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 خالصه مدیریتی

ترین ابزارها در از اصلی به عنوان یکی اتیبوده و مال یمخارج عموم یمنابع برا نیهمواره تحت فشار تام رانیاقتصاد ا
 یبرا مناسبی حل راه تواندییل ثروت، توزیع مجدد درآمد، توسعه و بازسازی و نیز برقراری عدالت در جامعه مراستای تعد

 کشور محسوب شود.  داریدرآمد پا

 یآورعدم جمع ات،یصول مالو و نیتمک یباال نهیدرآمد، هز عیبهبود توز ثیاز ح یفعل یاتینظام مال یو ناکارآمد یدگیچیپ
نظام  قیبه اصالح عم ازین است که یبیاز معا ،یاتیفرار و اجتناب مال نهیزم جادیو ا انیاطالعات مود و کارآمد تیفیباک
 . کندیم ترانیرا نما یاتیمال

 ییایعالوه بر مزا ران،یا یتایمغفول در نظام مال کردیرو کیبر درآمد افراد به عنوان  اتینظام مال یاجرا نه،یزم نیا در
 عیتوز یگسترده و نابرابر یاتیفرار مال رینظ یفعل یاتیاز مشکالت نظام مال یبرخ ،یاتیمال یمدهاسطح درآ یمانند ارتقا

خانوار به  یشتیمع یهانهیهز رشیرا با پذ یاتیمال نیروش سطح تمک نیا کهرا برطرف خواهد کرد. ضمن آن  یدرآمد
 باال خواهد برد.  یاتیقابل قبول مال یهانهیعنوان هز

 یاتینظام مال یعیتوز یاصالح کارکردها قیدرآمد جامعه از طراز اقشار کم تیر درآمد افراد با توجه به حماب اتیمال نظام
 اهد داشت.به همراه خو زیرا ن یعیبر مجموع درآمد افراد آثار مثبت توز اتیمال یتیتحت عنوان نظام حما

بی خود از محل حقوق ، مجموع درآمدهای اکتساع درآمد بدان معنی است که اشخاص حقیقی یا خانوارهاوجمممالیات بر 
رآمد کشاورزی، درآمد دو دستمزد، درآمد اجاره، درآمد مشاغل، سود سپرده، سود سهام، درآمد حاصل از ساخت و فروش، 

ی تی گزارش نمایند تا بر مبناصادرات و عایدی سرمایه و سایر درآمدهای خود را با تکمیل اظهارنامه به سازمان امور مالیا
 خانوار محاسبه و اخذ شود. شخص یا آن، مالیات بر درآمد 

 سازی مالیات بر درآمد افرادتاریخچه پیاده

های قانون مالیاتدهد، ماده مربوط به مالیات بر مجموع درآمد در بررسی سیر تاریخی قوانین مالیاتی ایران نشان می
به دلیل نبود موجود بوده است؛ اما ( 1371و  1366سال های های بعدی آن )اصالحیهو اصالحیه 1345مصوب  -مستقیم

 -های مستقیمهای اجرایی آن، عمالً اجرا نشد. از این رو در قانون اصالح موادی از قانون مالیاتبسترهای الزم و پیچیدگی
 از قوانین نظام مالیاتی کشور حذف شد.  1380مصوب 

تیر و اصالحیه  1380 متداول بوده است و بر اساس اصالحیه سال 1380بدین ترتیب، بر اساس آنچه که عمالً تا سال  
قررات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص به صورت جداگانه و هر یک بر اساس مقانون مالیات 1394ماه سال 

شوند. برای نمونه، فردی که هم از محل حقوق و دستمزد و هم از محل کسب و کار مربوطه محاسبه و وصول می
 هایرویهکند، روی هر یک از منابع درآمدی خود به طور جداگانه و با ی و هم از اجاره امالک خود کسب درآمد میشخص

 شود.متفاوت، مشمول مالیات می
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 عملیاتی شدن نظام مالیات بر درآمد افراد چالش

قی از سوی سازمان امور خاص حقیمهمترین ویژگی نظام مالیات بر درآمد افراد این است که در این نظام مالیاتی همه اش
ها و نیاز شوند؛ تعداد زیاد مؤدیان مالیاتی در کنار تنوع تعامالت اقتصادی آنمالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی شناخته می

 اده است. دهای فنی برای دریافت و آنالیز اطالعات مالیاتی مؤدیان به این نظام مالیاتی پیچیدگی خاصی به زیرساخت

های همکاری آحاد جامعه به عنوان مؤدیان های اجرایی و فراهم کردن زمینههماهنگی میان دستگاهموارد،  بر اینعالوه 
ای هستند که موجب به تعویق افتادن اجرای نظام مالیات بر ها و نهادهای مالیاتی کشور دالیل عمدهمالیاتی با دستگاه

 مجموع درآمد در کشور شده است.  

آمد به عنوان مؤدی مالیاتی شاره شد با توجه به اینکه همه اشخاص حقیقی ذیل مالیات بر مجموع درطور که اهمان
ل پیچیدگی شوند؛ مسئله طراحی دقیق و ساده فرایند اجرای مالیات بر مجموع درآمد به نحوی که اوالً حداقشناخته می

العات مورد نیاز برای محاسبه ور مالیاتی جهت ارسال اطفنی را داشته باشد و ثانیاً ارتباط مؤدیان مالیاتی با سازمان ام
لیات بر درآمد افراد عملیاتی شدن نظام ما چالشمیزان مالیات قابل پرداخت هر شخص به آسانی شکل بگیرد، مهمترین 

 در کشور است. 

 الکترونیکیحساباظهارنامه مالیاتی مبتنی بر صورت

دهد طراحی دقیق فرآیند اجرای مالیات بر مجموع درآمد با حداقل یهای انجام شده در این گزارش نشان مبررسی
ایط و امکانات های فنی و بیشترین سهولت در برقراری ارتباط میان مؤدیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی شرپیچیدگی

های پایانه ترونیکی و سامانهحساب الکفعلی کشور برای عملیاتی شدن نظام مالیات بر درآمد افراد در بستر استفاده از صورت
 کند.فروشگاهی کفایت می

ای مؤدیان مالیاتی بجای اظهارنامه مالیاتی متعارف در این گزارش به منظور سهولت اظهار اطالعات درآمدی و هزینه
اقتصادی ظهار اطالعات تعامالت االکترونیکی برای حسابنوعی اظهارنامه موسوم به اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر صورت

 پیشنهاد شده است.

اند حداکثر بعد از گذشت زمان کوتاه معینی از انجام در این نوع اظهارنامه مؤدیان مالیاتی در طول هر دوره مالیاتی موظف
وم و یا برخی دیگر هر یک از تعامالت اقتصادی خود مثل خرید و فروش خودرو، منزل مسکونی، زمین، کاالهای دست د

وکار و فعالیت شغلی ندارد، از طریق استفاده دی مثل اجاره دادن، دریافت هدیه یا قرض که جنبه کسباز تعامالت اقتصا
حساب های معتمد سازمان امور مالیاتی برای صدور صورتاز سامانه سازمان امور مالیاتی یا مراجعه حضوری به شرکت

 نند. الکترونیکی و ارسال اطالعات خواسته شده در مورد معامله اقدام ک

هایی تحت عنوان یتدر گزارش حاضر ضمن ارائه تجربه برخی کشورهای پیشرو در نظام مالیات بر درآمد افراد، معاف
الکترونیکی توسط حسابمعافیت ساالنه دریافت هدیه و نیز معافیت طول عمر به منظور پوشش تعامالت خرد فاقد صورت

 مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته شده است.
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 افراد بر درآمد اتیو براکت ها در نظام مال هیپا تینرخ ها، معافاصول 

زیع درآمدی را  منعکس های مالیاتی نیز عالمتی برای سیاستگذاری دولت به منظور بازتوها و براکتطراحی جدول نرخ
توجه به این نکته در  شد. باهای مالیاتی طراحی شود که کارا و عادالنه باها و براکتسازد. لذا الزم است جدول نرخمی

 این گزارش موارد زیر توصیه شده است.

که یک توازن مناسبی بین اوال حد معافیت پایه باید در سطح متوسطی باشد، یعنی اینهای مالیاتی، در طراحی جدول نرخ
مودیان وجود وچکترین کآوری مالیات و بار تمکین های اجرایی جمعترین سطح درآمدی، هزینهبدهی مالیاتی در پایین

تواند انتخاب برای حد اری میداشته باشد. توانمندی اداره مالیاتی برای ارائه خدمات با کیفیت به مودیان، به طور معناد
 معافیت را تحت تاثیر قرار دهد. 

حداقل سازد.  ها راز خزش براکتها نسبتا بزرگ باشد تا اختالالت ناشی اثانیا تعداد طبقات مالیاتی باید اندک و دامنه آن
ها به فرار مالیاتی را و تمایل آن ثالثا  حداکثر نرخ نهایی مالیاتی نیز باید متوسط باشد تا اختالالت رفتار اقتصادی مودیان

  کاهش دهد. 

 پیشنهادها

 یابیراه دستوجود ندارد و تنها  یاتیمال نیدر قوان یجز اصالحات ساختار یاچاره مالیاتی در کشور یهامقابله با چالش یبرا
و  نیقوان یسازادهساست که با  نیاجرا و تمک هاینهیکاهش هز یعنی یاتیمال ستمیس یسازمطلوب ساده تیبه وضع

 یحیترج یرفتارها و هافیتخف ها،تیکه کسورات، معاف شودیم محقق یمترادف است و زمان یاتیمال هایاظهارنامه
و  شودیها فراهم مهش نرخو امکان کا افتهیگسترش  یاتیمال هیکار پا نیا شوند که با انجام لیتا حد ممکن تعد یاتیمال

اجرا(  هاینهیوکاهش هز یاتیمال نیبهبود تمک ،یاتیکاهش فرار مال ،یی)عدالت، کارا اهداف ذکر شده هیمتعاقب آن به بق
 .افتی میدست خواه زین

 یبعد یهانسخه ایدرآمد  مجموع ستمیبه س رانیا یاتیالدر نظام م یجزئ راتییتغ یابا پاره توانیتصور غلط که م نیا
 .است میمستق یهااتیدر قانون مال یجد راتییمهم مستلزم تغ نیاشتباه است و ا یتصور افتیآن دست 
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 مقدمه 

شمار میمالیات یکی از مهم صلیترین ابزارهای درآمد هر کشوری به  ین ابزارها در تررود و همچنین یکی از ا

شود. سوب میتعدیل ثروت، توزیع مجدد درآمد، توسعه و بازسازی و نیز برقراری عدالت در جامعه محراستای 

صالح آن بهاجرای نظام مالیاتی در ایران و همچنین تالش سالها برای ا صوص در  هایی های اخیر با چالشخ

مورد ستت ش شتتده استتت، های بیهمراه بوده استتت. برای نمونه ارارهای مالیاتی تستتترده یا برخی معاایت

 عدالتی در نظام مالیاتی کشور و در نتیجه آن عدم تمکین مالیاتی اازایش یابد. احساس بی

های تحریم از دیگر مستتایلی که توجهات به مالیات در کشتتور را اازایش داده، تحدید درآمدهای ندتی در  ی

ر ایران و لزوم خروج کشتتور از این حالی استتت که وجود رکود تورمی د های اخیر بوده استتتا این درستتال

هایی همراه کرده استتت. در این زمینه یکی از وستتیله مالیات را با  یچیدتیشتترای ، اازایش درآمد دولت به 

ضمن برقراری عدالت مالیاتی می ایه صیص بهینه منابع و بازتوزیع های مالیاتی مهم و کارآمد که  تواند به تخ

رآمدهای داستتتت. اما در عمل به دلیل برخورداری از  یات بر مجموع درآمد مالدرآمد در ایران کمک کند، 

صالحات با منااع تروهسهل ضاد ا صل از منابع ط یعی، ت صول حا شور، عدم نظاالو م جامع های ذیندع درک

سایر  یش سترده ،نیازهای الزماطالعاتی مودیان و  سی ت سیا صالحات مااجماع  لیاتی وجود ای برای اجرای ا

 د. ندار

شورها ست. در حالی که در ک سعهمالیات بر مجموع درآمد در ایران یک  ایه مالیاتی مغدول مانده ا یااته ی تو

شتتتود، در ایران این رقم تأمین می مالیات بر مجموع درآمداز درآمدهای مالیاتی از طریق  درصتتتد 4۰حدود 

دی دارد. به عنوان در کشور نیز ایرادات زیا بوده است. به عالوه نوع اخذ این مالیات درصد۱5همواره کمتر از  

صورت جداتانه تراته می صوص مثال مالیات از تک تک منابع درآمدی خانوارها به  ضوع )به خ شود. این مو

های تولید های تصاعدی( عدالت مالیاتی را دچار خدشه کرده است. همچنین عرضه بهینه نهادهدر حضور نرخ

تر نیروی رضه  ایینو آحاد اقتصادی را به سمت عرضه باالتر سرمایه و ع قرار دادهدر اقتصاد را نیز تحت تاثیر 

 کار سوق داده است.

در این تزارش ابتدا به معرای مالیات بر مجموع درآمد  رداخته شده، به مزایا و معایش این  ایه مالیاتی اشاره 

بررسی قرار تراته، همچنین قوانین یا  شده است، سپس عوامل لغو این  ایه مالیاتی در سنوات تذشته مورد

ست. شده ا شریح  سی قرار تراته  لوایح مرت   با آن ت تجربیات جهانی در رابطه با این  ایه مالیاتی مورد برر

ها، نرخ و الزامات تقنینی و اجرایی این  ایه مالیاتی بحث شتتتده و در آخر استتتت. دایره شتتتمول و معاایت

 ازی بهینه در کشور  یشنهاد شده است.سهای سیاستی برای  یادهتوصیه
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  افراد درآمدهای مالیات بر نظاممعرفی 

 مقدمه -1

یکی از انواع نظام مالیاتی استتتت که موضتتتوع آن ارایه قواعد حاکم بر مالیات بر درآمد  ۱ااراد مالیات بر درآمد

ست. در  شخاص بیکار ا سش و کار، کارتران و حتی ا صاح ان ک شخاص حقیقی از ق یل  ایران به دلیل همه ا

ها، مالیات عدم وجود این نظام مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت به درآمدهای ناشی از مالیات بر سود شرکت

تواند در کشتتور می ااراد درآمدبر ارزش اازوده و وضتتع عوارو واردات وابستتته استتت. اجرای نظام مالیات بر 

ها و در کردن امکان کاهش مالیات بر ستتود شتترکتعالوه بر کاهش وابستتتگی به درآمدهای ندتی و اراهم 

های داخلی، نقش مهمی در به ود وضتعیت تولید و اشتتغال داشتته  ذیری شترکتنتیجه اازایش توان رقابت

شد. عالوه بر این نظام مالیات بر  صالح  ااراد درآمدبا شار کم درآمد جامعه از طریق ا با توجه به حمایت از اق

آثار مث ت توزیعی را  مجموع درآمد م مالیاتی تحت عنوان نظام حمایتی مالیات برکاردکردهای توزیعی نظا

 در نمودار زیر سهم انواع مالیات در درآمدهای مالیاتی دولت آمده است. نیز به همراه خواهد داشت.

 

 
 (۱398ترکیش درآمدهای مالیاتی در یک نگاه ) (2.۱) نمودار

درصتتد از درآمدهای  ۱9.3در مجموع  ااراد یات بر درآمدالهمانطور که از نمودار باال قابل مشتتاهده استتت، م

درصتتد از درآمدهای مالیاتی  28کند. مالیات بر درآمد اشتتخاص حقوقی به طور متوستت  دولت را تامین می

                                                 

 
1. Personal Income Tax  

27.8, 28%

19.3, 19%
36.7, 37%

11.5, 11%

5.2, 5%

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

مالیات بر کاال و خدمات

مالیات بر واردات

مالیات بر ثروت
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 کند.  درصد از درآمد مالیاتی را تامین می 48های غیر مستقیم نیز بیش از کند. مالیاتدولت را تامین می

 های مالیات برسه نوع نظامتوانند یکی از می ها در زمینه مالیات بر درآمد ااراددولتالیاتی، براساس ادبیات م

های مالیاتی است که در است که یکی از  ایه 1درآمد را انتخاب کنند. نوع اول مالیات بر مجموع ااراددرآمد 

تصادی و اجتماعی خود به طراحی های دنیا در حال اجراست. هر کشوری متناسش با شرای  اقبسیاری از کشور

 ردازد، اما کلیات این  ایه مالیاتی به این صورت است که خالص درآمد حاصل از جزییات این  ایه مالیاتی می

کار، درآمد سرمایه و دیگر درآمدها منهای کسورات مجاز مالیاتی( تجمیع شده  منابع مختلف درآمدی )درآمد

شود. به های تصاعدی مشمول مالیات میایه )آستانه مالیاتی(، براساس نرخو مقادیر باالتر از سقف معاایت  

ها و شوند و ارزش معاایتاین معنی مالیات بر درآمد کار و درآمد سرمایه در نرخ مشابهی مشمول مالیات می

 یابد.با درآمد اازایش می 2های مالیاتیتخدیف

اند از اند که ع ارتدرآن سه عنصر با یکدیگر ترکیش شدهاست که « 3مالیات بر درآمد دوتانه نظام»نوع دوم 

ها و سرمایه و  ایه مالیاتی مالیات تصاعدی بر درآمد حاصل از کار، نرخ مالیات یکنواخت بر درآمد شرکت

درآمد حاصل از کار نس ت به درآمد سرمایه، با نرخ باالتری  نظامهای مالیاتی کامال  ایین. در این تسترده و نرخ

 های مالیاتی مستقل از سطح درآمد است. شود و میزان معاایتمول مالیات میمش

بر همه انواع درآمدهای خالص )درآمد  نظاماستتتت که در این « 4مالیات بر درآمد یکنواخت نظام»نوع ستتتوم 

ضع می سورات قانونی مالیات( نرخ مالیات یکنواخت و صسرمایه، درآمد کار، دیگر درآمدها منهای ک ل شود. ا

ست که درآمد دقیقا باید اق  یک ار و تا آن ست نزدیک به م دا کلیدی مالیات یکنواخت این ا جا که ممکن ا

 آن مشمول مالیات شود.   

