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در بحث قوانین و مقررات مالیاتی ،ما نباید جزیرهای نگاه کنیم.
تمام اصالحات بعد از انقالب در نظام مالیاتی کشــور جزیرهای
بوده است .منســجمترین قانون مالیاتی که قانون مالیاتهای
مستقیم بوده است مصوب ســال  1345بود .بعد از انقالب یک
اصالح جزیرهای دهه 60و یک اصالح دهه  80و یکی نیز سال
 1394صورت گرفته اســت و هیچ موقع متناســب با شرایط و
مقتضیات اقتصاد و متناسب با تغییرات نهادی و کیفیت تولید
ناخالص داخلی و سایر بخشها یک قانون مالیاتی جامع و کامل
برای مدیریت اقتصاد نوشتهنشده است که بخشهای غیرولد،
رانتی و همه بخشهای دیگر را بتوان بــه صورت مدون در آن
جای داد.
از بین این سه نهاد قوانین و مقررات را راحتتر میتوان تدوین
کرد؛ چراکه در بخش اجرا مشکالت بسیاری وجود دارد و مجلس
از وظایف خود که هم نظارت است و هم تقنین تنها همین یک
کار قانونگــذاری را خوب اجرا میکند .ســازمان وصولکننده
مالیات هم متناســب با تغییرات روز اقتصاد بسترهای نهادی،
اطالعاتی و سایر مختصاتش تغییر مشهودی نداشته است.
چالشهای ســازمان وصولکننده مالیات در ایران به دو بخش
کلی تقسیم میشــود :یکی چالشهای برونســازمانی یعنی
چالشهایی که محیط بیرونی به ما تحمیل میکند که دســت
متولیان نظام مالیاتی نیست و یکی چالشهای درونسازمانی
اســت که باید از مبادی و مجاری خودمان بــرای اصالح آنها
استفاده کنیم .در اینجا به مهمترین چالشهای برونسازمانی
میپردازیم.
تداوم کسادی فضای کسبوکار

بدیهی است که باید کســبوکار و تولیدی باشد که بتوان از آن
مالیات گرفت .واقعیت این است که در سالهای بعد از انقالب،
بهویژه از دهه  90اقتصاد ایران وارد مرحله تازهای شــد که این
مرحله توام با محدودیتها و کاســتن از درجــه آزادی فعاالن
اقتصــادی در بخشهای مختلف بوده اســت .ما مشــکالت و
چالشهای نهادی بیشماری داشــتهایم و در اوج ناکارآمدی
مشغول فعالیت بودهایم و تحریمها ما را از همین نقط ه ناکارآمدی
هم دورتر کرده و وضعیت حال حاضر ما را طبیعتا دچار مشکل
کرده است .پس یکی از چالشهای برونسازمانی نظام مالیاتی
تداوم کسادی فضای کسبوکار است.
رانت و معافیتهای مالیاتی

