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 بیان مسئله و ضرورت پروژه

های های اصلی تحقق آن به اقتصاد و سیاستعدالت یکی از موضوعات ضروری در جامعه است که یکی از زمینه

های اقتصادی از نظام سرمایه داری گرفته تا نظام اسالمی، . به گونه ای که در اکثر نظامگرددمیمرتبط با آن بر 

ها مطرح شده است. یکی از موضوعاتی که می تواند باعث ایجاد عدالت در جامعه عدالت محوری مهم در مباحث آن

یده است که اتی موضوعی بسیار پیچشود، وجود عدالت در نظام مالیاتی است. باید مد نظر داشت که عدالت مالی

 معیارهای و هاقضاوت براساس و است ارزشی یک مفهوم کشورهای متعددی به دنبال ایجاد آن هستند. عدالت

 گردد.می تفسیر و تعبیر متفاوت هایصورت به ارزشی مختلف

اتی کنونی نه که نظام مالییکی از مشکالت اصلی نظام مالیاتی ایران، توجه نداشتن به عدالت است. به گونه ای 

 تنها باعث کاهش فاصله طبقاتی نمی شود بلکه خود عاملی برای افزایش فاصله طبقاتی است.

های زندگی ایشانبا یکدیگر متفاوت است، با توجه به این که نظام مالیاتی هر کشور، فرهنگ، دین و سایر عرصه

ی برای همه کشورها بیان کرد. به همین دلیل در این ام مالیاتتوان یک نسخه واحد در مورد عدالت در نظنمی

های اقتصادی و نظام مالیاتی ایران با مقاله قصد داریم تا با بیان تعاریف عدالت مالیاتی، عالوه بر مقایسه ویژگی

 یابیم. سایر کشورها، به راهبردهای سیاستی پیشنهادی برای عادالنه تر شدن نظام مالیاتی دست

 سواالت پروژه

 :در این پروژه به سواالت زیر پاسخ داده خواهد شد

  منظور از عدالت مالیاتی چیست؟ نسبت مفهوم برابری با عدالت در نظام مالیاتی چیست؟ 

 نتایج و آثار تحقق عدالت مالیاتی در اقتصاد چیست؟ 

  فزوده، مالیات اارزش تجربه سایر کشورها در عدالت مالیاتی به ویژه در پایه های مالیاتی خاص، مالیات بر

 بر درآمد، معافیت های مالیاتی و...

 رابطه فرار مالیاتی و مالیات تصاعدی با عدالت مالیاتی چیست؟ 

 مقایسه شاخص های مالیاتی ایران با سایر کشورها در بستر عدالت مالیاتی 
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 عدالتبخش اول( معنای 
 انبیاء اسطهبو متعال خدای سوی از اصل این تحقق هدف با الهی ادیان همه که بوده بنیادینی مفاهیم از عدالت

 عدالت بسط و جادای او، به انسان کردن نزدیک و خدا شناخت از بعد الهی آورانپیام دغدغه مهمترین. اندگشته نازل

 این در. است هداد قرار خود اهداف لوحه سر در را عدالت تحقق ادیان، خاتم عنوان به نیز اسالم دین. است بوده

 .است اصل ینا بر اسالم اهتمام بر شاهدی عدالت، باب در قرآن از آیه 29 وجود که کرد نشان خاطر باید راستا

 همچنین در جوامع کنونی با هر نگرشی عدالت یکی از مهم ترین موضوعات اصلی بوده است.

 معنای لغوی-1-1

 در فرهنگ معین ذیل واژه عدالت:

 اِمص( دادگری ) معین، بی تا() -2مص ل( عادل بودن، انصاف داشتن. ) -1)ع. عداله(  )ع ل(

 در لغتنامه دهخدا:

قامت بر جرجانی گوید: عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از است ،عدالت کردندادگری کردن، 

 .(طریق حق است به اجتناب از آنچه محظور است در دین . )تعریفات جرجانی 

 معنای اصطالحی -2-1

عریف عدل تکند که مورد چهارم به تعریف از عدل در کتاب عدل الهی اشاره می چهاردر مجموع به مطهری شهید 

ررسی با بتعریف دیگر که قابل  سهبه  در این پژوهشخارج است. این پژوهش الهی اختصاص دارد؛ لذا از بحث 

 استعریف سوم ت، ایشانبا این توضیح که تعریف عدل از دیدگاه  .شودپرداخته میمفهوم عدالت در اجتماع است 

 .شودمیکه خواه ناخواه با مفهوم حق و بررسی آن نیز مربوط 

یعنی جامعه  .کندموزون بودن و تعادل: شهید مطهری این تعریف را معادل تناسب و تعادل در اجتماع بیان می. 1 

کند. برای تعادل آن ضروری است که میزان احتیاجش در ای که اجزاء مختلفی دارد و هدف خاصی را دنبال می

نظر گرفته شود و متناسب با آن احتیاجات بودجه و نیرو مصرف گردد. در چنین تعریفی پای مصلحت به میان 
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شود. میهایی که از کل منظور است در نظر گرفته فهدآید، مصلحت کل، مصلحتی که در آن بقاء و دوام کل و می

که حق فرد در راه کل و مصلحت آن این یرشهید مطه این نظر جزء فقط وسیله است و حسابی مستقل ندارد. از

پذیرد؛ زیرا از نظر اسالم حق فرد نیز اصالت دارد. پس چنین تعریفی از عدالت که اجتماعی نمیفدا و پایمال شود را 

ها روا تبعیضکند بخاطر تناسب و تعادل اجتماع برخی نمیکند. به عبارت دیگر اسالم قبول میت را رد صرف اس

ها از نظر کل روا باشد ولی چون از نظر جزء و فرد ناروا است تبعیضگردد و حق فرد پایمال شود هر چند که این 

 .تواند تعریفی جامع از عدالت باشدنمیو ظلم است 

ابل ظلم نیست کند زیرا این عدل در مقمیستاد این تعریف را خارج از بحث عدالت اجتماعی عنوان از طرف دیگر ا

 .تناسبی استبلکه در مقابل بی

م است، ولی تناسبی، از نظر کل و مجموع نظام عالفرمایند: بحث عدل به معنای تناسب، در مقابل بیمیچنانکه 

، مصلحت کل جزء مجزا از اجزاء دیگر است. در عدل به مفهوم اول بحث عدل در مقابل ظلم از نظر هر فرد و هر

 .مطرح است و در عدل به مفهوم دوم، مسألة حق فرد مطرح است

ا نگاه نقاد خود به بمساوات و نفی هر گونه تبعیض: این امر به ظاهر مفهوم زیبایی است، استاد در این مورد نیز  .2

 .کنندو موشکافی می دقت معانی مختلف مساوات را از هم جدا

هایی مام نعمتتدانند که تمام افراد بشر از لحاظ کنند و مساوات را همین میها عدالت را مساوات تعریف میبعضی

 رابرب است، سعادت موجبات که چیزهایی از مردم همه یعنی عدالت ،که داده شده در یک سطح زندگی بکنند

 .است ظلم و نیست درست عدالت این. نیست درست بکنیم معنی اینجور را عدالت ما اگر باشند، داشته

یلی برای این دالشهید مطهری  مردم از سطح زندگی مشابه و مطلوبی برخوردار باشند بد است؟ هامّا اینکه آیا هم

 :کند و می فرمایدامر ذکر می
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راختیار ماست زهایی است که داوالً اینگونه عدالت امکان پذیر نیست از این نظر که بعضی از موجبات سعادت چی

 اجتماع ثالثاً ت،نیس عدالت و است تجاوز و ظلم ثانیاًتوانیم برابر بکنیم و بعضی دیگر در اختیار ما نیست و نمی

 .است تفاوت افراد میان طبعیت در که چرا است کن خراب

ساوی در عدالت یعنی رعایت تاگر مقصود این باشد که : ولی از جهت دیگر می توان عدالت را مساوات دانست

لوازم عدل  کند این چنین مساواتی را و  ازهای متساوی البته معنی درستی است. عدل ایجاب میزمینة استحقاق

 .است

ن حقوق و حق، حق او را: در مقابل ظلم عبارت است از پامال کردرعایت حقوق افراد و عطاکردن به هر ذی. 3

ی باید معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشر: تجاوز و تصرف در حقوق دیگران

ا متکی به دو شهید این تعریف از عدالت ر .رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنی است

عی حقوق و نوها، یعنی افراد بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه با یکدیگر، داند: یکی حقوق و اولویتچیز می

نیافتن به  یابی به آن عدالت و دستشود که دستکنند. اما انسان چگونه و از کجا صاحب حق میاولویت پیدا می

