
4 اقدام مالياتي دولت سيزدهم
علي اكبر عليزاده برمي، نماينده مردم دامغان در مجلس معتقد است 
جلوگيري از فرار مالياتي و شفاف س��ازي وضعي��ت پرداخت ماليات، 
انتشار صورت هاي مالي ش��ركت هاي دولتي، س��اماندهي ماليات بر 
خانه هاي خالي و الزام بانك ها به دست برداش��تن از بنگاه داري، چهار 
اقدام مهم دولت سيزدهم است. براي نخستين بار در سال هاي اخير 
بود كه با وج��ود افزايش كلي درآمدهاي مالياتي توس��ط مجلس، اما 
مبلغ ماليات پرداختي توسط اش��خاص افزايش نيافت، زيرا افزايش 
درآمدهاي مالياتي ناش��ي از ش��فافيت و جلوگيري از فرار مالياتي و 

ساماندهي پوزهاي تجاري بود. 
دولت بيش از مبلغ پيش بيني ش��ده در ۹ ماه نخس��ت امسال درآمد 
مالياتي داشته اس��ت. موضوع دومي كه در اين دوره وزارت اقتصاد با 
آن روبه رو بوديم، حسابرسي ش��ركت هاي دولتي بود، شايد در طول 
تاريخ بودجه ريزي براي نخستين بار باشد كه نزديك به هزار شركت 
از شركت هاي دولتي حسابرس��ي و صورت هاي مالي آنها شفاف شده 
است. نكته جالب اين اس��ت كه اين صورت هاي مالي انتشار عمومي 
يافته اند كه طبيعتاً اثرات خود را بر شفاف سازي و كاهش فساد خواهد 
گذاش��ت كه اين اقدام، موجب اعتماد مردم مي شود و شركت هم اگر 
زيانده باشد، سعي مي كند اوضاع خودش را سامان دهد و اگر سودآور 
باشد، وقتي به بورس مي رود، مردم از آن استقبال مي كنند و در نهايت 

به انضباط مالي خواهيم رسيد. 
با همه مش��كالتي كه حول و حوش ماليات بر خانه هاي خالي وجود 
داش��ت و جوس��ازي ها مبني بر اينكه طرح موفقي نب��وده و موجب 
فرار سرمايه ها ش��ده اس��ت، اما حقيقت موضوع اين اس��ت كه ما تا 
پيش از اين اقدام حتي س��امانه اي نداش��تيم كه بدانيم به چه ميزان 
خانه خالي در كش��ور وجود دارد و چه افرادي در اين حوزه مش��غول 
به سوداگري هس��تند. موضوع ديگري كه نش��ان از موفقيت وزارت 
اقتصاد در دوره كنوني دارد، اجبار و الزام بانك ها به دست برداش��تن 
از بنگاه داري است، اگرچه اين طرح، در ابتداي راه قرار دارد، اما مهم 
اين اس��ت كه اين كار، كليد خورده و نتيجه اش اين بوده كه بانك ها 
۳۰ هزار ميليارد تومان از اموال مازاد خود را فروختند. ش��واهد نشان 
مي دهد كه بنگاه داري بانك ها آرام آرام در حال كوچك شدن است و 
 بانك ها در حال بازگش��ت به ايفاي نقش اصلي خودش��ان در اقتصاد 

هستند. 
اينها اقدامات بس��يار بزرگي اس��ت كه انجام ش��ده ي��ا كليد خورده 
اس��ت. اگر اين اقدامات تكميل ش��ود، يعن��ي بانك ها ب��ه كار اصلي 
بانكي خودش��ان بپردازند، فراره��اي مالياتي به ش��دت كاهش يابد 
و به صفر نزدي��ك ش��ود و همچنين موض��وع ماليات ب��ر خانه هاي 
خال��ي آرام آرام ج��ا افتاده و به س��رانجام برس��د، س��هم ماليات در 
 بودجه رش��د پايدار پيدا كرده و از وابس��تگي به نفت براي هميش��ه 

نجات مي يابيم. 

