم، هر آنچیه )ماننید امتیازهیای مالییاتی شیام       ها  اقتصادی، اجتماعی و مالی مد نظر دولت

که منجر بیه کیاهش درآمیدهای مالییاتی      رها، کسورات، استثائات و ... ها، تخفیفات، معافیت مشوق

 شود.  شود، مخارج مالیاتی قلمداد می دولت و کاهش بدهی مالیاتی برخی از مؤدیان می

لیاتی بر این باورند کیه بیا وجیود مشیترکات     المللی و مح  ان اوزه مخارج ما های بین سازمان

هیای مالییاتی    تعاری  ارائه شده از ایث نظری، در عم  به دلی  وجود تنوب قاب  توجه میان سیستم

ملی و همچنین رویکردهیا و اهیداف واگیرا و متنیوب کشیورهای مختلی  بیرای کیارکرد مخیارج          

گییرد.   رها میورد اسیتفاده قیرار نمیی    ، تعری  عملیاتی واادی از مخیارج مالییاتی در کشیو   7مالیاتی

خصوص مصادیق مربوط به آن در هیر کشیوری بیر اسیا  قیوانین مالییاتی آن        مخارج مالیاتی و به

                                                           
1. Sarac, 2212; Peduk, 2225;Coskun and Bilen, 2222; Ozker, 2222 

2. Function of Tax Expenditures 
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، از آنجا که نیا برر. عالوه 9111، 1شود )وایت هاو  کشور و سیستم ممنای ممتنی بر آن تفسیر می

شناسایی این مصیادیق   عمالًممنا است، تعیین سیستم مالیاتی  تعری  مصادیق مخارج مالیاتی مستلزم

زییرا برخیی از    ؛رو اسیت  ، بیا مشیکالت زییادی روبیه    7سیاختار مالییاتی ممنیا   به دلی  دشواری تعیین 

توان به آسانی به عنوان بخشی از سیستم مالیاتی ممنا یا جزء اسیتثناها در نظیر    اقدامات مالیاتی را نمی

های ساختاری ی  نظام مالیاتی را نمایید بیه    باورند که مؤلفه نیا برگرفت و اینکه اکثر کارشناسان 

 3عنوان مخارج مالیاتی قلمداد کرد.

 انواع مخارج مالیاتی

درآمید مشیمول   )یی که منجیر بیه کیاهش پاییه مالییات      ها آنمخارج مالیاتی به دو دسته کلی یعنی 

دهنید، ت سییم    اهش میی یی که بیدهی مالییاتی را کی   ها آنشوند و  مالیات بر شرکت یا اشخاصر می

ها و کسورات در نظر گرفته شیده بیرای مالییات بیر درآمید اشیخاص،        شوند. برای مثال؛ پاداش می

دهید، ایین در ایالی اسیت کیه اعتمیارات        درآمد مشمول مالیات را به عنوان پایه مالیاتی کاهش می

اائز اهمیت ایین اسیت   شود. نکته   مالیاتی منجر به کاهش بدهی مالیاتی )مالیات قاب  پرداختر می

گییری در خصیوص اینکیه گیروه ییا زیرگروهیی از انیواب مشخصیی از          که در بعضی مواقع تصمیم

بندی شوند، دشوار است و گاهی اوقات نییز   از دو گروه مذکور طم ه  ی  کداممخارج مالیاتی در 

از  نظیر   صیرف ر. 7002)برتیی ، گیرنید   ی  نوب مخارج مالیاتی در هر دو گروه مذکور، قرار میی 

صیورت یکیی از    توانید بیه   مخارج مالیاتی از دیدگاه قیانونی و در عمی  میی   های مالیاتی،  تنوب نظام

، 7، معافیت مالییاتی 6، مشوق مالیاتی5، کسورات مالیاتی2اشکال امتیازهای مالیاتی نظیر ارفاق مالیاتی

                                                           
1. Whitehouse 

2. Basic Tax Structure 

 مالیاتی بیشتر توویح داده شده است. . این موووب در قسمت انواب مخارج3

4. Allowances 

5. Tax Deduction 

6.Tax Incentive 

7. Tax Exemption 
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به کاهش  منتجو ... وجود داشته باشد که  3و تعویق مالیاتی 2، تخفی  نر  مالیاتی1اعتمارات مالیاتی

شود. در ادامه برخی از امتیازهیای مالییاتی،    در پایه مشمول مالیات یا میزان مالیات قاب  پرداخت می

 به عنوان مصادیق مخارج مالیاتی در قالب دو گروه مذکور ارائه شده است.

 یکسورات مالیات -پایه مالیاتی دهنده کاهشالف( مخارج مالیاتی 

هایر مالیاتی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بیه طیور کلیی،     بندی کسورات )پاداش طم ه

 کسورات مالیاتی م رح است: موارد زیر به عنوان

 :صورت کسورات ویژه  این نوب از امتیازهای مالیاتی به ترجیحات، ارفاقات یا تعوی ات مالیاتی

هایی است که مشمول مالیات متعارف بیر ایین نیوب از درآمیدها      از درآمد اشخاص یا شرکت

هیای نامشیهود    مالیاتی بیشتر برای استهالک سریع، هزینیه  نهیهز کم هستند. این گروه شام  

 های خیریه است. و کم  2افاری

  ی: این نوب کسورات مالیاتی درواقع مملغ قاب  کسیر از درآمید مشیمول    ی مالیاتها نهیهز کم

اسا  پایه مشمول مالیات در نظام مالییات بیر درآمید اشیخاص تعییین       نیا برمالیات است که 

هیای   از: هزینیه  انید  عمارتی مالیاتی ها نهیهز کم ترین نوب از شود. بهترین و شناخته شده می

های مالی به خیریه، اق بیمه عمر، بهره وام مسیکن،   م آموزش، سهم ا وق بازنشستگی، ک

هیای   بیه سیایر سی وح دولتیی و زییان      شده پرداختهای پزشکی و دندانپزشکی، مالیات  هزینه

 ناشی از تصادف یا سرقت.

        ارفاق مالیاتی: هرگونه رقم قاب  کسر از پایه ممنا برای دسیتیابی بیه پاییه مالییات تحیت عنیوان

ارفاق مالیاتی م رح است که در برخی از کشورها نیز بیه تخفیی  ییا معافییت مالییاتی تفسییر       

مالییات، بیرای مثیال     کننیده  پرداخیت شود. ارفاق مالیاتی بر اسا  شیرایط خیاص شیخص     می

                                                           
1. Tax Credit 

2. Rate Relief =Rebate 

3. Tax Deferral 

4. Intangible DrillingCosts 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 37

https://qjfep.ir/article-1-603-fa.html


 81  ...های مخارج مالیاتی های گزارش مخارج مالیاتی: بررسی مؤلفه

 
 

 معمیوتً ی مالییات بیه واسی ه فرزنیدان و وابسیتگان تحیت تکفی ،        میؤد افی های او مسئولیت

 شود.صورت کسر میزان استانداری از درآمد شخص مذکور )پایه مالیاتر در نظر گرفته می به

        ارفاق مالیاتی استاندارد: ارفاق مالیاتی استاندارد اگیر در قیوانین مالییاتی لحیاد شیود، ارفیاقی

، سن، بیمیه درمیانی، افیراد    تیه ی )ووعیت مؤدشرایط خاص  سری است که با توجه به ی 

ی مالییاتی  میؤد های واقعی که  شود. این نوب ارفاق با هزینه تحت تکف ، منمع درآمدر اع ا می

های مالیاتی ارفاق قابی  کسیر    شود مرتمط نیست. قاب  ذکر است، در برخی از نظام متحم  می

 از بدهی مالیاتی است.

  یافتیه اسیت کیه بیرای طم یه        ی  نر  مالییاتی کیاهش   غالماًهای خاص،  های خاص: نر  نر

رود. برای مثال، در نظر گرفتن  خاصی از مؤدیان مالیاتی یا معامالت مشمول مالیات به کار می

نرخی کمتر از نر  استاندارد مالیات بر درآمد اشخاص برای ووع مالیات بر سیود سیرمایه ییا    

 .9تع یلی مالیاتی

 هایی  برای اشخاص، اقالم، معامالت و غیره معافیت غالماًمالیاتی: در قوانین مالیاتی های  معافیت

هیا در اکثیر    گرفتند. معافیت شوند که اگر چنین نمود آن موارد مشمول مالیات قرار می قائ  می

روند. برای مثال، ی   موارد، اما نه همیشه، برای برخی اهداف اقتصادی و اجتماعی به کار می

تواند به دلی  درآمد پایین از پرداخت مالییات بیر درآمید اشیخاص معیاف        ی ی میشخص ا

 7مند شود. شود یا از معافیت پایه هنگام محاسمه مالیات بر درآمد مشمول مالیات بهره

 از مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت: این نوب استثنائات درواقع مربوط به بخشی  3استثنائات

شود )کاهش پایه مالیات بیه روشیی   مه درآمد ناخالص منظور نمیاز درآمد است که در محاس

 مشابه با کسورات مالیاتیر.