باشتتتند و تاکنون توااقی مالیاتی مذکور دارای نقاط قوت و ضتتتعف مختص به خود می هاینظامهر کدام از 

ست. اما می آمدمجموع درمالیات بر  نظامجامع در مورد اینکه  شده ا صل ن ست، حا توان ادعا ایده آل کدام ا

اند درآمد را  یشنهاد کردهمجموع مالیات بر  نظامتذشته،  کرد همه اصالحات مالیاتی  یشنهادی در سه دهه

  5ها و تسترش  ایه مالیاتی است.ها کاهش نرخکه مشخصه اصلی آن

 نظامخودش را اصالح کند آیا باید  الیات بر مجموع درآمد م نظاماتر کشوری بخواهد دست به انتخاب بزند و 

ی آن را انتخاب نماید؟ برای  استتب به ستتوال، های تعدیل شتتدهمالیات بر مجموع درآمد را برتزیند یا نستتخه

                                                 

 
1. Comprehensive income tax system 

2. Value of tax allowance 

3. Dual Income Tax system 

4. Flat Tax system 

 .(۱398الملل، )ریزی و امور بین. نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه5



 ندیشکده اقتصاد مقاومتیا – (PIT)بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی مالیات بر درآمد افراد 

 

۱۰ 

 

ست تا  سه قرار تیرند. به بیان دیگر در عمل انتخاب نظامضروری ا شده مورد مقای مالیات بر  نظامهای ذکر 

ستگی به این دارد که م ادله بین اهداف مختلف )از جمله بین کارایی و  د مجموع درآم شور، ب س  یک ک تو

تذاری ، تمکین مالیاتی و اازایش درآمدهای مالیاتی در محی  رقابتی( چگونه ارزشنظامبرابری، ستتتادتی 

 اند.    ذکر شده مورد مقایسه قرار تراته نظامشود. برای این منظور سه 

 های تعدیل شده آنو نسخه مالیات بر مجموع درآمد  نظاممقایسه  

 نظام برآورده کننده این اصول اصول

 مالیات یکنواخت سادتی

 مالیات یکنواخت کارایی

عدالت 

 عمودی

 مالیات دوتانه عدالت عمودی براساس درآمد طول عمر

 مالیات بر مجموع درآمد عدالت عمودی براساس درآمد سالیانه

عدالت 

 ااقی

 مالیات دوتانه الت ااقی براساس درآمد طول عمرعد

 عدالت ااقی براساس درآمد سالیانه
 مالیات بر مجموع درآمد

 مالیات یکنواخت

 مالیات بر مجموع درآمد عدالت عمودی و ااقی براساس ترکیش درآمد

 مالیات دوتانه حصول درآمد کاای در یک محی  بین المللی

 کنواختمالیات ی کاهش هزینه اجرایی

 مالیات یکنواخت کاهش هزینه تمکین مالیاتی

 جلوتیری از انتقال درآمد بین منابع مختلف
 مالیات بر مجموع درآمد

 مالیات یکنواخت

 

ساس جدول ) سالیانه(، کاهش 2.۱بر ا ساس درآمد  سادتی، کارایی، عدالت ااقی )بر ا ستگذار نگران  سیا  )

نه یاتی و درهزی مال با  های اجرایی و تمکین  یاتی کاای در یک محی   مال به دستتتت آوردن درآمد  هایت  ن

شدید بینرقابت شنهادی، های  ست. تزینه  ی ست نظامالمللی ا سیا ست. اتر هدف  تذار مالیات یکنواخت ا

کستتش عدالت عمودی )بر استتاس درآمد ستتالیانه(، عدالت ااقی و عدالت عمودی بر استتاس ترکیش درآمد و 

مالیات بر مجموع  نظاماتی ناشتتی از انتقال درآمد بین منابع مختلف درآمدی استتت، جلوتیری از آربیتراژ مالی
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درآمد بهترین تزینه استتت. برای کستتش عدالت ااقی و عمودی بر استتاس درآمد طول عمر و حصتتول درآمد 

   ۱شود.مالیات بر درآمد دوتانه  یشنهاد می نظاممالیاتی کاای در محی  اقتصادی امروزه 

  افراد مالیات بر درآمدانواع الگوی  -2

ساختار مالیات بر درآمد  سی  صیلی و مالیاتااراددر برر شامل مالیات تد بر کل درآمد  ، دو نوع الگوی نظری 

 تواند موردی یا عمومی باشد.وجود دارد. به ع ارت دیگر، مالیات بر درآمد می

 مالیات تفصیلی نظام -2-1

د به صورت جداتانه و تحت مقررات مربوط به هر یک مشمول ، انواع منابع درآم2مالیات تدصیلی نظامدر 

تیرند. به این ترتیش برای درآمد حاصل از عملیات غیرصنعتی و بازرتانی، حقوق، دستمزد، مالیات قرار می

تیرد که در آن ای قرار میاوراق بهادار و سهام )بهره و سود(، درآمد امالک و مستغالت و غیره ممیزی جداتانه

  3شود.ی مالیاتی  متداوتی برای هر یک از منابع اعمال میهانرخ

 مالیات بر کل درآمد یا مالیات بر درآمد جهانی نظام -2-2

، درآمد مودی از همه منابع در سطح شخص حقیقی )یا در سطح خانواده( 4مالیات بر درآمد جهانی نظامدر 

مالیات بر مجموع درآمد،  نظامکنند. در تداده میاس نظامتیرد و اکثر کشورها از این مشمول مالیات قرار می

 رداخته شده،  ها و درآمدهایی که مالیات آنشود و  س از کسر تخدیفتمام منابع درآمدی ارد مشخص می

شود. به ع ارت دیگر تمام منابع درآمد ارد )خانوار( های تصاعدی( برای آن تعیین مییک نرخ واحد و یا )نرخ

ی کار، مشاغل، عایدی سرمایه و غیره در یک مدت زمان معین، تعیین و بر آن نرخ مالیاتی مانند درآمد نیرو

 شود. وضع می

باشد که در آن مجموع درآمد اعضای خانواده م نای مالیات بر درآمد خانوار نوعی مالیات بر درآمد ااراد می

کنند و مجموع درآمد صورت مشترک  ر میتیرد و زوجین اظهارنامه مالیاتی خود را به محاس ه مالیات قرار می

در مقابل  نظامتیرد. این ها بعد از اعمال تمام انواع کسورات و تخدیدات، م نای محاس ه مالیات قرار میآن

باشد که در آن درآمد هر کدام از اعضای خانواده به صورت جداتانه مشمول مالیات می مالیات بر درآمد شخص

                                                 

 
 .(۱396) ، ژوهشنامه مالیات . درویشی، باقر.محمدیان، ارشته.۱

2. Schedular Tax System 

 .(۱39۱) ، ژوهشنامه مالیات. اک ر. حاج محمدی، ارشته. رضایی دوانی، مجید. خادمی، علی3

4. Global Income Tax 
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مد مشمول مالیات کسش  ای زندتی کند که دیگر اعضای خانواده نیز درآرد در خانواده، حتی اتر اترددقرار می

 1.نمایندمی

 «سیمونز –یج ه»درباره منابع درآمدی مشمول مالیات، نظریات توناتونی وجود دارد که در تعریدی مشهور به 

ست، )اعم از قابل استداده اداند که برای مصرف درآمد مشمول مالیات را مجموع تمام انواع درآمد ارد می

 شمرد.دستمزد، درآمد اجاره، سود سپرده، سود سهام و ارزش عایدی سرمایه( بر می

آمد کشور ، نظام مالیات بر در۱394های مستقیم و اصالحیه سال قانون مالیات ۱38۰ س از اصالحیه سال 

 ود را دارند.  خخورد مالیاتی مختص به تدصیلی ت دیل شده است و هر یک از  انواع منابع درآمدی، بر نظامبه 

 های مستقیمواحد مالیاتی و معافیت پایه در قانون مالیات -3

معنا که درآمد  ، تعیین واحد مالیاتی است بدیناارادتیری در نظام مالیات بر درآمد یکی از محورهای تصمیم

وند؟ یا شباید مشمول مالیات چه شخصی باید مشمول مالیات شود. آیا درآمدهای هر شخص به طور جداتانه 

ا یکدیگر بیک خانوار باید به عنوان واحد مشمول مالیات شناسایی تردد؟ یا اینکه درآمدهای زن و شوهر 

تواند ده میتجمیع و مشمول مالیات شوند؟ اهمیت انتخاب واحد در این موضوع نهدته است که واحد انتخاب ش

 بدهد.  الشعاع قرارهای مختلف را تحتتیریتصمیم

ورت صکننده تکمیل اظهارنامه به به طور کلی دو طیف نظریات حدی وجود دارد. دسته نخست که حمایت

 عیض علیه اند از عدم وجود مالیات بر ازدواج، عدم تکنند که ع ارتاردی هستند سه دلیل اصلی ذکر می

بل، طیف دیگری ریف خانواده. در مقاشاغل دوم و سادتی اجرا به دلیل سهولت شناسایی ااراد بدون نیاز به تع

سه دلیل عمده  وجود دارند که توصیه به تکمیل اظهارنامه به صورت خانوار دارند و در توجیه ادعای خود نیز

 کنند. مطرح می

ها عمدتا در مورد های یکسان  رداخت نمایند. دوم، خانوارکه خانوارهای با درآمد یکسان باید مالیاتنخست آن

امه توس  کنند. سوم، در تکمیل اظهارنز منابع و عرضه نیروی کارشان تصمیمات مشترک اخذ میاستداده ا

دیه در درون خانوار نیازی به تخصیص حقوق مالکیت نیست و بدین ترتیش، نیازی به کنترل و ردیابی ه ه و ه

ل ته به لحاظ رابری و اتری دارند: کارایی و بخانواده وجود ندارد. در م احث نظری، دو محور اهمیت اساسی

دواج و ارزندآوری نیز اجرایی نیز، ساده بودن از اولویت باالیی قرار دارد، اثر انتخاب واحد مشمول مالیات بر از

 باید بحث شود.

                                                 

 
 .۱388زایر و نیکی اسکویی،. ۱
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سازی یا اعمال نظام و مالیات بر ارد، م نای کار در ارآیند  یاده ۱به طور سنتی، انتخاب بین مالیات بر خانوار

در انتخاب بین مالیات بر خانوار و مالیات بر ارد، کشورها اهداف متنوعی  رآمد در هر کشوری است.مالیات بر د

همانند کدایت درآمد، رسیدن به عدالت )عدالت ااقی و عدالت عمودی( و خنثی بودن مالیات نس ت به ازدواج 

ده است که هیچ نوع مالیات بر کنند. امروزه این موضوع  ذیراته شدر ساختار مالیات بر درآمد را دن ال می

زمان به تمام اهداف، عدالت ااقی و عمودی، حذف اثرات درآمدی وجود ندارد که به وسیله آن بتوان به طور هم

 2مالیات تصاعدی و خنثی بودن بدهی مالیاتی نس ت به ازدواج نایل تردید.

 الیاتینقاط قوت و ضعف مربوط به خانواده محور یا اردمحور بودن یک نظام م 

 خانواده محور فرد محور هاویژگی

  ✓ کارایی

 ✓  برابری

  ✓  انگیزه ازدواج
 )در بیشتر موارد(

 - - انگیزه ارزندآوری

  ✓ انگیزه اشتغال زنان

  ✓ سهولت اجرا

 

ت م نیز یک معاای( قانون مالیات مستقی84واحد مالیاتی در ایران م تنی بر ارد است و نه خانوار. ط ق ماده )

انی با اصل شود. این برخورد مالیاتی نیز سازتاری چند ایه بر درآمد ساالنه در بودجه سنواتی مشخص می

ت شوند. و یا های متداوعدالت مالیاتی ندارد. به طوری که ممکن است دو ندر با درآمد یکسان مشمول مالیات

، الگوی امنظمچنین با اازایش درآمد ممکن است اردی با توان  رداخت باالتر مشمول مالیات کمتری شود. ه

   .شودمشخصی )تناس ی، تصاعدی و تنازلی( مشاهده نمی
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 (.۱394، )اصلنامه  ژوهشنامه اقتصادی . نصیری اقدم، علی. رزمی، اشرف.2
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 های سنواتیمالیات بر حقوق در بودجه 

 1399نرخ متوسط در سال  1398نرخ متوسط در سال  درآمد ناخالص

 درصد 9. 2 درصد ۱۰. ۱ میلیون تومان ۱۰۰

 درصد ۱6. ۱ درصد ۱6. 85 میلیون تومان 2۰۰

 درصد28. 6 درصد 34. 35 میلیون تومان 3۰۰

 

 مالیات بر مجموع درآمدآثار اقتصادی  -4

کند، رل میکه تمام جریان تراکنش مالی در کشور را کنت اجرای  ایه مالیات بر مجموع درآمد به علت آن

مالیاتی، تواند در به حداقل رساندن ارار مالیاتی کمک کند. همچنین اواید دیگری چون تحقق عدالت می

های حمایتی، مقابله با قاچاق و  ولشویی نیز انجام دهد. یکی اازایش تمکین مالیاتی، کمک به اجرای سیاست

هایی که باید در بررسی موارد اوق  ذیرات آن است که ط ق آمار بانک مرکزی، تنها اروترین  یشاز مهم

درصد نقدینگی  97جا شده و بیش از م جابهصورت  ول نقد بین مرددرصد نقدینگی در کشور به 3کمتر از 

 های بانکی قرار دارد.در حساب

 به حداقل رساندن فرار مالیاتی -4-1

شودا تمام در این  ایه مالیاتی به علت آنکه هر ارد حقیقی یا حقوقی در نظام مالیاتی یک مودی محسوب می

و هرتونه تردش مالی او باید برای سازمان های بانکی او مورد بررسی قرار تراته های مجموع حسابتراکنش

امور مالیاتی اظهار شودا در غیر این صورت برای آن باالترین نرخ مالیاتی اعمال خواهد شد. در این شرای  

های بسیاری مواجه شده و این خود مودیان هستند که دیگر الزم نیست دولت برای ستاندن مالیات با چالش

 1 ردازند.ها میه اظهار درآمدبرای  رداخت مالیات کمتر ب

برای نمونه اتر چنین  ایه مالیاتی در کشور وجود داشت دیگر نیازی به نصش کارتخوان برای  زشکان، وکال و 

هزار میلیارد تومان تخمین زده ها ن ود. در این زمینه در حالی که میزان ارار مالیاتی  زشکان هدتسایر تروه

مالیات »داند که اتر  ایه هزار میلیارد تومان می 4۰تی کل ارار مالیاتی در کشور را شده است، سازمان امور مالیا
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 در کشور وجود داشت، شناسایی و حصول آنها کاری بسیار ساده بود.« بر مجموع درآمد

 تحقق عدالت مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی -4-2

های مستقیم های غیرهدامند از قانون مالیاتایتباید تمام معا« مالیات بر مجموع درآمد»اتی در  ایه مالی

عنوان درآمد برای ارد محاس ه برداشته شده و مجموع درآمدهای ناشی از کار و درآمد حاصل از سرمایه به

بار و برای های اقتصاد ایران بوده یکهای بانکی که یکی از چالششود. برای مثال باید معاایت سود سپرده

های کدام از کشوردهنده آن است که تقری ا در هیچها نشاندر این زمینه بررسی همیشه برداشته شود.