 شود؟عدالتی تلقی میآن ظلم و بی

لقت و خدانست که مبنای آن کتاب ای واقعی و نفس االمری و ثبوتی میاول اینکه شهید مطهری حق را مسأله

 :آفرینش استهدفداری دستگاه 

 را وجوداتم هدف، به توجه و بینی روشن با خلقت دستگاه که شده پیدا آنجا از فطری و طبیعی حقوق ما نظر از

 یک بنایم طبیعی استعداد هر. دهدمی سوق است نهفته ها آن وجود در را ها آن استعداد که کماالتی سوی به

. دارد نرفت مدرسه و خواندن درس حق انسان فرزند مثالً. آیدمی بشمار آن برای طبیعی سند یک و طبیعی حق

 هست، نسانا فرزند در شدن باسواد و خواندن درس استعداد اینکه برای چرا؟ ندارد، حقی چنین گوسفند بچه اما

 .نیست گوسفند در اما
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به علت  استدهد و معتقد دوم، استاد برعکس حقوق طبیعی فردی که آن را به کتاب طبیعت و آفرینش ارجاع می

لت است که داند در این حاها مختلفند، ولی حقوق طبیعی اجتماعی بشر را مساوی و مشابه می اختالف استحقاق

 .باید با آنها به مساوات رفتار شود

ها در حقوق باشند. و تفاوت آنافراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی می

 در بشر فرادا اینکه علتبستگی دارد به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقه انجام تکالیف  اکتسابی است که

ها  عت انسانطبی احوال در مطالعه که است این هستند مشابهی و مساوی طبیعی حقوق دارای مدنی اجتماع

ا مرئوس، یبیعتا رئیس کند که افراد انسان برخالف حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل هیچ کدام طروشن می

اند، تشکیالت زندگی انسانها مطیع یا مطاع، فرمانده یا فرمانبردار، کارگر یا کارفرما، افسر یا سرباز به دنیا نیامده

 .ها و وظیفه ها به دست طبیعت تقسیم نشده استپستطبیعی نیست، کارها و 

ه قانون داند که مساوات دربارمیپس از بحث دربارة این حقوق، عدالت با تعریف صحیح را این شهید مطهری 

ها استحقاقعایت رصورت گیرد، یعنی افراد بشر را به یک چشم نگاه بکند، قانون بین افراد تبعیض قائل نشود بلکه 

ه مساوات رفتار قانون باید با آنها برا بکند به عبارت دیگر افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند، 

ند. بلکه باید مطابق بکند، اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند، قانون هم نباید با آنها مساوی رفتار بک

 .شرایط خودشان با آنها رفتار بکند
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 عدالت مالیاتیبخش دوم( 
که یک نظام  تواند قوی و پیشرفته بشودمیترین اجزای یک نظام اقتصادی است. کشوری مهمنظام مالیاتی یکی از 

 مالیاتی مترقی و عادالنه داشته باشد.

اب ثروت ملل میالدی در کت 1776در اقتصاد اصل مالیات عادالنه و مترقی اولین بار توسط آدام اسمیت در سال 

 بیان شده است. او چهار اصل را برای یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می کند:

 برابری اصل عدالت و-2-1

شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بر اساس این اصل بار مالیات باید به صورت عادالنه بین مردم تقسیم 

 .بستگی داشته باشد. وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیاتی عادالنه تلقی می کند

 اصل معین و مشخص بودن-2-2

 .ن باشدداخت و طریقه پرداخت باید دقیقا مشخص و معی، زمان پرمیزان مالیات پرداختیبر اساس این اصل، 

 اصل سهولت يا سهل الوصول بودن-2-3

رضایت نسبی افراد و تسهیالت مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم کسب  بر اساس این اصل،

 .شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن باشد

 رفه جويیاصل ص-2-4

آوری آن به حداقل جمعبر اساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه 

میالدی این اصل، مالیات عادالنه و مترقی، در دومین درخواست در مانیفست  1848همچنین در سال  .ممکن برسد

 بیان شده است. 1کمونیست

حقوق مالیاتی اصل عدالت مالیاتی و برابری مالیاتی است. برابر اصل عدالت مالیاتی یکی از اصول کلی حقوقی در 

مالیات باید به صورت عادالنه بین مردم تقسیم شده و به توانایی پرداخت مالیات دهنده توجه  ،و برابری مالیاتی

                                                             
1 A heavy progressive or graduated income tax 
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نی و تناسب را داشته اهمگابری، رشود. برای نیل به عدالت مالیاتی یک قانون مالیاتی مناسب باید سه ویژگی ب

 (.163: 1390باشد)طاهری تاری،

صاحب نظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است اما از نظر آنها دو نوع تعبیر و تفسیر 

 :از مفهوم عدالت وجود دارد

مالیات اشاره دارد. به همین در واقع اصل عدالت مالیاتی افقی به شرایط مشابه و برابر افراد و اشخاص مشمول 

دستیابی به عدالت افقی مالیاتی باید شرایط یکسان  مشابه برای افراد فراهم کرد تا بر اساس آن به  یسبب برا

ای رفتار برابر گونهاقع وباید در  مالیات شوند. به همین سبب عدالت افقی مالیاتی را تای برابر مشمول پرداخگونه

های برابر دانست، هر چند که این افراد درآمدهای خود را از طریق گوناگون به دست آورده موقعیتبا اشخاص در 

 (.169باشند، این تعریف از عدالت افقی در مفهوم سنتی و کالسیک از عدالت ریشه دارد) همان، 

اشخاصی که از  وای باشد که با شهروندان گونهلت عمودی نیز این است که وضع مالیات ها باید به امقصود از عد

رد نابرابر این است که وای نابرابر برخورد کند. مقصود از برخگونهجایگاه اقتصادی در وضعیت متفاوتی هستند به 

تر از محروموضعیت اقتصادی  که هروندانشبه توانایی و عدم توانایی پرداخت مالیات توسط برخی اشخاص و 

تحقق عدالت عمودی باید نرخ متفاوتی باشد و با توجه به افزایش  نرخ مالیاتی برای لذاتوجه شود.  دارند، دیگران

گیری صحیح و واقعی توانایی اندازهستانی، مالیاتهای این سیستم چالشترین مهمدرآمد افراد تصاعدی باشد. از 

 (.171-170)همان، استیا قدرت پرداخت مالیات توسط اشخاص و افراد 

پرداز سیاسی نظریهحضرت، نخستین  سیاسی بشری است. آنه در تاریخ اندیش لیاصل عدالت مالیاتی، ابتکار امام ع

را مطرح فرمـوده و برقـراری آن را وظیفـة دولـت  عدالت مالیاتی سیاسی بشری است که تفکره در تاریخ اندیش

باید از  دیـدگاه رااند. از این رو، این شمردهضروری  تأمین نیازهای اساسی تمامی شهروندان دانسـته و آن را در

دیدگاهی که در آن عدالت مالیاتی  دیدگاهی که در آن عدالت مالیاتی جهت ایجاد برابری میان افراد جامعه و یـا

امام علی در تعیین  .است، متمایز کردشده  جامعه، ضروری اعالم طبقاتی میـان اقشار و طبقـات هبرای کاهش فاصل
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روا  یک از شهروندان ظلمی کردند که در حق هیچمیمالیات بسیار دقت  راهکارهای وصول هـا ومالیاتمقدار 

رعایت کنند و هیچگاه لوازم و  دادنـد کـه حـد و حـدود رامـینشود. ایشان بارها به مأموران وصول مالیات تذکر 

شهروندان ه ت هممبنای اخذ مالیات را رضای آن حضرت .عنوان مالیات از آنها نگیرنـد مایحتاج ضروری افراد را به

-121: 1392.)مروتی سهراب، دهندگان از پرداخت آن احساس رضایت کنند مالیاته که هم قرار دادند، آنچنان

122.) 