                                                           
1. Tax holidays 

 مالیاتی پرداخت نخواهد کرد.تر از معافیت پایه،  بدیهی است، فرد دارای درآمد پایین. 7

3. Exceptions (exclusions) 
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     ،استثنائات یا کسورات مربوط به اعضای خانواده: بعد از تعیین میزان درآمید مشیمول مالییات

سری کسورات ییا اسیتثنائات، بیر اسیا  تعیداد اعضیای        درآمد ناخالص از طریق اع ای ی 

 یابد. خانواده، کاهش می

 اعتبارات مالیاتی –بدهی مالیاتی دهنده کاهشب( مخارج مالیاتی 

بعد از اینکه مالیات بر درآمد شخص مشمول مالیات تشخیص داده شید، مملیغ مالییات تعییین شیده      

، در اص الح کسر از افتهی کاهشتواند به میزان ثابت و مشخصی کاهش داده شود که این میزان  می

ی ازادر  تهاترصورت کسر یا  بنابراین، اعتمار مالیاتی به شود. ر مالیاتی نامیده میبدهی مالیات یا اعتما

، اعتمیارات مالییاتی را   نیی ا وجیود  بیا مالیات متعلق است که با تهاتر در م اب  درآمد متفاوت است. 

شیود.   توان قرینه ارفاق کسورات مالیاتی دانست که با توجه به اوواب شخصی مؤدیان م رر میی  می

های اع ا شده برای خانوارهای با درآمد بسیار پایین ییا دارای   مربوط به ارفاق معموتًاعتمار مالیاتی 

 تعداد زیادی فرزند است.

توان عنوان کرد راب ه بسیار نزدیکی بین مفهوم امتیاز مالییاتی  با عنایت به م الب ذکر شده می

و مخارج مالیاتی وجود دارد، زیرا اعمال امتیاز مالیاتی منجیر بیه کیاهش بیدهی مالییاتی مؤدییان و       

تیوان هیر امتییاز    شود. شیایان ذکیر اسیت کیه نمیی      کاهش وصول درآمد مالیاتی دولت می جهیدرنت

اتی را در زمره مخارج مالیاتی بیه شیمار آورد؛ ف یط امتییاز مالییاتی      مالیاتی و هر کاهش درآمد مالی

 نیی ا بیر ازجمله مصادیق مخارج مالیاتی خواهد بود که خارج از سیستم ممنای طراایی شیده باشید.    

  یی   کیدام اساسی این است که  سؤالاسا ، در شناسایی مصادیق مخارج مالیاتی در هر کشوری 

شوند. از ایین رو اسیت    به سیستم ممنا به عنوان مخارج مالیاتی تل ی میاز امتیازهای مالیاتی با توجه 

در کشورهای مختل ، منتج به مصادیق مختل  مالیاتی در  شده یطرااکه تفاوت در سیستم ممنای 

 ر.7093شود )وزارت امور دارایی بلغارستان،  این کشورها می
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 گیری مخارج مالیاتی اندازه

خارج بودجه عمومیر، میزان مخارج مالیاتی از قم  مشیخص نیسیت و   برخالف انت اتت مست یم )م

خصیوص در میواردی کیه     امکان دستیابی به میزان دقیق آن بعد از انتهای سال مالی محدود است به

، از آنجا کیه مخیارج   نیا برالزامات تزم برای گزارش تفصیلی مخارج مالیاتی وجود ندارد. عالوه 

یستند، با توجه به چگونگی رفتار مؤدیان تحت شرایط خاص، مییزان ایین   های واقعی ن مالیاتی هزینه

 نیا ازر. 9111شوند )وایت هاو ، صورت ادسی، ذهنی و ممتنی بر فرووی برآورد می مخارج به

هیای خیاص    گییری از مجموعیه روش   گیری مخارج مالیاتی نیازمند برآوردهایی بیا بهیره   ، اندازهرو 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: معمول می های است که ازجمله این روش

  بر اسا  این روش با فرض عدم تغییر رفتیار اقتصیادی، مالییات     :1شده نظر صرفروش درآمد

بیه عمیارت دیگیر، روش     ؛شیود  قاب  پرداخت در صورت اذف امتیازهای مالیاتی محاسمه می

تفیاوت درآمید    ی درآمید از دسیت رفتیه اسیت و    ریی گ انیدازه نظر شده ممتنی بر درآمد صرف

 ر.7099دهد )اونر، مالیاتی بین دو موقعیت وجود و عدم وجود امتیازهای مالیاتی را نشان می

 )ایین روش ممتنیی بیر بیرآورد ممیالغی اسیت کیه         :2روش منفعت درآمد )درآمد به دست آمده

یعنی بیرآورد ممیالغ قابی  وارییز بیه بودجیه در شیرای ی کیه          ؛توانند در بودجه منظور شود می

ارج مالیات سیستم مالیاتی خاص اذف شود اما تغییری در رفتار مؤدیان مالییاتی ناشیی از   مخ

به عمارت دیگیر روش درآمید بیه دسیت آمیده ممتنیی بیر         ؛اذف چنین مخارجی ایجاد نشود

 برآورد درآمد مورد انتظار هنگام اذف امتیازهای مالیات است.

 های ن دی مورد نیاز برای تیمین مالی  نهگیری هزی این روش شام  اندازه :3روش مخارج معادل

ی  هدف مشخص خارج از سیستم، مانند هزینه افزایش کم  اجتماعی یا یارانه برای خرید 

 تکنولوژی جدید، است.

                                                           
1. Revenue Loss =Forgone Revenue 

2. Revenue Gain= Revenue Obtainment (Obtained Revenue) 

3. Equivalent Expenditure (Expenditure Substitution) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 37

https://qjfep.ir/article-1-603-fa.html


 8938، پاییز 72، سال هفتم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 88

ترین تزم به ذکر است که از بین سه روش مذکور روش درآمد از دست رفته در عم  متداول

 9روش است.

 مخارج مالیاتی های ضرورت ارزیابی و تهیه گزارش

از ابیزار مخیارج    مکیرراً هنگامی که دولت تمای  به تح ق آثار اقتصادی و اجتمیاعی خاصیی دارد   

کنند. افزایش تعداد و دامنه مصادیق مخارج مالیاتی، موویوعاتی ماننید اسیتفاده     مالیاتی استفاده می

ها به ی  چالش بیزر  بیرای م امیات مالییاتی و کی        درست، کیفیت اجرا و ثمت رکوردهای آن

سیازد   یر میی اپیذ ن اجتنیاس اند کیه بررسیی دقییق و موشیکافانه مخیارج مالییاتی را        دولت تمدی  شده

ین، دتی  متعدد دیگری نیز بیرای ویرورت بررسیی مخیارج مالییاتی و      بر ار. عالوه 7002)برتی ،

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می های مخارج مالیاتی وجود دارد که ازجمله آن تهیه گزارش

      در  یکی از اصول اساسی بودجه بخش عمومی جامعیت است، یعنیی بایید بودجیه تمیام منیابع

هیا   هیای آن  هایی که دولت اختیار هزینه دستر  برای دولت و اختصاص هزینه به تمام فعالیت

اینکیه منجیر بیه کیاهش بودجیه       رغیم  یعلی را دارد، پوشش دهد. با وجود این مخارج مالیاتی 

شود و به همین دلی  مییزان   ریزی محسوس نمی شود، اما اغلب بخشی از نظام بودجه دولت می

رسیی و کنترلیی در میورد آن صیورت      گونیه اسیاس   نیست و هییچ  کنترل قاب تی مخارج مالیا

، ایجاد چارچوبی مناسب برای برآورد و لحاد مخارج مالیاتی در بودجیه  رو  نیا ازگیرد.  نمی

نه تنها ممتنی بر اص  جامعیت بودجه است، بلکه منجر به ارت ای پاسخگویی و شیفافیت میالی   

 ر؛7002، 7نگدولت خواهد شد )گلندی و زیچ

 های کالن اقتصادی اائز  در اختیار داشتن اطالعات مربوط به مخارج مالیاتی از ایث سیاست

اهمیت است. آگاهی از میزان درآمد قاب  وصول از منیابع مالییاتی موجیود، مییزان درآمید از      

                                                           
ت عنوان روش ارزش فعلی نیز وجود الذکر، روش دیگری تح همچنین عالوه بر سه روش پذیرفته شده فوق. 9

بینی و محاسمه  دارد. در این روش ارزش فعلی امتیازات مالیات متناسب مرتمط با مخارج مالیاتی برای هر سال پیش

 شود. می

2. Glenday and Zhicheng  
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دست رفته بابت وجود م رراتی در منابع مختل  مالیاتی و همچنین میزان درآمد قاب  وصیول  

از منابع معاف در صورت مشمولیت به منظور بررسی هر ی  از کارکردهای سه گانه مالییات  

 امری وروری هستند؛  های کالن اقتصادی برای مدیریت و هماهنگی سیاست

 یی  بهتیر هسیتند     گیری در مورد اینکه از بین مخارج مست یم و مخارج مالیاتی، کدام تصمیم

ی در این زمینه در اختیار داشتن اطالعیات مربیوط بیه    ریگ میتصمانتخابی سیاستی است. برای 

، ایین امکیان وجیود دارد    عالوه بهمخارج مالیاتی، ارزیابی و تحلی  آن تزم و وروری است. 