آيا همانطور كه ارزش هر چيزي ناشي از كاري است كه در آن 
صورت گرفته است و به مقدار كاري است كه در آن صورت گرفته 
است، قدرت ايجاد ارزش هر چيز نيز به اندازه ارزش خود آن چيز 
است؟ يا ممكن است چيزي بيش از اندازه ارزشي كه دارد ارزش 
ايجاد كند و به عبارت ديگر بيش از اندازه كاري كه در ايجاد آن 
صورت گرفته كار تحويل دهد؟ به عبارت ديگر آيا مقدار كاري 
كه از اشيا ساخته است، حداكثر مساوي است با مقدار كاري كه 
در آنها تراكم يافته و هر چيزي فقط قادر است مقدار كار متراكم 
شده در خود را به ديگري منتقل كند،يا قادر است بيش از آن 
مقدار كاري كه صرف خودش شده است به ديگري منتقل كند؟ 
به عبارت ديگر، مطابق اصطالح ماركسيست ها، آيا ارزش اشيا 
ثابت است يا متغير؟ يا شق س��ومي در كار است و بايد قائل به 
تفصيل شد و آن اينكه بعضي اشيا  قادر نيستند و بعضي اشيای 
ديگر قادرند. اگر اينچنين است رمز اين تفاوت در كجاست؟ آيا 
نظريه ارزش اضافي كارل ماركس سرمايه داري را ظالمانه جلوه 
داده يا برعكس، آن را عادالنه جلوه داده است؟ به عبارت ديگر 
آيا ماركس س��رمايه داري را از جنبه اخالقي و حقوقي تبرئه و 
تطهير كرده و قانون مفرغ را تصحيح كرده است يا ظالمانه بودن 
آنها را به ثبوت رسانده است؟ ارزش اضافي از نظر ما مربوط به 
عادالنه نبودن مزد اس��ت از طرفي و به استثمار مصرف كننده 
است، از طرف ديگر و  مربوط به ماشين است از جانب سوم. آيا 
سودي كه بازرگان مي برد سهمي از اضافه ارزش توليدكننده 
است، آنچنانكه سوسياليست ها مي گويند، در نتيجه بازرگان 
توليدكننده را استثمار مي كند، يا سودي كه مي برد اگر زائد بر 
مقدار كار و ابتكاري است كه به خرج مي دهد استثمار مصرف 
كننده است نه ش��ركت در ارزش اضافي توليدكننده )و يا هر 
دو(؟ سوسياليست ها روي قاعده اي كه دارند مبني بر اينكه هر 
چيزي جبراً حدود قيمت واقعي خود به فروش مي رسد و بازار 
تعيين كننده ارزش واقعي اس��ت، ناچارند كه سودهاي نارواي 
بازرگاني را تعدي به حقوق توليدكنندگان بدانند و بس، اما به 
نظر ما كه اين مطلب را قبول نداريم سود نارواي بازرگان ممكن 
است تعدي به حقوق توليدكننده باشد و ممكن است تعدي به 

حقوق مصرف كننده بوده باشد. 

 رد قاعده سوسياليست ها

طبع�ًا رهياف�ت جمه�وري اسالم�ي اي�ران مبن�ي بر

 

»نه شرقي، نه غربي« درباره همه ساحت ها از جمله اقتصاد 
صدق مي كند. نفي نظام هاي اقتص�ادي نئوليبراليسم و 
كمونيسم با پشتوانه »نظام اقتصادي اسالم« است، اما اين 
نظام آنطور كه بايد، معرفي و مورد توجه قرار نمي گيرد.

از اين جه�ت در سلسله مطالبي كتاب »نظ�ري به نظام 
اقتصادي«، مجموعه يادداشت هاي متفكر شهيد استاد 

مرتضي مطهري را بازخواني مي كنيم. 