سعودی در جمع کشورهای اق  عربستان یااته یا در حال توسعه چنین معاایتی وجود ندارد. برای نمونهتوسعه

ها مانند اراییها و دهای بانکی است. در واقع به علت آنکه سرمایهدارای معاایت سود سپرده 2۰۱جی  تروه

ها به معنای های باالی جامعه است و معاایت درآمد حاصل از آنها عموما در دست دهکبخش عمده سپرده

های نظام مالیاتی در کشور عدالتیترین بیمعاایت ثروتمندان از  رداخت مالیات است، این مساله یکی از بزرگ

های ها شامل معاایتنظام اعلی مالیاتی وجود برخی نمونهعدالتی در آید. یکی دیگر از موارد بیبه حساب می

های مستقیم به علت قانون مالیات ۱39 های مستقیم است. برای مثال ط ق مادهمالیاتی در قانون مالیات

ها به شرط اخذ مجوز از وزارت ارهنگ و ارشاد اسالمی از های ارهنگی، تمامی این اعالیتحمایت از اعالیت

ها میلیونی ده  ت معاف هستند. در این زمینه و در حالی که برخی خوانندتان یا بازیگران با درآمد رداخت مالیا

در ماه، معاف از  رداخت مالیات هستند، یک کارمند دولت با حقوق ماهیانه ارضا چهارمیلیون تومان باید 

های هنری، صادرات یا کشاورزی لیتها برای حمایت از اعامالیات بر درآمد خود را بپردازد. درواقع این معاایت

ها دهنده آن است که این معاایتتر نشانهای دقیقبه علت سود کم آنها در قانون دیده شده است، اما بررسی

هایی نیز شده است. دلیل هدامند ن ودن و دقیق ن ودن نتوانسته به اهداف خود برسد و باعث سوءاستدادهبه

تواند ضمن  ایان بخشیدن به ت عیض مالیاتی، احساس عدالت مالیاتی را در می« مالیات بر مجموع درآمد »

 2.جامعه اازایش داده و به س ش آن منجر به اازایش تمکین مالیاتی توس  عموم مردم شود

 هاحذف یارانه ثروتمندان و هدفمندی یارانه -4-3

های صادی، ن ود اطالعات و زیرساختریزی و سیاستگذاری اقتهای مهم کشور در برنامههمواره یکی از چالش

هزار میلیارد تومان به کشور الزم بوده است. برای نمونه درمورد حذف یارانه ثروتمندان که سالیانه چندین 

 6های باالی درآمدی ندارد، کند، دولت با بهانه آنکه اطالعات الزم را برای شناسایی دهکخسارت وارد می

                                                 

 
1. G20 

 3۱875. ارهیختگان آنالین، تحول بنیادین در اقتصاد چشم انتظار مالیات بر مجموع درآمد، شناسه خ ر: 2



 ندیشکده اقتصاد مقاومتیا – (PIT)بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی مالیات بر درآمد افراد 

 

۱6 

 

 کند. ارانه ثروتمندان امتناع میسال است از اقدام برای حذف ی

تنها آید نهیو اطالعاتی که از این طریق به دست م« مالیات بر مجموع درآمد»در این زمینه نیز با اجرای 

توان های  ایین درآمدی میتوان به شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان اقدام کرد بلکه با شناسایی دهکمی

های حمایتی کرد. در حقیقت به علت آنکه سازمان امور مالیاتی اجرای سیاستها و اقدام به هدامندی یارانه

ا به دست رمیلیون جمعیت کشور  8۰باید اطالعات درآمدی و وضعیت « مالیات بر مجموع درآمد»برای اجرای 

های مختلف درآمدی برای این سازمان بسیار تسهیل شده و از این هاب آورد، تدکیک و شناسایی دهک

 .های مختلف اقتصادی استداده کردتوان برای اجرای سیاستاتی میاطالع

 مقابله با قاچاق، پولشویی و رشوه -4-4

های مالی باید اظهار شود و شداایتی بر نقل و انتقال جریان تمام تراکنش« بر مجموع درآمد مالیات»با اجرای 

اجرای این  ایه مالیاتی، نورااکنی بر اقتصاد توان تدت با تع یری می ول در کشور به وجود خواهد آمد یا به

تواند به شناسایی جریان قاچاق شود. شداایتی که ناشی از اجرای این  ایه مالیاتی است میایران تابانده می

 کاال و ارز و همچنین شناسایی و جلوتیری از  ولشویی و رشوه در کشور کمک کند. 

میلیارد دالر است که  ۱3ارز، میزان قاچاق در کشور سالیانه نزدیک به بنابر آمار ستاد م ارزه با قاچاق کاال و 

رسد و از این محل قابل شناسایی است. ال ته بخش عمده این تردش مالی از طریق نظام بانکی به انجام می

 های بانکیهم با امکان رصد تراکنشالزم به ذکر است درمورد  ولشویی قوانینی در کشور وجود دارد که آن 

در کمک به شناسایی جریان « مالیات بر مجموع درآمد »توان تصور نقش شود. با وجود این نمیانجام می

  ۱ ولشویی در کشور را نادیده ترات.

 کنونیمالیات در قانون  الیات بر مجموع درآمدم -5

. باشدیم میرمستقیغ هایاتیو مال میمستق هایاتیشامل دو نوع مال یاتیمال یدرآمدها ران،یا یاتیدر نظام مال

از  کیر شده است که ه لیبر ثروت تشک اتیبر درآمد و مال اتیمال یاصل هیاز دو  ا میمستق هایاتیمال

 هیکه  ا زین میرمستقیغ هایاتی. مالشوندیم میتقس یاتیمذکور به نوبه خود به منابع مختلف مال هایهی ا

 .باشدی( مVATبر ارزش اازوده ) اتیر واردات و مالب اتیداده است، شامل مال لیبر مصرف را تشک اتیمال

  .دهدیرا به طور خالصه نشان م هااتیو انواع مختلف مال رانیا یاتیمال نظام یساختار کل ریجدول ز
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 سیستم مالیاتی ایران 

ت مشاغل، مالیات مالیات بر مجموع درآمد شامل مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی، مالیا

رشد وصولی این من ع طی دوره باشد. های مستقیم مییکی از اجزای مهم مالیات ت و مالیات اتداقیمستغال

های مستقیم و کل درآمدهای مالیاتی درصد و سهم متوس  آن از مالیات 36، بالغ بر ۱399تا شهریور ۱396

سهم بسیار  ایینی از کل درصد بوده است که در مقایسه با مالیات بر اشخاص حقوقی  ۱9.5و  32.6به ترتیش 

دهد رشد این من ع های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نشان میدرآمدهای مالیاتی دارد. عملکرد زیربخش

درصد( بوده است. این در حالی است که مالیات بر درآمد  4۱.8بیشتر ناشی از رشد مالیات مشاغل )متوس  

 درصدی برخوردار بوده است. 3۰د حقوق و دستمزد در این دوره، به طور متوس  از رش

براساس آمارهای مالیاتی، متوس  سهم مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی، مالیات حقوق کارکنان بخش  

، %28، %28خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات مستغالت از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به ترتیش معادل 

م مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی روند % بوده است. این در حالی است که سه 6.4و  3۱%

،  %9، %9های مستقیم به طور متوس  معادل اازایشی داشته است. همچنین سهم منابع مذکور از مالیات

 بوده است. %۱.2و  %9، %5.4، %5.4ها از درآمدهای مالیاتی نیز به طور متوس  و سهم آن %۰.2و  ۱۰.7%
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 (۱399-۱396)متوس   رآمدمالیات بر مجموع دترکیش  (2.2) نمودار

 (تومان)میلیارد  مالیات بر مجموع درآمدعملکرد  

 99درآمد  نیمه  98درآمد  97درآمد  96درآمد  عنوان منابع              

مد
رآ

 د
بر

ت 
یا

مال
 

 5545 7288 5364 5۱7۰ حقوق کارکنان بخش دولتی

 5233 799۱ 5665 4687 حقوق کارکنان بخش خصوصی

 5768 ۱۱47۰ 59۱5 45۰4 مشاغل

 84۱ ۱532 ۱944 ۱۰۰6 مستغالت

 ۱876 2773 ۱4۱ 485 اقیتددرآمد ا

 ۰ 9۰ 9۰ ۱۰۰ معاایت مالیاتی )جمعی خرجی(

 ۱9265 3۱۱45 ۱9۱2۰ ۱5473 کل

 

به  2۰۱8 - 2۰۰۰از سال  OECDاز کل درآمدهای مالیاتی در بین کشورهای  مالیات بر مجموع درآمدسهم 

بسیار کمتر بوده  OECDباشد. در ایران این سهم در مقایسه با کشورهای درصد می 23. 7طور متوس  معادل 

دهد که در کشور درصد بوده است، این موضوع نشان می ۱6.3به طور متوس   2۰۱8تا  2۰۰۰و طی دوره 

 مالیات بر مجموعسهم  OECDایران بیشترین بار مالیاتی بر دوش اشخاص حقوقی بوده اما در کشورهای 
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 ۱.باشدبسیار بیشتر می درآمد

 در ایران مالیات بر مجموع درآمد شناسی نظام کنونی آسیب -6

در حال حاضر در ایران نس ت به انواع درآمدهای حاصله ااراد )مشاغل، حقوق و دستمزد، مستغالت و غیره( 

ستانی یند مالیاتتردد. بدین ترتیش برای هر یک از منابع درآمدی، ارآبه صورت جداتانه مالیات وضع می

های مالیاتی های مالیاتی و با اعمال نرخای از جمله ارایه اظهارنامه، تشخیص مالیات، اعطای معاایتجداتانه

های ها و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بر اساس اصالحیه قانون مالیاتتیرد.  ایهمتداوت صورت می

 2است. ( آمده2-6در جدول ) ۱7/۱۱/۱398مستقیم مصوب 

 ۱7/۱۱/۱398های مستقیم مصوب های مالیات بر مجموع درآمد بر اساس اصالحیه قانون مالیاتها و نرخ له 

 های مالیاتینرخ های درآمدیپله

 %۱۰ ریال 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا 

 م لغ مازاد %۱4 ریال ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا  5۰۰.۰۰۰.۰۰۰از 

  لغ مازادم %۱9 ریال 2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰از 

 م لغ مازاد %25 ریال 4.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا  2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰از 

 م لغ مازاد %32 ریال 4.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بیش از 

نواتی تا اعالمی در قانون بودجه س 84مازاد بر میزان معاایت موضوع ماده 

 هدت برابر آن
 حذف

 حذف نس ت به مازاد آن

 

 تیاهای مالیاصول نظام -6-1

های خاصی منع ث شده و اتی م تنی بر یک سری اصول اساسی است که این اصول از اندیشههر نظام مالی

ترین اصول در طراحی مالیاتی مشتمل بر سادتی، کارکردهای خاصی را برای نظام مالیاتی به دن ال دارد. مهم

                                                 

 
 .۱395ریزی و امور بین الملل سازمان مالیاتی، و برنامه . محسنی، محسن. زمانیان، مح وبه. رحیمی، زهرا. معاونت  ژوهش۱

 (.۱398الملل، )ریزی و امور بیننصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه .2
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 ه تزارش آمده است.باشد. این موارد به طور مختصر در ادامعدالت، کارایی، رشد اقتصادی و هدایت/حمایت می

 

 اصل سادگی -6-1-1

سازی های غیرضروری و حداقلیا ابزارترایی است با هدف جلوتیری از  یچیدتی« تیغ اکام»م تنی بر اندیشه 

سازی قوانین کند. رعایت این اصل نیز مستلزم سادههای تمکین و اجرا، کارکرد درآمدی را تعقیش میهزینه

ها و برخوردهای ترجیحی با ی، اجتناب از تغییرات مکرر قوانین، کاهش تعداد نرخمالیاتی و ارآیندهای مالیات

 های مالیاتی است. سازی اظهارنامههای درآمدی و ساده ایه

های درآمدی و تکرار عملیات موجش های مختلف برای  ایهمصادیقی از عدم رعایت اصل سادتی: تهیه  رونده

شود و در عین حال، مودیانی که با چندین مالیات سر وکار دارند را با یهای اداری و وصول ماازایش هزینه

های مختلف در ها و مشوقدهد. همچنین وجود معاایتهای تمکین را اازایش میمشکل روبرو کرده و هزینه

های بالقوه مالیات بر درآمد، ضمن محدود نمودن دایره شمول مالیاتی موجش بر هم خوردن تخصیص  ایه

-ها به دلیل اازایش تقاضاهای صندی برای برخورداری از مشوقع و نقض کارایی، خزش )جابجایی( معاایتمناب

تردد و در عین های اقتصادی مشمول مالیات میها، نقض عدالت مالیاتی و اازایش بار مالیاتی سایر بخش

 شوند.تر میانین و مقررات،  یچیدهها اازایش یااته و قوها و مشوقهای اداری مدیریت این معاایتحال، هزینه

 اصل عدالت -6-1-2

درآمدی که دارد م تنی بر اهداای نظیر تحقق عدالت ااقی و عمودی مالیاتی، ادراک نظام  –با کارکرد توزیعی 

تواند موجش اازایش درآمد مالیاتی عادالنه و به ود تمکین مالیاتی است که ضمن به ود توزیع درآمد، می

ستانی تدصیلی به سمت نظام مالیات تردد. تحقق این اهداف نیز در ترو حرکت از یک نظام مالیات مالیاتی نیز

ها و های مالیاتی، حذف معاایتتیری از نظام جامع اطالعاتی، تسترده نمودن  ایهبر مجموع درآمد، بهره

 رآمد اشخاص است.   ها به سمت مالیات بر دهای غیرضرور و حرکت از مالیات بر شرکتکسورات و مشوق

های مالیاتی )به ویژه مالیات بر عایدی مصادیقی از عدم رعایت اصل عدالت: عدم اهتمام به تسترش  ایه

الوصول به خصوص درآمدهای های سهلسرمایه، درآمد حاصل از ساخت و اروش(، تکیه بر کسش درآمد از  ایه

های درآمدی به صورت درآمد مشاغل، تمرکز بر  ایه حق و منصدانه ازحقوق و دستمزد، عدم وصول مالیات به

ها، های مالیاتی )از جمله سود سپردههای تسترده در  ایه، معاایتمالیات بر مجموع درآمد مندک به جای 

شده سهام و اوراق بهادار، درآمد کشاورزی، درآمد صادرات(، تمرکز روی مالیات مصرف به سودهای تقسیم

، ن ود  یوندهای ساختاری میان نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی برای اعمال مالیات جای مالیات بر درآمد
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 مندی )یارانه( و نامشخص بودن نتایج طرح جامع نظام مالیاتی اشاره نمود.   

 

 اصل کارایی -6-1-3

ش درآمد نظریه نئوکالسیک روی آن  ااشاری دارد ضمن دن ال نمودن اهداای نظیر تخصیص بهینه منابع، کس

 –توان کارکردی تخصیصی با کمترین اخالل در راتار عوامل اقتصادی را در  ی دارد لذا برای این اصل می

های توان به اتکای نس ی مالیاتهای نظام مالیاتی در این مورد میدرآمدی را متصور بود. از جمله آسیش

 حقیقی اشاره نمود.  ها به جای مالیات بر درآمد اشخاصبر شرکت مستقیم بر مالیات

 اصل رشد اقتصادی -6-1-4

ها قایل است که تامین این هدف مستلزم  یوند هر چه بیشتر سازمان امور مالیاتی کارکرد تث یتی برای مالیات

با سازمان برنامه و بودجه بر  ایه یک نظام یکپارچه اطالعاتی برای اعمال مالیات مندی و انعطاف باالی قانونی 

 باشد. به شرای  اقتصادی می برای واکنش

 اصل حمایت یا هدایت -6-1-5

کننده برخی راتارهای نامطلوب و تشویق برخی کننده و تصحیحها بایستی کنترلبر اساس این اصل، مالیات

راتارهای مطلوب باشند. تحقق این اصل مستلزم استداده از ابزار مالیات برای مدیریت راتارهای اقتصادی و 

های نظام مالیاتی در خصوص عدم رعایت این های بالقوه مالیاتی است. از جمله آسیشدن ظرایتبالدعل نمو

توان به اقدان قانون مرت   با مالیات بر عایدی سرمایه و ن ود نظام جامع مالیاتی برای م ارزه با اصل می

  ولشویی و اساد اشاره نمود.  

