این  347هزار میلیارد را باید ســازمان امور مالیاتی تامین کند
اما آیا اقتصاد ایران ظرفیت تامین این میزان بودجه را از عواید
مالیاتی دارد؟ در این میان عملکرد نادرســت برخی ارگانهای
دولتی در این زمینه کامال مشهود است.
متاسفانه منطق صحیحی پشت سیستم بودجهریزی نیست و
کل مناسبات اقتصاد ایران را بهصورت سیستماتیک نمیبینند
و نمیتوانیم تعادل بهینهای را در بخشهای مختلف برای یک
هدف مشخص داشته باشیم.
عد م حمایت و همراهی ارگانها و افراد

اعضای سازمان امور مالیاتی با مشکل عدمحمایت و همراهی
ارگانها و افراد روبهرو هستند ،به عنوان مثال مالیات یک نهاد
صنعتی مشخص شده اســت و باید دریافت شود ،دستوراتی از
اســتانداری و یا دیگر نهادهای ذینفوذ میرسد که این پروسه
اخذ مالیات باید متوقف شود و همین قطعا در انجام درست امور
خلل ایجاد میکند .بسیاری از ارقام مالیاتی درشت از بخشهای
رانتی به دلیل همین عــدم هماهنگی میان بخشهای مختلف
پرداختنشده است.
سازمانهای وصولکنند ه مالیات در ایران با یکسری چالشهای
درونسازمانی نیز مواجه هستند از جمله:
ضعف آموزشدهی و آموزشپذیری

در ســازمانهایی همچون امــور مالیاتی که کامــا تکنیکال
هســتند ،اگر ضعف آموزشــی وجود داشته باشــد ،سریعا از
کارکردهای خود فاصله میگیرند و به ســمت انحراف حرکت
میکنند و متاســفانه این یکی از ضعفهای درونسازمانی در
ایران است.
کند بودن تحوالت تکنیکی

اکنــون در دنیا روش مالیاتســتانی تفاوت پیدا کرده اســت
و تحلیلگران با اســتفاده از دادههایی که از مودیان به دســت
میآورنــد ،روند تحــوالت را تعییــن میکنند .اینها پشــت
کامپیوترهای بزرگ با مختصات خاص فنی اطالعات اشخاص را
میگیرند و پس از بررسیهای گوناگون ،مختصات آن اشخاص
و مودیان را شناســایی میکنند و آن مختصــات مودیان را به
اظهارنامه مالیاتی افراد گره میزنند .در سازمان امور مالیاتی تا
به امروز سیستمی وجود نداشته و روش جمعآوری اطالعات از
مودیان سینجیم کردن افراد بوده است .فرایندها طوالنی بوده
و این فساد را در سیستم مالیاتی تشدید میکند.
انبوه معوقات

حجم عظیمی از مالیاتهای پرداختنشده وجود دارد که هنوز
به پول تبدیل نشدهاند یا آن مودیان مالیاتی خیلی گردنکلفت
هســتند یا ما سیســتم مالیاتی ناقصی داریم و البته مشکالت
دیگری همچــون کارتهــای بازرگانی موقت ،حســابهای
اجارهای و شرکتهای صوری نیز هســتند که این مشکالت را
ایجاد کردهاند .واحدیابی برای پرداخت مالیاتی در سیستمهای
مالیاتی دنیا ،بهصورت مکانیزه صورت میگیرد وقتی کســی
مجوزی برای راهاندازی یک مطب یا یک بنگاه اقتصادی دریافت
میکند ،اتوماتیک اطالعاتش وارد سازمان امور مالیاتی میشود.
این سیستم در اقتصاد ایران به ظاهر تعریفشده اما عمال تحقق
نمیپذیرد.

عدم شایستهساالری در انتصابات

یکی از معضالت اساسی نظام مالیاتی عدم شایستهساالری در
انتصابات است .نظام مالیاتی کامال یک نظام تکنیکال و تخصصی
است و نمیتوان از افراد غیرمتخصص برای حساب وکتابهای
مالیاتی استفاده کرد.
پایین بودن سهم مالیات امالک و مستغالت

امالک و مســتغالت در ایران بهرغم حجم باالیی که در ارزش
افزوده دارند و در حالیکه حدود  20درصد از نیروهای تخصصی
خود را برای بخش امالک و مستغالت گذاشتهایم اما نزدیک به
ســهچهارم درصد از درامدهای مالیاتی ما را تشکیل میدهند،
در حالیکه حجم درآمدی اینها اساسا غیرقابل باور است .فقط
ارزش خانههای خالی چند برابر کل بازار ســرمایه ایران است و
این یک فاجعه است که نمیتوان از این بخش مالیات گرفت.
سهم پایین مالیات خدمات و کمبود نیروی انسانی باکیفیت

ســهم پایین مالیات در بخش خدمات و کمبود نیروی انسانی
کارآمد نیز یکی دیگر از معضالت این حوزه است.
فرارمالیاتی

نهایتا اینکه بزرگترین چالش برون و درونســازمانی در کشور،
فرار مالیاتی اســت که یک چالش دووجهی درونســازمانی و
برونسازمانی است .محاسبات نشان میدهد  36هزار میلیارد
تومان حجم اقتصاد زیرزمینی کشور است که به خاطر این حجم،
مالیات از دست میدهیم .بر اساس اطالعات مراجع ،بین  15تا
 25میلیارد دالر سالیانه قاچاق صورت میگیرد .فرض کنیم 25
هزار میلیارد دالر در سال قاچاق داریم ،ارزش ریالی این حجم با
دالر  5هزار تومان میشود  125هزار میلیارد تومان که به دلیل
قاچاق از دست میرود .ما حدود  16هزار میلیارد هم در بخش
ارزشافزوده و هــم عملکرد از قبل قاچاق ،مالیات در ســال از
دست میدهیم و این اهمیت فرار مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی
را نشان میدهد.
اطالعات نشان میدهد در ایران اشخاص حقیقی وجود دارند که
بیشتر از اشخاص حقوقی مستحق پرداختهای مالیاتی هستند
و بهصورت شبکهای فعالیت میکنند ،اما هیچ جا ثبتنشدهاند.
حجم باالیی از اقتصاد کشــور را هدایت میکنند اما به عنوان
اشخاص حقیقی دیده میشوند ،نه مودیان مالیاتی .تشکیل یک
اداره برای ساماندهی به مالیات اشخاص حقیقی ضرورت دارد
و میتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهــد ،فرار مالیاتی را
کاهش دهد و منجر به توزیع عادالن ه درآمدها شود .برای دریافت
مالیات از افراد الزمه اولیه داشــتن یک بانک اطالعاتی جامع و
دقیق و کامل از مودیان مالیاتی و میــزان حقوق و درآمد آنها
است .صادرکنندگان ما عموما تولیدکنندگان اقتصادی نیستند و
ضرورتی ندارد که به آنها معافیتهای مالیاتی تعلق گیرد .نظام
مالیاتی ما نتوانســته مالیات عادالنه دریافت کند و شکافهای
طبقاتی در جامعه را از بین ببرد .مالیاتهای ســبز در دنیا در
این راستا است که برای افرادی که فعالیتهای زیانرسان برای
محیطزیست انجام میدهند ،مالیاتهای کالنی در نظر گرفته
شــود که فعالیتهای آنان را متوقف سازد ،اما در کشور ما هیچ
اتفاقی در این زمینه رخ نمیدهد و فعالیتهایی که در این زمینه
صورت میگیرد با هزینه تخریب محیطزیســت است که باید
سیاستهایی برای حل آن اتخاذ شود.
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