که مخارج مالیاتی باعث به وجود آمدن تضاد نامشهود منیافع و اثیر توزییع مجیدد بیین میردم       

کنند، اثرگذار  اقتصادی که مالیات پرداخت میهای  شود. چرا که مخارج مالیاتی ف ط بر بنگاه

هیا بیار مالییاتی را     یابد زییرا آن  است و منافع مخارج مالیاتی به افراد با درآمد پایین تسری نمی

بنابراین، مخارج مست یم ممکن است به عنوان سیاست توزییع مجیدد درآمید     کنند. تحم  نمی

در اختییار داشیتن مفهیوم مخیارج مالییاتی بیه       اسا ،  نیا براز مخارج مالیاتی باشد.  تر مناسب

مییذکور اهمیییت زیییادی دارد   مخییارج نییوب دو مجییدد عیییتوز اثییرات قیییدق درکمنظییور 

 ر؛1،7001)اومرا

  ی، ناکارآمیدی، غیرمیؤثر و ... نییز    عیدالت  یبی مخارج مالیاتی عالوه بر مزایا دارای معایمی مانند

نیازهیای   کیردن  بیرآورده جای   مالیاتی به هستند. برای مثال، انواب متعددی از مصادیق مخارج

 غالماًکنند و اینکه  نفعان عم  می های مختلفی از ذی ا ی ی و واقعی برای نفع رساندن به گروه

اسیا ، اگیر    نیی ا بیر گردنید.   لغیو میی   ندرت بهشوند و  مخارج مالیاتی معرفی شده کنترل نمی

به  مند عالقهمعایب آن داشته باشند و ها در کنار معرفی مخارج مالیاتی تمای  به کاهش  دولت

افزایش کارایی، اثربخشی و عدالت سیستم مالییاتی باشیند، تزم اسیت کیه کیفییت میدیریت       

های مخارج مالیاتی را ارت ا دهند. این موووب ورورت ارائه مخارج مالیاتی در بودجیه   برنامه

                                                           
1. Uemura 
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 فراینییدیییق در طییول سییاتنه و اینکییه هماننیید مخییارج مسییت یم دولییت بییه طییور تفصیییلی و دق 

 ر؛7002سازد )برتی ، را آشکار می وتحلی  قرار گیرد ریزی مورد تجزیه بودجه

  مخارج مالیاتی ممکن است به عنوان ابزاری برای تح ق اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت از

صورت جیایگزینی بیرای مخیارج عمیومی میورد       های مالی و مالیاتی، به طریق اجرای سیاست

هیایی میالی میورد     ، در راستای دسیتیابی بیه موف ییت در سیاسیت    رو  نیا از گیرد. استفاده قرار

ریزی امری مهم  هدف، بررسی و گزارش مخارج مالیاتی و همچنین توجه ویژه به دوره بودجه

 ر؛7099و اائز اهمیت است )اونر، 

با عنایت به موارد مذکور، در  OECDخصوص کشورهای عضو  بنابراین بسیاری از کشورها به

فایده مخارج مالیاتی، انتشیار   -ای جامع اقدام به برآورد هزینه های اخیر به منظور تدوین بودجه دهه

رییزی کردنید )گلنیدی و زیچنیگ،      بودجه فرایندی آن در ریکارگ بههای مخارج مالیاتی و  اساس

 ر.7002

 های منتخب. تعریف سیستم مبنا و نحوه تعیین آن در کشور7-7

مخیارج مالییاتی    منزلیه  بیه تعری  سیستم مالیات ممنا برای تعیین اینکه آیا م ررات مالیاتی مشخصی 

، نیی ا وجیود  بیا . اسیت است یا اینکه از خصوصیات ذاتی سیستم مالیاتی است، امری ایائز اهمییت   

هیید مالییاتی بایید    تعری  دقیق مالیات ممنا )سیستم مالیات استانداردر بسیار دشوار است، زیرا هر تم

برای تعیین اینکه یکی از خصوصیات ذاتی سیستم مالیاتی است یا امتییازی بیرای گیروه خاصیی از     

 وتحلی  قرار گیرد. ی مورد تجزیهخوب بههای اقتصادی است،  ها یا بخش مؤدیان، فعالیت

، هییای مالیییاتی ر سیسییتم مالیییاتی ممنییا متشییک  از سییاختار نییر  7002) 9بنییا بییه تعرییی  کییارن

هیای   های اجماری، م ررات مربوط به تسیهی  روییه   های اسابداری، معافیت از پرداخت کنوانسیون

هیچ مدل پذیرفتیه شیده    ن،یا وجود باالمللی است.  و تمهیدات مربوط به تعهدات مالی بین 7اجرایی

ممنا در کشورهای مختل  وجود ندارد و به دلی  تنوب   ی برای تعری  و تعیین مالیاتفرد منحصربه

                                                           
1. Kraan 

2. Administration 
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را رویکیرد خیاص خیود     کشورهادر کشورهای مختل ، هر ی  از  های مالیاتی قاب  توجه سیستم

هیای   توانند تحت یکی از چیارچوس  گزیند که این رویکردها می های ممنا برمی برای تعری  مالیات

روند، قیرار   به کار می غالماًرد مفهومی، رویکرد ا وقی و رویکرد مشابه یارانه که کلی شام  رویک

وتحلیی    ، کشورها با توجه به اهدافی که از ی  نظام مالیاتی م لیوس و تجزییه  نیا برگیرند. عالوه 

کنند. در ایین ارتمیاط در برخیی از کشیورها      ممنا را تعری  می  مخارج مالیاتی دارند، سیستم مالیات

بیرای شناسیایی سیسیتم مالییات ممنیا از یی  راهنمیای         مانند کشیورهای کانیادا، فرانسیه و آمریکیا    

شود. در االی که در برخی از کشورها تعیین سیستم مالیات ممنا ممتنی بر  استاندارد ساده استفاده می

 .است 9ساختار مالیات هنجاری

 الف( تعیین سیستم مبنا بر اساس سیستم مالیات هنجاری

که بیان شد، سیستم ممنا به عنوان معیاری برای تعیین مصادیق مخارج مالیاتی م رح است.  طور نهما

با وجود این ، آنچه اائز اهمیت است ساختار سیستم مالیات ممنا است. در ادبیات ایین ایوزه بییان    

هییای  شییده کییه سیسییتم ممنییا ممتنییی بییر مفهییوم سیسییتم مالیییات هنجییاری و درک درسییت از مؤلفییه 

اسیا ، سیسیتم مالییات هنجیاری میالک و معییاری بیرای         نیی ا بیر این سیستم است.  دهنده  یتشک

شناسایی و سنجش میزان مخارج مالیاتی است. درواقع تحلی  مخارج مالییاتی منیوط بیه آگیاهی از     

 .استمفهوم سیستم مالیات هنجاری 

های پذیرفته شده سیستم مالیاتی اسیت   به طور کلی، سیستم مالیات هنجاری در بردارنده مؤلفه

سازی اهدافی نظیر کارایی، عدالت و سیادگی   برای دستیابی به اهداف مالی و پیاده ها مؤلفهکه این 

هیای یی     وروری هستند. لذا، تحلی  مخارج مالیاتی به درک درست از اهداف و عملکرد مؤلفیه 

بر اسا  چنین درکیی، سیاختار هنجیاری تعریی  و مخیارج       که یطورالیات خاص نیاز دارد. به م

بنابراین رسیدن به درکی مناسیب از سیسیتم    ؛شود صورت انحراف از این هنجار تعیین می مالیاتی به

است.  گام در شناسایی مخارج مالیاتی نیتر مهممالیاتی جهت تعیین ساختار سیستم مالیات هنجاری 

                                                           
1. Normative Tax Structure 
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مالییاتی ممتنیی بیر نتیایج تح ی یات       دئالیی اتواند با الگو گرفتن از برخی سیاختارهای   ین درک میا

مالییات بیر    دئالیی اهیای   در این زمینه ااص  شود. برای مثال، در م العات زیادی سیستم شده انجام

ن شیده اسیت   اند. در راب ه با مالیات بر ارزش افزوده بییا  ارزش افزوده و مالیات بر درآمد ارائه شده

تواند یی  مفهیوم انتزاعیی مفیید بیرای تعییین سیسیتم         که مالیات بر فروش عمومی غیرآبشاری می

های بر مصیرف خصوصیی    مالیات ممنا در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و یا اتی تمامی مالیات

 باشد.

 -هایی   -مالیات بر درآمد نیز مفهوم درآمد اقتصیادی شیانز   دئالیادر راب ه با سیستم مالیات 

جهت تصریح هنجارهای مربوط بیه   مؤثربه عنوان دو ابزار  2و مفهوم درآمد جامع 1رSHSسیمونز )

 :که یطورپایه مالیات بر درآمد در کشورهای مختل  م رح شده است. به 

  در مفهوم درآمدSHS ،تغییر در خالص ثیروت   عالوه بهمصرف »صورت  درآمد ی  دوره به

هیای   ترکیمیی از مؤلفیه   معموتًشود. در این رویکرد، سیستم مالیات ممنا  تعری  می «طی دوره

های سیسیتم مالییات واقعیی در نظیر گرفتیه شیده اسیت.         تئوریکی انتزاعی و غیرعملی و مؤلفه

از ساختار نیر  مالییات،    اند عمارتدر سیستم ممنا  شده رفتهیپذهای سیستم مالیات واقعی  مؤلفه

بیه عنیوان پاییه مالییات و      3مان تعلق مالیات، اصیول اسیابداری، اصی  تح یق    وااد مالیات، ز

هایر اع ا شده بیا   ی )پاداشها نهیهز کم . همچنین برخی از 4پتانسی  عدم اذف منافع تورم

سازی  های اع ا شده با هدف ساده هدف توزیع مجدد درآمد، تعدادی از کسورات یا تخفی 

)جاکوپسیین و  شییوند خشییی از سیسیتم ممنییا محسییوس مییی اجیرای مالیییات یییا قییانون مالیییات، ب 

 ر.7001همکاران، 

       در مفهوم درآمد جامع، انواب درآمدها باید مشمول مالیات شوند و پاییه مالییاتی بایید تیا اید

صیورت یی  پاییه     به عمارت دیگر، پایه مالیاتی در سیستم مالیات ممنا به ؛امکان گسترده باشد
                                                           