 گردآوری سنجیدند تا مالیاتمی کردن آن نیز تمامی جوانب را امام علی پس از گردآوری مالیات، برای مصرف

یشرفت تمامی پنتیجه درجهت آبادانی و  نیاز و در ی موردسسیا اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امور هشـده در هم

 (.122)همان، .آحاد جامعه صرف شـود

که  Actionaidمطالعات خارجی بسیاری هم در زمینه عدالت مالیاتی انجام شده است. برای مثال در وب سایت 

وضوع مهم مبیان شده که عدالت مالیاتی یک  ،استفدراسیونی با هدف ایجاد جهانی عاری از فقر و بی عدالتی 

تی ما به یک نظام برای دستیابی به عدالت مالیا. که در زمینه عدالت اجتماعی فعالیت دارنداست برای همه افرادی 

نه در جهت کاهش مالیاتی مترقی نیاز داریم که بتواند درآمد عمومی مورد نیاز را به دست آورد و به صورت منصفا

 ای اقتصادی و  جنسیتی، بازتوزیع صورت گیرد.هنابرابری

های صحیح مقیاسنظام مالیات مترقی یعنی نرخ مالیات بیشتر برای افراد با درآمد بیشتر. نظام مالیاتی از طریق 

 سایر و سرمایه عایدی بر مالیات ، امالک بر های مالیاتی مناسب، مالیاتآستانهها و معافیت، 1طراحی شده

تواند به نظام مالیاتی مترقی برای رسیدن به عدالت مالیاتی تبدیل شود. می ارث بر مالیات مانند راییدا هایمالیات

 شود.میام مالیاتی نظکنندگان باعث نزول مصرفدر مقابل مالیات بر مصرف با یک نرخ ثابت برای همه 

                                                             
1 well-designed scales 
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های ضروری دارند. با این فعالیتکشورهای در حال توسعه نیاز مبرمی به افزایش درآمدهای مالیاتی برای انجام 

ها تاثیرات مخربی بر مالیاتحال این کشورها بیشتر تمایل دارند که به مالیات بر مصرف متکی باشند که این نوع 

قانونی(  هایمکانیزم طریق ( و اجتناب از پرداخت مالیات )ازگذارد. فرار مالیاتی )غیر قانونیمیافراد فقیر و زنان 

 1تمندان به دوش افراد فقیر در جامعه منتقل شده است.ودر این کشورها زیاد است و بار مالیاتی موثر از دوش ثر

لت مالیاتی به کند. ما با عدامیفقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر  ،فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات

 2ین هستیم که هر کس سهم واقعی خود از مالیات را پرداخت کند.ادنبال 

. مالیات باید بر ستهامالیاتعدالت مالیاتی یک اصل در مورد چگونگی افزایش مالیات و چگونگی هزینه کردن 

 اساس توانایی پرداخت افراد افزایش یابد و بر اساس نیاز خرج شود.

خذ عادالنه ادولت نیست، به همین دلیل یک سیستم مالیاتی زمانی عادالنه است که عالوه بر مالیات تنها پول 

الیات نباید ی باشد. مممالیات، مصرف آن نیز به صورت عادالنه برای کاهش نابرابری و تامین بودجه خدمات عمو

 ها یا مخارج بیهوده بشود.شرکتصرف افزایش رفاه 

 دارد:عدالت مالیاتی سه اصل اساسی 

النه مالیات ها به صورت عادشرکتای باشد که همه افراد به خصوص ثروتمندان و گونهنرخ مالیات باید به  (1

اند و ثروت بیشتری کردهخود را پرداخت کنند. بدین معنی که ثروتمندانی که از منافع ملی بیشتر استفاده 

 باشند.  اند، باید سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته آوردهبه دست 

 . گذاری های باارزش و در جهت ثبات در اقتصاد مصرف شودسرمایهدرآمدهای مالیاتی باید برای  (2

های معافیتتر و کاهش نابرابری که به واسطه عادالنهنظام مالیاتی عادالنه باید به ساخت یک جامعه  (3

مالیاتی ثروتمندان ایجاد شده است کمک کند. اصالح قوانین مالیاتی در راستای عدالت باید سبب 

                                                             
1 actionaid.org/politics-and-economics/tax-justice 
2 taxjustice.org.au/what_is 

https://actionaid.org/politics-and-economics/tax-justice
http://www.taxjustice.org.au/what_is
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ی باشد که اهای مالیاتی باید به گونهسیاستدرآمد شود. کمهای خانوادهمندی و منفعت بیشتر برای بهره

 1درآمد تحت فشار بیشتری برای پرداخت مالیات قرار نگیرند.کارگران کم

د ندارد. زیرا که هیچ تعریف کامال مشخص و پذیرفته شده عمومی از عدالت مالیاتی وجو باید گفتهمه تفاسیر  با

اما اگر بخواهیم به  کند.میطبعا عدالت مالیاتی را تعریف  وهای خود عدالت اندیشههر نظام اقتصادی متناسب با 

، که در اخذ استمترقی عادالنه و نظام مالیاتی  آن طور خالصه تعریفی از عدالت مالیاتی بیان کنیم باید گفت

شکل اد عدالت مالیات بر اساس معیارهایی در راستای کاهش نابرابری و با هدف ایج مصرف، رویه اخذ، نرخ و نوع

 گیرد.

در کشورهای یرا ز استتر اجتماع پایینتوزیع مجدد درآمد از طبقات باالتر به طبقات نظام مالیاتی عادالنه، هدف 

ی متوسط پذیر است و افرادی که دارای درآمدهاآسیبدر حال توسعه اغلب فشارهای مالیاتی روی قشر فقیر و 

دارند و یا  حقوق و دستمزد پردازند، کسانی هم که درآمدهایی غیر ازمیهای کمتری مالیاتهستند به طور نسبی 

 .پردازندنمیرا  دارای درآمد حاصل از مشاغل هستند مالیات واقعی خود

 

 

 

  

                                                             
1 networklobby.org/taxprinciples/ 

https://networklobby.org/taxprinciples/


پروژه: مروری بر مسئله عدالت مالیاتی در نظام اقتصادیگزارش  –اندیشکده اقتصاد مقاومتی   

13 

 

 آثار مثبت تحقق عدالت مالیاتیبخش سوم( 
ظام مالیاتی گونه که بیان شد کشورهای در حال توسعه برای رشد و پیشرفت بیشتر در اقتصاد نیازمند یک نهمان

 موفق باشد.توسعه در دون داشتن یک نظام مالیاتی قوی بعادالنه هستند، هیچ کشوری نتوانسته 

 هادولت يیپاسخگو شيافزا-1-3

شوند. میها ملزم به ارتقا پاسخگویی به شهروندان خود دولتیکی از آثار مثبت تحقق عدالت مالیاتی این است که 

 در پاسخبی و ضعیف مدیریت اصلی دالیل از یکی مالیاتی درآمدهای به شهروندانی و حساسیت وابستگ عدم

 1.هستند ای وابستهیارانه کمک به شدت به که است کشورهایی ویژه به فقیر کشورهای از بسیاری

 یطبقات فاصله کاهش-2-3

د نارضایتی ؛ موضوعی که باعث ایجایکی دیگر از آثار تحقق عدالت مالیاتی کاهش فاصله طبقاتی در جوامع است

ان و افزایش ثروتمند افزایش روزافزون ثروت موجبترقی منبود یک نظام مالیاتی  بسیاری در بین مردم شده است.

نه به آن بسیار کی از کارکردهای مالیات، کارکرد بازتوزیعی است که در یک نظام مالیاتی عادالی است.فقر فقرا 

 شود.میتاکید 

ان از آن شاخصی که بسیاری از سیاستگذار. استضریب جینی  ،متداول در اقتصاد برای مقایسه نابرابری شاخص

لت اقتصادی، کنند. بنا به اهمیت باالی این شاخص در مباحث مربوط به عدامیبرای بیان مفهوم عدالت استفاده 

 شود.تعریف میدر اینجا به طور مختصر ضریب جینی 

درآمد  رِبراب وزیع کامالضریب جینی عددی است بین صفر و یک )یا صفر و صد درصد( که در آن صفر به معنی ت

قرار  4/0الی در حو این شاخص در ایران یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. در ده سال اخیر

 .داشته است

                                                             
1 TAX JUSTICE FOCUS, The quarterly newsletter of the tax justice network 
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 است آن بیانگر زیر آمارهای همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می شود، این شاخص روندی صعودی داشته است.

 نشان این ه است ویافت افزایش جینی ضریب شد، اعالم دورقمی کشور اقتصادی رشد که 139۵ سال در حتی که

رشد  اینکهیا  است بوده ثروتمندان سود به و فقیر اقشار ضرر به اخیر هایسال در اقتصادی رشد که دهدمی

 اقتصادی به تنهایی توانایی رفع فاصله طبقاتی را ندارد.