 لیات بر مجموع درآمدماهای معاف یا شناسایی نشده از برخی از  ایه 

 شناساییمعافیت یا عدم منابع مالیاتی
مبنای معافیت یا 

 عدم شناسایی

 اصل هدایت/حمایت ق.م.م ۱45ماده  2معاف از مالیات بر اساس بند  مالیات بر سود سپرده بانکی

 مالیات بر سود سهام
مکرّر  ۱43ماده  ۱معاف از مالیات بر اساس ت صره 

 ق.م.م
 یتاصل هدایت/حما
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 اصل هدایت/حمایت ق.م.م 8۱معاف از مالیات بر اساس ماده  مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد حاصل از 

 صادرات
 اصل هدایت/حمایت ق.م.م ۱4۱معاف از مالیات بر اساس ماده 

مالیات بر درآمد حاصل از 

 ساخت و اروش
 اصل سادتی شناساییعدم

 

 
 های درآمدی در قانون اعلیدهک متوس  نرخ مالیات به تدکیک (2.3) نمودار

نطور که های درآمدی در قانون اعلی در نمودار باال نمایش داده شده است. همامتوس  نرخ مالیات دهک

با نرخ  هکدشوند و باالترین های نزدیک به صدر مشمول مالیات میهای  ایین با نرخشود دهکمشاهده می

  شود. درصد مشمول می 2/3متوس  نزدیک به 

طور که در شکل زیر نشان داده شده است. همچنین از نظر تقسیم ااراد نمونه بین مودی و غیر مودی، همان

ستند،  34در قانون اعلی حدود   صد از ااراد دارای درآمد، مودی ه ستند و ط ق  66در صد غیر مودی ه در

 .۱بگیری وجود نداردانتظار هیچ یارانه

                                                 

 
 (.۱398، )سازمان مالیاتیالملل ریزی و امور بیننصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه. 1
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 اعلیاتی تقسیم ااراد در نظام مالی (2.4) نمودار

 

 سازی مالیات بر مجموع درآمدهای گذشته در پیادهتالش -7

لت اجتماعی و مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یکی از تحوالت نظام مالیاتی در جهان با هدف برقراری عدا

ه مختصر این اقتصادی و نیز عدالت مالیاتی، در دوره معاصر ایران سابقه و سرتذشت متداوتی دارد. تاریخچ

 ا بدین شرح است:هتالش

به  ۱3۰9اروردین  ۱2ها و تجارت بود که در اولین قانون جامع مالیات بر درآمد، قانون مالیات بر شرکت

ها و بازرتانان و مشاغل آزاد و حقوق بگیران مشمول تصویش رسید. مطابق قانون مذکور درآمد خالص شرکت

ه مرحله اجرا تذاشته شدند که اصالحات عمده در این ب ۱335مالیات شدند.  نج قانون مالیاتی دیگر تا سال 

ترین طراحی نظام مالیاتی ایران  یش از مهم های مالیاتی بود.ها و نرخها، اعالیتقوانین مربوط به تغییر  ایه

صورت ترات. در طراحی این قانون که به عنوان هدتمین قانون مالیات بر درآمد محسوب  ۱345انقالب در سال 

 ۱کند.های مختلف برای انواع درآمدها جلش توجه میهای تصاعدی و رویهود، نرخشمی

 س از  یروزی انقالب اسالمی و به تناسش نیازها، شرای ، اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و 

است. به طور تذاری رسیده های مستقیم و غیر مستقیم به تصویش مراجع قانونمختلدی در مورد انواع مالیات

های مالیاتی و ، تمرکز نظام مالیاتی بر عادالنه کردن نرخ۱36۱-۱37۰های رسد که در دورهکلی به نظر می

به بعد و به ویژه در قانون  ۱37۱همچنین درآمد مالیاتی و اصالح توزیع درآمد بوده استا در حالی که از 

                                                 

 
 ۱۰922۰اجرای مالیات بر مجموع درآمد در ایران، شناسه خ ر: . مقاومتی نیوز، سابقه ۱
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ش خصوصی و رشد اقتصادی در دستور کار قرار تراته ها با انگیزه تشویق بخکاهش تعداد و مقدار نرخ ۱38۰

است. باال بردن معاایت مالیاتی برای مشاغل جهت حمایت از ااراد کم درآمد نیز در این دوره مورد توجه بوده 

ماده و تقری ا نیمی از مواد قانونی را  وشش داده  ۱33در مجموع دارای  ۱38۰است. اترچه اصالحیه سال 

توان ها اصالحیه مذکور را میها و نرخها، معاایتتغییرات اساسی به ویژه در مواد ناظر بر  ایهاست، با توجه به 

های مستقیم )ماده مرت   با قانون مالیات ۱29به عنوان نهمین قانون به حساب آورد، اما حذف کامل ماده 

به وقوع  یوست.  ۱38۰ال از جمله اصالحاتی است که در اصالحیه س ۱366مالیات بر مجموع درآمد( مصوب 

به تصویش  ۱394تیرماه  3۱شود در تاریب دهمین اصالح قانونی که آخرین مورد آن نیز تاکنون محسوب می

 . ۱االجرا شده استالزم ۱395نهایی رسید که از نخستین روز سال 

 1366قانون مالیات مستقیم مصوب  129ماده  -7-1

باشد ( میمالیات بر مجموع درآمد ق.م.م،  ۱29)ماده  ۱366مصوب های مستقیم یکی از مواد قانون مالیات

دارد اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی نس ت به مجموع درآمد مشمول مالیات خود از یک که مقرر می

ق.م.م، مالیات  رداخت  ۱3۱های مقرر در ماده کمتر از نرخ –از منابع باب سوم این قانون  –یا چند من ع 

اند، مکلدند یک اظهارنامه این قانون استداده کرده ۱۰۱و  84یا بیش از یک بار از معاایت موضوع مواد نموده و 

این قانون را به تدکیک هر یک از منابع  ۱29تکمیلیا شامل مجموع درآمدهای مشمول مالیات مذکور در ماده 

ا با رعایت معاایت مقرر در مواد و محل تحصیل، تنظیم کرده و نس ت به مجموع درآمد خود، مالیات متعلق ر

ق.م.م، محاس ه کنند و  س از کسر وجوهی که به  ۱3۱های تصاعدی ماده این قانون، ط ق نرخ ۱۱۰و  84

عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه به صورت نقد یا از طریق ابطال تم ر  رداخت 

ها کسر شده است، تادیه نمایند. در یا اشخاص دیگر از درآمد آن اند، و یا به موجش قانون توس  شخصکرده

این قانون  ۱۰۱مواردی که تیرندتان حقوق، درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معاایت موضوع مواد 

شود. در صورتی ی اول معاایت از من ع حقوق منظور میباشد، در احتساب مالیات بر مجموع درآمد، در درجه

این قانون داشته باشد، اق  از  ۱۰۱و  84ش از یک من ع درآمد مشمول معاایت موضوع مواد که مودی بی

کند و اتر درآمد حقوق ساالنه کمتر از معاایت مقرر بوده و مودی درآمد مشاغل یا یک معاایت استداده می

اایت مزبور، از درآمد کشاورزی هم داشته باشد در محاس ه مالیات بر مجموع درآمد ما به التداوت آن میزان مع

 2.مشاغل یا کشاورزی حسش مورد احتساب خواهد شد

                                                 

 
 (.۱39۱)  ژوهشنامه مالیات،  ژویان، جمشید. اسکندری، مارال. .۱

 ۱۰922۰. مقاومتی نیوز، سابقه اجرای مالیات بر مجموع درآمد در ایران، شناسه خ ر: 2
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 های اصلی حذف ماده مجموع درآمداستدالل -7-2

( ۱29الیات بر مجموع درآمد )، حذف ماده م۱38۰های مستقیم مصوب یکی از تغییرات در اصالح قانون مالیات

با مالیات بر جمع  ، ماده مرت  ۱394قیم مصوب های مستبود. الزم به ذکر است در اصالحیه قانون مالیات

. درآمد تع یه شده بود که بدون طرح در صحن علنی مجلس و در همان کمیسیون اقتصادی حذف تردید

ر اصالحیه با دالیل کلی عدم الحاق ماده جدیدی د ۱38۰( در سال ۱29های اصلی برای ماده حذف )استدالل

 ها را در محورهای زیر میتوان خالصه نمود:مشابهت داشت. این استدالل ۱394سال 

 

 الف( عدم اجرای کامل و صحیح مالیات بر مجموع درآمد در اداره کل مالیاتی

مد حقوق، یعنی درآمد امالک، درآمد مشاغل، درآ مالیات بر مجموع درآمد از شش  ایه درآمدی مرت   با 

معاف از  ق.م.م 8۱مد کشاورزی به موجش ماده درآمد کشاورزی، درآمد اتداقی و درآمد اشخاص حقوقی، درآ

یاات. د انعکاس نمیمالیات بود. مالیات بر درآمد اتداقی نیز به دلیل ناچیز بودن در حوزه مالیات بر جمع درآم

بزارهای الزم مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص حقوقی نیز به دلیل حجم باال و تنوع ااراد متنوع و اقدان ا

های غل، برتهین ترتیش اق  برای دو من ع مالیات بر درآمد امالک و مالیات بر درآمد مشاشد. بدوصول نمی

ترات. رار میقنویس مورد استداده شد. و یک نسخه از آن به عنوان  یشقطعی مالیات در  نج نسخه تکمیل می

سخه چهارم نتردید، یشد، نسخه سوم در  رونده مالیاتی مودی بایگانی منسخه دوم به مودی تحویل داده می

ل مالیاتی( شد و در نهایت نسخه  نجم به حوزه مالیات بر مجموع درآمد )سجبه محل سکونت مودی ارسال می

 تردید.ارسال می

 آوری و مبادله اطالعات درآمدی مودیانکارا و ابزار کارآمد برای جمع نظامب( فقدان 

( ریشه در ن ود ۱29بر مجموع درآمد و حذف ماده ) یکی از دالیل اصلی عدم تحقق عایدی از محل مالیات

های قطعی جامع اطالعاتی و ابزاری کارآمد برای تجمیع و م ادله اطالعات مودیان بود. قرار بود برته نظام

جا تمامی کردند به سجل مالیاتی ارسال شود و در آنمالیاتی اشخاصی که از چند من ع درآمد کسش می

ر جمع زده و صراا یک معاایت  ایه به شخص اعطا شود.  س از آن میزان مالیات درآمدهای شخص با یکدیگ

های  رداختی در من ع کسر تردد و مالیات متعلق به دست های تصاعدی محاس ه و مالیاتبا استداده از نرخ

آوری عجم نظامآید. اما در عمل این ارآیند به دلیل ن ود یک ساختار منسجم در سجل مالیاتی، سنتی بودن 

ها صراا در ث ت برگ قطعی مالیات در قالش ها به صورت دستی و کاغذی، محدود بودن استداده از رایانهداده
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،  ردازش اطالعات و تعیین میزان مالیات هر مودی به صورت دستی و توس   رسنل مالیاتی ۱ای بیسیکبرنامه

 ترات.صورت نمی

نده مالیاتی مودیان های مالیاتی بسیار اندک بود و  روان بین حوزهعالوه بر این، م ادله اطالعات درآمدی مودی

در چند  شد تا اردی کهبه غیر از محل سکونت در سایر نقاط کشور در دسترس ن ود. همین عوامل س ش می

یل ضعف اجرایی نمود و به دلکرد، اظهارنامه مالیاتی را در همان محل تسلیم مینقطه از کشور درآمد کسش می

ای تصاعدی محاس ه هبا نرخ مالیات بر مجموع درآمد شد و ها تجمیع نمیمالیاتی، اطالعات این اظهارنامه امنظ

 تردید.     نمی

 ج( عدم اختصاص شماره منحصر به فرد برای هر یک از مودیان

نا ذیر اجتناب شد و  یامدی خود موجش عدم تجمیع یکپارچه اطالعات درآمدی مودیان میاین عامل نیز به نوبه

جموع درآمد مآن، عدم امکان شناسایی و تعیین منابع مختلف درآمدی مودیان و ناتوانی در وصول مالیات بر 

 شد.   به شیوه عادالنه و کارا می

 های نادرست کارکنان  و ضعف فرهنگ مالیاتید( برداشت

ن ع درآمد حقیقی از یک یا چند م بر خالف تصور اولیه و نص صریح قانون که مقرر داشته است اتر هر شخص

ها به این نشود، برداشت کارکنان و نحوه عمل آداشته باشد، مجموع درآمد منابع مختلف مشمول مالیات می

درآمدهای  صورت بود که اتر اردی در داخل هر یک از منابع از دو یا چند محل درآمد داشته باشد، مجموع

  قادر موجود اق نظامشد. در واقع مالیات بر مجموع درآمد میوی برای همان من ع مشخص شده و مشمول 

ه رایانه ببود در داخل هر یک از منابع، اتر اسم و مشخصات مودی به هنگام ورود اطالعات از برگ قطعی 

 مشابه بود، آن را شناسایی کند.    

جلس شورای اسالمی در رابطه با عالوه بر موارد ذکر شده و با توجه به نظر کارشناسان و اظهارات نمایندتان م

، سایر دالیل توجیه حذف ماده ۱9/9/۱38۰حذف این ماده قانونی در یکصد و هدتادمین جلسنه علنی مورخ  

 2به شرح زیر است: ۱29

 عدم ضمانت اجرایی برای این ماده قانونیا 

 ن ود اشراف دولت و وزارت اقتصاد و دارایی بر عملکرد اشخاص حقیقیا 

  انداتعیین نرخ تسعیر ارز برای اارادی که خارج از کشور درآمد کسش کردهدشوار بودن 

                                                 

 
1. Basic 

 (.۱398الملل، )یزی و امور بینرنصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه .2
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  ه خارج کمطابقت نداشتن سال مالی کشورهای خارجی با سال مالی کشور برای  تعیین درآمد اارادی

 اندااز کشور درآمد کسش کرده

 ی که خارج از د اارادها یا عدم انتقال سرمایه و سود حاصل از آن به داخل کشور، در مورارار سرمایه

 انداکشور درآمد کسش کرده

 وجود مراحل  یچیده و بوروکراسی در وصول مالیات بر جمع درآمدا 

 ات های معاایت های بسیار خصوصا سود سپرده های بانکی، سود اوراق و سود سهام شرکت ها و مالی

 شدامقطوع که موجش ناچیز شدن ظرایت مالیاتی مجموع درآمد می

 ۱اند.اعف از اارادی که مالیات درآمدهایشان را ق ال  رداخت کردهمالیات مض 

 

 یو وضعیت کنون 1398ترین تغییرات در اصالحیه مهم -7-3

های ن مالیاتبه طور کلی تغییرات صورت تراته در اصالحیه اخیر که تحت عنوان  یش نویس الیحه اصالح قانو

آن بهره جسته  تذار در جهت نیل به اهداف مالیاتی خود ازمستقیم منتشر شده و همچنین ابزارهایی که قانون

 توان مورد بررسی قرار داد.  است را از چند وجه می

 نه خودرو وضع منابع مالیاتی جدیدا مالیات بر عایدی امالک، مالیات ساالنه امالک، مالیات ساال 

  ۱29ا الحاق ماده مالیات بر مجموع درآمد وضع مقررات 

  ۱29ه دلیل  یش بینی معاایت  ایه در ماده ا ب57حدف ماده 

  مالیات بر مجموع درآمد ا به دلیل شمول درآمد حقوق در 85حذف ماده 

  ۱29اده ما اصالح تکلیف کسر مالیات توس   رداخت کنندتان حقوق با توجه به مداد 86اصالح ماده 

  رج با اشخاص مقیم خا کنندتان حقوق ازا اصالح تکلیف کسر مالیات توس  دریاات88اصالح ماده

 ۱29توجه به مداد ماده 

  سلیم تا الحاق مقررات مربوط به جرایم متعلقه به اشخاص حقیقی، در صورت عدم ۱93اصالح ماده

 ترازنامه

 های مالیاتیاها و مشوقساماندهی معاایت 

 های دانش بنیانشمول مالیات بر اعالیت 

 ده از سامانه صندوق اروشاوضع تکالیف جدی برای مودیان با تاکید بر استدا 

                                                 

 
 (.۱398الملل سازمان مالیاتی، )ریزی و امور بین. نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه۱
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های مستقیم و برخی تکالیف مودیان ترین تغییرات روی داده در روند اصالحیه اخیر قانون مالیاتاز مهم

 . ۱باشدمالیاتی می

های ندتی و همچنین  ایین بودن شاخص تالش مالیاتی، با توجه به شرای  کشور و وابستگی بودجه به درآمد

های مستقیم ترین موارد موجود در الیحه جدید قانون مالیاتهای مستقیم از اصلیلیاتقانون ما ۱29احیا ماده 

های مالیاتی ها و مشوقبا ساماندهی برخی معاایت های مستقیمقانون مالیات نویس اصالحیهاست.  در  یش

های مالیاتی جدید مثل مالیات ساالنه امالک و و اضااه کردن برخی از  ایه مالیات بر عایدی سرمایه و

مالیات ساالنه خودرو، مسیر اجرای مالیات بر مجموع درآمد هموارتر شده استا اما در این میان معاایت مالیاتی 

سوداتران بازار سرمایه و سود بگیران  های بادآورده بسیاری را نصیشسود سپرده، عایدی سهام و غیره ثروت

 .کند و حرکت به سمت نظام مالیاتی عادالنه در شرای  کنونی کشور را کند نموده استکالن نظام بانکی می

 سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد های اجراییچالش -8

سد، اما از دیدتاه اجرایی و راترچه در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می مالیات بر مجموع درآمد  نظاماجرای 

 شود.های بسیاری مواجه میبرخی مالحظات علمی با چالش

 دسترسی به حجم عظیم اطالعات -8-1

طالعات اقتصادی است. اهای اجرای مالیات بر جمع درآمد اشخاص، دسترسی و دریاات ترین  ایهیکی از اصلی

ر الیحه  یشنهادی دولت دی انجام تیرد. این مسئله های اقتصاداین دسترسی باید به همه معامالت و اعالیت

 جمهوری اسالمی ایران برای اجرای این  ایه مالیاتی نیز قید شده است. 