موضوع دوم رانتی نــگاه کردن به بخشهــای مختلف و نفوذ
گروههای ذینفع بــرای معاف کردن خود در قانون اســت .در
زمین ه معافیتهای مالیاتی هر امتیازی که به هر بخشی پرداخت
میشود باید حســاب هزینهها و فرصتها دقیق صورت گیرد و
فرصتها به هزینهها بچربد .مثال به دارو معافیت تعلق میگیرد تا
کشور به لحاظ امنیت سالمت تضمین شود و برای همه طبقات
اقتصادی لذا بهتر است برای این کاال و تولیدکنندگان آن یک
امتیاز مالیاتی تعلق گیرد .به بخش کشاورزی در اکثر کشورهای
جهان معافیت مالیاتی تعلق میگیرد .به بخش کشاورزی تولید
یعنی به بخش زراعت و باغداری نه به صنایع تبدیلی و تکمیلی
آن معافیت مالیاتی تعلق میگیرد و منطق آن نیز این است که
کشــاورزان یک منطق اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و سیاسی
خاصی دارند کــه عالوه بر این موضوعات یــک جایگاه ویژه در
تامین امنیت غذایی کشور دارند و به همین دلیل دولت به سراغ
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مالیات گرفتن از آنها نمیرود.
در قانون مالیاتی ما این موارد مشاهده میشود ،اما غیراز اینها
موارد دیگری نیز مشاهده میشود که تعجببرانگیز است .مثال
به صادرکنندهای که تحت عنوان صنایع سیمان خاک کشور را
میفروشد ،معافیت مالیاتی داده میشود و به این صادرکنندهای
که ارز را به خارج از کشور میبرد و مثال در ترکیه ویال میخرد،
معافیت مالیاتی داده میشود یا مثال در معادن اصفهان ،کوه را
بدون هیچ ارزشافزودهای کندند و خاک آن را به خارج از کشور
فرستادند و درآمد ارزی فراوانی به دست آوردهاند .صنعتگری که
مشغول فروش ماده خام اســت ،مشمول معافیت مالیاتی است
و از این مصادیق در نظام مالیاتی ما بســیار زیاد اســت .مثال از
شرکتهای دانشبنیان به مدت  20سال هیچ مالیاتی دریافت
نمیشود یعنی ســه برابر دوره بازگشت ســرمایه در متوسط
صنایع اقتصاد ایران این شرکت مشمول معافیت مالیاتی است.
بعد لیست این شــرکتهای دانشبنیان که مورد بررسی قرار
میگیرد ،یکی از آنها به عنوانمثال شــرکت تولیدکننده گز
است! مصادیق این اقتصاد رانتی ،اینها است.
نبود استقالل سازمان امور مالیاتی

یکی دیگر از مشــکالت در این زمینه ،نبود اســتقالل سازمان
امور مالیاتی است؛ چراکه در هیچ کشــور موفقی سازمان امور
مالیاتی ذیل یک وزارتخانه وجود ندارد و کامال مســتقل است.
در کشــورهایی مانند ترکیه ،امور مربوط به ثبتاحوال ،ثبت
شــرکتها ،پرداخت یارانهها و دریافت مالیــات زیرمجموعه
یک نهاد اســت؛ چراکه میخواهند از زادوولد و از میزان درآمد
افراد جامعه اطالع داشته باشــند و مردم را به سه دسته تقسیم
میکنند .به یک عدهای تحت عنوان ســازمان هدفمند کردن
یارانهها باید پرداخت صورت گیرد و از عدهای از مردم تحت نام
سازمان امور مالیاتی باید پول دریافت شود و به عدهای هم کاری
نداشته باشــند؛ نه پولی از آنها گرفته شود ،نه به آنها چیزی
داده شــود .اما در ایران هر یک از این بخشها بهصورت مجزا و
جزیرهای فعالیت میکند .کســی که میلیاردها تومان مالیات
میدهد  45هزار تومان یارانه نیز دریافت میکند .پس استقالل
سازمان امور مالیاتی بسیار حائز اهمیت است.
محدود بودن پایههای مالیاتی

در اقتصادهــای مطــرح جهان بــه فراخــور مقتضیات خود
بخشهای قوی خود را به عنوان پایههای مالیاتی دولت تعیین
کردهاند تا بتوانند هم درآمدهای مکفی را پرداخت کنند و هم
فشار بار مالیاتی بخش مولد را کم کنند اما ما اصال به اینها فکر
نکردهایم .امروز وقتی جریان نقدینگی وارد مســکن میشــود
با این ابــزار به راحتی میتوان مازاد درآمــد این بخش را تحت
عنوان مالیات دریافت کرد و رمق داللــی در این بازار را گرفت،
اما متاسفانه از این ابزار هم استفاده نشده و پایههای مالیاتی ما
محدود است.
افزایش توقع سازمان به دلیل تنگناهای مالی

در ایران ،نفت و منابع درآمدزای دیگر تا حدودی تعطیل شده
و همه نگاهها به سمت نظام مالیاتی اســت تا بتواند  347هزار
میلیارد مخارج عمومی بودجه را تامین کند .اوال باید گفت این
 347هزار میلیارد چه ضرورتی دارد؟ آیا باید  347هزار میلیارد
باشد یا  400هزار میلیارد و یا  200هزار میلیارد؟! گفته میشود

