رخ نمیداد این نسبت کماکان روی  5و  6ثابت میماند یا نسبت
مالیات به مخارج دولت چندان تغییرات محسوسی نداشت .این
در حالی است که ما حداقل افق برنامهها و اهدافمان این بود که
اعتبارات هزینههای جاری دولت را از محل درآمدهای مالیاتی
و درآمدهای نفتی را برای ســرمایهگذاری و اقدامات عمرانی و
مسائلی از ایندست هزینه کنیم که در این نسبت هم مشاهده
میشــود این اتفاق هم رخ نداده است .نسبت مالیات به بودجه
عمومی هم بهتبع آن همین وضعیت را دارد.
در رابطه با درآمدهای مالیاتی در دو بخش مالیات مســتقیم و
غیرمستقیم (کاال و خدمات) ،الیحه سال  98به سازمان برنامه،
رقم  115هزار میلیارد تومان را پیشــنهاد کرد .در فرایندهای
بررسی در سازمان برنامه این عدد  126هزار و  600و در مجلس
اکنون به  140هــزار میلیارد تغییر یافته اســت .در این زمینه
متاسفانه کمتر شاهد یک منطق کارشناسی هستیم و فقط تراز
حساب بودجه مدنظر اســت و گویا هر جا مبلغی کسری ایجاد
میشود به تغییراتی در الیحه بودجه ایجاد شده است.
مثال در بخش مالیات بر ارزشافزوده  10هــزار میلیارد به این
بخش افزودهشده در حالیکه با همه فرمولهای کارشناسی ،ما
به یک عدد حدود  40هزار میلیارد رسیده بودیم .در این زمینه
یک فرمول و قاعده مشخصی وجود دارد و بر آن اساس  40هزار
و خردهای پیشنهاد شــده بود که در مجلس به این جمعبندی
رسیدند که  50هزار میلیارد شود .یا در ارتباط مالیات اشخاص
حقوقی غیردولتی (مالیات اشــخاص حقوقی دولتی در الیحه
بودجه مشخص میشود و معموال به این ردیف اعتراضی صورت
نمیگیرد و  7هــزار میلیارد این بخش همان اســت و تغییری
نکرده اســت) اما برای اشــخاص حقوقی غیردولتی این رقم را
بهشــدت افزایش دادهاند و  4هزار میلیارد تومان تحت عنوان
ردیف مالیات معوقات این بخش بــه آن اضافه کردهاند .این در
حالی اســت که ما اصال چیزی به اســم ردیف معوقات خاص
نداریم و هرچه وصول میکنیم سرجمع در نظر میگیریم و جدا

نمیکنیم چون فرایند حسابرسی و حصول مالیات یک فرایند
پویا و مستمری است و تفکیک این واقعا به این راحتی نیست و
این سبب میشود که سال بعد اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی
همان شــرکتها و بنگاههای تولیدی فشار مالیاتی بیشتری را
تحمل کنند .در ارتباط با مالیات بر ارزشافزوده  48هزار میلیارد
پیشبینیشده بود اما  10هزار میلیارد در مجلس به این مبلغ
اضاف ه شده و هیچ منطق فرمولی ندارد.
کارکرد هر نظام مالیاتی به ســه رکن اساســی وابســته است.
مالیات از تولید ناخالص داخلی در بخشهای مختلف به دست
میآید و یکی از پایههای اصلی ترکیب ،کیفیت و یا کمیت تولید
ناخالص داخلی کشــورها اســت .دومین رکن عملکردی نظام
مالیاتی کشور ،قانون و مقررات است و ســومین رکن سازمان
وصولکنند ه مالیات است .در مورد رکن اول ما حدود  10درصد
سهم بخش کشاورزی داریم .حدود  20درصد سهم بخش نفت
است و همین حولوحوش سهم بخش صنعت و معدن است و
نزدیک به  50درصد هم سهم بخش خدمات است .ما با توجهبه
این ترکیب  10درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در قانون
با دو حکم معاف کردیم ،بخش کشاورزی را بهطور کلی از سبد
مالیاتی بیرون نگذاشتهایم که فقط بخش صنعت ،نفت و معدن
و خدمات باقی میماند .از بخش خدمات که تبلورش اصناف و
مشاغل است به دلیل معذوریتهای سیاسی و آسیبهایی که
این برخورد مالیاتی با اینها میتواند داشته باشد ،مالیات چندانی
دریافت نمیشود.
اگر بخش نفت و کشــاورزی که قانونا از پرداخت مالیات معاف
اســت را کنار بگذاریم عمال  30درصد از تولید ناخالص داخلی
کنار نهاده میشــود 10 .درصــد مالیاتی هم بــه فراخورهای
گوناگــون به افراد مختلف داده شــده اســت .با این حســاب
سرانگشتی حدود  30الی  40درصد و نهایتا  50درصد از تولید
ناخالص داخلی قانون مشمول مالیات است .این کیفیت یکی از
ارکان مالیاتی کشور است.
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397
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در رابطــه با درآمدهــای مالیاتی
در دو بخــش مالیات مســتقیم
و غیرمســتقیم (کاال و خدمات)،
الیحه سال  98به سازمان برنامه،
رقم  115هزار میلیــارد تومان را
پیشــنهاد کــرد .در فرایندهای
بررســی در ســازمان برنامه این
عدد  126هزار و  600و در مجلس
اکنون به  140هزار میلیارد تغییر
یافته است.
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