های مستقیم، دسترسی به کلیه اطالعات ترین رکن اجرای اصالحات  یشنهادی الیحه قانون مالیاتمهم

ا سازمان امور مالیاتی به عنوان ضرورتی اجتناب اقتصادی مودیان و همکاری کلیه ارکان نظام اجرایی کشور ب

ها و نیاز به نا ذیر عنوان شده است. همچنین تعداد زیاد مؤدیان مالیاتی در کنار تنوع تعامالت اقتصادی آن

های انی برای دریاات و آنالیز اطالعات مالیاتی مؤدیان به این نظام مالیاتی  یچیدتی خاصی داده زیرساخت

  2است.

 اربری آسان با کمترین پیچیدگیک -8-2

                                                 

 
  75۱5های مستقیم، شناسه خ ر:  یش نویس الیحه اصالح قانون مالیات، آایس. کابینت۱

 ۱۰75232اصالح نظام مالیاتی، شناسه خ ر:  . مقاومتی نیوز، مالیات بر مجموع درآمد مسیر دشوار2

https://moqavemati.net/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://moqavemati.net/tag/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://moqavemati.net/tag/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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شوندا به عنوان مؤدی مالیاتی شناخته می مالیات بر مجموع درآمد با توجه به اینکه همه اشخاص حقیقی ذیل 

به نحوی که اوالً حداقل  یچیدتی انی  مالیات بر مجموع درآمد مسئله طراحی دقیق و ساده ارآیند اجرای 

ان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی جهت ارسال اطالعات مورد نیاز برای را داشته باشد و ثانیاً ارت اط مؤدی

محاس ه میزان مالیات قابل  رداخت هر شخص به آسانی شکل بگیرد، مهمترین چالش عملیاتی شدن نظام 

 ۱در کشور است. مالیات بر مجموع درآمد 

 مالیات بر مجموع درآمد  نظاممعایب  -8-3

های این توان از ضعفلذا نمی .یاتی دارای نقاط قوت و ضعف مربوط به خود استمال نظامبدیهی است که هر 

 چشم  وشید و به اکر برطرف نمودن آن از مسیرهای دیگر ن ود. نظام

 ایجاد آربیتراژ مالیاتی -8-3-1

لیات ها را به روشی مشابه مشمول مامالیات بر مجموع درآمد، در عمل همه انواع درآمد نظامبه طور کلی در 

های مالیاتی را کند. این ویژتی درآمدهایی را برای راتار آربیتراژ مالیاتی ایجاد میکنند و این امر ارصتنمی

 رساند. مالیاتی آسیش می نظامکاهش داده و به کارایی و برابری 

 اختالل در عدالت عمودی -8-3-2

به شکل تصاعدی، کارایی و عدالت عمودی را  ت بر مجموع درآمدهایی وجود دارد که وضع مالیابعالوه نگرانی

شود. به عنوان مثال ممکن است کار اصلی را های متغیر ت عیض قایل میکند زیرا در مورد درآمدمختل می

های ریسکی را کاهش دهد. اما به هر تذاری در سرمایه انسانی و تقاضا برای داراییغیرجذاب کند و سرمایه

های بخش عمومی تعدیل شوند. به عنوان مثال کارکنان انند از طریق دیگر سیاستتوحال چنین آثار مندی می

های مرت   با د و انگیزهتأمین اجتماعی مورد حمایت قرار دا نظامتوان از طریق با درآمد  ایین را می

اثر  ستگی خواهد داشت. عالوه بر اینسوبسیدهای عمومی به آموزش ببه تذاری در سرمایه انسانی، سرمایه

مالیاتی با زیان حاصل  نظامورد و راتار های ریسکی به نحوه برخهای تصاعدی بر روی تقاضا برای دارایینرخ

 ها بستگی دارد.از این دارایی

 

 دارهاترجیح سرمایه بر کار و فرار مالیاتی آسان سرمایه -8-3-3

این حقیقت است که سرمایه نس ت به کار اند های مالیات بر مجموع درآمد با آن مواجهنظاممسئله دیگری که 

های باال بر درآمد حاصل از سرمایه از المللی بیشتری دارد. در حقیقت اغلش تریز از مالیات ذیری بینتحرک

                                                 

 
 (.۱399های مجلس شورای اسالمی ). موحدی بکنظر، مهدی. اسکندری، جواد. مرکز  ژوهش۱
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ها به اداره امور مالیاتی بسیار ساده اندازها به خارج کشور و تزارش نکردن درست درآمدطریق انتقال دادن  س

 است.

اوتی از درآمد سرمایه مالیات دوتانه برای مؤدیان با درآمد کل یکسان اما با ترکی ات متد نظامدر  به عنوان مثال

ایین و خنثی بر عامل  همچنین نرخ مالیاتی  نظامیابد. این و درآمد حاصل از کار عدالت ااقی تحقق نمی

قادر  نظامکند. در حالی که این المللی را دارد )یعنی سرمایه( وضع می ذیری بینتولیدی که بیشترین تحرک

 های تصاعدی بر درآمد حاصل از کار توزیع مجدد را انجام دهد. است تا حدی از طریق مالیات

 تاً محدود ساده است به این مدهوم که نرخی یکنواخت برای خالص درآمد، با کسورات مالیاتی نس نظاماین 

های ها و تخدیفعاایتها تعداد منظاماً ساده اند زیرا در این های مالیات بر درآمد دوتانه نس تنظاموجود دارد. 

اصل مالیاتی  مالیاتی کاهش یااته است اما ارایه نرخ  ایین تناس ی برای درآمد حاصل از سرمایه ممکن است

های دهک عدالت عمودی را تحلیل ب رد. به ویژه اینکه درآمد حاصل از سرمایه تمایل به متمرکز شدن در

 درآمدی را دارد.باالی 

 مالیات یکنواخت بر توزیع درآمد نظامتاکید کمتر  -8-3-4

ها نظامتر از بقیه های مالیات بر مجموع درآمد، سادهمالیات یکنواخت به عنوان نوعی از سیست هاینظام

ات بر مالی های مالیات بر درآمد یکنواخت ونظامهستند اما تأکید کمتری روی مسئله توزیع درآمد دارند. 

های جامع معمول نظامها و ساختارهای انگیزشی محدودتری در مقایسه با آنچه در درآمد دوتانه از معاایت

ها دارای اخالل و نظاممالیات بر درآمد یکنواخت در مقایسه با بقیه  نظاماست برخوردارند. از دیدتاه کارایی 

 دشواری است.  مالیاتی کار معموالً نظامکلی یک  انحراف مالیاتی کمتری است اما اظهارنظر در مورد کارایی

مالیات بر درآمد ااراد توس  یک کشور بستگی به این دارد که م ادله بین اهداف مختلف )از  نظامانتخاب 

  ۱تذاری شود.جمله بین کارایی و برابری( چگونه ارزش

ر مجموع درآمد( مالیات ب نظامی )نظامتوان به این نکته مهم اشاره کرد که چنین به عنوان نتیجه این بخش می

له وجود دارد هر چقدر هم که مطلوب ارزیابی شود، با توجه به ساختار اعلی آن و نوع نگاهی که به این مقو

د بر است و نیاز به عزم جدی و هماهنگی بین دستگاهی و حاکمیتی است. لذا برای رسیدن به اهداف مورزمان

شود سئله معطوف میمدر ساز وکارهای قانونی و اجرایی، به نوع نگاهی که به این  انتظار بایستی عالوه بر تغییر

 اشاره کرد که در بخش سوم تزارش به آن  رداخته شده است. 

                                                 

 
 (۱398، )سازمان مالیاتیالملل ریزی و امور بین. نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه۱
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 بررسی تجربیات جهانی

 ۱984به  یروی از اصالحات مالیاتی  OECDبسیاری از کشورها از جمله کشورهای  ۱98۰از اواس  دهه 

شدند. این اصالحات با هدف  مجموع درآمدمریکا درتیر در اصالحات اساسی مالیات بر آ ۱986انگلستان و 

 ذیری و کارآارینی تذاری، ریسکتر انجام شدندا یعنی محیطی که سرمایهنیاز به اراهم کردن محی  رقابتی

ضرورت ادراک عدالت ها به زمان دولترا تشویق نماید و انگیزه مشارکت بیشتر در بازار کار را اراهم کند. هم

شان از جانش مودیان(  ی بردند، به طوری که عدالت و سادتی ت دیل به دو مالیاتی نظام)عادالنه تلقی شدن 

اصل کلیدی اصالحات مالیاتی شدند. عدالت نیازمند این است که مودیان دارای شرای  یکسان، مقدار مالیات 

ر متناسش تقسیم شود. سادتی نیازمند این است که  رداخت یکسانی  رداخت کنند و اینکه بار مالیاتی به طو

آوری  های اجرایی جمعهای تمکین و هزینهمالیات برای مودیان تا حدی که ممکن است ساده شود و هزینه

و حتی کشورهای در حال توسعه دارای  OECDمالیات در حداقل ممکن نگه داشته شوند. اکثر کشورهای 

باشند. دلیل روی آوردن مالیات بر مجموع درآمد می نظامکه در اصل م تنی بر  های مالیاتی هستندنظام

 نظاممالیاتی مزایای قابل توجه این  نظامو بسیاری از کشورهای در حال توسعه به این  OECDکشورهای 

 است.  های مالیات بر درآمد منتخش توس  کشورها آورده شدهمالیاتی است. در نمودار زیر درصد اراوانی نظام

 

 

 های مالیات بر مجموع درآمد منتخش توس  کشورهااراوانی نظام (3.۱) نمودار

 

11%

24%

65%

مالیات بر درآمد یکنواخت

مالیات بر مجموع درآمد

مالیات بر درآمد دوگانه
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شود بررسی نظام مالیات بر مجموع درآمد حاکی از آن است که در ( مشاهده می3.۱همانطور که در نمودار ) 

. نظام اندکشور نظام مالیات بر درآمد یکنواخت را انتخاب نموده ۱5کشور،  ۱3۰از میان از  2۰۱8-2۰۱7سال 

کشور مجری نظام مالیات بر  84سازی است و در نهایت، کشور در حال  یاده 3۱مالیات بر مجموع درآمد در 

مالیات بر درآمد توس  یک کشور بستگی به این دارد م ادله بین اهداف  نظامدرآمد دوتانه هستند. انتخاب 

 OECDدر عمل هیچ یک از کشورهای عضو تذاری شود. مختلف )از جمله بین کارایی و برابری( چگونه ارزش

های مالیات بر مجموع درآمد، مالیات دوتانه و مالیات یکنواخت را در مورد درآمد نظامبه طور کامل یکی از 

با درآمدهای مختلف راتار مالیاتی خاصی دارند و در تعداد   OECDااراد اجرا نکرده است. همه کشورهای 

های خاصی از درآمد )بیشتر بر درآمد کار( وضع اجتماعی اق  بر شکل زیادی از این کشورها سهم تامین

های مالیات بر درآمد ش ه جامع، ش ه دوتانه و ش ه نظام OECDشود. به بیانی دیگر اکثر کشورهای می

 ۱مالیات بر درآمد ش ه دوتانه معموال بیشتر متداول است. هاینظامتیرند. یکنواخت را بکار می

 مالیات بر مجموع درآمد  روند نرخ -3-1

د. در های نهایی مالیات شروع شروندها به سوی کاهش نرخ OECDدر اکثر کشورهای  ۱98۰در اواس  دهه 

یر معمول ن ود غدرصد باشد  7۰که باالی  مجموع درآمدیااتن باالترین نرخ نهایی مالیات بر  ۱97۰اواخر دهه 

ین کاهش درصد است. بیشتر 5۰تر از ها  اییناین نرخ OECDدر حالی که در حال حاضر در اکثر کشورهای 

ها ترین نرخباال 2۰۰۰ه است. از سال دانجام ش ۱99۰در اواس  دهه  مالیات بر مجموع درآمد در نرخ نهایی 

مکزیک،  کشور ارو ایی )بلژیک، جمهوری چک، اسلونی، دانمارک، ارانسه، مجارستان، لوکزان ورگ، ۱2در 

عداد محدودی از درصد یا بیشتر کاهش یااتند. ال ته در ت 7ان، جمهوری اسلواکی( به میزان هلند، نروژ، لهست

وع درآمد اردی های نهایی مالیات بر مجمکشورها مانند  رتغال و انگلیس برای تث یت اقتصادی باالترین نرخ

 اازایش یااتند. 

 

                                                 

 
 (.۱398الملل، )ریزی و امور بینو برنامه. نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش ۱
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 ها به درصد()نرخ OECD ایات بر مجموع درآمد کشورهمیانگین باالترین  نرخ نهایی مالی (3.2) نمودار

 

الیات بر درآمد در های نهایی می تاکید کمتر بر توزیع مجدد با استداده از وضع باالترین نرخاین نشان دهنده 

ه میزان اازایش بها بر توزیع مجدد واقعی وابسته باالترین ط قات درآمدی است. هر چند اثر این کاهش در نرخ

 ها، اعت ارهای مالیاتی و سایر کسورات مالیاتی است.یتهای مالیاتی، معاادر آستانه

 

 مالیات بر مجموع درآمد  های قابل کسر درها و هزینهافیتمع  -3-2

مالیات معاف و برخی مخارج شخصی به عنوان  های مالیات بر درآمد، برخی از درآمدها از  رداختنظامدر همه 

 3و اعت ار 2، کسورات۱هاار تراته است. این موارد که به معاایتهای قابل ق ول مالیاتی مورد  ذیرش قرهزینه

مالیاتی معرواند یا به صورت مستقیم باعث کاهش بدهی مالیاتی شده یا از طریق کاهش  ایه مالیاتی و بسته 

-شوند. هدف از اعطای معاایتبه نرخ مالیاتی به صورت غیر مستقیم منجر به کاهش  رداختی مالیاتی ارد می

های خاص است، در حالی تذاری در حوزهها مانند سرمایهمالیاتی عموما تشویق به انجام برخی اعالیت های

 که هدف از تعریف از کسورات و اعت ار مالیاتی عموما تشویق ااراد به انجام برخی مخارج خاص است. 

                                                 

 
1. Exemptions 
2. Deductions 

3. Credit 
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 معافیت مالیاتی -3-2-1

الیاتی منظور مدر درآمد ناخالص و به ت ع آن  ایه  درآمد معاایت از مالیات، مقداری از درآمد ارد است که

شمول تواند عمومی )مانند تعیین سطحی مشخص از مجموع درآمد که مها میشود. این نوع معاایتنمی

ز اعالیت در ها باشد )مانند معاف کردن درآمدهای حاصل امالیات نیست( یا مربوط به نوع خاصی از اعالیت

 رداختی نهایی  باعث کاهش مقدار  ایه مالیاتی شده و با توجه به نرخ مالیات، بر هامناطق محروم(. معاایت

 تذارد.  ارد تاثیر می

 کسورات مالیاتی -3-2-2

کسورات مالیاتی عموما نوع خاصی از هزینه است که مطابق قانون امکان کسر آن از درآمد مشمول مالیات 

های انجام شده برای خدمات درمانی را از انون هزینهوجود دارد. برای مثال ممکن است بتوان مطابق ق

های کرد درآمدهای خود در برخی اعالیتتواند ااراد را به هزینهدرآمدهای مالیاتی کسر کرد. این سیاست می

خاص تشویق کند. در این حالت نیز  ایه مالیاتی کاهش یااته و  رداختی مالیاتی ارد متناسش با نرخ مالیات 

توان به دو دسته تقسیم کرد. در حالت نخست که به کسر استاندارد بد. کسورات مالیاتی را مییاکاهش می

توانند مقداری معین که  یش از این معروف است. ااراد بسته به شرایطی که در قانون مشخص شده است می

مشهور است  ۱موردیتوس  قانون تعیین شده است را از  ایه مالیاتی خود کسر کنند. در الگوی دوم به کسر 

های مختلدی که مطابق قانون قابلیت کسر شدن از  ایه مالیاتی دارند را تزارش و از درآمد تواند هزینهارد می

ها دهند زیرا دامنه اعالیتمالیاتی خود کسر نماید. به طور معمول ااراد با درآمد باال کسر موردی را ترجیح می

ی است که استداده از این شیوه در قیاس با شیوه استاندارد منجر به کاهش اها به تونهو به ت ع آن مخارج آن

 شود. ها میبیشتری در  رداختی مالیاتی آن

های یک اعالیت خاص از درآمدهای سایر منابع یا یک شکل خاص از کسورات مالیاتی امکان کسر زیان

برای مثال مشهور است.  2به ج ران زیان های آتی )یا ق ل( است که در اصطالحدرآمدهای همان من ع در سال

ای متحمل زیان شود این امکان برای وی وجود دارد که این در صورتی که اردی از اروش یک دارایی سرمایه

های آتی ج ران کند یا بخشی از درآمد )در ای در سالهای سرمایهزیان را با عایدات ناشی از اروش دارایی

تواند انگیزه ر خود در همان سال را در عوو زیان خود کسر نماید. این کار میواقع سود( ناشی از کسش و کا

                                                 

 
1. Itemize deduction 
2. Loss relief 
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ها نس ت به های دقیق مالیاتی را اازایش داده و نگرش آناعاالن اقتصادی برای مشارکت در ارایه اظهارنامه

 ب خشد. راتار مالیاتی دولت را به ود

 اعتبار مالیاتی -3-2-3

ا برای جلوتیری شود. برخی از کشورهاری است که از بدهی مالیاتی ارد کسر میاعت ار مالیاتی نوعی کسر اعت 

دهند زه میدهندتان اجاکرد در موارد خاص، به مالیات رداخت مالیات مضاعف یا تشویق حداکثری به هزینه

د. بارزترین ر کننهای خود را از بدهی مالیاتی کسها و  رداختیدر موارد مشخص )و بعضا تا حدود معین( هزینه

 ویژتی اعت ار مالیاتی اثرتذاری مستقیم آن بر  رداختی مالیاتی ارد است. 