مالي�ات يك�ي از الزام�ات پيش بين�ي ش�ده در 
قانون اساسي به منظور تأمي�ن بخشي از مخارج 
دولت است ك�ه طبق همين قان�ون هرگونه وضع 
آن بايد ب�ه  موجب قان�ون باشد؛ چ�ه آنكه طبق 
اصل 51 قان�ون اساسي»هيچ ن�وع ماليات وضع 
نمي شود مگر ب�ه موجب قانون. م�وارد معافيت و 
بخشودگ�ي و تخفي�ف مالياتي به موج�ب قانون 
مشخ�ص مي شود« ام�ا مهم ت�ر از آن »چگونگي 
ماليات ستاني« است كه مع األسف متوازن نيست 
و به  عبارتي شاهد »شك�اف مالياتي« هستيم كه 
شاخص نشان دادن مابه التفاوت »ظرفيت مالياتي« 
و »ماليات دريافت شده« است. غالبًا دولت ها قبل 
از پرداخ�ت حقوق كارمن�دان و كاركن�ان خود، 
ماليات آنه�ا را كس�ر مي كنند و ب�ه همين دليل 
اين گروه يك�ي از تأمين كنندگ�ان اصلي ماليات 
دولت هستند، ام�ا در مقابل گروه ه�اي متعددي 
از جمله بخ�ش خصوص�ي هستند ك�ه حاضر به 
پرداخت مالي�ات نيستند و دولت ه�ا نيز به دليل 
ناكارآم�دي و ضعف مفرط موجود ت�وان ستاندن 
ماليات از هم�ه مشموالن مالي�ات را ندارند. فرار 
مالياتي، تشخيص ن�دادن صحيح پايه هاي جديد 
مالياتي، اعمال تخفيف هاي ماليات�ي بالوجه و... 
از جمله شئون شكاف ماليات�ي به شمار مي رود و 
طبق برخي آمارها تا حدود 200هزار ميليارد تومان 
نيز برآورد مي شود. طبعًا نتيج�ه چنين تبعيضي 
كاهش بهره وري و تعميق شكاف طبقاتي مي شود. 
نقش نظام هاي ماليات��ي در هر كش��وري در تأمين 
درآمده��ا از محل منابع مالياتي حائز اهميت اس��ت 
و اهميت اين موضوع بر هيچ كس پوش��يده نيس��ت. 
در بعد اجتماعي، هدف اصل��ي وضع ماليات، كاهش 
فاصله تأمين طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست. به 
دليل نقش خاص ماليات و تأثيرآن، موضوع ماليات، 
قوانين ساز و كارهاي مربوط به آن، از گذشته تاكنون 
مورد توجه صاحب نظران اقتصاد، سياست گذاران و 
حتي عموم مردم و غيره بوده اس��ت. در اين گزارش 
براي آشنايي با نظام مالياتي بايد گريزي به يكسري 
واژه ها در اقتصاد زده شود. در علم اقتصاد واژه اي تحت 
عنوان مالي��ات داريم. واژه اي ك��ه در زندگي روزمره 
اين روز ها بيشتر قابل ملموس است. جان كالم آنكه 
ماليات نوعي هزينه است كه افراد جامعه آن را براي 
بهره ب��رداري از امكانات، منابع، خدم��ات عمومي و 
ضروري، تضمين امنيت و دف��اع همگاني و عمران و 
آباداني يك كشور به دولت خود پرداخت مي كنند و 
در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت يا 
بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است كه نصيب 
دولت مي شود، زيرا دولت ابزار و امكانات دستيابي به 
درآمد و سودها را براي آنها فراهم كرده است. پرداخت 
ماليات يكي از رويدادهاي ناخوشايند براي اكثريت 
مردم است كه اين روزها بسيار به چشم مي آيد، آنها 
تا جايي كه بتوانند از پرداخ��ت آن اجتناب خواهند 

كرد كه خود اين امر مش��كالت و مسائلي رابه وجود 
مي آورد. از آنج�ا ك�ه مالي���ات يك�ي از اصلي تري�ن 
درآمده�اي دول�ت محس�وب مي ش�ود، ت�الش ب�راي 
مج�اب ك�ردن م�ردم ب�ه پرداخ�ت آن و جلوگي�ري از 