1. Schanz-Haig-Simmons 

2. Comprehensive Income 

 . معموتً درآمد تح ق یافته مشمول مالیات بر درآمد اشخاص است.3

4 . potential Non-elimination of Inflation Gains. 
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شود که شام  منافع و درآمد ناشیی از سیرمایه، درآمید نییروی      مالیاتی جامع در نظر گرفته می

های انت الی دولت است. سیستم مالییاتی ممنیا شیام      و پرداخت 9کار، مزایاى شغلى غیر ن دى

ی انت یالی اسیت و در ایین سیسیتم کسیورات ف یط مربیوط بیه         هیا  پرداخیت و  2درآمد ویمنی 

مالیات بر درآمد نییز بیه عنیوان مخیارج      های ناشی از شود. تمامی معافیت های واقعی می هزینه

 ر.7002شوند )برتی ، مالیاتی در نظر گرفته می

 OECDب( تعیین سیستم مبنا بر اساس دستورالعمل کشورهای 

این است که این مفهوم از درآمد انتزاعی است و در  SHSنکته قاب  ذکر در راب ه با مفهوم درآمد 

، عیالوه  بهشود.  تعیین سیستم مالیات هنجاری بر اسا  این مفهوم چندین جنمه مهم نادیده گرفته می

تئیوریکی تعریی     دئالیی اسیستم مالیات ممنا هماهنگی بین سیستم مالیات واقعی و سیسیتم مالییات   

هیای اخییر،    در خصیوص تحلیی  مخیارج مالییاتی در سیال      شده است که همین مسیئله انت یاداتی را  

خصوص در کشور آمریکا، به دنمال داشته است. نگرانی کیه در ایین رویکیرد از مفهیوم درآمید       به

اسیا ، شناسیایی    نیی ا بیر تواند با دقت کافی تعریی  شیود و    وجود دارد، این است که هنجار نمی

 ر.7001)جاکوپسن و همکاران،نی منتج نخواهد شد مخارج مالیاتی نیز به دستاوردی قاب  قمول و عی

شام  کانیادا، آلمیان، فرانسیه، هلنید، سیوئد، آمریکیا و        OECD، در برخی از کشورهای رو  نیا از

انگلستان برای شناسیایی سیسیتم مالییات هنجیاری ممنیا از یی  راهنمیای اسیتاندارد سیاده اسیتفاده           

 شود. می

ر خصیوص هیر یی  از م یررات ییا میواد قیانون        د سؤال، تعدادی OECDبر اسا  راهنمای 

 نیه،  ایی  شیود  یم محسوس ممنا ستمیس جزء یاتیمالمالیاتی برای تعیین اینکه آیا آن تمهید و م ررات 

در خصوص ی  م ررات یا ی  میاده   سؤاتتاگر پاسخ به یکی از  که یطورگردد. به  می م رح

 به شرح زیر هستند: سؤاتتاز قانون مالیاتی مثمت باشد، آنگاه جزئی از سیستم ممنا خواهد بود. این 

                                                           
1. Fringe Benefits 

2. Imputed Income 
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صیورت هنجیاری در ان میاق بیا ماهییت بنییادی        آیا این م ررات برای تعیین پایه مالیاتی که به .9

 شود، وروری است؟ مالیات تعری  می

 های مالیاتی است که قابلیت اجرا دارند؟ بخشی از ساختار نر آیا این م ررات  .7

 آیا این م ررات برای اجرای مالیات وروری است؟ .3

 المللی وروری است؟ ی مالیات در معامالت بینساز ادهیپآیا این م ررات برای  .2

، وروری شود ووعآیا این م ررات برای اطمینان از اینکه مالیات طی ی  دوره زمانی معین  .2

 ؟است

ی مالیات وروری است؟ مؤدآیا این م ررات برای تعری  واادهای مشمول مالیات به عنوان  .2

 ر.7002)گلندی و زیچنگ، 

ی ها مؤلفه. مقایسه تطبیقی مخارج مالیاتی در کشورهای منتخب از حیث 3

 های مخارج مالیاتی مرتبط با گزارش

 هیای  سیتم یس ،ممنیا  ستمیس های مالیاتی، م ایسه مخارج مالیاتی بین کشورها به دلی  تفاوت درسیستم

 ،مثیال  یبیرا . اسیت  بعیید  زییادی  اید  تا و دشوار مالیاتی مخارج گزارش پوشش دامنه و بندی طم ه

تعیین  برر در انتخاس هر ی  از دو رویکرد ااکم )رویکرد درآمد جامع و رویکرد مخارج تفاوت

تواند منشی دشواری م ایسه باشد. همچنین، از آنجا که دو رویکرد میذکور   سیستم ممنای مالیاتی می

بیا در نظیر   ) ی ی یا  ایی ر بدون در نظر گرفتن اثرات تیورمی ) توانند ممتنی بر رویکرد اسمی خود می

صیورت    که به درآمدی) تواند بر اسب درآمد تعهدی باشند و اینکه ممنا میر گرفتن اثرات تورمی

هیا در زمیان    تغیییرات در ارزش داراییی  ) افتیه ی تح یق  هیپا بر ایر ها یبدهها و  تغییر در قیمت دارایی

 شود.تر میم ایسه پیچیده فرایندتعیین شود، ر فروش

به هر اال، در این بخش از م العه برای م ایسه ت می ی مخارج مالیاتی در یازده کشور منتخب 

 بیا  ، ترکییه و آمریکیار،  کانیادا  ،فرانسیه  ، بلغارسیتان، ایاسترال ،آلمان ،فنالند ،دانمارک ،سوئد )نروژ،

یی شیام  هیدف ییا کیاربرد، الیزام قیانونی، تعریی         ها مؤلفههای اشاره شده، از پرهیز از پیچیدگی

جیه،  با بود راب ه بندی مخارج مالیاتی، مخارج مالیاتی، نوب سیستم ممنا، شمولیت انواب مالیات، طم ه
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 قالیب  دردوره گزارش، روش برآورد و س وح دولت، استفاده شده اسیت. نتیجیه م ایسیه ت می یی     

هیای   هیای مشیترک در تهییه گیزارش     رویهارائه شده است. شایان ذکر است که داشتن  ر9) جدول

مخارج مالیاتی توسط کشورهای منتخب، دلی  انتخاس کشورهای مذکور در م العیه ااویر بیوده    

 است.

های مرتمط بیا گیزارش مخیارج مالییاتی در      های ااص  از بررسی مخارج مالیاتی و مؤلفه یافته

 کشورهای مذکور ااکی از آن است که:

    تمامی کشورهای منتخب مخارج مالیاتی را بر اسا  هدف و کاربردی از آن، ماننید افیزایش

های آثار سیاستهای مالیاتی و امایتی، بررسی شفافیت مالی دولت، استفاده در سیاستگذاری

 کنند؛مالیاتی و عمدتاً برای الزام قانونی موجود محاسمه می

  صیورت   مخیارج مالییاتی را بیه    رنه کشور از یازده کشور مورد م العه )به جز آلمان و آمریکیا

انید. سیسیتم ممنیای برخیی از ایین کشیورها       انحراف از سیستم ممنای تعیین شده تعری  کیرده 

 هنجاری است؛

  شود. بندی مینیمی از کشورهای منتخب مخارج مالیاتی بر اسب نوب مالیات طم هدر بیش از

-بندی را بر اسب مواردی مانند اهداف اقتصادی و اجتماعی و بخشها این طم ه برخی از آن

 دهند؛های اقتصادی، انجام می

   اده تمامی کشورهای منتخب از روش درآمد از دست رفته برای محاسمه مخارج مالییاتی اسیتف

 شود؛ ها میزان مخارج مالیاتی بر اسب ارقام ن دی برآورد می کنند و در اکثر آنمی

 در کشورهای با سیستم اکومتی فدرالی، دولت مرکزی متولی مخارج مالیاتی است؛ 

  شیود و در  در تمامی کشورهای منتخب، به جز آلمان، گزارش مخارج مالیاتی ساتنه تهیه میی

منتخب این گیزارش در قالیب بودجیه، پیوسیت طیرح و ییا قیانون        بیش از نیمی از کشورهای 

-ارائیه میی   ربیط  یذبودجه و یا به عنوان بخشی از اسناد بودجه به مجلس یا به م امات قانونی 

 شود؛
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  کشورهای منتخب بر اسا  سیستم مالیاتی خود مصادیق مخارج مالیاتی مرتمط با انواب مالیات

افزودهر را مید   ارزش بر، ثروت، مصرف و مالیات رهاوکا کسباشخاص و  درآمد بر)مالیات 

 کنند؛ها اقدام می دهند و به محاسمه مخارج مالیاتی آن نظر قرار می

هیای مخیارج مالییاتی بیر اسیا  قیانون        در تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا انتشار گیزارش 

 فراینید مرکیزی دارد و در   ها پیوند مست یمی با بودجه دولت شود و در نتیجه، این گزارش تنظیم می

شیام    OECDیماً در اکثیر کشیورهای عضیو    ت ر، عالوه به. گیرد ریزی مورد استفاده قرار می بودجه

اتریش، فرانسه، آلمان و آمریکا که برنامه گزارش مخارج مالییاتی را در دسیتور کیار قیرار دادنید،      

انید. در خصیوص پیونید     هیای مخیارج مالییاتی را تعهید کیرده      م امات به طور قانونی تهیه گیزارش 

تی در ریزی در این کشورها نییز گیزارش مخیارج مالییا     بودجه فرایندهای مخارج مالیاتی با  گزارش