ه یک یا کتوان یاات با بررسی تجربیات کشورهای مجری نظام مالیات بر مجموع درآمد، کمتر کشوری را می

د کسش شده   ارچند من ع درآمدی را معاف کرده باشد. در واقع اکثر کشورها، تمامی انواع درآمدی که توس

یات اشخاص ها و کسورات که در قوانین کشورها، درآمد مشمول مالکنند. معاایتاست را مشمول مالیات می

 بندی هستند:کند به سه تروه کلی زیر قابل ط قهرا مشخص می

مالیات  الف( معاایت  ایه، کسورات استاندارد و اعت ارات ثابت: معاایت  ایه سقف درآمد ااراد است که مشمول

دهند تا یک حد آستانه از درآمد خود را ابراز نکرده شود. بر این اساس کشورها به ااراد اجازه میبر درآمد نمی

کشور دارای معاایت  ایه هستند. کسورات استاندارد،  56کشور جهان،  ۱25و در نتیجه مالیات آن را نپردازند. از 

مد مشمول مالیات توس  مودی مطابق قانون و بدون نیاز سطح مشخصی از درآمد است که  س از اظهار درآ

تیرد. اثر نهایی کرد آن از این درآمد قابل کسر بوده و به آن مالیات تعلق نمیبه ارایه مدرکی دال بر هزینه

کسورات استاندارد بر میزان مالیات  رداختی ارد مشابه اثر معاایت  ایه است و تنها تداوت آن در کسر آن از 

د مشمول مالیات  س از ابراز آن است. همچنین برخی کشورها عالوه بر کسورات استاندارد اعطایی به هر درآم

دهند بابت همسر و ارزندان خود نیز سطح مشخصی از درآمد مشمول مالیات خود را شخص به وی اجازه می

رات به ازای همسر کشور کسو 32کشور کسورات استاندارد شخصی و  48کاهش دهد. ط ق اطالعات موجود، 

 ۱اند.و ارزندان را انتخاب نموده
ها از درآمد مشمول مالیات وجود هایی است که مطابق قانون امکان کسر آنهای قابل کسر: هزینهب( هزینه

های توناتونی به عنوان هزینه قابل ق ول مالیاتی  ذیراته شده است. این دارد. در کشورهای مختلف هزینه

ها شوند و از مهمترین آناز درآمدهای ناشی از کار و  درآمدهای ناشی از مشاغل کسر میها عمدتا هزینه

های انجام شده توس  نیروی کار استخدامی برای تحصیل توان به هزینه تحصیل درآمد در مشاغل، هزینهمی

                                                 

 
 (.۱398الملل سازمان مالیاتی، )ریزی و امور بین. نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه۱
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های وط به برنامههای مربهای مربوط به درمان، هزینههای مربوط به تحصیل، هزینهدرآمد در مشاغل، هزینه

( اراوانی 3.3های مربوط به بیمه عمر اشاره کرد. در نمودار )های بازنشستگی و هزینهتامین اجتماعی و صندوق

 اند، مشخص شده است. های مذکور را قابل کسر دانستهکشورهایی که هزینه

است که مطابق قانون نیاز به  ج( درآمدهای معاف از مالیات: منظور از درآمدهای معاف از مالیات، درآمدهایی

ها به دولت وجود ندارد. در کشورهای مختلف درآمدهای متداوتی به عنوان درآمد معاف از مالیات در اظهار آن

تذاری و درآمدهای ناشی از شود. درآمدهای معاف از مالیات عموما درآمدهای مربوط به سرمایهنظر تراته می

 ات سرمایه( است.ای )عایدهای سرمایهاروش دارایی

 

 مجری مالیات برمجموع درآمد های قابل کسر در کشورهایهزینه (3.3) نمودار

 

 اصول نرخ ها، معافیت پایه و براکت ها در نظام مالیات بر مجموع درآمد -3-3

 مالیات بر مجموع درآمد های مالیاتی نیز از جمله موضوعات مهم در طراحی بهینه یک نظام ها و براکتنرخ

آوری کننده تمکین مودیان و جمعهای مالیات، یکی از عوامل اصلی تعییندانیم نرخکه می است. همانطور

دهدا نخست، انتخاب بین کار و مالیات است و راتار اقتصادی مودیان را نیز از دو منظر تحت تاثیر قرار می

های مالیاتی ها و براکتسازد. طراحی جدول نرخانداز را متاثر میاستراحت و دوم، انتخاب بین مصرف و  س

سازد. لذا الزم است جدول نیز عالمتی برای سیاستگذاری دولت به منظور بازتوزیع درآمدی را  منعکس می

های مالیاتی طراحی شود که کارا و عادالنه باشد. اصل عدالت مستلزم آن است که اردی که ها و براکتنرخ
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دش را به عنوان مالیات بپردازد. این هدف از دو طریق قابل درآمد باالتری دارد سهم نس تا بیشتری از درآم

های نهایی مالیاتی اند ازا نخست، طراحی یک حد معاایت  ایه باال و دوم، وجود نرخدستیابی است که ع ارت

راین دارد. بنابباال. ال ته وجود یک حد معاایت  ایه باال، شمار زیادی از مودیان را خارج از ش که مالیاتی نگه می

های نهایی مالیاتی باالیی را طراحی نمود. هر چند این اقدام منجر یابد تا با هدف ایجاد درآمد، نرخضرورت می

کند. همچنین عدالت جدول شود و ناکارایی را تشدید میبه اخالل نس تا باالتری در راتار اقتصادی مودیان می

درآمدی به س ش تورم  ۱ای را به دلیل خزش براکتاضااهمالیاتی با اخالل مواجه خواهد شد اتر بار مالیاتی 

های مالیاتی اش به براکتتحمیل کند. چرا که ممکن است یک شخص را به دلیل اازایش درآمدهای اسمی

اش ممکن است ثابت باقی مانده باشد و یا حتی تغییری نکند. این باالتری بکشاند در حالی که درآمد حقیقی

های مالیاتی ضروری است که نیز منتسش است. بر این اساس، در طراحی جدول نرخ 2 دیده به کشش مالی

 موارد زیر تضمین شوند: 

یاتی در اوال حد معاایت  ایه باید در سطح متوسطی باشد، یعنی اینکه یک توازن مناس ی بین بدهی مال

جود داشته وچکترین مودیان آوری مالیات و بار تمکین کوهای اجرایی جمعترین سطح درآمدی، هزینه ایین

تواند انتخاب برای باشد. توانمندی اداره مالیاتی برای ارایه خدمات با کیدیت به مودیان، به طور معناداری می

 تا بزرگ باشد تا ها نسحد معاایت را تحت تاثیر قرار دهد. ثانیا تعداد ط قات مالیاتی باید اندک و دامنه آن

د متوس  باشد تا ها را حداقل سازد. ثالثا  حداکثر نرخ نهایی مالیاتی نیز بایاختالالت ناشی از خزش براکت

  ها به ارار مالیاتی را کاهش دهد. اختالالت راتار اقتصادی مودیان و تمایل آن

 ۱3۰از بین کشور مجری نظام مالیات بر مجموع درآمد ) 3۱های تجربی از عالوه بر نکات نظری اوق، یااته

 رسی( حاکی از آن است که: کشور مورد بر

ده معاایت از عدد باشد. ثانیا براکت اول که محدو 5الی  4هاا اوال حداکثر تعداد ط قات در طراحی براکت

رین براکت درآمدی درصد درآمد سرانه کشور ن اشد. ثالثا باالت 5۰سازد کمتر از مالیات بر درآمد را منعکس می

 . برابر درآمد سرانه ن اشد 5کمتر از 

اشد. ثانیا متوس  درصد ب ۱۰ها، اوال اولین نرخ بعد از معاایت ترجیحا های متناظر برای براکتدر طراحی نرخ

 درصد باشد.  3۰درصد باشد. رابعا باالترین نرخ مالیاتی حداکثر  2۰تا  ۱5نرخ مالیاتی بین 

                                                 

 
1. Bracket Creep 

2. Fiscal Drag 
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تورم تعدیل  ها با توجه بهاکتبرای ممانعت از بروز  دیده خزش براکتی ضروری است که ارقام مندرج در بر

ه این متغیر اسمی کها را به درآمد سرانه جاری ساالنه متصل نمود تردند. ال ته راهکار دیگر آن است که براکت

 کند لذا نیازی به تعدیل وجود نخواهد داشت.ها، تغییر میبه موازات با اازایش شاخص قیمت

 ایاالت متحده آمریکا -3-4

به تصویش رسید که ارد  ایه اصلی  ۱9۱3قانون مالیات بر درآمد ااراد برای اولین بار در سال در ایاالت متحده 

اش مشمول مالیات مجموع درآمدمالیاتی بودا به طوری که بدون در نظر تراتن وضعیت تاهل وی، و بر اساس 

کرد. در این شرای  زوجین ، واحد مالیاتی از ارد به خانوار تغییر ۱948تردید. اما در قانون درآمد سال می

توانستند درآمدشان را با یکدیگر جمع کنند و تقسیم بر دو کنند تا درآمد مشمول مالیاتشان مشخص شود. می

ااراد وضع  ۱(، مالیات را بر درآمد خالص2۰۰7در حال حاضر بر اساس قوانین و مقرارت مالیاتی ایاالت متحده )

خاب کنند که اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت جداتانه  ر کنند و از توانند، انتکنند. ااراد متاهل میمی

های مربوط به زوجین متاهل مند تردند یا به صورت مشترک که در این صورت از تخدیفکسورات اردی بهره

ان های مالیاتی بر اساس نحوه  ر کردن اظهارنامه مالیاتی توس  مودیکنند. در ایاالت متحده نرخاستداده می

شوند. اتر تداوت باالیی در توزیع درآمد وجود داشته باشد، زوجینی که اظهارنامه مشترک  ر بندی میط قه

ای  ر اند مالیات کمتری  رداخت خواهند کرد.  ارزندان الزم است اظهارنامه مالیات بر درآمد جداتانهکرده

 2یند. شان اقدام نماکنند و خودشان به صورت مجزا به  رداخت مالیات

 

 ساختار مالیات بر درآمد افراد درآمریکا -3-4-1

ستتتتمزد و دکند: مالیات بر درآمد اردی، مالیات بر حقوق و دولت ادرال ستتته نوع مالیات اصتتتلی را اخذ می

لت ادرال است. دو اردیترین من ع درآمد در ایاالت متحده، مالیات بر درآمد ها. مهممالیات بر درآمد شرکت

م بزرگ ( را از مالیات بر درآمد اشتتتخاص و ستتته%5متحده بخش بزرتی از درآمد خود )ایاالت دولت ادرال 

درآمد  تری از مالیات برکند. ستتتهم معتدلهای بر حقوق و دستتتتمزد حاصتتتل می( را از مالیات%36دیگر )

سایر مالیات%7ها )شرکت صرف و  سیار اندکی از مالیات بر م سهم ب صل دها )مانند مالیات بر ( و  ارایی( حا

 شود. می

                                                 

 
1. Net Income Tax 

 (.۱395الملل، )ریزی و امور بیندرویشی، باقر. معاونت  ژوهش، برنامه. 2
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 2۰۱9منابع درآمد مالیاتی ادرال  (3.4) نمودار

های دولت توزیع منابع درآمدی مالیاتی در سطح ایالتی و محلی کامال متداوت است. دو من ع اصلی درآمد

اموال تجاری  وای در ایاالت متحده، مالیات بر اروش و مالیات بر دارایی محلی بر روی خانه محلی و منطقه

الیات بر درآمد، ی ایاالت متحده به طور کلی، با ترکیش تمام سطوح دولتی، بیشترین درآمد از طریق ماست. برا

ت بر دارایی و شود، در حالی که مالیاو  س از آن از مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر مصرف حاصل می

 مالیات بر درآمد شرکت تقری ا مشابه و یکسان هستند.  

ر مجموع درآمد با جمع زدن منابع مختلف درآمدی یک شخص، برای محاس ه درآمد ناخالص محاس ه مالیات ب

شود. این موارد شامل حقوق و دستمزد، درآمد سرمایه مانند بهره، سود سهام یا درآمد اجاره و درآمد شروع می

با کسر کردن م الغ دهندتان درآمد ناخالص خود را تعیین کردند، شود. وقتی مالیاتکسش و کارهای دیگر می

توانند آن را به سمت  ایین تعدیل کنند. م الغی که  س از این کسورات صرف شده روی چندین مورد، می

ها را از درآمد تواند معاایتشود.  س از آن مودی مینامیده می ۱مانند، درآمد ناخالص تعدیل شدهباقی می

تواند برای مودی، همسر مودی و سایر ت که میم لغ مشخصی اس 2ناخالص تعدیل شده کسر کند. معاایت

 ااراد تحت تکدل که در منزل وی ساکن هستند کسر شود. 

 و مستغالت.  های  رداخت شده دیگر، مانند مالیات بر درآمد ایالتی یا محلی، مالیات بر امالکمالیات 

 ده است.کن دریاات کرتذاری و وام مسدهد که برای ایجاد سرمایههایی میای که مودی به وامبهره 

 هدایا به امور خیریه 

                                                 

 
1. AGI 
2. Exemption 
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 زیان ناشی از تصادف و سرقت 

 های متحمل شده در سدر شغلیمخارج بدون ج ران کارمندان، مانند هزینه 

-ثر و صورتها را حداکمودیان آزاد هستند که روشی )کسر استاندارد و موردی( را برتزینند که کسورات آن

 زد. ها را حداقل ساحساب مالیاتی آن

نامیده  ۱مانده درآمد مشمول مالیاتها و کسورات از درآمد ناخالص تعدیل شده، باقی س از کم کردن معاایت

توانند  رداخت مالیات خود را از طریق اعت ارات مالیاتی مشخص، که م الغ شود. همچنین مودیان میمی

ار مالیاتی شامل اعت ار برای داشتن شوند، کاهش دهند. اعت همواری هستند که از بدهی مالیاتی کسر می

ارزند )اعت ار مالیاتی ارزند(، برای  رداخت جهت مراق ت از کودکان و ااراد سالمند تحت تکدل، اعت ار 

 های تحصیلی اعضای خانواده،   سالمندان ومعلولین، برای  رداخت هزینه

های مالیاتی، الیاتبر مجموع درآمد، انواع مهای مالیات نظاممالیاتی ایاالت متحده مانند بسیاری از  نظامدر 

الیاتی معمولی م نظامشوند  ایه مالیات از کل درآمد کمتر باشد. کسورات و اعت ارات وجود دارد که باعث می

. مالیات هر سال یابدی است که با اازایش درآمد یک ارد، نرخ مالیات آن ارد اازایش مینظامدر ایاالت متحده 

 یل سال بعد  رداخت شود.آور ۱5باید تا 

 دیه به هر شخص معین دیگردهنده برای پرداخت هاعطای معافیت ساالنه به شخص هدیه -3-4-2

ی معاایت هدیه ساالنه دهنده مسئول  رداخت مالیات بر هدیه است . همچنین قاعدهدر آمریکا شخص هدیه

دهنده در  رداخت بلکه شخص هدیه شودبه صورت یکجا روی مجموع کل هدایای  رداختی شخص اعمال نمی

هزار  ۱5هدیه به هر شخص، اارغ از اینکه تا االن چه میزان هدیه  رداخته است، از معاایت ساالنه تا آستانه 

هزار دالر  ۱5تواند در مجموع تا آستانه دالر برخوردار است. به ع ارت دیگر هر شخص، در طول یک سال می

تواند در یک سال به چندین ندر ری هدیه دهدا بنابراین یک شخص میمعاف از مالیات به هر شخص دیگ

ها معاف از مالیات باشد. در صورتی که م لغ هدیه  رداختی هزار دالری دهد و در همه این  رداخت ۱5هدایای 

دهنده به هزار دالر شود در این صورت شخص هدیه ۱5در یک سال معین میان دو شخص مشخص بیشتر از 

 خواهد شد.   2هزار دالر مشمول مالیات بر هدیه ۱5التداوت م لغ هدیه از بهمیزان ما

 ونیها و کسورات مالیاتی قانمعافیت -3-4-3

 ها و کسورات مالیاتی قانونی ایاالت متحده مورد بررسی قرار تراته است.در این قسمت معاایت

                                                 

 
1. Taxable Income 

2. Gift Tax 
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 زیان در آمریکا های ج راننظامها، اعت ارات مالیاتی و بررسی کسورات، معاایت 

درآمد سرانه 

 )دالر(
59531/7 

 و کسورات

 هامعاایت

 موارد زیر معاف از مالیات است:

 هدایا -

 سود حاصل از اوراق قرضه شهرداری -

 دریااتی معین و خاص نظیر مزایای  س از مرگ بیمه عمر -

 شود.هزینه آموزش کارمند که توس  کارارما  رداخت می -

 شود.ارارما  رداخت میبرنامه بازنشستگی که توس  ک -

 شود.های  س انداز برای تحصیل که توس  کارارما  رداخت میهزینه صندوق -

 موارد زیر از درآمد کارمندان حذف و معاف از مالیات هستند: -

 های درمانبیمه -

 های بازنشستگیبرنامه -

 غذا -

 های موقتی خانههزینه -

 خ مالیات قرار دارند معاف از مالیات است.درصدی نر ۱5یا  ۱۰سود سهام برای اارادی که در براکت  -

درصدی نرخ مالیات قرار دارند معاف از  ۱5یا  ۱۰عایدات ناشی از سرمایه برای اارادی که در براکت  -

 مالیات است.

