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 دومین کنفرانس

 سیاست اهی مالیاتی
ر و اشتغال زا   همسو با رشد اقتصادی پایدا

 محمد وصال

 دادکشنه مدرییت و اقتصاد 

 دااگشنه صنعتی شریف
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 طرح مساله•

 طرح پژوهشی سیاست های مالیاتی•

 خالصه ادبیات مالیات ستانی بهینه•

 مقدمه

 نظم های آماری•

 تحلیل وضع موجود•
 وضع موجود

 توصیه های سیاستی•
سیاست های 

 پیشنهادی

 فهرست
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 طرح مساله

 .درآمدهای مالیاتی در ایران بسیار پایین است•

 .یکی از موانع جدی تولید، هزینه های مالیاتی است•

 

چگونه می توان درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد و چه ابزارهایی بیشترین : 1سوال •

 کارایی را در این زمینه دارند؟

 اصالحات الزم برای بهینه تر شدن نظام مالیاتی کدام است؟: 2سوال •

چطور می توان نقش موثری برای مالیات در مدیریت چرخه های تجاری : 3سوال •

 ایجاد نمود؟
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 شمای کلّی طرح پژوهشی سیاست های مالیاتی

مرور ادبیات مالیات 
 ستانی بهینه

نظام بهینه  
 مالیاتی

موانع استقرار  
 نظام بهینه

مالیات و اقتصاد 
 کالن

خالصه تحوالت 
 قوانین مالیاتی

 تصویر کلّی
ابزارهای مالیاتی 

 مهم
 سیر تحوالت اخیر

نظم های آماری 
 درآمدهای مالیاتی

کلّ و اجزاء  
 درآمدهای مالیاتی

مقایسه بین 
 المللی

ارتباط تحوالت 
 قوانین و درآمدها

جمع بندی و ارایه 
 پیشنهادات

 بندیجمع 
راهکارهای افزایش  

 درآمد مالیاتی

هماهنگی با رشد  
 و کاهش اختالالت
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 طرح مساله•

 طرح پژوهشی سیاست های مالیاتی•

 خالصه ادبیات مالیات ستانی بهینه•

 مقدمه

 نظم های آماری•

 تحلیل وضع موجود•
 وضع موجود

 توصیه های سیاستی•
سیاست های 

 پیشنهادی

 فهرست
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 چاپ پول مالیات گیری
مالکیت منابع و بنگاه 

 داری
 کمک های بین المللی

 مالیات و وظایف دولت

 مقابله با شکست بازار

ایجاد نهاد و زیرساخت، : کاالهای عمومی
...امنیت، بهداشت، آموزش و   

ترغیب و تنبیه فعّالیت های : اثرات بیرونی
 اقتصادی

 ایجاد پایداری اقتصادی

 بازتوزیع

 تعدیل فاصله طبقاتی

 حمایت از گروه های آسیب پذیر
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 هزینه های مالیات ستانی

 هزینه سربار مدیریت و تمکین

هزینه  )ایجاد هزینه برای دولت 
(مدیریت  

هزینه  )ایجاد هزینه برای مردم 
(تمکین  

 اختالل در کارایی

 تغییر رفتار آحاد اقتصادی

 تغییر ترکیب نهاده های تولید

 ایجاد اختالل در فضای کسب و کار

 کاهش انگیزه کارآفرینی

... 
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معیارهای اصلی 
 ارزیابی

اثر روی کارایی 
 اقتصاد

هزینه های تمکین 
 و مدیریت

 انعطاف عدالت شفافیت

 معیارهای ارزیابی نظام مالیاتی

 معیارهای سرانگشتی

 پایداری سادگی خنثایی
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 قواعد سرانگشتی ارزیابی نظام مالیاتی

 خنثایی

 پایه گسترده•

 نرخ های کم تعداد•

 حفظ کارایی تولید•

 حفظ کارایی مالکیت•

و زمان  کاهش بروکراسی •
 رسیدگی

 سادگی

 قوانین مالیاتی و رفاهی کم تعداد•

 قابل فهم بودن•

 سادگی فرایند تمکین•

درآمد و )کاهش تعاریف مختلف •
)... 