رییزی   بودجیه  فراینید یحاً بیه  صیر کشورهایی مانند استرالیا، بلژی ، فنالند، فرانسه، پرتغال و اسپانیا 

ر. در آمریکا گزارش مخارج مالیاتی به عنوان بخشیی از بودجیه دولیت    7002مرتمط است )برتی ،

ر. در 7002ن، آیید )پولوکیوا و همکیارا    ریزی به شیمار نمیی   بودجه فرایندشود اما جزئی از  تهیه می

برخی از کشورها مانند اتریش و آلمان، گزارش مخارج مالیاتی بیه همیراه تمیامی اشیکال اماییت      

شود، این در االی است کیه در برخیی    دولت از طریق مخارج مست یم مانند یارانه، تهیه و تنظیم می

 شود. های مخارج مالیاتی به طور مست   ارائه می از کشورها گزارش
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 مالیاتی در کشورهای منتخب. مخارج مالیاتی و ساختار گزارش مخارج 1 جدول

 کشور
هدف یا 
 کاربرد

 سیستم مبنا یقانون الزام
تعریف مخارج 

 مالیاتی
 انواع مالیات

بندی مخارج  طبقه
 مالیاتی

 رابطه با بودجه
دوره 
 گزارش

 روش برآورد
سطوح 
 دولت

 نروژ

بررسی آثار 
تغییر 
  سیاست
مالیاتی 

ازجمله آثار 
 درآمدی آن.

گزارش 
مخارج 

مالیاتی به 
 ارائه مجلس

 شود. می

* سیستم مالیاتی 
مرجع )مقررات و 

( های مالیاتی پایه
سیستم  منزله به که

مبنا است * مبتنی 
بر قواعد کلی نظام 

مالیاتی تعریف 
 شود. می

 *هنجاری نیست

گیرانه *سخت
 است.

*با اصالح نظام 
مالیاتی تغییر 

 کند. می
*نظام مالیاتی 

حاکم تا حد زیادی 
 متأثر از رویکرد

نرخ پایین یا پایه 
گسترده است و بر 

اساس اصول 
 اساسی برابری،

 تقارن وی طرف یب
 .است گرفته شکل

* مخارج مالیاتی 
موضوعی بحث 
برانگیز و چالشی 

 نیست.
هرگونه انحراف * 

های نظام  از نرخ
مالیاتی حاکم به 
منزله مخارج 

مالیاتی در نظر 
 .شود گرفته می

ها  * بیشتر معافیت
و کسورات به 
عنوان مخارج 
مالیاتی در نظر 

 شود.گرفته می

درآمد  بر مالیات
 اشخاص، مالیات

 شرکت، درآمد بر
، ثروت بر مالیات

مالیات غیرمستقیم 
و مالیات بر ارزش 

 افزوده

بر حسب پایه مشمول 
مالیات )مالیات 

 بر حسب مستقیم(،
در مورد  اتیمال نوع

 مالیات غیرمستقیم
مالیات بر ارزش )

افزوده و مالیات 
و ( موردی بر مصرف

 مالی،) اهداف
 وی طیمح ستیز

 (سالمت

 درچارچوب
 به ملی بودجه
 گزارش مجلس
 .شود می

 ساالنه

* روش درآمد از 
 دست رفته

مخارج * محاسبه 
مالیاتی مالیات 

مستقیم توسط اداره 
آمار نروژ بر اساس 

اسکات  –مدللوت
سازی خرد( با  )شبیه

استفاده از اطالعات 
های مالیاتی  اظهارنامه

تعداد منتخبی از 
خانوارها محاسبه می 

 شود.
* مخارج مالیاتی 
مرتبط با مالیات 
غیرمستقیم با 

ها  کارگیری مدل به
شوند  محاسبه نمی

حاسبه آن از بلکه م
های  طریق روش

مبتنی بر اطالعات 
آماری بخشی و 
اطالعات سیستم 

دولت 
 مرکزی
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 کشور
هدف یا 
 کاربرد

 سیستم مبنا یقانون الزام
تعریف مخارج 

 مالیاتی
 انواع مالیات

بندی مخارج  طبقه
 مالیاتی

 رابطه با بودجه
دوره 
 گزارش

 روش برآورد
سطوح 
 دولت

* انواع درآمدها و 
ها باید  دارایی

مشمول مالیات 
شوند و پایه 

مالیاتی باید تا حد 
ممکن به 

های واقعی  ارزش
 .نزدیک باشد

 انجام اجرایی مالیات،
 .گیرد یم

* برخی از مخارج 
مالیاتی مالیات 

مستقیم که امکان 
محاسبه با مدل 
 مذکور را ندارند،

 امور وزارت توسط
 محاسبهئی دارا

 .اند شده
* وزارت امور دارائی 

برخی از مخارج 
مالیاتی را برای مثال 
مخارج مالیاتی مرتبط 

ها یا استهالک  با نرخ
باالتر از نرخ 

استهالک واقعی را با 
افق زمانی محاسبه 

 .کند می

 فنالند

* استفاده 
برای 

ریزی  برنامه

اصالح 
 مالیات

*در قوانین و 
مقررات هیچ 

ای در  اشاره
باره رفتار با 

ی بر درآمد مبتن *
انواع ) است جامع

درآمدها باید 
مشمول مالیات 

به عنوان انحراف 
از سیستم مالیاتی 

-مبنا تعریف می

 شود.

مالیات بر درآمد 
اشخاص، مالیات 
 بر درآمد شرکت،

، ثروت بر مالیات

گروه شامل  11 * در
 ،دفاع اداره عمومی،

 و علم ،آموزش
 نیمأت ،فرهنگ

* پیوست 
طرحپ 

یشنهادی 
 بودجه

 ساالنه

روش درآمد از دست 
 رفته

* مدل محاسبه 
مخارج مالیات بر 

دولت 
 مرکزی
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 کشور
هدف یا 
 کاربرد

 سیستم مبنا یقانون الزام
تعریف مخارج 

 مالیاتی
 انواع مالیات

بندی مخارج  طبقه
 مالیاتی

 رابطه با بودجه
دوره 
 گزارش

 روش برآورد
سطوح 
 دولت

* سرفصلی 
ازسیاست 

 مالی
* ارتقای 
شفافیت 

تأمین مالی 
 دولت

* ایجاد 
شروط الزم 

 برای
توصیف بهتر 

های  یارانه
دریافتی 
توسط 

های  بخش
مختلف و 
تسهیل 

مقایسه بین 
اشکال 
مختلف 

 یارانه

مخارج 
مالیاتی نشده 
است هرچند 

 در سال
)آغاز  1811

تهیه گزارش 
مخار ج 

 در( مالیاتی
 طرح

ی شنهادیپ
 اتیمال قانون

 .شد مطرح

 .(شوند
سیستم مالیاتی  *

مبنا همگام با تغییر 
در سیستم مالیاتی 

-حاکم تغییر می

 کند.
* سیستم مبنای 
عمومی وجود 

 معنا نیبد ندارد،
ی اتیمال مخارج که

 از کیهری برا
 مشمول اقالم

 طور به اتیمال
 محاسبه مجزا
 شود. یم

سیستم مالیاتی * 
مبنا برای مالیات 

بر امالک و 
 اتیمال مستغالت،

 حق و ارث بر
های تأمین  مهیب

اجتماعی تعریف 
 .نشده است

مالیات غیرمستقیم 
و مالیات بر ارزش 

 افزوده

 مراقبت ی،اجتماع
 طیمح ی،بهداشت

 ،مسکن و ستیز
 وی کشاورز

 ارتباطات ی،جنگلدار
 ،صنعت ،ونقل حمل و

 موارد و مخارج ریسا
بندی  طبقه متفرقه

 شود.می
*بر حسب نوع 

مالیاتی یعنی مالیات 
 بر اتیمال بر درآمد،

 اتیمال و وکار کسب
 زین میرمستقیغ

 .شود بندی می طبقه

به  الحاق *
گزارش مجلس 

در خصوص 
های  روش

تأمین مالی 
 دولت

 مدل :درآمد اشخاص
 خردی ساز هیشب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            23 / 37

https://qjfep.ir/article-1-603-fa.html


 8938، پاییز 72، سال هفتم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 91

 کشور
هدف یا 
 کاربرد

 سیستم مبنا یقانون الزام
تعریف مخارج 

 مالیاتی
 انواع مالیات

بندی مخارج  طبقه
 مالیاتی

 رابطه با بودجه
دوره 
 گزارش

 روش برآورد
سطوح 
 دولت

 سوئد

* آشکار 
کردن و 

سازی  شفاف
های  حمایت

ضمنی از 
های  حوزه

مختلف 
 سیاستی

* مبنایی 
برای 

بندی  اولویت

یا تعیین 
اهمیت 
نسبی 

های  حوزه
مختلف 
 سیاستی

گزارش 
مخارج 

مالیاتی به 
مجلس ارائه 

 .شود می
شروع 

: گزارشگری
 1886 سال

اصل مالیات 
وضع هر : یکنواخت

نو عمالیات به طور 
یکنواخت و بدون 

 استثنائات
 (عافیتم)

هر نوع انحراف از 
اصل مالیات 

یکنواخت منجر به 
ایجاد مخارج 

 شود. مالیاتی می

مالیات بر درآمد، 
مالیات غیرمستقیم 
بر درآمد نیروی 
کار، مالیات بر 
ارزش افزوده و 