 کسورات شامل موارد زیر است:

 های طالقهزینه -

 های تحصیل درآمد ناخالصهزینه -

 ه است.هزینه ایاب و ذهاب کارکنان که باز رداخت نشد -

های سدر و زندتی را تا وقتی که مرت   با تواند هزینهزمانی که اردی شغل دور از خانه دارد می -

 شغلش در ایاالت متحده است کسر کند.

دالر برای متأهلینی که  ۱27۰۰ت استاندارد تا سقف ها از کسوراتوانند برای کسر هزینهااراد می -

دالر برای اارادی که اندرادی )مجرد یا متأهل( اظهارنامه  ر  635۰کنند و تا مشترکاً اظهارنامه  ر می

 کنند استداده کنند یا از کسورات موردی در موارد زیر استداده کنند:می

درصد درآمد ناخالص ارد برسد قابل کسر  ۱۰های درمانی باز رداخت نشده تا زمانی که به هزینه -

 یابد(.ش میدرصد کاه 7.5سال به  65است )برای ااراد باالی 

ای بابت وام های بهرههای  رداختی بابت وام رهنی مسکن و هزینهای نظر بهرههای بهرهبرخی هزینه -

 ایخرید کاالهای سرمایه
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 درصد درآمد ناخالص ارد ۱۰رقت تا های ناشی از حوادث و سزیان -

 های قمار در برابر بردهای ناشی از قمار قابل کسر است.باخت -

 به نهادهای مورد تاییدهای خیریه کمک -

تواند با توجه به دالر استداده کنند. این رقم می 4۰5۰توانند از کسورات شخصی تا سقف ااراد می -

 همسر و ااراد وابسته اازایش یابد.

 های تحصیل درآمد از مشاغل آزاد را کسر کنند.توانند هزینهااراد شاغل در مشاغل آزاد می

ای قابل ج ران است اما در صورت ج ران با سایر درآمدها ای به طور کامل با سود سرمایههای سرمایهزیان انج ران زی

 ذیر ای برای مدتی نامحدود امکانهای سرمایهدالر قابل ج ران است. انتقال زیان 3۰۰۰صرااً تا سقف 

ج ران های شخصی مانند ملک شخصی یا اتوم یل قابل ای ناشی از اروش داراییاست )زیان سرمایه

 نیست(.

 اعت ار مالیاتی

دالر استداده  ۱357۰های مورد تایید از اعت ار مالیاتی تا سقف توانند از اعت ار مالیاتی برای هزینهااراد می

 کنند.

دالر استداده  ۱۰۰۰سال خود از اعت ار مالیاتی تا سقف  ۱7توانند برای هر یک از ارزندان زیر ااراد می

 کنند.

 برای تحصیالت از اعت ار مالیاتی استداده کنند. توانندااراد می

 تواند از اعت اردر صورتی که ارد به منابع خارجی مالیات  رداخته باشد می

 مالیاتی استداده کند.

 توضیح

های متعدد دارای قوانین بسیار زیاد در مورد اارادی که ساکن ایاالت متحده نیستند.ه طور کلی  براکت

متأهل بودن ارد و سر رست بودن یا ن ودن او به  یچیدتی زیاد قانون منجر شده  با توجه به مجرد یا

 است.

 

 همچنین  وضعیت نرخ و براکت مالیاتی در جداول زیر برای ایاالت متحده آمده است:

 

 (2۰۱7های مالیاتی در کشور مجری نظام مالیات بر مجموع درآمد آمریکا )ها و براکتوضعیت نرخ 

 نام کشور
د تعدا

 هابراکت
 های مالیاتینرخ

متوس  

 نرخ

معاایت 

 ایه 

 )دالر(

باالترین 

براکت 

درآمدی 

 )دالر(

درآمد 

 سرانه

نس ت 

معاایت 

 ایه به 

درآمد 

 سرانه

نس ت 

باالترین 

براکت به 

درآمد 

 سرانه
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 7 ایاالت متحده
۱۰ ،۱5 ،25 ،28 ،

33 ،35 ،6/39 
5/26 ۰ 4۱84۰۰ 59532 - ۰3/7 

 

 استرالیا -3-5

ر درآمد وضع توس  استرالیای جنوبی با مالیات عمومی ب ۱884ن مالیات بر درآمد در استرالیا در سال اولی

ی کمک به تأمین به عنوان اقدامی در زمان جنگ برا ۱9۱5شد. مالیات بر درآمد ادرال برای اولین بار در سال 

آمد هم ، مالیات بر در۱942 و ۱9۱5های جنگ استرالیا در جنگ جهانی اول وضع شد. بین سالهای هزینه

 های ایالتی و هم از طرف دولت ادرال اخذ شد. توس  دولت

و قانون  ۱936د شود قانون ارزیابی مالیات بر درآمدرآمد محاس ه میمجموع دو قانونی که ط ق آن مالیات بر 

سرهای مجاز کیابی و است. درآمد مشمول مالیات، تداوت بین درآمد قابل ارز ۱997ارزیابی مالیات بر درآمد 

وق و دستمزد(، )مانند حق مجموع درآمداست. سه نوع اصلی درآمد قابل ارزیابی برای مودیان اردی وجود دارد: 

درصد، به 45تا  ۰درآمد کسش و کار و سود سرمایه. درآمد مشمول مالیات از ااراد با نرخ های تصاعدی از 

 3۰ساالنه  ها بسته به تردش مالیه درآمد حاصل از شرکتباشد، در حالی کدرصد عوارو مدیکر می 2عالوه 

ه اق  در شود، اما مشمول سود سهام است. به طور کلی، سود سرمایدرصد مالیات تراته می 27.5درصد یا 

 5۰ه شود، زمان تحقق سود مشمول مالیات است و اتر دارایی سرمایه اروخته شده بیش از یک سال نگه داشت

 .کاهش می یابددرصد 

رود همچنان همانطور ترین من ع درآمد مالیاتی دولت استرالیا بوده و انتظار میمالیات بر مجموع درآمد بزرگ

نشان داده شده بیشتر هم شود و نیز توس  دولت ادرال از طریق اداره مالیات استرالیا  (3.5)که در شکل 

درصدی مالیات  27. 8و توسعه یااته با سهم شود. استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای ثروتمند دریاات می

های ایالتی از کند. همچنین دولت، بار مالیاتی نس تاً کمی را حدظ می2۰۱8از تولید ناخالص داخلی در سال 

  ۱زمان جنگ جهانی دوم مالیات بر درآمد وضع نکردند.

 

                                                 

 
1. Robert Carling. The Centre for Independent Studies, Sydney, April 2016. 

 



 ندیشکده اقتصاد مقاومتیا – (PIT)بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی مالیات بر درآمد افراد 

 

44 

 

 
 ترکیش مالیات استرالیا در طول زمان (3.5) نمودار

 

ای تصاعدی های مالیات حاشیهشده، زیرا نرخدر نظر تراته  "منصدانه"استرالیا مالیات اردی  نظامبه طور کلی، 

است، به این معنی که ااراد  ر درآمد نس ت به ااراد کم درآمد نس ت بیشتری از درآمد خود را مالیات 

ه کمی تنازلی ، ک (GST)های غیرمستقیم است، مانند مالیات کاالها و خدمات ردازند. این در تضاد با مالیاتمی

است، یعنی اارادی که درآمد کمتری دارند نس ت بیشتری از درآمد خود را نس ت به ااراد  ردرآمد مالیات 

 ۱.کنند رداخت می

 

                                                 

 
1. https://treasury.gov.au 
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 2۰۱۰مالیات مستقیم و غیرمستقیم به عنوان درصدی از درآمد  (3.6) نمودار

 

کنند. استرالیایی ها مالیات می مالیاتی منصدانه کار نظامهای با این حال، این بدان معنا نیست که همه جن ه

 ژوین است. 3۰ژوییه تا  ۱را به جای خانوار به صورت اردی می  ردازند و برای ااراد سال درآمد از 

، مالیاتی مترقی است. نرخ مالیات دهندتان اشخاص مقیم با مودیان غیر مقیم متداوت مالیات بر مجموع درآمد 

دالر است و باالترین نرخ حاشیه برای ااراد  ۱82۰۰برای ااراد مقیم  است. آستانه بدون مالیات در حال حاضر

 2ها متعهد به  رداخت عوارو مدیکر هستند که استاندارد آن درصد است. به عالوه، بیشتر استرالیایی 45

 درصد درآمد مشمول مالیات است.

 

 

 2۰۱9-2۰۱8های درآمد ای و براکتنرخ های مالیاتی حاشیه 

Effective overall tax 

rate 

Tax on this income             Taxable income 

0% Nil 0 – $18,200 

0-9.65% 19c for each $1 over $18,200 $18,201 – $37,000 

9.65-23.11% 
$3,572 plus 32.5c for each $1 over 

$37,000 
$37,001 – $90,000 

23.11-30.05 
$20,797 plus 37c for each $1 over 

$90,000 
$90,001 – $180,000 

30.05-less than 45% 
$54,097 plus 45c for each $1 over 

$180,000 
$180,001 and over 
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 درصد هزینه مدیکر نیست. 2باال شامل  هاینرخ

 ااع استرالیاالمنمی تواند ط ق قانون اساسی توس  دولتهای ایالتی اخذ شود، اما اتحادیه مشترک PITاترچه 

 است. ۱942از سال  PITمجری انحصاری 

درآمد،  رلیات ب( مطابق با قانون ارزیابی ماATOتوس  اداره مالیات استرالیا ) مالیات بر مجموع درآمد

(ITAA,1936( و )ITAA,1997 از جمله قانون اداره مالیات ،)ه طور بشود. در استرالیا جمع آوری می۱953

 موثر سه من ع قانون مالیات وجود دارد:

  قانون اساسنامه )یا قانون( ساخته شده توس   ارلمان و مندرج در اساسنامه هایی مانندITAA 1936  و

ITAA 1997ا مقررات وضع شده در چنین قوانینیا، همراه ب 

 هادادرسی قضایی )یا قانون عادی( ایجاد شده توس  تصمیمات دادتاه 

  عملکرد و احکامATO  یعنی روشهایی که(ATO انون های اجرای قها و شیوهاز طریق احکام، ارزیابی

 کند(قانون را اجرا و اعمال می

یااته از همه منابع با توجه به ی است که در آن درآمد تحققمالیاتی جامع متک نظامکشور استرالیا به یک 

برنامه  ۱تیرد. تنها استثنا سود سرمایه است.تذاری شده با همان نرخ ترکیش میشود و مالیات میبرنامه قانون

PIT  ،درصد، 4۰درصد، 3۰درصد، ۱5تصاعدی است، با  نج نرخ )به استثنای عوارو مدیکر( از صدر درصد

دالر در سال شروع می شود که تقری اً برابر  ۱5۰،۰۰۰ای ساکنان استرالیا. بخش کنونی مالیات از درصد، بر45

 2برابر متوس  درآمد هدتگی در استرالیا است. 3.4با 

-2۰۰3ر سال ترین واحد مالیات در استرالیا بوده است. دهای زیادی بزرگبرای سال PITاز نظر درآمد کل، 

2۰۰4 ،PIT  ات بر درآمد از درآمد مالی درصد 67میلیارد دالر  را به دست آورد، که حدود  95.5درآمد خالص

ه ب(. نس ت ATO 2006: 10)از کل درآمد مالیاتی مشترک المنااع را تشکیل می دهد  درصد 48یا حدود 

د از کل درآمد مالیاتی را بدست آورد، در حالی درص 39، 2۰۰4-2۰۰3در سالهای  PITبخش دولت عمومی، 

 داد. درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می۱2در همان سال  PITکه 

استرالیا وظیده بسیار مهمی بوده است، اساساً به این دلیل که ط ق قوانین اعلی، تقری اً همه مودیان  PITاداره 

های المیلیون مودی شخصی در س ۱۱ارایه دهند.  ATOاسترالیایی مج ورند اظهارنامه ساالنه خود را به 

                                                 

 
ماه نگهداری شود ،  ۱2ارایی بیش از دماه یا کمتر نگه داشته شوند ، سود سرمایه در درآمد قابل ارزیابی قرار می تیرد. اتر  ۱2. اتر دارایی ها به مدت ۱

 معاف هستند. CGTبه طور کلی از  ۱985سپتام ر  2۰از سود سرمایه در درآمد قابل ارزیابی قرار می تیرد. دارایی های ق ل از  ٪5۰اق  

 دالر. 43654النه دالر در هدته برآورد شد که مربوط به کل درآمد سا 839.5۰میانگین کل درآمد کل کارکنان در استرالیا  ، 2۰۰6.  در آتوست 2
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از تعداد کل( توس  مأموران  %74میلیون اظهارنامه )یعنی  8.۱اظهارنامه ارایه کردند. حدود  2۰۰3-2۰۰4

 از کل( از طریق تسلیم الکترونیکی ارایه شده است. %72میلیون اظهارنامه )یعنی  7.9مالیاتی و 

 

 ها و کسورات مالیاتی قانونیمعافیت -3-5-1

 کسورات مالیاتی قانونی ایاالت متحده مورد بررسی قرار تراته است.ها و در این قسمت معاایت

 های ج ران زیان در استرالیانظامها، اعت ارات مالیاتی و بررسی کسورات، معاایت 

درآمد سرانه 

 )دالر(
53799/9 

معاایت  ایه 

)واحد  ول 

 کشور(

18200 

معاایت  ایه 

 )دالر(
13402/48 

کسورات و 

 هامعاایت

 ها شامل موارد زیر است:معاایت

 دالر استرالیا با ارایه مدرک 3۰۰های مرت   با کار کارمندان در صورت تجاوز از هزینه -

 تذرد.ها میماه از مالکیت آن ۱2هایی که بیش از درصد از عایدی ناشی از اروش دارایی 5۰ -

 کسورات شامل موارد زیر است:

مشاغل آزاد )بهره، اجاره،  تعمیرات، کمیسیون  شده برای تحصیل درآمد ازهای انجامهزینه -

 و...(مشمول کسورات است.