 

 مرکز آمار ایرانداده های منبع: 

اند، ولی باز هم کردهاگرچه برخی از اقتصاددانان مشکالتی را بر این شاخص در مورد تبیین عدالت در جامعه بیان 

 های مناسب برای مقایسه نابرابری در جامعه است.شاخصیکی از 

حد قابل  تواند تامیهمانگونه که بیان شد یک نظام مالیاتی مترقی که الزمه تحقق عدالت مالیاتی در جامعه است، 

که عملکرد یک نظام مالیاتی تا چه شود میقبولی فاصله طبقاتی در جامعه را کاهش دهد. در نمودار زیر مشاهده 

تواند نابرابری را در جامعه کاهش دهد. برای مثال سوئد کشوری است که ضریب جینی آن قبل از اعمال میمیزان 

 های مالیاتی باعث شده است که این شاخص حدودا نصف شود. استسیمالیات تقریبا با ایران برابر بوده اما اجرای 
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 The economy, Ch. 19, figure 19.1منبع: کتاب 

ها و رنگ مالیاتدهد، رنگ سبز نابرابری درآمدی قبل از اجرای می رنگ آبی در نمودار باال نابرابری ثروت را نشان

ها است. نابرابری ثروتی در سه کشور نمونه باال بسیار باال تر از نابرابری مالیاتقرمز ضریب جینی بعد از اجرای 

درآمدی است و این بیانگر این است که سیاستگذاران باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند، زیرا یکی از 

 های کم است. تمالیاهایی معاف از مالیات یا با ثروتدالیل روز به روز ثروتمندتر شدن ثروتمندان داشتن 
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 ملزومات تحقق عدالت مالیاتیبخش چهارم( 
راستای  در این قسمت سعی بر آن است که به عوامل و ویژگی هایی که در ایجاد یک نظام مالیاتی مترقی در

های مالیاتی مرسوم در کشورها به این مهم لذا بر اساس انواع پایه کند، پرداخته شود.میعدالت مالیاتی کمک 

 شود.پرداخته می

 ( PITمالیات بر درآمد )-4-1

اخت افراد است. در تعریف عدالت مالیاتی یک از اصلی ترین موضوعات اخذ مالیات متناسب با درآمد و توانایی پرد

فراد به وجود امالیات بر مجموع درآمد پایه مالیاتی است که به وسیله آن امکان اخذ مالیات متناسب با درآمد 

شود، ترجیح میآید. مالیات بر مجموع درآمد از آنجایی که از هرگونه درآمد کسب شده توسط افراد اخذ می

 بیشتری نسبت به مالیات بر مصرف در راستای تحقق عدالت مالیاتی دارد.

 ویساکمیته مالیاتی د شود. در این راستابا اجرای مالیات بر مجموع درآمد محقق میمفهوم عدالت عمودی نیز 

 های مالیاتی و نقش آن در حمایت از رشد، اشتغال و توسعه ملی() کمیته ای برای ارزیابی سیاستآفریقای جنوبی

لیات بیشتری که افراد با درآمد بیشتر باید متناسب با تواناییشان ماکند عدالت عمودی بدین معناست می بیان

 اه دارد:پرداخت کنند. عدالت عمودی در در ذات خود دو ویژگی به همر

 توزیع مجدد درآمد (1

مندی از مزایا و منافع خدمات دولتی بهرهاصل سود مالیاتی: اعضای ثروتمند جامعه تمایل بیشتری برای  (2

 1دارند، به همین دلیل باید مالیات بیشتری برای استفاده از این منافع پرداخت کنند.
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 بررسی مالیات بر درآمد ايران در بستر عدالت مالیاتی-4-1-1

الیاتی هنور به ماین پایه  ،غم تاکیدهای بسیار کارشناسان مبنی بر اجرای مالیات بر مجموع درآمدردر ایران علی 

د ایران با سایر کشورها مرحله اجرا در نیامده است. اما در اینجا برای بررسی و مقایسه بهتر صرفا نرخ مالیات بر درآم

 شود.مقایسه می

که طبق  یموارد یبه استثنا یقیبر درآمد اشخاص حق اتینرخ مالای مستقیم  هقانون مالیات 131ماده طبق 

 : است ریبه شرح ز باشدیم یانرخ جداگانه یقانون دارا نیمقررات ا

 1۵) ساالنه به نرخ پانزده درصد اتیدرآمد مشمول مال الی( ر۵00،000،000) ونیلیپانصد م زانیتا م 

 درصد(

 الی( ر1،000،000،000) اردیلیم کی زانیتا م الی( ر۵00،000،000) ونیلینسبت به مازاد پانصد م 

 درصد( 20) درصد ستیساالنه به نرخ ب اتیدرآمد مشمول مال

 2۵حداکثر نرخ مالیات بر درآمد برابر  99بند الف قانون بودجه  12مطابق تبصره همچنین الزم به ذکر است که 

 .استدرصد 

 نرخ مالیات )درصد( ماهیانه )ریال(درآمد  درآمد ساالنه )ریال( سطح

 0 30000000تا  0 360.000.000تا  0 1

 10 4۵.000.000تا  30.000.00 ۵40.000.000تا  360.000.000 2

 1۵ 7۵.000.000تا  4۵.000.000 900.000.000تا  ۵40.000.000 3

 20 120.000.000تا  7۵.000.00 1.440.000.000تا  900.000.000 4

 2۵ 120.000.000بیشتر از  1.440.000.000بیشتر از  5

 

توان به وجود ناعدالتی در مالیات بر درآمد پی برد، وجود میبا نگاهی کوتاه از عینک عدالت مالیاتی به نمودار باال 

مالیات فردی که نرخ  ،های نامتناسب، مویدی بر این موضوع است. برای مثال در این مدلنرخهای کم و براکت

 انثروتمند است.ی ومیلیون درآمد دارد به یک میزان مسا 100میلیون تومان درآمد دارد با فردی که  13ماهیانه 
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برند. میهای مالیاتی نرخاز این  را کشور ثروتمند شده اند، بیشترین سودع بمنابا درآمدهای باال که با استفاده از 

ودیان باعث شده است که بیشتر بار مالیاتی بر دوش های مالیاتی و عدم دسترسی به اطالعات کامل مپایهضعف در 

 قشر متوسط به پایین جامعه باشد.

که توانسته بود ضریب جینی این کشور را حدودا تا نصف کاهش  شددر قسمت قبل نظام مالیاتی سوئد مشاهده 

 شود.میدهد. در این قسمت نرخ مالیات بر درآمد سوئد با ایران مقایسه 

 

درصد است. این بدین معناست که افراد ثروتمند هر  ۵7.2در سوئد بر درآمد کثر نرخ مالیات حدا 2020در سال 

کنند و این دلیل کاهش ضریب جینی و فاصله میچه درآمد باالتری داشته باشند مالیات بیشتری نیز پرداخت 

 طبقاتی پس از اجرای نظام مالیاتی در این کشور است.

 بر درآمد ایران  با برخی از کشورها مقایسه شده است. در جدول زیر نرخ نهایی مالیات

 نرخ مالیات بر درآمد )درصد( کشور

 38.2 نروژ

 4۵ استرالیا

 3۵ ترکیه

 37 آمریکا

 3۵.88 هند
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 4۵ چین

 43 ایتالیا

 4۵ آفریقای جنوبی

 2۵ ایران

 

 tradingeconomics.comمنبع: وب سایت 

 که دهدمی نشان است. آمارها بردهدرصد هم باال  90تا را حتی هایی نرخ مالیات بر درآمد دورهآمریکا در کشور 

 نرخ باالترین .است بوده باال بسیار آمریکا در مالیاتی نرخ ریگان رونالد دولت تا دوم جهانی جنگ دوره از تقریبا

 دالر هزار 200 باالی درآمد با خانوارهای که است 194۵ و 1944 هایسال در دوم جهانی جنگ زمان به مربوط

 از کمتر به مالیات نرخ بیشترین 1981 تا 1932 هایسال بین همچنین. کردندمی پرداخت درصدی 94 مالیات

 مالیات نرخ بیشترین 1961 تا 19۵3 سال از آیزنهاور جمهوری ریاست دوره طول در و است نرسیده درصد 63

دجه وهای مالیاتی در شرایط بحرانی نتیجه گرفت که دولت برای کسری بنرختوان از این می .است بوده درصد 91

باید سراغ اخذ مالیات بیشتر است جنگ اقتصادی تحریم و که در فعلی ایران خاص مانند شرایط  طخود در شرای

 از ثروتمندان جامعه برود.
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ای گونهدارند. به  ثروتمندان بیشترین سهم را در مالیات پرداختی ،در کشورهایی با نظام مالیاتی مترقی و پیشرفته

 ثروتمند درصد ۵ و درآمد بر مالیات کل درصد 37.3 آمریکا در ثروتمند درصد یک ،2016 که در آمریکا درسال

 رداختپ را مالیات کل از درصد 97 جامعه باالی درصد ۵0 همچنین. اندکرده پرداخت را مالیات درصد ۵8.2

 .است بوده درصد 3 تنها درآمد کم درصد ۵0 سهم که است حالی در این اند،کرده

 دکتر فتهگ به اما نیست؛ دسترس در ایران در درآمدی مختلف هایدهک مالیات پرداخت میزان به مربوط هایداده

 را هاهزینه کل از درصد 28 درآمدی دهم دهک 9۵ سال در جمهور، رئیس وقت اقتصادی مشاور نیلی مسعود

 کرده خرج را آن درصد 28 دهم دهک بوده، تومان میلیارد هزار ۵60 که مصرفی هزینه کل از 94 سال در و دارد

 و کنندمی پرداخت مالیات باال درآمدی هایدهک در ایرانی خانوارهای از کمی درصد نیلی مسعود گفته به. است

 .کنندمی پرداخت مالیات جامعه دهم دهک از درصد 3 حدود آن اساس بر

است، به شیوه  جهت افزایش عدالت و کاهش نابرابریترین پایه مالیاتی اصلیدر مجموع پایه مالیات بر درآمد که 

د جامعه و افزایش خروجی این نظام مالیاتی، افزایش بار مالیاتی بر قشر کم درآمبسیار نامناسبی در حال اجراست. 

