
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر

17

در کشور یاتینفوذ مال یبضر یشافزا یاکارهراه
 1میالد میر

چکیده
های سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ارزیابی شاخص

وجود  گر پایین بودن ضریب نفوذ مالیاتی در کشور و عملکرد نامناسب نظام مالیاتی دارد.و شاخص پوشش مالیات، بیان

نی و فرار مالیاتی از دالیل عملکرد های مالیاتی و گستردگی اقتصاد زیرزمیهای مالیاتی گسترده، عدم تنوع پایهمعافیت

منظور افزایش ضریب نفوذ مالیات و افزایش درآمدهای مالیات، به روند.شمار مینامناسب نظام مالیاتی کشور به

 های مالیاتی جدیدهای مالیاتی از طریق تعریف پایهبخشی به پایهو تنوعگسترش  (1شوند: ه میئپیشنهادهای زیر ارا

شناسایی و برخورد  مقابله با فرار مالیاتی از طریق (2 ؛مانند مالیات بر عایدی امالک و سرمایه و سود سپرده بانکی

خصوص نحوه خرج مردم در ایجاد اعتماد و اطمینان دادن به (3 ؛قاطع با مجرمین و مسدود کردن مجاری فرار مالیاتی

گذاری در کارهای مانند اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی هر شهر به سرمایهکرد درآمدهای مالیاتی از طریق راه

ای و بررسی میزان مؤثر بودن و اعمال های دورههای مالیاتی از طریق اعمال معافیتهدفمند کردن معافیت (4 ؛آنجا

منظور کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی به( 5 های مالیاتی به تخفیف مالیاتیتبدیل معافیتو  تغییرات در صورت نیاز،

اجرای مالیات بر درآمد شخصی. (6لید داخل و عملکرد نظام مالیاتی و ایجاد حساسیت بیشتر دولت نسبت به تو

.تخفیف مالیاتی، مالیات بر درآمددرآمدهای مالیاتی، ضریب نفوذ مالیاتی،  واژگان کلیدی:

مقدمه
عنوان یکی از منابع اصلی درآمدهای دولت مالیات به

گذار مالی برای دستیابی به رشد و و ابزار سیاست

توسعه اقتصادی، تثبیت نوسانات اقتصادی، توزیع 

نظام مالیاتی واقع درشود. درآمد و ثروت محسوب می

توجهی از نیازهای مالی دولت را تنها بخش قابلنه

عنوان ابزار سیاست مالی بر سایر کند بلکه بهتأمین می

های توسعه کشور نیز تأثیرگذار است؛ شاخص

از نظام طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، به

های اصلی رشد و عنوان یکی از پایهمالیاتی کارآمد به

های گذشته، در دهه برند.می توسعه اقتصادی نام

      mir.milad91@yahoo.comپژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران -1

اتی کارآمد یافته با اتکا به نظام مالیکشورهای توسعه

پایان این منبع درآمدی های بیاند از ظرفیتتوانسته

بهره ببرند و یکی از دالیل اصلی رشد و شکوفایی 

با وجود است.  همین موضوع بوده اقتصادشان نیز

نقش و اهمیت بسزای نظام مالیاتی در اقتصاد هر 

های صبررسی شاخکشور و تأمین منابع مالی دولت، 

ها از درآمد دولت و نسبت مالیات مالیاتی مانند سهم

گر پایین بودن مالیات به تولید ناخالص داخلی، بیان

معنای آن و این به ضریب نفوذ مالیاتی در کشور دارد

نظام مالیاتی ایران از جایگاه متناسب با  است که

 .باشدبرخوردار نمی اهمیت آن



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهکارهاى افزایش ضریب نفوذ مالیاتى در کشور 
تدبیر اقتصاد
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ضرورت افزایش به گزارش، بخش اول در 

بخش  و در پرداخته شدهدر کشور  مالیاتیدرآمدهای 

ها در کشور اختصاص دوم به بررسی جایگاه مالیات

های شاخص برخیکه برای این منظور  یافته است

به دالیل  در بخش سوم است. رتبط استفاده شدهممالیاتی 

شود و بخش شرایط موجود پرداخته می کنندهایجاد

اص داده م به مالحظات امنیت اقتصادی اختصچهار

شود. میه ئارا گیری و پیشنهادهادر انتها نتیجه شود ومی

 ها ضرورت وجود مالیات .1
 نظر دارند کهامروزه تقریباً تمام اقتصاددانان اتفاق

عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مالیات به

محرک رشد و توسعه اقتصادی و ابزار مناسبی برای 

توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی بهبود وضعیت 

بهبود عملکرد نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای  است.