ف�رار ماليات�ي يك�ي از اولويت ه�اي دول�ت اس�ت. 
ماليات عمده ترين منبع مالي دولت در اغلب كشورها 
و به ويژه كشورهاي توسعه يافته است و براي تأمين 
مخارج دولت از اهميت زيادي برخوردار است، اما در 
كشورهاي در حال توسعه به دليل وجود ساختار تورمي 
و ركودي و كارا نبودن نظام مالياتي، درآمدهاي مالياتي 
درصد ناچيزي از توليد ناخالص اين كشورها را تشكيل 
مي دهند. ايران نيز به عنوان يكي از كشورهاي در حال 
گذار، به دليل شفاف نبودن و ناتواني نظام مالياتي در 
شناسايي صحيح درآمد بنگاه ها و افراد، عموماً ميزان 
ماليات تشخيصي ناچيز بوده و اغلب با ميزان ماليات 
واقعي تفاوت قابل توجهي دارد. در اين راس��تا، دولت 
به عنوان يكي از ذي نفعان كليدي ش��ركت ها، براي 
تش��خيص ميزان ماليات، ب��ر اظهارنامه هاي مالياتي 
كه توس��ط مؤديان مالياتي تنظيم و تسليم مي شود، 
تكيه مي كند. به رغم تكيه دولت ب��ر اظهارنامه هاي 
مؤديان، ماليات ابراز شده با ماليات تعييني در بيشتر 
موارد يكسان نيست كه اصطالحاً به آن شكاف مالياتي 
گفته مي شود. ش��كاف مالياتي به معناي تفاوت كل 

مقادي��ر ماليات هاي بده��كار به دول���ت و پرداخت 
ماليات است. مس��ئله اساسي اين اس��ت كه مطابق 
برخ��ي بررس��ي ه�ا، درآم�دهاي مالي�ات��ي دريافت 
نش��ده و در نتيجه فعاليت هاي زيرزمين��ي در ايران 
ب�زرگ و ظاهراً در حال رشد هستند. مطالعات نشان 
مي دهد كه ش��كاف مالياتي س��هم عظيمي از توليد 
ناخالص داخلي اي���ران را دربرم�ي گي�رد، بن�ابراين، 
پ�رداختن ب���ه آن مي تواند نقش مؤث��ري در جهت 
 دس��تيابي ب�ه اه�داف نه�ايي سياس�ت ه�اي كالن 

داشته باشد. 
بررس��ي ش��واهد آماري موجود در نظ���ام مالي�اتي 
اي�ران و مقايسه نسبي آن با ساير كشورها نيز حاكي 
از وج�ود ي�ك ش�كاف مي�ان وضعيت مالياتي موجود 
در اقتصاد ايران ب�ا ش���رايط مطل�وب آن ب�وده ك�ه 
بايد مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر، سياست هاي 
نادرس�ت ني�ز مي تواند وضعيت موجود در جامعه را 
وخيم تر سازد. شكاف مالياتي از دو بخش عمده فرار 
مالياتي و اجتناب مالياتي تش��كيل شده است. فرار 
مالياتي، نوعي تخل��ف از قانون اس��ت. وقتي مؤدي 
مالياتي از گزارش درس��ت درباره درآمدهاي حاصل 
از كار يا س��رمايه خود كه مش��مول پرداخت ماليات 
مي شود، امتناع كند، عمل غيررسمي انجام مي دهد 
كه او را از چش��م مقامات دولتي و مالياتي كشور دور 

نگه مي دارد. اجتناب از مالي��ات، از خألهاي قانوني 
در قان��ون ماليات ها نش��ئت مي گي��رد. در ارتباط با 
اندازه گيري شكاف مالياتي خود به دو بخش خالص 
و ناخالص تقس��يم مي شود. ش��كاف مالياتي خالص 
و ناخال��ص تعاريف متعددي دارند. ش��كاف مالياتي 
ناخالص به عنوان مق��دار بدهي مالياتي براي س��ال 
مالي مفروض تعريف مي شود كه به طور داوطلبانه و 
سرموعد پرداخت نشده است. شكاف مالياتي خالص 
نيز به عنوان ش��كاف مالياتي ناخالص منهاي مقدار 
ماليات جمع آوري شده براي سال مالي يا به عبارتي 
مقدار بده��ي مالياتي حقيقي براي يك س��ال مالي 