 متمرکز سازی سیستم اطالعات•

 اصالح نظام اظهار شخص ثالث•

لزوم وجود پیچیدگی حداقلی برای •
حفظ عدالت و یا برخورد با اثرات 

 بیرونی

 پایداری
جلوگیری از تغییرات ناگهانی و •

 مداوم قوانین و بخش نامه ها

اصالح سیستم مالیاتی با برنامه ای •
 شفاف و بلندمدّت

وجود قواعدی مشخص برای •
 واکنش به چرخه های تجاری
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 دورنمای یک سیستم مالیاتی بهینه

مالیات بر مجموع درآمد 
 اشخاص حقیقی

سیستم یکپارچه مالیات  
پرداخت متناسب  )و رفاه 

 (با ساعت کار

نرخ های معدود،  
متناسب با کشش درآمد  

 نسبت به نرخ مالیات

 پایه گسترده

 مالیات بر سود شرکت ها

 نرخ واحد

حفظ خنثایی در شکل 
تأمین مالی و شکل  

 مشاغل

تعدیل نرخ ها برای 
رقابت پذیری  افزایش 

 بین المللی

 مالیات های غیرمستقیم

دو نرخ برای مالیات بر 
 ارزش افزوده

مالیات ثابت برای اثرات 
 خارجی

 پایه گسترده

مالیات بر پس انداز و 
 ثروت

توجه به کشش بسیار 
 باالی پایه ثروت

معافیت ثروت و انتقال 
 آن

عوارض محلی بر اساس   
 ارزش مسکن
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 طرح مساله•

 طرح پژوهشی سیاست های مالیاتی•

 خالصه ادبیات مالیات ستانی بهینه•

 مقدمه

 نظم های آماری•

 تحلیل وضع موجود•
 وضع موجود

 توصیه های سیاستی•
سیاست های 

 پیشنهادی

 فهرست
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 سهم درآمدهای مالیاتی از تولید

  حدودا13۹5ً تا 1350 ی بازه در نسبت این متوسط .است شده تقسیم داخلی ناخالص تولید به (ارز نرخ تسعیر و نفت عملکرد مالیات بدون) مالیاتی درآمدهای :توضیحات
 مرکزی بانک مالیاتی، امور سازمان :منبع .دهد می نشان آنرا مشکی افقی خط که است بوده درصد ۵٫۹
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 (  1387)درآمدهای مالیاتی ایران و دیگر کشورها 
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 (PPP) 1387تولید ناخالص داخلی سرانه 

 ایران

 جهانی بانک جهانی، توسعه شاخص های :منبع
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 (1393)سهم ابزارهای مختلف مالیاتی 

 مالیاتی امور سازمان :منبع
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 مقایسه اهمیت ابزارهای مالیاتی در ایران و جهان
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 تغییرات قوانین و سهم درآمدهای مالیاتی از تولید

18 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 چرخه های تجاری و سیاست مالیاتی

y = -0.0174x + 5.738 
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 )%(رشد تولید سرانه حقیقی 

درصد ضریب منفی تر و  10البته با حذف مشاهدات با قدرمطلق رشد درآمد سرانه باالی . ضریب حاصل در رگرسیون ساده فوق بی معنی است: توجه
 .معنادار می شود

20 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 جمع بندی واقعیت ها

خیلی کمتر از سطح ( ٪۵٫۹)متوسط سهم مالیات از تولید در ایران •
 .  جهانی است

سهم درآمدی مالیات بر سود شرکتها و مالیات بر واردات باالست؛ امّا •
مالیات بر درآمد شخصی و ارزش افزوده سهم به نسبت کمتری 