تواند مزایای مالیاتی از طریق افزایش نفوذ مالیاتی، می

 همراه داشته باشد: جمله موارد زیر را بهمتعددی از

ثبات در  کاهش وابستگی بودجه به بخش نفت و -

 درآمدهای دولت

عنوان بازیگر اصلی اقتصاد نیازمند منابع مالی دولت به

گذاری است باثبات برای اجرای وظایف خود و سیاست

گذاری و دنبال کردن دولت برای سیاست ،عالوه بر این

ریزی دقیق و منسجمی برای اهداف خود به برنامه

آن داشتن ثبات  های خود نیاز دارد که الزمهفعالیت

دهای مالیاتی و افزایش سهم اتکا به درآمدرآمدی است. 

که ثبات درآمدهای ها در بودجه دولت عالوه بر آنآن

دهد، باعث کاهش نقش نفت در دولت را افزایش می

که این موضوع کاهش تأثیرپذیری  شوداقتصاد می

المللی مانند نوسانات های بیناقتصاد داخلی از شوک

 همراه دارد.های نفتی را بهنفت و تحریم قیمت

 هازیرساختهای مولد و گذاری در بخشگسترش سرمایه -

توسعه از آن حالجمله مواردی که کشورهای دراز

های کافی برند، کمبود امکانات و زیرساخترنج می

گذاری کافی توسط دولت در و عدم سرمایه

های مولد جهت ایجاد اشتغال باثبات و دستیابی بخش

است؛ که دلیل اصلی این به رشد و توسعه پایدار 

موضوع، عدم تأمین منابع مالی کافی جهت 

های مولد ها و بخشساختگذاری در زیرسرمایه

است. کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نبوده است و 

مالی  ههای گذشته شاهد مشکالت عدیددر سال

باعث شده که منابع ایم که این موضوع دولت بوده

عمرانی، صرف مخارج یافته به بودجه تخصیص

گذاری مناسب جاری شود که نتیجه آن عدم سرمایه

 ها بوده است. های مولد و زیرساختدر بخش

تواند از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میبا 

های جاری و مازاد درآمدهای مالیاتی نسبت به هزینه

در گذاری درآمدهای نفتی برای گسترش سرمایه

های در بخشگذاری رمایهها و همچنین سزیرساخت

باثبات استفاده کند.مولد و ایجاد اشتغال 

 بهبود وضعیت خدمات و کاالهای عمومی  -

این امکان را فراهم  افزایش درآمدهای مالیاتی دولت

گذاری بال بیشتری به سرمایهدولت با فراغ که کندمی

جهت تولید کاال و خدمات عمومی مانند آموزش و 

تر بپردازد که این مقیاس بیشتر و با کیفیتدرمان در 

امر از طریق ارتقای سطح سالمت جسمی و افزایش 

آموزی جامعه، عالوه بر افزایش سطح نرخ سواد



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 کننده بخش تولیدتواند تقویتاستاندارد زندگی، می

 نیز باشد.  و افزایش درآمدهای مالیاتی

 ها در اقتصاد ایرانبررسی جایگاه مالیات .2
ها در منظور بررسی جایگاه مالیاتر این بخش بهد