مفروض كه پرداخت نشده است، تعريف مي شود. 
   ميزان تحقق درآمده�ای مالياتی، ضروری 

اما نامشخص!
علي ملك زاده، مدير گروه ماليات انديشكده اقتصاد 
مقاومتي به »جوان« مي گويد: »ش��اخص ها بهترين 
ابزار براي شناخت وضع موجود هستند؛ هرچند بايد 
مراقبت كرد كه توجه به شاخص هاي غير اولويت دار 
موجب گمراهي در حركت به س��مت مقصد نش��ود، 
بنابراين ش��اخص ها بايد ب��ا دقت تعيين ش��وند. در 
بين شاخص ها يكي از مهم ترين آنها كه مي تواند نخ 
تسبيح باشد و بخش خوبي از تحقق اهداف سازمان 
امور مالياتي را نشان مي دهد، ميزان تحقق درآمدهاي 

مالياتي اس��ت، اما در اين ميان بايد توجه داشت كه 
نس��بت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي 
يا نس��بت آن به بودجه دولت، شاخص هاي مناسبي 
در ارزيابي عملكرد س��ازمان امور مالياتي نيستند و 
انتقادات زيادي از جمله نحوه محاسبه يا مرتبط بودن 
با متغيرهاي متع��دد خارج از كنترل س��ازمان امور 

مالياتي، به آنها وارد است.« 
وي مي افزايد: »ش��اخص مهمي ك��ه در اين زمينه 
مي تواند راهگشا باشد، شاخص ش��كاف مالياتي، به 
معني نسبت ماليات هاي از دست رفته به درآمدهاي 
وصولي است. اين شاخص به درستي نشان مي دهد 
كه سازمان امور مالياتي چقدر توانسته است ظرفيت 
ماليات ستاني را محقق كند. برخي كشورها از جمله 
كانادا هزينه هاي زيادي براي س��نجش اين شاخص 
انجام مي دهند تا بتوانند وضعيت آن را بررسي كنند. 
برخي كش��ورها از جمله انگليس ني��ز گزارش هاي 
مفصلي درخصوص شاخص ش��كاف مالياتي منتشر 

مي كنند.«
   تعارض منافع مانع ارزيابي عملكرد

 ملك زاده ادامه مي دهد: »در ارزيابي عملكرد سازمان 
امور مالياتي، بايد به دنبال اصلي ترين شاخص ها باشيم 
و در اين زمينه، مهم ترين ش��اخص ش��كاف مالياتي 
اس��ت. در حال حاضر مطالعات مناسبي درخصوص 
ميزان فرار مالياتي انجام نشده و آمارهاي پراكنده اي 
كه مطرح مي ش��ود از حدود يك س��وم تا هفت برابر 
درآمدهاي وصولي را براي ميزان فرار مالياتي تخمين 
می زنند! درخصوص محاسبه و كاهش فرار مالياتي نيز 
در حال حاضر متولي خاصي وجود ندارد و سازمان امور 

مالياتي بايد در اين زمينه متولي باشد.«
كارشناس مسائل اقتصادي خاطرنشان مي كند: »در 
تعيين شاخص ها يك مس��ئله تعارض منافع است و 
در اين زمينه نبايد هر دس��تگاهي خودش شاخص 
گذاري كند و ارزيابي ش��اخص ها را ني��ز انجام دهد، 
بنابراين ب��راي تعيين ش��اخص ها و ارزيابي وضعيت 
شاخص ها بايد نهادي به شكل تخصصي تشكيل شود 
و بر كيفيت تغيير ش��اخص ها نظ��ارت كند، در حال 
حاضر در بسياري از زمينه ها ش��اخص ها به درستي 
محاسبه نمي شود و اعداد و ارقام آنطور كه بايد گزارش 