مالیات بر مصرف 
 موردی

بر اساس  -1
تأثیرگذاری و 

تأثیر بر تراز  عدم
 بودجه

 پایه اساس بر -2
 فاهدا و مالیاتی
ی معرف به مربوط

مخارج با هدف ) ها آن
اجرایی و فنی و 
مخارج با هدف 

 سیاسی(

 
قبل از  تا

2001 ،
صورت  به

پیوست الیحه 
بودجه و بعد از 

آن در یک 
ابالغیه دولتی 

به همراه الیحه 
سیاست مالی 
بهار گزارش و 

 مخارج در پاییز،
 هری اتیمال
ی استیس حوزه
 صورت به
 حهیال مهیضم

 دوباره ،بودجه
 .شود یم گزارش

 ساالنه

* روش درآمد از 
 دست رفته

*روش معادل مبلغ 
 گذاری شده سرمایه

 (خرجکرد)

 دولت

 دانمارک

* بررسی 
تغییر مخارج 
مالیاتی ناشی 

از اصالح 
قوانین و 

 هنجاری* 
*اگرسیستم 
مالیاتی حاکم 

متحمل اصالحات 
 شود یا تغییر یابد،

به عنوان انحرافات 
از یک سیستم 

مالیاتی هنجاری 
 شود.تعریف می

تقریبأ تمامی 

 درآمد، بر مالیات
 درآمد بر مالیات
 بر مالیات ،شرکت
 و افزوده ارزش
 میرمستقیغ مالیات

 مخارج مالیاتی در
طبقه شامل  8 قالب

خدمات دولتی 
 نیمأت و رفاه عمومی،

 عرضه ی،اجتماع

ابتدا همراه طرح 
پیشنهادی 
بودجه ارائه 

شد لیکن می
حال حاضر 

 ساالنه

*روش درآمد از 
 دست رفته

مبلغ خرج *معادل 
 کرد

 دولت
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 کشور
هدف یا 
 کاربرد

 سیستم مبنا یقانون الزام
تعریف مخارج 

 مالیاتی
 انواع مالیات

بندی مخارج  طبقه
 مالیاتی

 رابطه با بودجه
دوره 
 گزارش

 روش برآورد
سطوح 
 دولت

 مقررات و
سیستم مبنا 

)هرچند 
محاسبات به 
دلیل عدم 

دسترسی به 
اطالعات 
کافی، 

مطابق با 
واقعیت 
نیز نیست( و 
بررسی 
دالیل 
 مربوط

 نیز مبنا سیستم
 کرد؛ خواهد تغییر

بنابراین، مبتنی بر 
گرایانه  رویکرد واقع
 .است

مخارج مالیاتی در 
کشور دائمی این 

 .هستند

 ،مسکن ی،انرژ )مالیات خاص(
 ،آموزش ،بهداشت
 و ونقل حمل
 خدمات ،ارتباطات

 و رهیغ وی فرهنگ
 وکار کسب سعهتو

 .است شده گزارش

لیستی از 
مخارج مالیاتی 

در پورتال 
وزارت مالیات 

و  نمایه
هایی از  بخش

مخارج مالیاتی 
نیز به طور 
جداگانه در 

متون مختلف 

 شودگزارش می

 بلغارستان

*افزایش 
شفافیت 

 مالیه عمومی
* افزایش 

آگاهی 
عمومی از 
سیستم 
مرجع 

مالیاتی و 

در قوانین 
ملی الزامات 
مورد نیاز 

برای برآورد 
مخارج 

مالیاتی وجود 
 ندارد،

* اولین 
گزارش 

نبود تعریف  *
جامعی برای 
 سیستم مبنا

* مالیات مبنا 
برای دو گروه از 

ها شامل  مالیات
مالیات بر سود و 
درآمد و مالیات بر 
مصرف تعریف 

هزینه 
غیرمستقیمی است 
که در قالب کاهش 
یا به تعویق افتادن 

 ای، درآمد بودجه
 متیازهایا ازی ناش
 سهیمقا در ی،اتیمال
 ستمیسی اجرا با

 به مربوطی مبنا

 مالیات بر سود و
 بر مالیاتدرآمد، 
مالیات بر ) مصرف

ارزش افزوده و 
مالیات بر مصرف 

 موردی(

بر حسب انواع  -1
مالیات با توجه به 
مصادیق مخارج 
 مالیاتی مربوط

بر حسب هدف  -2
 )اقتصادی و اجتماعی(

بر حسب بخش و  -3
زیربخش اقتصادی 
)کشاورزی، انرژی، 

گزینی  جای
برای مخارج 
 بودجه عمومی

 ساالنه

*روش درآمد از 
 دست رفته

*اطالعات الزم برای 
این منظور از 

اظهارنامه مالیاتی و 
اسناد گمرکات که 

اداراه درآمد توسط 
ملی و اداره گمرک 

شود و  گزارش می

 دولت
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 کشور
هدف یا 
 کاربرد

 سیستم مبنا یقانون الزام
تعریف مخارج 

 مالیاتی
 انواع مالیات

بندی مخارج  طبقه
 مالیاتی

 رابطه با بودجه
دوره 
 گزارش

 روش برآورد
سطوح 
 دولت

حجم 
های  مشوق

 مالیاتی

مخارج 
مالیاتی و 

برآورد آن در 
 2011 سال

 انتشار یافت
 که سه سال

 الی 2007
را  2008

پوشش 
 دهد. می

 اتیمال نوع ره .شده است
 لیتحم شود، یم

 .شود  یم

 مالی و...(
بر حسب  -4

اشخاص ) نفعان یذ
 حقیقی و حقوقی(

همچنین بانک ملی و 
های آمار ملی  سازمان

 .استخراج شده است

 ترکیه

افزایش 
اطالعات 
مربوط به 
مخارج 
 مالیاتی

تعهد قانونی 
برای ارائه 
گزارش 
مخارج 

مالیاتی وجود 
 .دارد

 هنجاری *
وضع مقررات  *

مالیاتی مانند 
مالیاتی امتیازهای 

با در نظر داشتن 
توانایی افراد در 

پرداخت و تمکین 
ی ارتقا مالیات،

 و وصولیی کارا
ی اقتصادیی کارا

 اتیمال
رفتار مالیاتی  *

یکسان برای 

مقررات و تمهیدات 
مالیاتی منحرف 

شده از یک 
سیستم مالیاتی 
مبنا به عنوان 
مخارج مالیاتی 

 شود. تعریف می

مالیات بر درآمد 
 مالیات اشخاص،

 ،شرکت درآمد بر
 ارزش بر اتیمال

 بر اتیمال ،افزوده
 یمورد مصرف

 بر حسب انواع مالیات
پیوست قانون 

 بودجه
 ساالنه

از دست  روش درآمد
 رفته

 دولت
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 کشور
هدف یا 
 کاربرد

 سیستم مبنا یقانون الزام
تعریف مخارج 

 مالیاتی
 انواع مالیات

بندی مخارج  طبقه
 مالیاتی

 رابطه با بودجه
دوره 
 گزارش

 روش برآورد
سطوح 
 دولت

های  فعالیت
 مشابه انیدؤم
سازی یا  ساده *

 میجراتسهیل 
 مالیات

اطمینان دریافت  *
اطالعات کافی از 
گزارش مخارج 

مالیاتی برای اتخاذ 
های  سیاست

 مناسب

 استرالیا

*تسهیل 
ارزیابی مخارج 
مالیاتی در کنار 

مخارج 
 مستقیم؛

*کمک به 
طراحی 
سیستم 
مالیاتی و 

اطالع رسانی 
مباحث 
 عمومی

 یقانون تعهد
 ارائه یبرا

 گزارش
 مخارج

 وجود یاتیمال
 .دارد

 یهنجار*
 نوع با متناسب* 

 فیتعر اتیمال
 .شود یم

*به عنوان انحراف 
مالیاتی سیستم 

استاندارد ازسیستم 
مالیاتی مبنا، تعریف 

 .شود می
*مخارج مالیاتی به 

کارگیری  جهت به
مقررات مالیاتی 
خاص برای یک 

فعالیت یاگروهی از 
مؤدیان ایجاد 

 شود. می

مالیات بر درآمد 
اشخاص، مالیات 

بر حقوق 
بازنشستگی، 

مالیات بر کسب و 
کار، مالیات موردی 

 بر مصرف

رد بر اساس عملک
ی مؤداقتصادی، نوع 

و معیار خاصی که به 
 ها مرتبط است. آن

یک سند دولتی 
مجزا به همراه 

ای در  خالصه
 بودجه

 ساالنه
روش درآمد از دست 
رفته بر اساس اقالم 

 تعهدی

دولت 
 مرکزی
)دولت 
 مشترک

 المنافع( 
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 کشور
هدف یا 
 کاربرد

 سیستم مبنا یقانون الزام
تعریف مخارج 

 مالیاتی
 انواع مالیات

بندی مخارج  طبقه
 مالیاتی

 رابطه با بودجه
دوره 
 گزارش

 روش برآورد
سطوح 
 دولت

 فرانسه
تسهیل 
 فرایند

 ریزی بودجه

تعهد قانونی 
برای ارائه 
گزارش 
مخارج 

مالیاتی وجود 
 دارد.