ها های مرتبط با مالیاتاز شاخص اقتصاد ایران برخی

دهیم. را مورد بررسی قرار می

 ها از منابع درآمدی دولتسهم مالیات -

سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای دولت، یکی 

منظور ارزیابی جایگاه هایی است که بهاز شاخص

مالیات در اقتصاد کشورها مورد بررسی قرار 

 ، سهم درآمدهای(1)نمودار شماره گیرد. می

-1398های سالمالیاتی از کل منابع دولت را طی 

طور که مالحظه همان. دهدنشان می 1384

های این نسبت کمتر از شود، در تمامی سالمی

بت نسدرصد بوده و طی دوره مورد نظر  50

این در حالی  درصد بوده است. 39مذکور حدود 

یافته سهم است که در برخی کشورهای توسعه

 80از  از منابع درآمدی دولت به بیش مالیات

 رسد. درصد نیز می

ها از کل منابع عمومی دولتسهم مالیات :1 نمودار

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.  :مأخذ

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص  -

 داخلی 

ها به تولید ناخالص داخلی یکی از نسبت مالیات

هایی است که برای بررسی ترین شاخصرایج

یی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار اعملکرد و کار

درآمدهای مالیاتی  ، نسبت(2)شماره نمودار گیرد. می

نشان  1384-1398های سالرا برای  (GDP)به 

های شود در سالطور که مالحظه میدهد. همانمی

درصد بوده  8گذشته نسبت مذکور همواره کمتر از 

این در حالی است که نسبت مذکور برای است. 

یافته در سطح بسیار باالتری قرار های توسعهکشور

طوری که در کشورهای دانمارک و سوئد دارد، به



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر 

درصد است؛ همچنین نسبت مذکور برای نروژ،  40از 

 28یافته و نفتی، حدود عنوان یک کشور توسعهبه

 درصد است. 

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی )برحسب درصد( :2نمودار 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و محاسبات تحقیق. : مأخذ

 شاخص پوشش مالیاتی  -

شاخص پوشش مالیاتی یا همان نسبت درآمدهای 

، یکی دیگر از ایهای هزینهمالیاتی به پرداخت

است.  مالیاتیمعیارهای ارزیابی عملکرد یک نظام 

میزان تأمین مالی  دهندهشاخص پوشش مالیاتی نشان

است.  مالیاتی مخارج جاری دولت از محل درآمدهای

، نسبت درآمدهای مالیاتی به (3)نمودار شماره 

 1398تا  1384 هایسالبرای  های جاری راپرداخت

دوره مورد شاخص مذکور طی متوسط دهد. نشان می

معناست واقع این بداندر ؛تدرصد بوده اس 5/43نظر 

درصد  5/56 طور متوسطهای مذکور بهکه طی سال

از مخارج جاری دولت از محل درآمدهایی غیر از 

درآمدهای مالیاتی، که عمدتاً درآمدهای نفتی بوده، 

عنوان ثروت ملی که نفت بهحالیدر تأمین شده است.

بایست صرف امور عمرانی شود تا نسلی میو بین

این در حالی  مند شوند.نیز از منافع آن بهره آیندهنسل 

ای مانند یافتهاست که برای کشورهای توسعه

دانمارک و سوئد، شاخص پوشش مالیاتی بیشتر از 

  درصد است.  85

مالیات بر ثروت با وجود انجام 

انتقاالت گسترده دارایی در سطح ونقل

کشور و کسب سود و منافع آن توسط 

های دلیل محدودیت پایهافراد، به

مالیاتی درصد کمی از درآمدهای مالیاتی 

دولت را به خود اختصاص داده است.



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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)برحسب درصد( ایهای هزینهنسبت درآمدهای مالیاتی به پرداخت :3نمودار 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و محاسبات تحقیق. : مأخذ

