
  تغيير رويكرد مالياتيخروج از ركود اقتصادي با 

  

يكي از عوامل مهم در عملكرد اقتصادي بنگاهها، ماليات پرداختي است.  اين موضوع به قدري اهميت دارد كه برخي 

گيري از مزاياي مالياتي در حوزه عملكردي خود، كشور محل فعاليتشان را تغيير  فعاالن بزرگ اقتصادي، براي بهره

  دهند. مي

دهد و در ايران نيز عليرغم سابقه موجود، بايستي به همين  ترين درآمد دولتها را تشكيل مي از طرف ديگر، ماليات اصلي

ترين اشتباهات اقتصادي اين كشور  گونه باشد.  اتكاء به عايدات فروش نفت به عنوان درآمد و نه سرمايه، يكي از مهلك

  است. بوده

رايط فعلي و با توجه به دو روي سكه ماليات، چه بايد كرد؟  افزايش درآمدهاي مالياتي به منزله سوال اينجاست كه در ش

باعث كاهش درآمد بنگاهها است و اين به معناي انگيزه كمتر براي فعاليتهاي اقتصادي  ،وكار هاي كسب افزايش هزينه

هاي  هاز سرماي هدولت را ناگزير به استفاد است و از سوي ديگر عدم افزايش ماليات باعث كسري بودجه دولت شده و

  نمايد. هاي جاري مي ملي براي تامين هزينه

در ادامه ضمن تشريح   است. با هدف حل اين تناقض تهيه شده طرح ماليات بر منابع درآمد به جاي ماليات بر درآمد

  پردازيم. روش پيشنهادي ميبيان ويژگيهاي كليات طرح به 

ها و ابزار  هاي ذيمدخل و در نظر گرفتن شيوه براي هر فعاليت اقتصادي با مشاركت اتحاديهخالصه:  در اين روش، 

گذاريهاي دولت و ساير  هاي جغرافيايي، هدف كسب درآمد و اعمال ضرايب اصالحي با توجه به مناطق و حوزه

ا اعمال ضرايب پيش گفته گردد كه در نهايت ماليات هر واحد اقتصادي بصورت قطعي و ب ترجيحات، شاخصي تعيين مي

  تعيين و وصول خواهد گرديد

مباني اوليه: ماليات در حقيقت سهمي است كه دولتها در ازاء ايجاد بسترهاي الزم براي فعاليتهاي اقتصادي و به منظور 

روي كنند.  اگر بپذيريم كه منابع اقتصادي كشور شامل زمين، ني تامين بودجه براي اداره كشور از ملت دريافت مي

آالت و سرمايه محدود است لذا آنچه بايستي براي اداره كشور هزينه شود بايستي از همين منابع تامين  انساني، ماشين

  گردد.

اي  رد، درآمد خالص موديان يعني درآمد حاصله پس از كسر هزينهبناي پرداخت ماليات قرار داآنچه در حال حاضر م

  اردمربوطه است.  در اينچا دو ابهام وجود د

 مودي چيست؟ قابل قبولدرآمد واقعي و  -1

 مودي چقدر است؟ قابل قبولهاي واقعي و  هزينه -2

همين دو سوال ساده، چالشهاي بسيار زيادي را در تعيين و وصول ماليات برانگيخته است.  صرفنظر از قضاوت در مورد 

باشيم تامين يا عدم تامين درآمد كافي  گويد بايستي توجه داشته اينكه در اختالفهاي پيش آمده چه كسي حقيقت را مي

هاي انجام شده براي كسب درآمد ياد شده تا مقدار زيادي به نحوه عملكرد بنگاه اقتصادي و  و يا در مقابل ميزان هزينه

گردد.  سوال اينجاست چنانچه در شرايط مفروض و كامال مساوي بين دو بنگاه با فعاليت يكسان،  مديريت آن بازمي

د بيشتري نسبت به ديگري كسب كند چرا بايستي ماليات بيشتري پرداخت نمايد؟  آيا دولت براي او امكاناتي يكي درآم

است؟  اگر بلي اين همان رانت اقتصادي است و اگر خير، پس سهم هر دو در تامين  بيش از رقيبش فراهم كرده