نمي شود كه ريشه در اين تعارض منافع دارد.«
 جمع بندي

با توجه به مباحث مطرح شده ماليات يكي از پايه هاي 
درآمد دولت هاس��ت، ولي بايد عادالنه اعمال ش��ود 
اينكه مالي��ات گروهي قبل از پرداخت حقوق ش��ان 
دريافت ش��ود و در مقابل گروه هاي مختلف به دليل 
ضعف دولت از پرداخت ماليات طف��ره روند، نه تنها 
هيچ تناس��بي با عدالت اجتماعي ندارد، بلكه منجر 
به كاهش به��ره وري خواه��د ش��د، بنابراين دولت 
مكلف اس��ت با تمهيدات عاقالنه و قاعده مند نسبت 
به س��اماندهي فرآيندهاي دريافت مالي��ات از همه 

مشموالن مالياتي اقدام كند. 

گروه »ماليات« انديشكده اقتصاد مقاومتي اخيراً در 
يك گزارشي با عنوان »برآورد ميزان شكاف مالياتي در 
ايران همراه با بررسي تجارب جهاني« آورده بود ميزان 
درآمد مالياتي از دس��ت رفته ناشي از فرار و اجتناب 
مالياتي و ساير مسيرهاي ممكن را اصطالحاً »شكاف 
مالياتي« مي نامند. ش��كاف مالياتي به معني ميزان 
درآمدهاي مالياتي از دس��ت رفته بر مبناي قوانين 
و مقررات فعلي اس��ت. اين مفه��وم مقابل »تمكين 
مالياتي« قرار دارد و ش��اخصي فراتر از فرار مالياتي 
اس��ت. مزاياي متعددي ب��راي اندازه گيري و تحليل 
ش��كاف مالياتي وجود دارد. ش��كاف مالياتي ابزاري 
مفيد براي درك اندازه نس��بي و ماهيت عدم تمكين 
مالياتي است. از اين درك مي توان در موارد مختلفي 
اس��تفاده و بهره ب��رداري كرد. درك حجم ش��كاف 
مالياتي و محاس��به آن به سياستگذار كمك مي كند 
با استفاده از ظرفيت موجود، كارايي نظام مالياتي را 
باال ببرد و با كشف عوامل شكاف مالياتي، نارسايي ها 
و عملكردهاي نامناس��ب را كاهش دهد. محاسبه و 
تحليل شكاف مالياتي مي تواند پايه اصالحات مالياتي 
از نظر ساختاري، قانوني، فرآيندي، نرم و حتي عوامل 
بيروني باشد. در واقع درك ميزان كارايي نظام مالياتي 
به يك شاخص مناسب به نام ش��كاف مالياتي يا نرخ 
تمكين داوطلبانه نياز دارد. بخش مهمي از محاسبه 
شكاف مالياتي به محاسبه اقتصاد غيررسمي بستگي 
دارد. مطالع��ات و برآوردها در مورد مي��زان اقتصاد 
غيررسمي ايران بس��يار پراكنده و متفاوت است. لذا 
در اين گزارش، به روزترين برآورد كه تا سال ۲۰۱۸ 
انجام شده و متعلق به بانك جهاني بود، انتخاب شد. 
اين آمار مبناي محاس��به اقتصاد غيررسمي در سال 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ قرار گرفت و براساس آن ميزان شكاف 
مالياتي ناشي از اقتصاد غيررسمي در ايران برآورد شد. 
همچنين در مورد شكاف مالياتي ناشي از عدم تمكين 
موديان كه مربوط به بخش شفاف اقتصاد كشور است، 
به دليل احاطه و دسترسي س��ازمان امور مالياتي به 
پرونده هاي مالياتي، از آمارهاي سازمان استفاده و با 

ارقام قبلي تركيب شد. 
اين پژوهش با مالحظ��ه حداقلي ترين حالت ممكن 
و مبنا قراردادن آم��ار معتبر بانك جهان��ي از ميزان 
اقتصاد غيررسمي كش��ور تهيه شده است. نتايج اين 
پژوهش نش��ان مي دهد روند ميزان شكاف مالياتي 