 دالیل ایجاد وضعیت کنونی .3
های نسبت درآمدهای مالیاتی به بررسی شاخص

سهم  لی، شاخص پوشش مالیاتی وتولید ناخالص داخ

گر پایین بودن بیان ها از درآمدهای دولتمالیات

ها و عملکرد نامناسب نظام ضریب نفوذ مالیات

مالیاتی است که در ادامه به برخی از دالیل مؤثر در 

پردازیم. گیری شرایط موجود میشکل

 های مالیاتیعدم تنوع پایه -

تنوع مالیاتی در ایران پایین است و دولت از منابع محدودی 

که اغلب کشورهای  لی استاین در حا ،کندمالیات اخذ می

صورت گسترده یافته از منابع مختلف مالیاتی بهتوسعه

عالوه بر افزایش درآمدهای  کنند که این امرمیمالیات اخذ 

موجب توزیع عادالنه بارمالیاتی در میان افراد مالیاتی دولت، 

  شود.جامعه و فعاالن اقتصادی می

منابع مالیاتی از کل منابع  ، سهم برخی(1) جدول

نشان  1398تا  1390های یاتی کشور را طی سالمال

شود که وصول مالیات بیشتر بر دهد. مالحظه میمی

طوری که به ،الوصول استهای سهلمبنای مالیات

مالیات بر کاال و خدمات مالیات بر اشخاص حقوقی و 

این بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی دولت دارند. 

مالیات بر ثروت با وجود انجام در شرایطی است که، 

انتقاالت گسترده دارایی در سطح کشور و کسب ونقل

های دلیل محدودیت پایهسود و منافع آن توسط افراد، به

مالیاتی درصد کمی از درآمدهای مالیاتی دولت را به 

همچنین در بخش مالیات بر  خود اختصاص داده است.

توجهی از معامالت و که درصد قابلد آندرآمد، با وجو

شود، های اقتصادی در سطح مشاغل انجام میفعالیت

مالیات وصولی از محل مالیات بر مشاغل در سطح 

پایینی قرار داشته و کمتر از مالیات وصولی از محل 

بر این اساس بسیاری از مالیات بر حقوق است. 

کارشناسان اقتصادی و مردم معتقدند که دولت از 

گیرد طور متناسب مالیات نمیی باال بهصاحبان درآمدها

های بگیران و دهکشده حقوقو همین موضوع باعث

درآمدی متوسط و پایین، بخش عمده مالیات را بپردازند. 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهکارهاى افزایش ضریب نفوذ مالیاتى در کشور 
تدبیر اقتصاد

22

.1398 تا 1390های سهم برخی منابع مالیاتی از کل منابع مالیاتی طی سال :1جدول 

مالیات بر کاال و خدماتمالیات بر وارداتمالیات بر ثروتمالیات بر درآمدمالیات اشخاص حقوقیسال
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: سازمان برنامه و بودجه و محاسبات تحقیق. مأخذ

 گستردگی فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی -

 های نظام مالیاتی وترین چالشیکی از اصلی

گستردگی درآمدهای مالیاتی دولت، پایین بودن 

بنابر اعالم  .یرزمینی و فرار مالیاتی استاقتصاد ز

درصد  25مسئوالن سازمان امور مالیاتی، بالغ بر 

فرار مالیاتی از علت از ظرفیت وصول مالیات به

این عدد برای سال  سفانهأشود، متدولت فوت می

زار میلیارد تومان برآورد شده ه 50معادل  1398

است که خسارت هنگفتی برای اقتصاد کشور 

باشد. می

 های مالیاتی معافیت -

که عمدتاً از  ،گستره است مالیاتی هایوجود معافیت

، از دیگر یی الزم نیز برخوردار نیستنداهدفمندی و کار

های مالیاتی در ایران محسوب ناکارآمدی شاخصدالیل 

افزوده کشور توجهی از ارزشمیزان قابل شود.می

باعث کاهش پایه شود و این امر مشمول مالیات نمی

شود، برای مثال لیاتی کشور بر حسب تولید میما

های زیادی از فعالیت توان به معافیت بخشمی

کشاورزی از پرداخت مالیات اشاره کرد. این در حالی 

درآمدی  یهااست که ممکن است برخی از این بخش

 از سایر صنایع و مشاغل داشته باشند.  مراتب بیشبه

های مالیاتی که توجیه دیگری از معافیتنمونه 

های مالیاتی هنرمندان است. عقالنی ندارد، معافیت

از  متوسط درآمد ساالنه بسیاری از هنرمندان بیش

کنان رحقوق و مزایای دریافتی ساالنه بسیاری از کا

دولت و بخش خصوصی است، با این وجود 

ات هستند.هنرمندان معاف از مالی

 مالحظات امنیت اقتصادی .4
های مهم و اصلی عنوان یکی از رکننظام مالیاتی به

قابل دستیابی به رشد و توسعه پایدار، نقش غیر

با این وجود،  ؛انکاری در امنیت اقتصادی کشور دارد

در کشور ایران نظام مالیاتی عملکرد مناسبی ندارد و 

ین مالیات در جایگاه مناسبی قرار نداشته است که ا

تواند آثار مخربی بر امنیت اقتصادی کشور موضوع می

امنیت اقتصادی این جمله تبعات ازداشته باشد. 

