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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

نظــام مالیاتی کشــور از دیرباز همــواره از
موضوعــات مــورد بحــث و تحلیــل و نقد
کارشناسان بوده است؛ اینکه بخشهای مولد
در آن متضرر میشوند و در عوض بخشهای
نامولــد اقتصاد بهرهوران اصلــی از این نظام
هستند.
در نظامهای مالیاتی چنــد منبع مهم و اصلی بــرای دریافت
مالیات وجود دارد .یــک نظام مالیاتی کارآمد و هوشــمند در
دل یک سیســتم مالیاتی کارآمد و هوشمند معموال به گونهای
نرخها و قواعــد مالیاتی خود را تنظیم میکند که متناســب با
نقش و مولد بودن یا نبودن ،یا مناسب با ضریب نفوذ هر بخش،
مالیات را از آن بخشها دریافت کند .البته در دل این مناسبات و
سیاستگذاریها باید یکسری اهداف (اهداف توزیعی ،تخصیصی
و عدالت اجتماعی) را هم در قالب سیاستهای مالیاتی تعقیب
کرد.
کشــورهای ( )OECDاز اشــخاص حقوقی که همان شرکتها
هســتند به طور متوســط  11.9دهم درصد مالیــات دریافت
میکنند ،یعنی ســهم درآمدهــای مالیاتی کــه از این بخش
دریافت میشود حدود  12درصد اســت ،حقوق و دستمزدها
حــدودا  15درصد ،مشــاغل ،امالک و مســتغالت  32درصد
است ،ثروت 7/5 ،درصد و بخش کاال و خدمات که بیشتر بخش
مالیات غیرمستقیم و یا مالیات مصرف است ،حدود  41درصد
پرداخت میکنند .اما بررســی همین نسبتها در اقتصاد ایران
نشان میدهد بخش مولد اقتصاد تحتفشار مالیاتی قرار دارد
اما سایر بخشها که از یک منظر اقتصادی غیرمولدتر هستند،
مالیات کمتری پرداخت میکننــد و قریب به  50درصد درآمد
مالیاتی از اشخاص حقوقی دریافت میشود؛ اشخاصی که شفاف،
شناسنامهدار ،قابلشناسایی و قابلدسترسی هستند .حدود 6
درصد درآمدهای مالیاتی در بخش امالک و مستغالت است که
درآمد زیادی در این بخش وجود دارد و تقریبا دولت هیچ نقشی
ندارد .با همین نسبتها بخش ثروت اساسا رها شده و در بخش
کاال و خدمات نیز تحت تاثیر قوانین مالیاتی جدید که در مجلس
در حال پیگیری است ،میزان مالیات حدود  31درصد است که
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

همین میزان نیز قابلتامل است.
از لحاظ سیاستگذاری و تبیین پایههای نظام مالیاتی ،سیستم
مالیاتی کشور کارآمد نبوده و جهتگیریهای درستی نداشته
و در اقتصاد رانتی برای از بین بردن حداقل بخشی از رانت هیچ
تالشی نکرده و اتفاقا بخش شفاف را بیشتر مورد مواخذه مالیاتی
قرار داده است .نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ()T/GDP
در اقتصاد ایران  8تا  8/5بوده و اگر بخشی از عملکرد گمرک را
به سازمان امور مالیاتی اضافه کنیم نهایت  9درصد میشود ،اما
این برای کشورهای مختلف  34درصد است و این نسبتی است
که در واقع میتواند نشان دهد ضریب نفوذ نظام مالیاتی در کل
تولید ناخالص داخلی که هم ه این بخشهای مولد و غیرولد را در
برمیگیرد به چه میزان است.
این نسبت نشاندهنده آن اســت که اقتصاد عمومی یا بخش
مالیاتی ما به آن صورت نتوانســته متناســب با شرایط اقتصاد
کشــور عمل کند و نســبت مالیات بــه بودجه عمومــی و یا
شاخصهای دیگر نشاندهند ه این است که ما وضعیت مناسبی
نداریم .حدود  30تا  40درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم ما از
 200پروند ه مودیان بزرگ و  250پروند ه مودیان متوسط تامین
میشود ،یعنی نظام مالیاتی از این همه پیکره اقتصادی با نهایتا
 2هزار پرونده میتواند  50تا  60درصد درآمدهای مالیاتی خود
را وصول کند.
نظام مالیاتی کــه دامنه عملکردش در این حد اســت و آن هم
محدود به بخش مولد اقتصاد و اشخاص حقوقی شناسنامهدار
شود تکلیفش برای انجام ماموریتهایی چون عدالت درآمدی
و در واقع تسویهحســاب بخشهای رانتــی و گرفتن مالیات از
بخشهای غیرمولد روشن است و چندان جای بحث ندارد .در
اقتصاد ایران بهطور متوسط ســهم ارزشافزوده خدمات بین
 40تا  50درصد اســت و این میزان در سالهای مختلف متغیر
بوده اســت .ما از همین بخش که عمده مشاغل و اصنافمان در
این بخش جای میگیرند بهطور متوســط  4تــا  6درصد کل
درآمدهای مالیاتی را تامین میکنیم .یعنی از حولوحوش 40
تا  50درصد ارزشافزود ه تولید ناخالص داخلی فقط  4تا  6درصد
مالیات پرداخت میشود آنهم با هزینههای اجتماعی و سیاسی
بسیار گزافی که این نشان میدهد که ما سیستمهای اطالعاتی
کارآمدی هم برای شناسایی مبادی خلق و ایجاد ارزشافزوده در
کشور به شکل روشن نداریم .واقعیت امر این است که هر نظام
مالیاتی در بستر یک سیستم اقتصادی کار میکند و طبیعتا از
طریق ارتباط تنگاتنگی که با آن ســاختارها دارد عملکرد خود
را نمایان میکند.
نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ما در سال  6 ،92بوده
و با یک شیب نسبتا مالیمی افزایش پیدا کرده است و در سال
 96البته با لحاظ درآمدهای مالیاتــی حاصل از بخش واردات
در قسمت ارزشافزوده به  9میرسد .هم در برنامه پنجم و هم
برنامه ششــم هدفگذاری  12درصدی برای این بخش تعیین
شده بود اما بهرغم تمام تالشهای صورت گرفته ،محقق نشده
است .این افزایش مالیم هم به اصالح ساختارها و عملکرد نظام
مالیاتی برنگشــته بلکه به تغییر و تحوالت تقنینی بازمیگردد.
ما یک درصد در طول سالهای اجرای برنامه پنجم نرخ مالیات
بر ارزشافزوده را افزایش و پایه مالیاتی این قانون نوپا را هم هر
ســال با فراخوانهای مختلف افزایش میدادیم .شــاید بخش
قابل توجهی از این افزایش مالیم مربوط به این دو تحول عمده
میشود .یعنی ما اگر فرض کنیم این دو تغییر و تحول عمده هم