در كشور از س��ال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نش��انگر افزايش 
رقم مطلق شكاف مالياتي از ۷۵ هزار ميليارد تومان 
در س��ال ۹۲ به ۱۳۲هزار ميليارد تومان در سال ۹۹ 
اس��ت. همچنين شاخص نسبت ش��كاف مالياتي به 
كل ظرفيت بالقوه درآمد مالياتي در س��ال ۱۳۹۹ به 
۳۵ درصد رسيده است. اين نس��بت به طور متوسط 
در هشت سال گذش��ته ۴۱درصد بوده است، اين در 
حالي است كه اين ش��اخص در كشورهاي پيشرو در 
نظام مالياتي به طور متوس��ط ۱۵درصد بوده است. 
بررسي ش��كاف مالياتي به تفكيك پايه هاي مالياتي، 
اطالعات ارزش��مندي را در اختيار قرار مي دهد. اين 
روش مرسوم جهاني، پايه هاي مالياتي داراي اهميت 
بيشتر براي كاهش شكاف مالياتي را نمايان مي كند. 
عالوه بر آن به سياس��تگذار كمك خواه��د كرد كه 
راهكار خاص و متناس��ب با هر پاي��ه مالياتي را براي 

كاهش شكاف مالياتي ارائه دهد: 
۱. حدود ۶۲درصد از شكاف مالياتي در كشور با حجمي 
بيش از ۸۲ هزار ميليارد تومان مربوط به شكاف مالياتي 
در ماليات بر درآمد اش��خاص حقيقي است. جزئيات 

اين آمار نشان مي دهد كه بيش��ترين شكاف مالياتي 
در ماليات بردرآمد مربوط به ماليات بر مش��اغل )۵۹ 
درصد از كل شكاف مالياتي( است. همچنين كمترين 
ميزان ش��كاف مالياتي نيز مربوط به ماليات بر حقوق 
)يك درص��د( اس��ت. در امريكا و بريتانيا نيز ش��كاف 
مالياتي ماليات بردرآمد اش��خاص حقيقي بيشترين 
سهم را در بين ش��كاف ماليات ساير پايه هاي مالياتي 
داراس��ت. براساس تحقيقات انجام ش��ده ثروتمندان 
بيشترين فرار مالياتي را دارند وآمار خزانه داري امريكا، 
بيش از ۱۶۳ميلي��ارد دالر فرار ماليات��ي يا به عبارتي 
ديگر ۲۸درصد از شكاف مالياتي مربوط به يك درصد 

ثروتمند در اين كشور بوده است. 
۲. وضعيت شكاف مالياتي در بخش اشخاص حقوقي 
نيز نامناسب اس��ت و س��هم اين پايه مالياتي از كل 
ش��كاف طي س��ال هاي ۹۲ تا ۹۸ به ط��ور ميانگين 
۴۲/۷۳ درص��د ب��وده و نس��بت ش��كاف مالياتي به 
درآمدهاي مالياتي اين بخش ۱۴۸درصد در س��ال 
۲۰۱۴ )۱۳۹۳( بوده اس��ت، در حالي كه اين نسبت 
براي س��ه كش��ور بريتانيا، كانادا و اس��تراليا به طور 

ميانگين ۸/۴درصد بوده است. اين نسبت در سال هاي 
اخير طبق گزارش هاي سازمان امور مالياتي كاهش 
قابل توجهي داش��ته كه البته دليل آن محل س��ؤال 
است. برآورد ش��كاف مالياتي اش��خاص حقوقي در 
ايران در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتيب ۳۳/۱۶ و ۳۲/۲ هزار 

ميليارد تومان است. 
۳. ماليات ب��ر مصرف در اي��ران به دو دس��ته عمده 
ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر واردات تقس��يم 
مي شود. بررسي روند شكاف ماليات بر مصرف از كل 
شكاف مالياتي نشان مي دهد سهم شكاف ماليات بر 
مصرف از كل ش��كاف مالياتي رو به افزايش بوده و از 
۵/۱ درصد در سال ۹۲ به ۱۴/۴۴ درصد در سال ۹۸ 
و ۱۳/۱ درصد در سال ۹۹ رسيده است. در مورد سال 
۹۹ نيز بر اساس محاس��بات گزارش، ميزان شكاف 
مالياتي برآورد شد و براساس آن سهم هر پايه مالياتي 
از كل شكاف و نسبت شكاف مالياتي به درآمد مالياتي 
وصول شده هر بخش سنجيده شد. محاسبات نشان 
مي دهد ميزان ش��كاف مالياتي در سال ۹۹ به اندازه 
۷۰ درصد از درآمد وصولي در همان سال بوده است، 