 وابستگی به درآمدهای افزایش توان بهموضوع می

مالی دولت اشاره ثباتی در تأمین نفتی و افزایش بی



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

              راهکارهاى افزایش ضریب نفوذ مالیاتى در کشور            

 تدبیر اقتصاد
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تأثیر های اقتصاد را نیز تحتبه تبع سایر بخش کرد که

 قرار خواهد داد. 

ها دو منبع اصلی درآمدهای نفتی و مالیات

های درآمدهای دولت هستند، با توجه به افزایش هزینه

دولت، در صورتی که عملکرد نظام مالیاتی بهبود نیابد 

توجهی نداشته باشند؛ و درآمدهای مالیاتی رشد قابل

یابد. سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت افزایش می

پذیری اقتصاد از بخش نفت افزایش تأثیراین اتفاق 

دهد و باعث تشدید امکان بروز بیماری هلندی در می

زا بودن شود. از سوی دیگر، با توجه به بروناقتصاد می

از نوسانات  پذیری آنماهیت درآمدهای نفتی و تأثیر

پذیری اقتصاد های نفتی، تأثیرقیمت نفت و تحریم

یابد ای نفتی افزایش میهها و تحریمداخلی از شوک

 یابد که اینثباتی بودجه دولت نیز افزایش میو بی

 شود دولت در تأمین مالیموضوع باعث می

 برو شود. با مشکل روهای تدوین شده سیاست

های مالیاتی و وجود از سوی دیگر عدم تنوع پایه

ها و های مالیاتی غیرهدفمند برای برخی بخشمعافیت

نارضایتی مردم از  تواند بهمالیاتی میمشاغل و فرار 

ناکارآمدی نظام عالوه بر این، حکومت نیز منجر شود. 

تواند به افزایش فاصله طبقاتی منجر شود که مالیاتی می

 همراه دارد.به تبع افزایش نارضایتی در جامعه را به

 گیری و پیشنهادهانتیجه
از منابع اصلی یکی عنوان ها بهرغم اهمیت مالیاتعلی

 جهت تحققگذار مالی درآمدهای دولت و ابزار سیاست

اقتصادی، تثبیت نوسانات اقتصادی و  رشد و توسعه

ها در ایران از جایگاه مناسبی بهبود توزیع درآمد، مالیات

های مالیاتی برخوردار نیستند. بررسی برخی از شاخص

لی، مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخ

سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت و 

گر پایین بودن نفوذ مالیاتی شاخص پوشش مالیاتی، بیان

ترین از مهم .ستعملکرد نامناسب نظام مالیاتی ا و

جمله عدم توان به مواردی ازدالیل ایجاد این شرایط می

های مالیاتی، گستردگی فرار مالیاتی و اقتصاد تنوع پایه

منظور لذا بههای مالیاتی اشاره کرد. ینی و معافیتزیرزم

د نظام مالیاتی و افزایش نفوذ مالیاتی بهبود عملکر

 شود: ه میئپیشنهادهای زیر ارا

بخشی به گسترش و تنوع: های مالیاتیگسترش پایه -

های مالیاتی که های مالیاتی از طریق تعریف پایهپایه

های جدیدی ظرفیتتواند اند میتاکنون وجود نداشته

برای اخذ مالیات ایجاد کند و از این طریق باعث 

افزایش درآمدهای مالیاتی شود. در این خصوص باید 

ای گونههای مالیاتی جدید بهتعریف پایه دقت شود که

های درآمدی وند که فشار اقتصادی بر دهکطراحی ش

امالک  متوسط و پایین ایجاد نکنند. مالیات بر عایدی

 سود سپرده بانکی و ثروت مازادو مالیات بر  سرمایه و

تواند باعث های مالیاتی است که میجمله پایهاز

 افزایش درآمدهای مالیاتی شود.  