 .دارند
به غیر از اثر مثبت مالیات ارزش افزوده به نظر نمی رسد تحوالت •

گسترده قوانین مالیاتی نقش تعیین کننده ای در تغییر سهم مالیات 
 .داشته اند

در دوره : نسبت مالیات به تولید رابطه معکوسی با رشد تولید دارد•
رکود فشار مالیاتی بیشتر و در دوره رونق فشار مالیاتی کمتر می 

 .شود
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 تحلیل وضع موجود

 سهم باالی بنگاه های بسیار کوچک و اقتصاد غیررسمی بزرگ•

سهم باالی درآمدهای نفتی و نبود انگیزه برای سرمایه گذاری در بهبود نظام  •
 مالیاتی  

 بازرسی فراگیر و ایجاد فرصت برای فساد و فرار مالیاتی•

 تکیه بیش از حد بر ابزارهای نامناسب مالیاتی و فشار مضاعف بر بخش رسمی•

 از دست رفتن درآمدها و ایجاد فرصت فرار مالیاتی: معافیت های گسترده•

 هزینه های سیاسی تغییرات نظام مالیاتی•

 .کاهش درآمدهای نفتی آغازگر رکود و نیز افزایش تمرکز روی مالیات هاست•
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 طرح مساله•

 طرح پژوهشی سیاست های مالیاتی•

 خالصه ادبیات مالیات ستانی بهینه•

 مقدمه

 نظم های آماری•

 تحلیل وضع موجود•
 وضع موجود

 توصیه های سیاستی•
سیاست های 

 پیشنهادی

 فهرست
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 توصیه های سیاستی

 اصالحات بلندمدت

تجمیع نظام رفاه و تامین اجتماعی و •
 نظام مالیاتی

بازطراحی نظام مالی دولتهای محلی •
 (شهرداری ها و دهیاری ها)

اصالح فرآیندهای تشخیص و وصول •
تکیه بر خوداظهاری و  : درآمد مالیاتی

 محور-بازرسی هدفمند ریسک

بازنگری در نظام انگیزشی حسابرسان، •
 مأمورین و مؤدیان مالیاتی

 الیحه حمایت از افشاگران مالیاتی•

 اصالحات کوتاه مدت

 کاهش تکیه بر ابزارهای ناکارآمد•

 افزایش سهم ابزارهای کارا•

 حذف معافیت های مالیاتی•

 طرح صندوق فروش •

 اطالعات حساب های بانکی•

 طرح جامع مالیاتی•
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 توصیه های سیاستی

 مالیات بر ارزش افزوده•
 درصد15درصد به  ۹افزایش نرخ از •
 درصد 40درصد بودجه خانوار به رقمی حدود  62کاهش معافیت های پایه از •
 آستانه ثبت نام اختیاری باال•

 مالیات بر حقوق•
 تصحیح کمتر از تورم آستانه معافیت•
 برابر  4برابر آستانه معافیت به  7کاهش آستانه دوم از •
 تجمیع همه اجزاء درآمد شخصی و مالیات گیری در یک نظام واحد•

 مالیات بر شرکت ها•
 درصد 20درصد به حدود  25کاهش نرخ از •
 تخفیف در رکود/ قسط بندی •

 مالیات بر واردات•
 یکسان سازی و کاهش حقوق ورودی•

 مالیات بر زمین و امالک•
 افزایش نرخ ها و مرتبط نمودن با خدمات محلی•
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 الزامات اصالحات

 اجتماعی/لزوم مدیریت هزینه های سیاسی•
 افزایش فشار ابزار کاراتر همراه با کاهش فشار ابزار ناکارا•
 حذف معافیت های با منتفع شوندگان محدود•

 تقویت فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات•
 فرار/عدالت مالیاتی و کاهش فساد•
 فرآیندی/ زیرساختهای اطالعاتی •
 طراحی نظام انگیزشی مامورین، حسابرسان و مودیان•

 چرخه های تجاری: زمان اجرای اصالحات•

 نظام سیاست گذاری مبتنی بر شواهد تجربی•
 دسترسی به داده های خرد•
 بازخوردی-رویکرد تدریجی•
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 دومین کنفرانس

 با تشکر از توجه شما
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