 نابرابری در جامعه است. 

های جمع شده دانست، مالیاتو مسئول ه اخذ مالیات باید مردم را صاحب باید در نظر داشت که در شیوهمچنین 

تا وقتی که مردم حس درستی نسبت به پرداخت مالیات نداشته باشند نگرش مردم نسبت به مالیات تنها هجوم و 

 1اخاذی از اقتصاد خانواده است. 

 بهبود این پایه مالیاتی در ایران ارائه خواهد شد. در بخش آخر این پژوهش پیشنهادهایی برای
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 مالیات بر ارزش افزوده -4-2

. قانون مالیات بر ارزش ستهنگام خرید کاالها با آن روبرو شده ا هر فردیمالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که 

به موجب این نظام  افزوده نهادی وارداتی از غرب است و مبدع آن فون زیمنس بوده است. از آنجایی که

بنابراین شهروندی که از کاالها و خدمات  .کننده نهایی استمصرفستانی بار پرداختی مالیات بر عهده مالیات

 مند می شود باید بهای آن را بپردازد.بهره

شود. در شود که بر مبنای میزان مصرف از مودی اخذ میعادالنه بودن مالیات بر ارزش افزوده از آن جا ناشی می

های کنندگان نهایی چه کسانی هستند؟ آیا دهکرسد. اما مصرفظاهر تمام این اهداف صحیح و منصفانه به نظر می

 باال و پایین درآمدی باید یک بار مالیاتی را تحمل کنند؟ 

تغییر در  های نسبی کاال و خدمات است. در نتیجهساز تغییر در قیمتمالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل سبب

بگیر تواند خود سبب فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. از طرفی با اجرای این مالیات معموال قشر حقوقتقاضا می

باشد جامعه با افزایش بهای کاالها و خدمات خواهان افزایش حقوق و دستمزد به منظور حفظ قدرت خرید خود می

 ( 74-73: 1383یگلی و طهماسبی بلداجی، .)ضیائی باستزا که خود این تزریق پول نیز تورم

کند اما هر مصرف ه باشد مالیات بیشتری پرداخت میتدر مالیات بر ارزش افزوده هرکس مصرف بیشتری داش

های پر جمعیت از آنجایی که مصرف بیشتری زیادی نشان از موقعیت بهتر اجتماعی نیست، برای مثال خانواده

 کنند. دارند، مالیات بیشتری پرداخت می

افزاید یکسان گرفتن درآمد افراد در مواجهه با نکته دیگر در مالیات بر ارزش افزوده که بر جنبه ناعدالتی آن می

درصدی یک کاال برای ثروتمندان هیچ اهمیتی ندارد اما همین افزایش قیمت  9این قانون است. برای مثال مالیات 

 برای قشر ضعیف جامعه سخت و تحمل ناپذیر است.
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 بررسی مالیات بر ارزش افزوده در ايران در بستر عدالت مالیاتی-4-2-1

اجرای مالیات بر ارزش افزوده مزایای مثبتی در اقتصاد داشته است اما برخورد یکسان دولت با همه مردم باعث 

 9در ایران  شده است که این سیاست از منظر عدالت مالیاتی اشکاالتی داشته باشد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده

. همچنین است درصد 30 و 10 ،۵ ،1۵ ترتیب به هواپیما سوخت و گاز نفت کوره، نفت سیگار، انواع درصد و مالیات

 برخی کاالهای ضروری از این مالیات معاف هستند.

اولین پیشنهادی که پس از بررسی تجربه سایر کشورها به دست می آید چند نرخی شدن نرخ های مالیاتی است. 

نظام مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها به صورت تک نرخی اعمال می گردد اما در اغلب کشورها )از 

جمله کشورهای اروپایی( ساختار نرخ گذاری دوگانه اعمال می شود. این ساختار شامل نرخ عمومی بر کاالها و 

تاب ها، مجالت و حمل و نقل عمومی است)ضیائی خدمات و نرخ پایین تر از آن بر مواد ذایی، دارو، سوخت منازل، ک

 (1388بیگدلی و طهماسبی، 

 شود:میهای مالیات بر ارزش افزده در کشورهای مختلف اشاره نرخدر جدول زیر به برخی از 

 

 سایر نرخ ها نرخ استاندارد کشور

فرهنگی،  )پروازهای داخلی، ورود به فعالیت های ورزشی، پذیرش در فعالیت های  13 20 اتریش
 پارک های تفریحی، برخی از محصوالت کشاورزی، گل ها و گیاهان تزئینی(

 10  مواد غذایی، غذاهای آماده، محصوالت دارویی، حمل و نقل داخلی به استثنای(

هوایی، حمل و نقل جاده ای و ریلی بین المللی، روزنامه ها و مجالت، کتاب های 

ماعی، جمع آوری زباله های خانگی، چاپی، کتاب های الکترونیکی، خدمات اجت

رستوران ها، گیاهان برای مواد غذایی، برخی از محصوالت کشاورزی،  نویسندگان  

 آهنگسازان

 )صفر  )اقامت در هتل 

)برخی از مواد غذایی، برخی از محصوالت کشاورزی، برخی از مسکن های   12 21 بلژیک

های جدید، رستوران ها، برخی  اجتماعی، برخی از کارهای ساختمانی در ساخت خانه

 فی کشاوزان(، الستیک های خاص و لوله های مصراز سموم و کودهای کشاورزی

 6  های آماده، آب، برخی محصوالت دارویی، برخی )برخی از مواد غذایی از جمله غذا

تجهیزات پزشکی برای معلولین، حمل و نقل داخلی، برخی از کتاب ها از جمله کتاب 
ک، روزنامه ها و مجالت، ورود به فعالیت های ورزشی، پذیرش در فعالیت های الکترونی

های فرهنگی، پارک های تفریحی، استفاده از امکانات ورزشی، حمل و نقل درون 
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کاالهای چرمی، پوشاک و پارچه( شهری، تعمیرات جزئی از جمله دوچرخه، کفش، 

غذایی، نویسندگان و ها و گیاهان مورد استفاده در تزئینات و تولید مواد گل

 آهنگسازان

 )صفر )برخی روزنامه های روزانه و هفتگی، برخی مواد بازیافتی 

)مواد غذایی به استثنای غذای کودک، غذاهای آماده، آب، تجیزات پزشکی برای   1۵ 21 جمهوری چک

نقل داخلی مسافران، ورود به فعالیت های  وافراد معلول، صندلی ماشین کودک،حمل 

ورزشی، پذیرش در فعالیت های فرهنگی، پارک های تفریحی، نویسندگان و 

 تآهنگسازان، مسکن اجتماعی، نوسازی و تعمیر منازل شخصی، برخی از محصوال

کشاورزی، اقامت در هتل، مراقبت های پزشکی و دندان پزشکی، برخی از داروها، 

پساب، گل  و فاضالب ها، تصفیه خیابان کردن تمیز و خانگی های زباله آوری جمع
 ها و گیاهان مورد استفاده در تزئینات

 10  مواد غذایی: غذای کودکان، روزنامه ها و مجالت، برخی محصوالت دارویی، برخی(

 از کتاب ها از جمله کتاب های الکترونیکی(

 )صفر )حمل و نقل داخلی و بین المللی 

 صفر ) روزنامه  ها و مجالت، حمل و نقل داخلی و بین المللی(  2۵ دانمارک

)مواد غذایی به استثنای حیوانات زنده، برخی از محصوالت کشاورزی، رستوران   14 24 فنالند
 ها، گیاهان برای تولید مواد غذایی