گرفته برآوردهای صورت : مقابله با فرار مالیاتی -

دهد که در سال از سوی سازمان امور مالیاتی نشان می

که  درصد ظرفیت وصول مالیات 25حدود  1398

دلیل فرار باشد، بههزار میلیارد تومان می 50معادل 

صورت مقابله با فرار  در کهمالیاتی فوت شده است، 

مالیاتی از طریق شناسایی و برخورد قاطع با مجرمین 



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهکارهاى افزایش ضریب نفوذ مالیاتى در کشور 
تدبیر اقتصاد
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درآمدهای  مجاری فرار مالیاتی،و مسدود کردن 

 .تواند به میزان چشمگیری افزایش یابدمالیاتی می

کرد خصوص نحوه خرجدر مردمجلب اعتماد  -

یکی از  باید توجه داشت که: درآمدهای مالیاتی

های فرار مالیاتی، نداشتن اعتماد و اطمینان انگیزه

کرد درآمدهای مالیاتی است. در خرج ةمردم به نحو

صورتی که دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی هر 

ها و امور گذاری در زیرساختشهر را به سرمایه

تواند تأثیر زیربنایی همان شهر اختصاص دهد، می

ت به پرداخت مالیات ایجاد مثبتی در نگرش مردم نسب

 کند و در کاهش فرار مالیاتی مؤثر باشد. 

: و تبدیلهای مالیاتی هدفمند کردن معافیت -

سو، های مالیاتی غیرهدفمند از یکمعافیتوجود 

 گر، باعثیباعث تضعیف پایه مالیاتی، و از سوی د

ل دنباها برای پرداخت مالیات کمتر بهشود که بنگاهمی

ارهایی برای دستکاری در درآمدهای خود باشند راهک

که این امر به کاهش شفافیت، ایجاد انگیزه برای 

نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی را درجویی و رانت

های مالیاتی با هدف حمایت از معافیتهمراه دارد. به

بایست شوند. لذا میهای مشخصی وضع میفعالیت

ها بررسی ن معافیتای میزان مؤثر بودصورت دورهبه

بر اساس ها صورت پذیرد. و تغییرات الزم در آن

ا تعدیل ، با حذف یگرفته های صورتبررسی

هزار میلیارد  20 های غیرضروری بیش ازمعافیت

 تومان درآمد سالیانه جدید قابل وصول است.

های در دهه: کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی -

عنوان یک درآمدهای نفتی بهگذشته دولت همواره از 

پشتوانه قوی برای تأمین مخارج مالی خود برخوردار 

بوده است و به همین دلیل چندان به عملکرد بخش 

تولید و عمکرد نظام مالیاتی حساس نبوده است. 

رو، کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی، عالوه ایناز

که باعث ایجاد حساسیت بیشتر برای گسترش بر آن

شود، دولت را نسبت به عملکرد های مالیاتی میهپای

دنبال رونق که بهچرا ،کندتر میاقتصاد داخل حساس

 یابد. اقتصاد داخلی درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می

یکی از راهکارهای : مالیات بر درآمد شخصی -

افزایش درآمدهای مالیاتی، استفاده از مالیات بر درآمد 

( است. در شیوه اخذ مالیات به روش PITشخصی )

مالیات بر درآمد شخصی، مجموع درآمدهای یک فرد 

در اخذ شود. در نظر گرفته و مالیات بر آن وضع می

مالیات جدا، افرادی که بیش از یک شغل دارند، از 

های حقوق های جداگانه در هر یک از پایهمعافیت

درآمد  که در مالیات برحالیبرند، درخود بهره می

شود. بار در نظر گرفته میشخصی، معافیت تنها یک

مالیات بر درآمد های مهم یکی از ویژگیرو ایناز

 هایبردن از معافیتاست که امکان بهره شخصی این

که که عالوه بر آنرود؛ مالیاتی جداگانه از بین می

تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود، می

 عیت توزیع نیز تأثیر مثبت داشته باشد.تواند بر وضمی

منابع
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مرکز پژوهش های مجلس، بررسی مالیات ها در −
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