  هاي دولت بايد مساوي باشد. هزينه

 مساوي، هر دو اين دو بنگاه هم صادق است.  چنانچه اين دو بنگاه در شرايط كامال هاي هزينههمين استدالل در مورد 

هاي كمتري پرداخت كند، يقينا سود  اشته باشند و يكي به دليل اعمال مديريت بهينه هزينهيكصد واحد فروش د

  است و اين نبايد به معناي لزوم پرداخت ماليات بيشتر باشد. بيشتري بدست آورده



توان به روشهاي بازرگاني بنگاههاي مختلف اشاره نمود.  فرض كنيد بهاي متعارف كاال يا خدمت  صورت مي به همين

ريال است.  ممكن است يك بنگاه اقتصادي با توجه به شرايط خاص بنگاه خود اين خدمت را با  Xمعيني در بازار 

هه خاصي حل كند و يا به فروش بيشتري دست تخفيف به بهاي كمتري عرضه كند تا مثال مشكالت مالي خود را در بر

  يابد.  چرا بايد ضرر اين تخفيف را دولت تحمل كند ( اين اقدام باعث كاهش درآمد وي خواهد بود).

مسئله بعدي، پراكندگي جغرافيايي است.  در حال حاضر به غير از اعمال معافيتهاي مالياتي خاص، كسب درآمد در 

صرفنظر از اينكه مودي در چه  مشمول يك نرخ مالياتي است.  يعني هاي كشور ايران گسترهها و در تمامي  تمامي رشته

مندي  كند، در صورتيكه بهره كند بر مبناي درآمد خالص خود ماليات پرداخت مي اي و در كدام منطقه فعاليت مي رشته

با توجه به سياستهاي كلي دولت  و يا حتي محله اوست، همچنين ه جغرافياييقطنممودي از خدمات دولت وابسته به 

فعلي قابل پياده سازي نيست ولي چنانچه ها ترجيح داده شود كه اين موارد در قانون  ممكن است فعاليت در برخي رشته

توان با رتبه بندي فعاليتها و مناطق و اعمال ضرايب اصالحي اين موارد را  مقرر باشد از منابع درآمد ماليات اخذ شود، مي

توليدي در مراكز شهرهاي بزرگ يا محدوده آنها با شهركهاي  تمود به صورتي كه مثال ضريب مالياتي فعاليكنترل ن

ر صنعتي يا مناطق محروم تفاوت داشته باشد تا بتوان اين فعاليتها را به سمت مناطق مورد نظر سوق داد و يا با تغيي

  ها افزايش يا كاهش داد. د به برخي رشتهعاالن اقتصادي را براي وروضرايب فعاليتهاي مختلف انگيزه ف

  برخي ويژگيهاي اين طرح به قرار زير است:

 تلقي فرهنگي عامه از مالياتانطباق بر  -1

 حذف نگرانيهاي عمومي از كاوش در اطالعات مالي اشخاص توسط دولت -2

 هاي گزاف رسيدگي و وصول ماليات اجتناب از هزينه -3

 مالياتيقابليت برنامه ريزي ميزان درآمدهاي  -4

با ايجاد انگيزه در فعاالن اقتصادي به افزايش فعاليت با توجه به عدم وابستگي ماليات به  خروج از حالت ركود -5

 درآمد قطعي

 انطباق با عدالت مالياتي -6

 ايجاد سهولت در دريافت ماليات -7

 انطباق با صراحت مالياتي -8

 ايجاد ابزارهاي كنترلي براي هدايت فعاليتهاي اقتصادي -9

 اجراي همزمان با قانون مالياتي فعليقابليت  -10

  

است، نگارنده  اگرچه طرح نظام مالياتي از تصويب گذشته و دولت محترم نيز بررسي روشهاي اجرايي آن را شروع كرده

اين اين مرقومه، به ظرفيتهاي  10اميدوار است با اعمال مديريت جهادي و خصوصا با توجه به ويژگي مذكور در بند 

  كافي مبذول گرددطرح نيز توجه 

  

  اصغر مظاهري

 كارگزار گمركي