 هنجاری

به عنوان انحراف 
سیستم مالیاتی از 
سیستم مالیاتی 

قالب  در مبنا،
کاهش درآمد 

مالیاتی، تعریف 
 .شودمی

مالیات بر درآمد، 
مالیات بر شرکت، 
مخارج ثبت و حق 
تمبر، مالیات ارزش 

افزوده، مالیات 
حقوق، مالیات 

داخلی بر مصرف 
 های نفتی فرآورده

مالیات،  بر حسب نوع
اهداف اصلی و 

 نفعان ذی

پیوست الیحه 
 بودجه

 ساالنه
روش درآمد از دست 
رفته بر اساس اقالم 

 نقدی

دولت 
 مرکزی

 آلمان
کاهش 

مخارج یا 
 ها یارانه

تعهد قانونی 
برای ارائه 
گزارش 
مخارج 

مالیاتی وجود 
 دارد.

عدم وجود 

تعریف قانونی 

 صریح و روشن

* تعریف قانونی 
 مشخص ندارد.

شامل کمک به  *
های  بخش

 اقتصادی
و یارانه غیرمستقیم 
به بخش خصوصی 

 است.

مالیات بر درآمد، 
مالیات بر شرکت، 
مالیات بر خالص 
ثروت، مالیات بر 

کار، مالیات  و کسب
بر گردش مالی، 

مالیات بر 
های بزرگ،  شرکت

مالیات مورد بر 
مصرف، مالیات بر 
دارایی، مالیات بر 

کشی، مالیات  قرعه
وسایل نقلیه، بر 

 مالیات بر ارث

بر حسب بخش 
صنعتی و درون هر 
صنعت بر حسب نوع 

 مالیات

بخشی از بودجه 
گزارش »که 

نامیده « یارانه
 شود. می

شش 
 ماهه

روش درآمد از دست 
رفته بر اساس اقالم 

 نقدی

دولت 
مرکزی 
 )فدرال(
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 کشور
هدف یا 
 کاربرد

 سیستم مبنا یقانون الزام
تعریف مخارج 

 مالیاتی
 انواع مالیات

بندی مخارج  طبقه
 مالیاتی

 رابطه با بودجه
دوره 
 گزارش

 روش برآورد
سطوح 
 دولت

 کانادا

*تحلیل 
سیستم 

مالیات بر 
ارزش افزوده 
و مالیات بر 

 فدرال؛درآمد 
*مشاوره 
قبل از 

 ریزی بودجه

تعهد قانونی 
برای ارائه 
گزارش 
مخارج 

مالیاتی وجود 
 ندارد.

هنجاری محدود به 
مالیات  از پرهیز

مضاعف و در نظر 
داشتن مواردی 

ها و  نظیر نرخ
 طبقات مالیاتی،

 ،اتیمال واحد
ی زمان چارچوب

 نحوه ،اتیمال
 تورم با برخورد
 محاسبه هنگام

 .درآمد

صورت * به 
انحراف از یک 
سیستم مالیاتی 

مبنا تعریف 
 .شود می

*هرگونه تمایز 
برای گروه یا 

بخش خاصی از 
های  حیث مؤلفه

ساختاری مبنا 
مخارج مالیاتی 

 شود. محسوب می

مالیات بر درآمد 
اشخاص، مالیات 
بر درآمد شرکت و 
مالیات بر کاالها و 

 خدمات

مالیات بر درآمد 
اشخاص: طبقه 

ریزی؛  هعملیاتی بودج
مالیات بر شرکت: نوع 
صنعت و مالیات بر 

ارزش افزوده 
طبقه  4صورت  به

شامل مشمول نرخ 
صفر، معاف و 

تخفیفات و اعتبارات 
 مالیاتی

 فرایندبه 
ریزی  بودجه

پیوند داده نشده 
است اما برای 
مشاوره قبل از 

ریزی  بودجه
 شود. استفاده می

 ساالنه
روش درآمد از دست 

اقالم رفته بر اساس 
 نقدی

دولت 
 مرکزی

 آمریکا

گیری  شکل
اصالحات 
مالیاتی و 
کاهش 
 کسری

تعهد قانونی 
برای ارائه 
گزارش 
مخارج 

مالیاتی وجود 
 دارد.

*نبود سیستم مالیاتی 
مرجع دقیق به دلیل 

وجود دو سیستم 
مالیاتی مبنا شامل 

 مالیات متعارف
توسط کارشناسان )

و ( کمیته مشترک
اداره ) مالیات مرجع

 داری( و خزانه
انتخابی بودن سیستم 

 مبنا تا حد زیاد
مبتنی بر مفهوم 

 مزیگوسدرآمدهای 

 مخارج مالیاتی
یک نوع استثنا 

کردن ترجیحی بر 
اساس مقررات 
ساختار مالیاتی 

 است.

مالیات بر درآمد 
اشخاص، کسب و 

کار و شرکت، 
مالیات بر هدایا و 

امالک و 
مستغالت، 

ی بابت ها پرداخت
 اجتماعیتأمین 

بر حسب طبقه 
 ریزی عملیاتی بودجه

صورت  به
بخشی از اسناد 
بودجه ساالنه 
است اما در 

 فرایند
ریزی  بودجه

 شود. ادغام نمی

 ساالنه

های درآمد از  روش
دست رفته، معادل 
سرمایه گذاری و 

ارزش فعلی بر اساس 
 اقالم نقدی

دولت 
مرکزی 
 )فدرال(
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 ها بندی و پیشنهاد جمع. 4

 بندی. جمع4-1

ها برای دستیابی به اهداف خود از مخارج مالیاتی به عنوان یکیی از   از لحاد تاریخی همواره دولت

هیا   صورت معافییت  ، این مخارج به9120الی  9120های  کنند. طی دههابزارهای سیاستی استفاده می

آتت و  برای تشویق صنایع کلیدی )صادرات، ماشینیا تخفیفات مالیاتی به عنوان ابزارهای سیاستی 

جای تمرکز بر صینایع خیاص    به 9180 اما مخارج مالیاتی از دهه ؛آتت سنگینر م رح بودند ماشین

اسیا ،   نیی ا بیر ر. 7008، 1به سمت اشخاص ا ی ی یا ا وقی واجد شرایط سوق پییدا کیرد )کییم   

منیدی از مخیارج    هیای غیرقیانونی از طرییق بهیره     وزنهجای استفاده از ر اند بهمؤدیان مالیاتی توانسته

مالیاتی به طور قانونی و رسمی اقدام به کاهش بدهی مالیاتی خود کنند. لذا، اگرچه بیه دلیی  فیرار    

مالیاتی و اجتناس از پرداخت مالیات، وصول درآمدهای مالیاتی به میزان توانیایی پرداخیت جامعیه    

گذاری مانند معرفی مخارج مالییاتی نییز    خی از ابزارهای سیاستنیست، ولیکن بر ریپذ امکان ماًیت ر

 ر.7002، 2ی منفی بر درآمدهای مالیاتی داشته باشد )وای ریتیثتواند به طور آگاهانه  می

با توویحاتی در خصوص اصول سیاست مالیاتی و تعریی  یی     عموماًتحلی  مخارج مالیاتی 

ایت به تعاری  سیستم مالیاتی پاییه و اصیول مربیوط بیه     شود. سپس با عنبرای مالیات آغاز می 3ممنا

های مالیاتی که انحراف از اصول مالیاتی پایه برای  سیاست مالیاتی، مخارج مالیاتی به عنوان سیاست

شیود. بنیابراین، مخیارج مالییاتی      دستیابی به اهداف یا م اصد خاص را به همراه دارد، مشخص میی 

و  رود یمی  کیار  بیه ت که برای ی  فعالیت یا ی  طم یه از مؤدییان   ناشی از تمهید قانون مالیاتی اس

مخارج مالیاتی  که یطورانحراف از رفتار مالیاتی استاندارد یا رفتار مالیاتی ممنا را به دنمال دارد؛ به 

 دهند. های مالیاتی را در م ایسه با سیستم پایه به ترتیب کاهش و افزایش می مثمت و منفی بدهی

                                                           
1. Kim 

2. Swift 

3. Baseline 
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ی مخارج مالیات از تعری  و شناسیایی یی    ریگ اندازهاسا ، دشواری برای تعری  و  نیا بر

ی بیه عنیوان بخشیی از    بند طم ه قاب زیرا برخی از اقدامات مالیاتی  ؛شودسیستم مالیات ممنا آغاز می

ر. 9111توان از آن خارج سیاخت )واییت هیاو ،    سیستم ممنا نیستند و برخی از اقدامات را نیز نمی

تواند متفاوت باشد و طیفیی   ، مصادیق مخارج مالیاتی نیز در قوانین مالیاتی مختل  مینیا بره عالو

هیای   هیای مالییاتی، امتییازات مالییاتی در خصیوص نیر        های مالیاتی، تخفیفات یا جمران از معافیت

مشیخص  کیه   طیور  همیان مالیاتی و به تعویق انداختن بدهی مالیاتی را در بر داشیته باشید. بنیابراین،    

وجیود داشیته باشید، اخیتالف در      نظیر  اتفیاق است، اتی اگر در خصوص مفهیوم مخیارج مالییاتی    

 ازخواهید بیود.    زیی برانگ چالشای  مصادیق مخارج مالیاتی و طراای سیستم مالیاتی پایه هنوز مسئله

، بیرای بررسیی و سینجش مخیارج مالییاتی در هیر کشیوری تزم اسیت در ابتیدا تعریی  و           رو  نیا

ق مربوط به مخارج مالیاتی در آن کشور مشخص باشد و با تعیین ی  سیسیتم مالییاتی ممنیا،    مصادی

بیه   را آنانحراف از سیستم مالیاتی ممنا به دلی  وجود مصادیق مخارج مالیاتی را شناسیایی و ارزش  

دست آورد. این مسائ  در م اله ااور مورد بررسیی قیرار گرفیت و ویمن بییان ممیانی تئیوریکی        