يعني به ميزان ۱۳۱/۳ هزار ميلي��ارد تومان كه ۷۰ 
درصد از كل درآمد وصولي در سال ۹۹ )۱۸۷/۶هزار 
ميليارد تومان( بوده، درآمد از دس��ت رفته مالياتي 
وجود دارد كه ع��دد قابل توجهي اس��ت. البته الزم 
به ذكر است كه محاس��بات انجام شده، تعديل شده 
محاسبات سازمان امور مالياتي با معيارهاي مشخص 
است و اين احتمال وجود دارد كه شكاف موجود بسيار 

بسيار بيشتر از ميزان محاسبه شده باشد. 
در ساير كشورها نيز ش��كاف مالياتي اهميت داشته 
و محاسبه و تحليل مي ش��ود. دولت بريتانيا هر ساله 
شكاف مالياتي را محاس��به و منتشر مي كند. كاهش 
ش��كاف مالياتي از اولويت ها و اصلي ترين برنامه هاي 
اداره ماليات و گمرك بريتانياس��ت. كانادا در س��ال 
۲۰۱۶ واحد ويژه اي جهت محاسبه ش��كاف مالياتي 
راه اندازي كرد ك��ه بودجه اين واح��د ۴۴۴ ميليون 
دالر در سال ۲۰۱۶ بود. شكاف مالياتي در كانادا به دو 
روش شكاف پرداخت و اقتصاد زيرزميني اندازه گيري 
شده است. در امريكا نيز شكاف مالياتي توسط اداره 
درآمد داخل��ي امريكا، در بازه هاي زماني مش��خص 
محاسبه و تحليل مي شود. در امريكا شكاف مالياتي 
ماليات بر درآمد اش��خاص حقيقي بيشترين سهم را 
در بين شكاف ماليات ساير پايه هاي مالياتي داراست. 
تحقيق��ات IRS نش��ان مي دهد كه طي س��ال هاي 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ ميزان ميانگين ساالنه شكاف ماليات 
بر درآمد اش��خاص حقيقي ۳۱۴ ميلي��ارد دالر بوده 
است. به عبارتي ديگر ۷۲ درصد از كل ۴۴۱ ميليارد 
دالر شكاف مالياتي، شكاف ماليات بر درآمد اشخاص 
حقيقي ب��وده و نتاي��ج اين پژوهش نش��ان مي دهد 
شكاف مالياتي در ايران كه منجر به عدم كارايي نظام 
مالياتي و درآمد از دست رفته بااليي شده است، حجم 
قابل توجهي دارد. بررس��ي ميزان شكاف مالياتي به 
تفكيك پايه هاي مالياتي نيز حاكي از آن اس��ت كه 
بيشترين سهم از شكاف در كشور، مربوط به »ماليات 
بر درآمد اشخاص حقيقي« بوده كه ناشي از ماليات 
ستاني غير بهره ور از مشاغل و اصناف است، بنابراين 
ضروري است سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد، 
با تمركز بر محاسبه درست و كاهش شكاف مالياتي 
به عنوان يك ش��اخص مهم، نس��بت به اصالح نظام 
 مالياتي كشور و افزايش درآمدهاي دولت از اين طريق 

اقدام كنند. 

افزايش شكاف مالياتي در ايران به نسبت ارقام جهاني
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  واکاوی

»جوان« پديده شكاف مالياتي و تبعات آن را واكاوي مي كند

ردپاي تعارض منافع در ارزيابي وضعيت شكاف مالياتي
شاخص هاي بررسي وضع موجود شكاف مالياتي به درستي محاسبه و اعداد و ارقام آن طور كه بايد گزارش نمي شود كه ريشه در تعارض منافع دارد
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