 10  محصوالت دارویی، حمل و نقل داخلی مسافران، کتاب ها ازجمله کتاب های(

روزنامه ها و مجالت، نویسندکان و آهنگسازان، اقامت در هتل ها، الکترونیکی، 

 استفاده ز امکانات ورزشی

  ،صفر )خدمات چاپ برای سازمان های غیر انتفاعی، حمل و نقل داخلی و بین المللی
 برخی از آثار هنری(

مسافران، )برخی از مواد غذایی، برخی از محصوالت دارویی، حمل و نقل داخلی   10 20 فرانسه

حق تلوزیون، برخی از نوسازی ها و تعمیراات خانه های شخصی، تمیز کردن در خانه 
های خصوصی، برخی از محصوالت کشاورزی، اقامت در هتل ها، رستوران ها، جمع 

آوری زباله های خانگی، کافه ها، گل ها و گیاهان برای استفاده های تزئینی، برخی 

 از آثار هنری

 ۵.۵ اد غذایی، مواد غذایی فروشگاه مداری، آب، تجیزات پزشکی معلولین، )برخی از مو

کتاب های کتاب به استثنای موارد با محتوای مستهجن و خشونت، برخی از 

 ازی ها و تعمیرات خانه های شخصی، مواد بهداشتی زنان(الکترونیکی، برخی از نوس

 2.1 تلویزیون مجوز ههزین مجالت، و ها روزنامه برخی دارویی، محصوالت )برخی 
فرهنگی، مقداری دام زنده که برای استفاده  رویدادهای از برخی در پذیرش عمومی،

 در مواد غذایی در نظر گرفته شده است(

 )صفر )حمل و نقل داخلی و بین المللی 

 ) مواد غذایی و نوشیدنی(  1۵ 2۵ نروژ

 12 )برخی فعالیت های فرهنگی و ورزشی، خدمات حمل و نقل ( 

 11.1 )تامین ماهی خام( 

 )صفر )کتاب های الکترونیک 
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درصد برای کاالهای لوکس: )مالیات بر کاالهای لوکس و غیر ضروری  ۵6تا   1 13 چین

مشخص شده شامل الکل، لوازم آرایشی لوکس، جواهرات، وسایل نقلیه موتوری، 
بنزین، قایق بادبانی، محصوالت گلف، ساعت های لوکس که عمدتا بر شرکت های 

 تولید یا وارد کننده این کاالها وضع می شود. صادرات معاف است(

 9  ،خرده فروشی، سرگرمی، هتل، رستوران ها، خدمات امالک و مستغالت، پست(

 حمل و نقل(

 6 )خدمات مالی و بیمه، تلفن و اینترنت تلفن همراه، آی تی، مشاوره ( 

 3 )خدمات ساختمانی ( 

 کاالهای و ، غذاهای آماده، تعمیرات جزئی: دوچرخه، کفش) برخی از مواد غذایی  12 2۵ سوئد
 هنری( آثار برخی ها، هتل، رستوران در اقامت خانگی، های پارچه و پوشاک ، چرمی

 6 ها )حمل و نقل داخلی مسافران، کتاب ها از جمله کتاب های الکترونیکی، روزنامه 

 و نویسندگان ما،سین استثنای به فرهنگی رویدادهای در پذیرش مجالت، برخی و
 ورزشی( امکانات از استفاده ورزشی، مسابقات در پذیرش آهنگسازان،

 نسخه تجویزی پزشک، چاپ و سایر خدمات مرتبط با تولید مجله  صفر ) داروهای

 برای سازمان های غیر انتفاعی(

 پذیرش ) برخی از مواد غذایی، آب، برخی از داروها، حمل و نقل داخلی مسافران،  10 22 ایتالیا
منازل  تعمیرات و نوسازی اجتماعی، مسکن های از فرهنگی، برخی رویدادهای در

 وسایل از برخی جدید، ساختمان های در ساختمانی کارهای از برخی شخصی،

 در کشاورزی، اقامت محصوالت از برخی جدید به جز کاالهای لوکس، های ساختمان

 ورزشی( مسابقات از برخی در پذیرش ها، رستوران هتل،

 ۵  برخی از مواد غذایی، برخی از خدمات اجتماعی، حمل و نقل مشخص شده(

 مسفران(

 4  برخی از محصوالت غذایی، تجهیزات پزشکی خاص برای معلولین، کتاب های(

خاص، برخی روزنامه ها و مجالت، کتاب های الکترونیک، برخی از مسکن های 

نقلیه موتوری برای معلولین، کار اجتماعی، برخی از محصوالت کشاورزی، وسایل 

 ساخت و ساز در ساختمان های جدید، ساخت ساختمان های جدید(

 )صفر ) حمل و نقل داخلی و بین المللی 

 

 avalara.comمنبع: وب سایت 

از جدول باال می توان نتیجه گرفت که نرخ مالیات ارزش افزوده در ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر است. 

 جالب توجه در جدول باال جزئیات و هدفمند بودن نرخ این مالیات در سایرکشور هاست. نکته

بهترین راه حل برای افزایش عدالت در مالیات بر ارزش افزوده، چند نرخی و هدفمندتر شدن مالیات است. شاید 

دقت بیشتر این نتیجه بیان شود که هم اکنون نیز در ایران نرخ مالیات بر ارزش فزوده چند نرخی است اما با 
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گرفته می شود که این نرخ ها هیچگونه هدفمندی ندارند و در بیشتر کاالهایی که امکان اجرا نداشته اند این 

 معافیت وجود دارد.

اخذ مالیات های بیشتر از کاالهای لوکس، چند نرخی شدن نرخ برای کاالهای عموی متناسب با نیازهای مردم و 

خی  کاالهای ضروری اقداماتی است که می تواند گامی در عادالنه تر شدن مالیات بر ارزش اعمال نرخ صفر برای بر

 افزوده اعمال شود.

  مالیات بر ثروت-4-3

در ایران منظور از ثروت  دهد.میثروت یکی از عواملی است که فاصله طبقاتی افراد را به صورت تصاعدی افزایش 

 انتقال و نقل از حاصل امالک، درآمد انتقال و نقل از حاصل ثروت، درآمد در متن قانون این گونه بیان شده است:

شود. میزان درآمد بهادار است. لذا مالیات بر ثروت بر روی این گونه درآمدها وضع می اوراق و تمبر سهام، حق

دوره  یط میمستق یها اتیاز مال ثروتبر  اتیسهم متوسط مال. حاصل از این پایه مالیاتی در ایران خیلی کم است

 یاتیمال یاز کل درآمدها یاتیمنبع مال نیسهم متوسط ا نیدرصد بوده است. هم چن ۵.7بالغ بر 1396تا  1384

 یهااتیمالحوزه  یهااتیمال ریبا سا سهیدر مقا یاتیمنبع مال نیدرصد بوده است. ا 3.4دوره حدود  نیا یط

توجهی سیاستگذاران به ثروت افراد برای کاهش بیاین نشان از  و از کل درآمدها دارد یسهم کمتر میمستق

 نابرابری در جامعه دارد.

 یهاسپردههای شخصی از جمله وجه نقد، داراییارزش کل  یات بر دارایی مالیاتی است که ازلمالیات بر ثروت یا ما

، به طور معمول. است ...و یاوراق بهادار مال ،یبازنشستگ یهابرنامهو  مهیدر ب یی، دارا، امالک و مستغالتیبانک

گفته  نیز خالص ییبر دارا اتیبه آن مال یرو گاه نی، از اشوندیمثروت فرد کسر  زاها در درجه اول وام ها یبده

اما همانطور که در ابتدا بیان شد در ایران تعریف قانونی از ثروت در متن قانون کامل نیست و تنها همان شود. یم

 شود که نیازمند بازنگری است.میمشمول اخذ مالیات دی که در ابتدا بیان شد موار
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. شود متفاوت استمیآمریکا اجرا  مانند ییکشورهادر که  بر درآمد اتیمالگفتنی است که مالیات بر ثروت با 

 .اجرا استدر حال  ،با هدف کاهش تجمع ثروت افراد جهان یاز کشورها یاریبر ثروت در بس اتیمال

ای تازه در مورد مالیات ایدهای در دانشگاه بریکلی با عنوان مالیات بر ثروت مترقی به بیان  1در مقاله سائز و زوکمن