های مرتمط با مخارج مالیاتی و گزارش مخارج مالیاتی در کشورهای منتخب  مالیاتی، مؤلفه مخارج

 صورت ت می ی م ایسه شدند. به

-نتایج ااص  از تدوین این م اله از لحاد تئوریکی و م ایسه کشورها به شرح زیر قاب  جمیع 

 بندی است:

  ،آیید  میی  دسیت  بیه از تعاری   آنچه که مجموب دربا وجود تعاری  متعدد از مخارج مالیاتی

هیای مالییاتی اسیت     این است که مخارج مالیاتی تمهیداتی از قانون و م ررات یا دسیتورالعم  

ها معرفی شده و منجر بیه از   که هدف تح ق اهداف اقتصادی، اجتماعی و مالی مد نظر دولت

ررسیی مفهیوم   های وصول مالیات نیدارد. ب  شود و هیچ ارتماطی با هزینهدست رفتن درآمد می

دهد که در اکثر میوارد   مخارج مالیاتی در گزارش مخارج مالیاتی کشورهای منتخب نشان می

افیزایش شیفافیت    هیدف  بیا مالیات ممنا تعریی  و   ستمیس ازصورت انحراف  مخارج مالیاتی به
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های مالییاتی  های مالیاتی و امایتی، بررسی آثار سیاستمالی دولت، استفاده در سیاستگذاری

 اند؛ عمدتاً به جهت الزام قانونی موجود مورد ارزیابی قرار گرفتهو 

 ها و  مخارج مالیاتی دو دسته کلی، شام  مواردی که منجر به کاهش پایه مالیات )مانند پاداش

یی کیه بیدهی مالییاتی را    ها آنشوند و  کسورات در نظر گرفته شده برای درآمد اشخاصر می

مالیاتیر، شناسایی شدند. بیا وجیود ایین، در م ایسیه ت می یی      دهند )مانند اعتمارات  کاهش می

بندی کشورها در بیش از نیمی از کشورهای منتخب مخارج مالیاتی بر اسب نوب مالیات طم ه

بندی را بر اسب مواردی مانند اهداف اقتصادی و اجتمیاعی  ها این طم ه شود. برخی از آنمی

ترتیب که کشورهای منتخیب بیر اسیا  سیسیتم      دهند. بدینهای اقتصادی، انجام میو بخش

 ومالیاتی خود مصادیق مخارج مالیاتی مرتمط بیا انیواب مالییات )مالییات بیر درآمید اشیخاص        

دهند و به محاسمه  افزودهر را مد نظر قرار می ارزش بر اتیمال و، ثروت، مصرف وکارها کسب

 کنند؛ها اقدام می مخارج مالیاتی آن

  روش  -9گییری مخیارج مالییاتی شیام :      روش معمیول بیرای انیدازه    در ادبیات تئوریکی سیه

روش منفعیت درآمید )درآمید بیه دسیت آمیدهر و روش مخیارج         -7شده،  نظر صرفدرآمد 

معادل وجود دارد، لیکن در تمامی کشورهای منتخب از روش درآمد از دست رفته بر اسب 

 ارقام ن دی برای محاسمه مخارج مالیاتی استفاده شده است؛

  تعری  دقیق مالیات ممنا )سیستم مالیات استانداردر بسیار دشوار است و هیچ مدل پذیرفته شده

توانید دارای رویکیرد درآمید     ی برای آن وجود ندارد. سیستم ممنای مالییاتی میی  فرد منحصربه

 تواننید ممتنیی بیر رویکیرد اسیمی      این دو رویکرد نیز خیود میی  . جامع یا رویکرد مخارج باشد

. باشیند ر بیا در نظیر گیرفتن اثیرات تیورمی     ) ییا ا ی یی  ر نظر گرفتن اثیرات تیورمی  بدون در )

صیورت تغیییر در قیمیت     درآمدی که بیه ) تواند بر اسب درآمد تعهدی عالوه، این پایه می به

تعیین ر ها در زمان فروش تغییرات در ارزش دارایی) یا بر پایه تح ق یافتهر ها ها و بدهی دارایی

مالیات ممنا در کشیورها ایاکی از آن اسیت کیه سیسیتم مالییاتی ممنیا در        بررسی سیستم  .شود

برخی از کشور ممتنی بر هنجارها است یعنی ممتنی بر اصول پذیرفته شده سیستم مالییاتی نظییر   
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از یی    OECDکارایی، عدالت و سیادگی اسیت و در برخیی از کشیورها ماننید کشیورهای       

 شود؛ ستفاده میراهنمای استاندارد ساده برای این منظور ا

  های مالیاتی، زمیان تعلیق    به طور کلی، سیستم مالیاتی ممنا متشک  از مواردی مانند ساختار نر

های اجمیاری بیا هیدف توزییع مجیدد درآمید،        مالیات، اصول اسابداری، معافیت از پرداخت

های  هپتانسی  عدم اذف منافع تورم، برخی امتیازهای مالیاتی و م ررات مربوط به تسهی  روی

 المللی است؛ اجرایی و تمهیدات مربوط به تعهدات مالی بین

 های ساختار ممنا در کشورهای مختل ، تعری  ی  سیستم  عالوه بر تفاوت ساختار و ویژگی

نیست. در این راب ه اصول مالیاتی  ریپذ امکانها نیز  مالیات ممنای وااد برای تمام انواب مالیات

هیا میورد    توانند برای هر یی  از مالییات   لیات ممنای عمومی میمد نظر برای تعری  سیستم ما

های خاص هر مالیات، تعریی  یی  مالییات ممنیای      استفاده قرار گیرند، اما با توجه به ویژگی

 برای هر نوب مالیات الزامی است؛ فرد منحصربه

  یا به جهیت   ور ارث بردر برخی کشورهای منتخب به دلی  مشکالت فنی )مانند اوزه مالیات

 شود؛یر، مخارج مالیاتی محاسمه نمیزمان افقپیچیدگی سیستم ممنا )مانند مد نظر قرار دادن 

     در راب ییه بییا گزارشییگری مخییارج مالیییاتی تزم بییه ذکییر اسییت کییه در برخییی از کشییورها

هیای مخیارج مالییاتی در     اما گزارش ؛شود های مخارج مالیاتی به طور مست   تهیه می گزارش

رییزی   بودجیه  فراینید شیود و در   از کشورهای اتحادیه اروپا بر اسا  قانون تنظیم میی تعدادی 

به  حاًیصرگیرد. کشورهایی مانند استرالیا، فنالند و فرانسه  دولت مرکزی مورد استفاده قرار می

ریزی مرتمط هستند. در آمریکا تهیه گزارش مخارج مالیاتی به عنیوان بخشیی از    بودجه فرایند

شود. در برخی از کشورها ماننید   ریزی لحاد نمی بودجه فرایندشده اما در  ت تعهد بودجه دول

اتریش و آلمان، برای تهیه گزارش مخارج مالیاتی به همراه تمامی اشیکال اماییت دولیت از    

 طریق مخارج مست یم مانند یارانه، تعهد قانونی وجود دارد؛
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 شیود، امیا در    صیورت سیاتنه تولیید میی     دوره گزارشگری مخارج مالیاتی در اکثر کشورها به

ای  صورت دوره بار )آلمانر یا به صورت هر شش ماه ی  های به برخی از کشورها این گزارش

 یابند؛ )ایتالیار تهیه و انتشار می

 مشییابه و متشییک  از  معمییوتًهییای مخییارج مالیییاتی در کشییورهای مختلیی   سییاختار گییزارش

ی، اهداف و ممنای قانونی وجود مخیارج مالییاتی،   هایی شام  توصی  هنجارهای مالیات بخش

های مالیاتی، دوره مالیاتی و برآورد میزان مخارج  پایه مالیاتی، واادهای مشمول مالیات، نر 

 مالیاتی است.

 . پیشنهادها4-2

تیوان  با توجیه بیه نتیایج ااصی  از م العیه ت می یی انجیام شیده در خصیوص مخیارج مالییاتی میی            

 برای تهیه گزارش مخارج مالیاتی ایران ارائه کرد:پیشنهادهای زیر را 

        و سیسیتم مالییات ممنیا     مخارج مالیاتی بر اسیا  ادبییات تئوریی  و تجربیه کشیورها تعریی

شیود. بایید توجیه داشیت کیه ایین امیر         صورت کلی یا به تفکی  منابع مالیاتی طراای میی  به

ر قوانین و م یررات مالییاتی   مستلزم بررسی و کنکاش در خصوص امتیازهای مالیاتی موجود د

ایران است تا بدین ترتیب ومن مشخص شدن ن شیه راه بیرای طراایی سیسیتم مالییات ممنیا،       

 مصادیق مخارج مالیاتی کشور نیز مشخص شود؛

 روز در خصوص هر یی  از مصیادیق مخیارج مالییاتی      دسترسی به اطالعات آماری غنی و به

بنیابراین، در اییران قمی  از     ؛مخارج مالییاتی اسیت  های  الزامات تهیه گزارش نیتر مهمیکی از 

تدوین گزارش مخارج مالیاتی بسترسازی برای ایجاد و توسعه پایگاه اطالعاتی ایائز اهمییت   

 ؛است

          در تهیه و تنظیم گزارش مخارج مالییاتی اییران، بیه منظیور رعاییت اصی  جامعییت بودجیه و

مخیارج غیرمسیت یم دولیت میورد بررسیی و      شفافیت و انضماط مالی، مخارج مالیاتی به عنوان 

 سنجش قرار گیرد.
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