زئی ایرادات ج ،آمیز نبودن این مالیات در برخی از کشورهاموفقیتاند که دلیل کردهها بیان آناند. پرداختهبر ثروت 

 مالیات بر ثروت: کنند کهمیاست، نه ایده مالیات بر ثروت. برای مثال بیان 

 شد و هم برخوردار با یاجتماع تیاز حما این اقدامد تا درگثروت وضع  یباال اریسطوح بس یفقط برا

 .آن اندک باشد ییاجرا یهانهیهز

 هیاز سرما یاعبه انو هیسرما نهیبهریغ صیانواع ثروت را شامل شود تا باعث تخص باشد و همه ریفراگ دیبا 

 .نشود ستیبر ثروت ن اتیکه شامل مال

 و موثر باشد. قیدق یبستر اطالعات کی هیبر پا دیبا 

دریافت شود.  ریخ ایاستفاده شده است  هیاز سرما ایکه آ نیمستقل از ادر این مقاله بیان شده مالیات بر ثروت باید 

 2خانم وارن طرح پیشنهادی برای مثال در از ثروت فرد پرداخت شود. یدرصدبه عنوان هر ساله این مالیات باید 

درآمد  زانیدالر است )مستقل از م ونیلیم ۵0از  شیکه مجموع ثروتشان ب یدرصد از ثروت افراد 2هر ساله 

بر ثروت پرداخت  اتیبه عنوان مالدرصد از ثروت افرادی که بیش از یک میلیارد ثروت دارند  3و حاصل از آن( 

 شود.یم

 اردیلیم 200تا  1۵0 یحدود سال یشنهادیپ استیس این که درآمد حاصل از دیگویممحاسبات سائز و زوکمن  

 یاصل لیدل رسدمی ( خواهد بود. اما به نظرکایدولت آمر یاتیمال یدرصد کل درآمدها ۵دالر در سال )کمتر از 

                                                             
1 eml.berkeley.edu/~saez/saez-zucmanBPEAsept19.pdf 

 کایآمر یجمهور استیر انتخابات نامزد 2
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( اتیمال نیا ییدر جامعه )و نه صرف درآمدزا یابرآن بر کاهش نابر ریتاث ،استیس نیاز ا تیسائز و زوکمن در حما

 است.

میزان درآمد حاصل از این پایه مالیاتی  به همین دلیل مالیات بر ثروت در ایران به شکل ناقصی اجرا می شود.اما 

 نابرابری در جامعه دارد. توجهی سیاستگذاران به ثروت افراد برای کاهشبیدر ایران خیلی کم است و این نشان از 

از کل  یچهار درصدسهم تنها  1399بودجه سال  حهیدر ال اتیمال نیمجلس، ا یهاطبق گزارش مرکز پژوهش

. داردرا  است بر درآمد اتیبر واردات و مال اتیها، مالبر شرکت اتیبر کاال و خدمات، مال اتیمال که شامل هااتیمال

 زانیم حهیال نیبه دست آمده است. در ا دیجد حهیبر ثروت در ال اتیمال یعدد با احتساب رشد باال نیالبته ا

 کرده است. رییدرصد تغ 38 یبر واردات منف اتیدرصد و مال 68 زانیبر ثروت به م اتیمال

 

 نیوز منبع: مقاومتی 1394تا  1384 یسال ها یرا ط کیبر ثروت و سهم هر  اتیمال یها ربخشیز بیترک
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 گونه این از مندبهره افراد مالیاتی مشمولیت چون است کارایی و عدالت خالف هادرآمد گونه این بر مالیات نبود

 سوداگرانه ضایاتق و گریواسطه هایفعالیت افزایش باعث مالیات نوع این نبود همچنین و یافته کاهش درآمد

مالیات  ،رغم تاکید مکرر کارشناسان هنوز در ایران اجرا نشدههای مالیاتی اساسی که علیپایهیکی از  .شد خواهد

، زیرا یکی از بر عایدی سرمایه است. اجرای این مالیات اثرات مثبتی در جلوگیری از ایجاد نابرابری در جامعه دارد

با سودهای ای است که غالبا های سفته بازی و سوداگرانهوگیری از فعالیتسرمایه جل کارکردهای مالیات بر عایدی

که بدون هیچ فعالیت  ییآید از آنجاهایی که از این طریق به دست می. ثروتهنگفت و بادآورده همراه هستند

است. افراد ثروتمند در این بازارهای غیر  نارضایتیو  جاد نابرابریعامل تاثیرگذاری در ای شوندسب میمولدی، ک

ای به های بادآوردهز شرایط بازار، ثروتاستفاده ا ءسواند و آوردههایی که از قبل به دست مولد تنها به دلیل ثروت

شود که اختالف طبقاتی در هایی باعث میتمایه با جلوگیری از چنین فعالیآورند. مالیات بر عایدی سردست می

 جامعه کاهش یابد.

برداشته  1399ها در چارچوب مصوبات بودجه سال مالیاتهایی برای وضع این نوع قدم الزم به ذکر استهمچنین 

خانه و خودروهای لوکس، مشمول مالیات سالیانه شوند. هرچند هنوز از که قرار است  هاگزارش. طبق شده است

با همکاری خالی  هایخانه بر مالیات است قراربانکی و عایدی سرمایه خبری نشده، اما سپرده مالیات بر سود 

 .تی شودها عملیاشهرداری

تر مالیات بر ثروت جامعتواند قدم بسیار مهمی برای ایجاد بسترهای الزم در رسیدن به وضع قوانین این امر می

میلیارد تومان  10های باالی  تومان و خانه هفتصد میلیونخودروهای باالی  99سال  بودجهقانون باشد. بر اساس 

شود و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، شوند. این مالیات که مالیات بر ثروت محسوب میمشمول مالیات می

 .شودعالوه بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه می
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 فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی بخش پنجم(
 کی یدارا که افتهیتوسعه  یدر کشورها یرود و حتیمجهان به شمار  یاقتصاد یهاتیواقعاز  یکی یاتیفرار مال

 شتریب یاتیر مالدر حال توسعه فرا یحال در کشورها نیوجود دارد. با ا زیهستند ن شرفتهیمنظم و پ یاتینظام مال

کنند،  یاستفاده م اتیمال یآورجمع یمیقد یهامنظاکه از  ییشود و طبق نظر کارشناسان در کشورهایم دهید

 است. تریبحران تیوضع

 یبرا اتیمال پرداخت عدم گونه هر و است یضرور اتیمال پرداخت که داشت انیب دیبا زین یاسالم یهاآموزه طبق

 شیافزا تینها در و شودیمافراد جامعه  ریحقوق سا عییباعث تض اتیفرار از پرداخت مال 1.ستین زیجا چکسیه

 یاتیمال عدالت تحقق در یاصل موضوعات از گرید یکی لیدل نیهم به. شد خواهد جامعه در یناعدالت و ینابرابر

 .اتیچه اجتناب و چه فرار از پرداخت مال است؛ یاتیمال فرار با مبارزه

 نیساالنه ب رانیر اد یاتیفرار مال زانیانجام شده م یهابر اساس برآورد یاتیمال امور سازمان نیمسئول گفته طبق

 نیبودن ا شتریب خبر از وجود اختالف و نیمسئول ریتومان است. اما شواهد و گفته سا اردیلیهزار م ۵0تا  40

 تصور لیاتی گفته بود:رئیس قوه قضاییه در دیدار با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مابرای مثال  .دهدیمآمار 

مروز اعالم شد که اهزار میلیارد تومان است؛ اما در جلسه  100 حدود ما کشور در مالیاتی فرار که بود این من

الیاتی در کشور مطرح هزار میلیارد تومان است. البته از آنجایی که ارقام مختلفی پیرامون فرار م 28این میزان 

 .شود که رقم قابل توجهی فرار مالیاتی در کشور وجود داردشود، بنابراین، این نتیجه حاصل میمی

هزار  60تا  ۵0بیش از میزان فرار مالیاتی را محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین

 .بیان کرده استمیلیارد تومان 

                                                             
1 farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=175&tid=-1 
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قرار  ریرا تحت تأث یاتیبار مال عیتوز ،یاتیمال یکاهش درآمدها قیتواند از طر یم یاتیبه باور کارشناسان فرار مال

 .دیکشور را با مشکل مواجه نما یمال استیس جهیداده و در نت

ها را در دولتقرار دهد و دست  ریرا به شدت تحت تأث یاقتصاد یهایریگمیتصمتواند یم یاتیفرار مال نیهمچن

 یبخش خصوص هیماانداز و انباشت سرپسبر  یمنف ریناعادالنه ثروت و تأث عی. توزببندد یاقتصاد یهابرنامه یاجرا

 است. یاتیفرار مال یامدهایپ گریاز د زین

منجر  جهینت خاص شده و در یهاگروه یعادالنه درآمد و انباشت ثروت برا عیدر توز ییباعث نارسا ،یاتیفرار مال

 اتیکه مال اشخاصیرا به نفع  یرقابت عوامل اقتصاد یاتیفرار مال شود.می یاجتماع و یاسیس یهاتنش شیبه افزا

درآمد  عیتوز تیوضع و کرده شتریرا ب یمختلف درآمد یهاگروه نیبابت شکاف ب نیداده و از ا رییاند تغنپرداخته

 (1392. ی)صمد 1کند.میرا بدتر 

فی منمواجه است، اثرات  یخارج یهامیتحررو که کشور با  شیپ طیدولت در شرا یاتیمال یکاهش درآمدها

 یرآمدهااست که دولت با کاهش د یخواهد گذاشت. به باور کارشناسان ضرور یبر اقتصاد کشور بر جا یمضاعف

 .داشته باشد یشتریتمرکز ب یاتیاز فرار مال یریو جلوگ اتیبر مال ،ینفت

بر دوش  یاتیبار مال شیفزاا ،دولت یاتیمال یدرآمدها کاهش موجب یاتیتوان گفت که فرار مالیمبه طور خالصه 

 نیاست. ا به اهداف دولت یابیدست یبرا یمانعاست لذا این مقوله شده  یبندبودجهاخالل در و  انیمود ریسا

 کاهش تینها در و کرده مواجه یمال نیتام مشکل با را کشور... و یاقتصاد ،یاجتماع یهابرنامه تیریمسئله، مد

 .خواهد داشت یدر پ را یعموم رفاه

                                                             
 فرار مالیاتی در ایران، علی حسین صمدی، 1392 1
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 یاتیمال بزرگ انيفرار ثروتمندان -1-5

 ضوعمو نیا است. افراد جامعه رینسبت به سا ثروتمند افراد در شتریب یاتیمال فرار وجود انگریب هاپژوهش از یبرخ

 0.01انجام شده است  یناویکه در اسکاند یقاتیمثال در تحق یکند. برایم ندانچ دو را یاتیمال عدالت تیاهم

 یدر حال نیا .اندنکرده پرداخت خود ثروت کردن پنهان قیطر از را خود اتیمال 4/1 جامعه ثروتمند دهک درصد

 نیاست، بنابرا یاتیفرهنگ مال یباال در احترام به قانون و گسترش باال گاهیبا جا یکشور جزو کشورها نیاست که ا

 1توسط ثروتمندان به مراتب بدتر است. یپرداخت اتیمال تیوضع

 

 .است یناویاسکاند در مختلف یها گروه ثروت زانیم به توجه با یاتیمال فرار زانیم دهنده نشان باال نمودار

 voxeu.org: تیسا وب: منبع

حدود  یمال یهاتراکنش  یبانک ستیگفته است که ل یاتیسازمان امور مال سیپارسا رئ یدعلیراستا ام نیهم در

 یسازمان قرار گرفته که بر اساس بررس نیا اریداشتند در اختتومان  اردیلیمیک  یباال یهزار نفر که درآمدها 300

                                                             
1 microeconomicinsights.org/tax-evasion-and-inequality-evidence-from-scandinavia/ 

https://microeconomicinsights.org/tax-evasion-and-inequality-evidence-from-scandinavia/
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بودند کمتر از آنچه الزم  یاتیمال یاز آنان که مود گرید یمینبودند و ن یاتیمال یاز آنان مود یمیانجام گرفته ن

 .پرداختندیم اتیاست مال

ظلم  و ضیکنند احساس تبعیمپرداخت  اتیکه مال یشود افرادیمافراد خصوصا ثروتمندان باعث  یاتیمال فرار

 .کنند یخوددار اتیمال پرداخت از هم هاآن و کنند

 یاتیمال سهم است افراد نیا اریاخت در یادیز ثروت که جا آن از اما است کم دهندگاناتیمال نیا تعداد اگرچه

قشر  رایبرد، ز نیکه امکان دارد از ب ییرا تا جا یاتیفرار مال یهاراه دیعادالنه با یاتیام مالظن کیدر  .دارند یادیز

در مقابل ثروتمندان  زیها نآن یاتیفرار مال زانیدارند و م یاتیدر فرار مال یجامعه امکان کمتر ریبگحقوقمتوسط و 

 است. زیناچ

 ،افراد نیا درآمد از قیدق اطالعات نبود و ثروتمند افراد در باال یاتیمال فرار وجود به توجه با قبل مطالعات طبق

 ثروتمند یهادهک افراد یبانک یها حساب رصد از شتریب استفاده و درآمدها یسازشفاف با دیبا یاتیمال سازمان

 .دهد انجام شد، اشاره آن به قبل یهابخش در که عادالنه اتیمال اخذ یبرا یشتریب تالش جامعه
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 یاتیمال تحقق عدالت یبرا های سیاستیشنهادیپبخش ششم( 
ر جامعه د یو اجتماع یاسیس یهاتنش جادیا جهیمردم و در نت نیب یتینارضا جادیدر جامعه باعث ا یناعدالت

 هاآن یاصل لیدلاز کارشناسان  یبه گفته برخ که ریاخ یهاسالاتفاقات و اعتراضات  مانند ییهاتنشخواهد شد. 

به صورت  دیبا استگذارانیس لیدل نیبه هم .است بوده جامعه در یطبقات فاصله شیافزا و یاقتصاد یهایتینارضا

 موضوع بپردازند.  نیبه ا یاژهیو

 یرآمدهاد شیبودجه به دنبال افزا یجبران کسر یباعث شده است که دولت برا ریاخ یهاسالها در میتحر وجود

 یدرآمدها شیافزا باشد وگرنه یاتیعدالت مال یدر راستا دیاقدامات با نیمد نظر داشت که ا دیباشد اما با یاتیمال

 و یتیارضان ،ینیج بیضر شیجامعه تنها باعث افزا فیضع یو قشرها یدیتول یهابخشبا اعمال فشار بر  یاتیمال

در جهت  هاییشنهادیپ ،شده انیب مطالب به توجه با ادامه در لیدل نیهم به ؛شد خواهد جامعه در شتریب یهاتنش

 ارائه خواهد شد: یاتیعدالت مال تحقق به منظور یاتیبهبود نظام مال

پیشنهادهایی که شبکه غیردولتی توسعه عرب  نکته جالب توجه این است که نتایج حاصل از این تحقیق عموما با (

(ANND در گزارشی با عنوان بررسی )جهت بهبود عدالت مالیاتی ارائه  ،1کشورهای عربی یمالیات هایسیاست

 کرده است مشابهت معنا داری دارد.(

 به  جها توببر درآمد  اتیمال یهابراکت تعداد و (ثروتمندان اتیمال شی)افزا اتیمال یینها نرخ شیافزا

 کشور یجنگ اقتصاد خاص طیکشورها و شرا ریتجربه سا

 درآمدکم یهادهک درآمد بر اتیمال نرخ کاهش 

  بر مجموع درآمد اتیکامل مال یاجرا یحرکت به سو 

                                                             
1 Repercussions of Tax Policies in the Arab Region, July 2017 
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   اتیوضع مال ،یعموم اتینرخ مال شیبر ارزش افزوده: افزا اتینظام مال شدن یو چند نرخ یهدفمندساز 

 اتیشده )همراه با جزئ یهدفگذار یکاالها یلوکس، کاهش نرخ برا یبر کاالها شتریارزش افزوده با نرخ ب

 کامل(

 ی)درآمد و ثروت( به جا میمستق یهااتیبر مال شتریبا تمرکز ب یاتیمال یهااستیبه س یبازنگر 

 )مصرف( میرمستقیغ یهااتیمال

 درآمد از یجدا هنگفت یهاثروت از اتیمال اخذ: قانون فیتعر و نرخ از اعم ثروت بر اتیمال قانون اصالح 

 آن از حاصل

 از اعم: است آوردهباد یسودها با همراه که و زودبازده مولد ریغ یبازارها در هیسرما یدیعا بر اتیمال اخذ 

 خودرو، سکه و طال، سهام و دالر  ن،یزم مسکن،

 افراد یاتیمال فرار از یریجلوگ جهت یبانک یها تراکنش رصد قیطر از افراد یدرآمدها یساز شفاف 

 ثروتمند

 یاتیمال فرهنگ شتریب جیترو جهت مردم عموم یبرا یاتیمال مصارف یساز شفاف 

 