 وکار و سرمایه قابل ج ران است.کسشهای زیان ج ران زیان

 اعت ار مالیاتی

ها سود دریاات هایی که ارد بابت سهام آنمالیات مضاعف از جمله مالیات  رداختی توس  شرکت -

 م( استداده کنند.کند )اعت ار جایگزین سود سهامی

 در صورت ازونی تراتن اعت ار از مالیت امکان باز رداخت آن به ارد وجود دارد. -

 توضیح
حال عالوه بر موارد ذکر شده در این جدول در برخی کسورات در استرالیا بسیار محدود است بااین

 موارد دیگر نیز برخی کسورات وجود دارد.
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 پرداخت هدیه به هر شخص معین دیگر  دهنده برایهدیه یه به شخصاعطای معافیت ساالنه هد -3-5-2

ه صورت بدر استرالیا بر خالف آمریکا مجموع هدایای  رداختی هر شخص از همه اشخاص دیگر در طول سال 

ورت غیر مستقیم شوند. در استرالیا به جای دریاات مستقیم مالیات بر هدیه، این مالیات به صیکجا تجمیع می

ه بیشتر شود. در استرالیا اتر شخصی در مجموع ساالنهای حمایتی دولت اعمال میطریق کاهش کمکو از 

وق بازنشستگی هزار یورو هدیه  رداخت کند، در این صورت حق 3۰سال بیشتر از  5هزار یورو و یا در طول  ۱۰

 د. عدیل خواهد شدهنده از دولت به میزان هدیه  رداختی تو نیز سایر مزایای دریااتی شخص هدیه

 همچنین  وضعیت نرخ و براکت مالیاتی در جداول زیر برای استرالیاآمده است:

 های مالیاتی در کشور مجری نظام مالیات بر مجموع درآمد استرالیاها و براکتوضعیت نرخ 

 نام کشور
تعداد 

 هابراکت
 های مالیاتینرخ

متوسط 

 نرخ

معافیت 

پایه 

 )دالر(

باالترین 

براکت 

دی درآم

 )دالر(

درآمد 

 سرانه

نسبت 

معافیت 

پایه به 

درآمد 

 سرانه

نسبت 

باالترین 

براکت به 

درآمد 

 سرانه

 

 استرالیا

 

5 
۰ ،۱9 ،5/32 ،37 ،

45 
7/26 ۱33۰9 ۱3۱634 538۰۰ 25/۰ 45/2 

کشور  6مروری بر تجربه کشورها حاکی از آن است که از میان کشورهای مجری نظام مالیات بر درآمد، تنها 

اظهارنامه مالیاتی را به اند که کشور نیز به مودیان اختیار داده 2۱اند و یه اظهارنامه مشترک را الزامی کردهارا

درصد  79کشور باقیمانده که بالغ بر  ۱۰3شود که صورت مشترک یا مندرد تکمیل کنند. بنابراین مشاهده می

    ۱دهند، دارای  ایه مالیاتی م تنی بر ارد هستند. کشورهای مورد بررسی را تشکیل می

                                                 

 
 (.۱39۱، )محمدی، ارشته.  ژوهشنامه مالیاتاک ر. رضایی دوانی، مجید. حاجخادمی، علی. ۱
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 ستانی از درآمدتجربه کشورها در انتخاب واحد مالیات (3.7) نمودار

 

 

 

  

اختیاری
5% اظهارنامه مشترک

16%

اظهارنامه منفرد
79%



 ندیشکده اقتصاد مقاومتیا – (PIT)بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی مالیات بر درآمد افراد 

 

5۰ 

 

 الزامات نهادی، اجرایی و فنی 

قیقی از سوی این است که در این نظام مالیاتی همه اشخاص ح نظام مالیات بر مجموع درآمدترین ویژتی مهم

ر کنار تنوع تعامالت دشوندا تعداد زیاد مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی به عنوان مودی مالیاتی شناخته می

ه این نظام مالیاتی بهای انی برای دریاات و آنالیز اطالعات مالیاتی مودیان زیرساختها و نیاز به اقتصادی آن

های دن زمینههای اجرایی و اراهم کر یچیدتی خاصی داده است. عالوه بر این موارد، هماهنگی میان دستگاه

ای هستند مدهالیل عها و نهادهای مالیاتی کشور دهمکاری آحاد جامعه به عنوان مودیان مالیاتی با دستگاه

اشاره شد  طور کهدر کشور شده است. همان اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد که موجش به تعویق ااتادن

شوندا خته میبه عنوان مودی مالیاتی شنا مجموع درآمدبا توجه به اینکه همه اشخاص حقیقی ذیل مالیات بر 

یدتی انی را به نحوی که اوال حداقل  یچ مجموع درآمدر مسئله طراحی دقیق و ساده ارآیند اجرای مالیات ب

رد نیاز برای محاس ه داشته باشد و ثانیا ارت اط مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی جهت ارسال اطالعات مو

الیات بر ترین چالش عملیاتی شدن نظام ممیزان مالیات قابل  رداخت هر شخص به آسانی شکل بگیرد، مهم

 آمد در کشور است.مجموع در

های دهد طراحی دقیق ارآیند اجرای مالیات بر مجموع درآمد با حداقل  یچیدتیبررسی انجام شده نشان می

انی و بیشترین سهولت در برقراری ارت اط میان مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی شرای  و امکانات اعلی 

مالیات کند. به طور متعارف در اجرای نظام کدایت می درآمد مجموعکشور برای عملیاتی شدن نظام مالیات بر 

-های ساالنه خود را در قالش اظهارنامهمودیان مالیاتی شرح کامل اطالعات درآمدها و هزینه بر مجموع درآمد 

کنند. در این های مالیاتی برای حسابرسی و محاس ه مالیات قابل  رداخت به سازمان امور مالیاتی تسلیم می

ای مودیان مالیاتی به جای اظهارنامه مالیاتی متعارف ارش به منظور سهولت اظهار اطالعات درآمدی و هزینهتز

برای اظهار اطالعات تعامالت  ۱الکترونیکی حسابنوعی اظهارنامه موسوم به اظهارنامه مالیاتی م تنی بر صورت

عالوه بر تسهیل  مالیات بر مجموع درآمد نظام اقتصادی  یشنهاد شده است. استداده از این نوع اظهارنامه در 

های انی نیاز دارد. در این نوع اظهار اطالعات توس  مودیان، برای عملیاتی شدن نیز به حداقل زیرساخت

اند حداکثر بعد از تذشت زمان معینی از انجام هر اظهارنامه مودیان مالیاتی در طول هر دوره مالیاتی موظف

دی خود مثل خرید و اروش خودرو، منزل مسکونی، زمین، کاالهای دست دوم و یا برخی یک از تعامالت اقتصا

                                                 

 
مورخ  ۱۰۰796مجلس شتتورای استتالمی تصتتویش شتتد و طی نامه  2۱/7/98رخ در جلستته علنی مو "های اروشتتگاهی و ستتامانه مودیان ایانه". قانون ۱

 از سوی رییس جمهور ابالغ تردید. ۱3/8/98



 ندیشکده اقتصاد مقاومتیا – (PIT)بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی مالیات بر درآمد افراد 

 

5۱ 

 

دیگر از تعامالت اقتصادی مثل اجاره دادن، دریاات هدیه یا قرو که جن ه کسش و کار و اعالیت شغلی ندارد، 

مان امور مالیاتی های معتمد سازاز طریق استداده از سامانه سازمان امور مالیاتی یا مراجعه حضوری به شرکت

 حساب الکترونیکی و ارسال اطالعات خواسته شده در مورد معامله اقدام کنند. برای صدور صورت

هایی تحت عنوان معاایت ساالنه دریاات هدیه و نیز معاایت طول عمر به منظور  وشش همچنین معاایت 

نظر تراته شده است. سازمان امور الکترونیکی توس  مودیان مالیاتی در  حسابتعامالت خرد ااقد صورت

های بانکی در صورت  رداخت م لغ معامله از طریق ش که تیری از اطالعات تراکنشمالیاتی با دسترسی و بهره

ارو م لغ دریااتی برای الکترونیکی مرت   با آن معامله به صورت  یش حساببانکی و عدم صدور صورت

تیرند قاعده هدیه برای معامالتی که بدون انجام تراکنش صورت می کند. همچنیناروشنده را هدیه تلقی می

 حسابنیز برقرار است. در حقیقت تلقی کردن دریاات تراکنش یا دریاات مالکیت اموال بدون صدور صورت

شود. سازمان امور مالیاتی محسوب می مالیات بر مجموع درآمد الکترونیکی به عنوان هدیه ضمانت اجرای نظام 

از  ایان دوره مالیاتی میزان بدهی غیر قطعی مالیاتی هر مودی بر اساس آخرین اطالعات ارایه شده   یش

های مالیاتی، مالیات قطعی قابل  رداخت ها محاس ه و  س از  ایان دوره مالیاتی و با لحاظ معاایتتوس  آن

   ۱شود.شخص محاس ه می

 حاکم بر الزامات اجراییاصول  -4-1

از دو نگاه متداوت  سازی مالیات بر مجموع درآمد هستند، این تغییر راسد کسانی که به دن ال  یادهربه نظر می

الح جزیی کنندا یک نگاه مختص به کسانی است که به مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یک اص یگیری می

آمدی آن عنی کارکرد درهای مالیاتی و تحقق تنها یکی از کارکردهای مالیاتی یدر راستای تسترش  ایه

ی به سمت تر، حرکت از نظام مالیاتی کنوننگرند، و یک نگاه مختص به کسانی است که از منظری موسعمی

رنده کارکردهای ستانی که دربردا)در نتیجه ت دیل آن به نظامی از مالیات مالیات بر مجموع درآمد تنجاندن 

ری و اساسی کارکردهای درآمدی باشد( را یک اصالح ساختا بنیانی، شداایت همراه بابهتری از جهات عدالت

 تنی بر مجموع مدانند. ط یعتا  یگیری نگاه موسع و بنیادین به نظام مالیات در مجموعه قوانین مالیاتی می

عتا قوانین مهم درآمد اشخاص، مستلزم اعمال تغییراتی بنیادین و  ارادایمیک در شیوه نگاه به مالیات و ط ی

 های مستقیم است.  ی از جمله قانون مالیاتمالیات

                                                 

 
 (.۱399های مجلس شورای اسالمی )موحدی بکنظر، مهدی. اسکندری، جواد. مرکز  ژوهش .1
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 تغییرات بنیادین نسبت به نظام کنونی مالیات -4-1-1

تمامی الزامات قانونی و اجرایی الیحه  یشنهادی باید در بستر حرکتی بنیادین و ساختاری از نظام مالیاتی 

غییرات بنیادینی که به نوعی از کنونی به سمت نظام جدید مالیاتی تعریف شود. از این رو چهار محور از ت

( مورد اشاره قرار تراته ۱۱مقومات قانونی و اجرایی مختص به هر یک از این دو نظام مالیاتی است در شکل )

 توان به شرح زیر ارایه داد:ترین تغییراتی که در هر محور قابل  یگیری است را میاست. مهم

 ی الف( حرکت از پرونده محوری به سمت مودی محور

o حرکت از شناسایی م تنی بر شماره اقتصادی به سمت شناسایی م تنی بر کد ملی 

 

 های منفرد مالیاتی به سمت دریافت مالیات از جمع درآمدهای حرکت از دریافت مالیات از پایه  ب(

o اجرای هر چه بهتر عدالت عمودی و عدالت ااقی 

o های مالیاتی خاص راع ت عیض در خصوص معاایت 

o خرجی( -های مالیاتی به معاایت بر اساس اعت ار مالیاتی )به صورت جمعی ختار معاایتتغییر سا 

 ج( حرکت از نظام مالیاتی فاقد اطالعات یکپارچه به سمت نظام یکپارچه اطالعاتی

o اصالت دادن به صداقت و عدم تخلف مودیان به جای اصالت دادن به ارار مودیان از  رداخت 

o ی تسلیم اظهارنامه هاالکترونیکی کردن روش 

o های نگهداری حساب توس  مودیانالکترونیکی کردن روش 

o حرکت به سمت شداایت مالیاتی 

o  کمک به کارایی هر چه بیشتر نظام مالیاتی 

o م تنی بر ریسک نظام 

 های منفی و مثبت های مثبت به سمت لحاظ مالیاتد( حرکت از مالیات

o تامین اجتماعی  ستانی وحرکت به سمت نظام یکپارچه مالیات 

o  ایجاد و استقرار نظام اطالعات اقتصادی خانوارها 

 



 ندیشکده اقتصاد مقاومتیا – (PIT)بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی مالیات بر درآمد افراد 

 

53 

 

 

 مالیات بر مجموع درآمد های بنیادین نظام مالیات کنونی و تداوت 

متناظر با چنین تغییراتی است که باید ظهور خود را در  پیشنهادیآنچه در ادامه خواهد آمد الزامات اجرایی 

مالیات بر مجموع شدن قانون الزامات اجرایی الزم جهت  یاده نشان دهد.ارآیند تشخیص و رسیدتی مالیاتی 

تواند وجوه متداوتی را در بر بگیرد، از این رو مستلزم احصاء ای از موضوعات میبنا به طیف تسترده درآمد 

د نس ت به کلیه تر است. از این رو بایهای زیرینتر هر یک از این موارد در الیهها و بررسی دقیقکلیه ارآیند

مالحظاتی  مالیات بر مجموع درآمد هر قانون مالیاتی از جمله قانون « نظام تشخیص و رسیدتی»های مؤلده

های مختلف آن را ها و بخشسازتار و جامع داشت تا متکی به آن بتوان الزامات اجرایی این قانون در ارآیند

 ۱ای جامع و مانع ارایه داد.به تونه

 تشخیص و رسیدگی مالیاتینظام  -4-1-2

ر قوانین مالیاتی که برای سای - مالیات بر مجموع درآمد بندی تسامحی، نظام تشخیص و رسیدتی در یک ط قه

 نج مقطع یا ارآیند مهم مورد بررسی قرار دادا در هر یک از این  توان دررا می -تواند صادق باشد نیز می

های اجرایی رویه»  یا« تعامل نظام مالیاتی با مودی»ی قانون مربوط به ها، مقوالت ناظر به الزامات اجرایبخش

 خواهد بود. « حاکم در نظام مالیاتی

                                                 

 
 (.۱399های مجلس شورای اسالمی ). موحدی بکنظر، مهدی. اسکندری، جواد. مرکز  ژوهش۱
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ای هتدکیک هویت»در این سطح، نظام مالیاتی با موضوعاتی چون شناسایی و (: Registration. ثبت )1

حدظ » و« نام مودیانیند ث تارآ»، «های مختلف مالیاتیابزارهای ث ت  ایه»، «مختلف حقیقی و حقوقی

 سر و کار دارد. « سوابق مودیان

ولیه یا غیر قطعی از که ارزیابی ا-در این سطح و خدمات راهنما به مودیان:  (Assessment. ارزیابی )2

تکمیل خودارزیابانه اطالعات »چون  با موضوعاتی -تیردی مودی است صورت میمیزان مالیاتی که بر عهده

شیوه ابراز اطالعات »، «هاقالش و تعداد اظهارنامه»، «ها تکمیل الکترونیکی اظهارنامه»، «ر اظهارنامهمورد نیاز د

 وبرو هستیم.   ر« راهنمایی برای تکمیل اظهارنامه یا ارایه اطالعات به نظام مالیاتی»و « هادر اظهارنامه

ه بهایی نس ت باید متکی بر شیوهدر این سطح نظام مالیاتی (: Veriflcation. تایید و حسابرسی )3

ریسک تمکین  و  ارزیابی»و « هاتط یق داده»، «هایهای دادهاتکا به سایر  ایگاه»، «حسابرسی الکترونیکی»

جی اطالعات تیری نماید. به بیانی ساده هدف اصلی این محور، اعت ارسنتصمیم« در صورت نیاز بررسی دقیق

   اتی است.ارایه شده مودیان توس  نظام مالی

وس   رداخت مالیات ت»در این مرحله اقدامات مربوط به  :( و استرداد مالیاتیCollection. وصول )4

  ذیرد.  صورت می« استرداد مالیاتی توس  نظام مالیاتی»یا « مودی

الیاتی مای که ناشی از اختالف منااع مودی و نظام مرحله(: Disputes. رسیدگی به اختالف مالیاتی )5

مراجع » ،«شیوه حل اختالف»توان شامل موضوعاتی چون ی اعتراو مودی آغاز شده و میبوده و به واسطه

  باشد.« قضاییداوری نس ت به اختالف در نهادهایی قضایی یا ش ه»و « رسیدتی

ندانی تداوت چ« رسیدتی به اختالف مالیاتی»و « وصول و استرداد مالیاتی»جا که در دو مورد اخیر یعنیاز آن

( ۱2های مورد بررسی در نظام تشخیص و رسیدتی مالیاتی در شکل )بین دو نظام مالیاتی وجود ندارد بخش

  ۱نشان داده شده است.

                                                 

 
 (.۱398الملل سازمان مالیاتی، )ریزی و امور بیننصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه. ۱
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Tax Administration 2017; Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies/ 

p. 77 

 رسیدتی مالیاتی های مربوط به نظام تشخیص وبخش 

 

 الزامات اجرایی در فرآیند ثبت - 2 -4

یات بر مالارآیند ث ت شامل موضوعات مختلدی است که در مورد ث ت اطالعات مؤدیان مالیاتی در قانون 

های تشناسایی و تدکیک هوی»شود. در این سطح، نظام مالیاتی با موضوعاتی چون طرح می مجموع درآمد

حدظ »و « ارایند ث ت نام مؤدیان»، «های مختلف مالیاتیابزارهای ث ت  ایه»، «مختلف حقیقی و حقوقی

 سروکار دارد.« سوابق مؤدیان

 شیوه شناسایی و تفکیک هویت مؤدیان مالیات بر درآمد اشخاص  -1 -2 -4

مودیان  ی ابعاد مختلف مرت   با مودی از جمله شیوه شناسایی و تدکیک هویتاطالعات نظام مالیاتی درباره

از ارکان اساسی تمکین مالیاتی است. بدیهی است که تام اولیه در وجود نظام اطالعاتی مورد نیاز برای نظام 

های مختلف حقیقی و حقوقی در یک نظام تشخیص و مالیاتی، شناسایی و تدکیک جامع و قابل تمیز هویت

ظام مالیاتی مربوط به مالیات بر درآمد ( اطالعاتی درباره ث ت مودیان در ن4.۱رسیدتی مواق است. جدول )

  ۱اشخاص را در برخی  از کشورها ارایه کرده است.

                                                 

 
 ۱398الملل سازمان مالیاتی، )ریزی و امور بیننصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه. ۱

بخش های مربوط به نظام تشخیص و رسیدگی مالیاتی

ثبت.1

Registration

شیوه . 1.1
شناسایی و 

تفکیک هویت 
مؤدیان مالیات بر

مجموع درآمد

ارزیابی و تشخیص. 2

Assessment

تکمیل . 2.1
خودارزیابانۀ 

هااظهارنامه

تکمیل . 2.2
الکترونیکی 

هااظهارنامه

قالب و تعداد. 2.3
هااظهارنامه

شیوه ابراز . 2.4
اطالعات در 

هااظهارنامه

تأیید و حسابرسی. 3

Verification

اعتبارسنجی.3.1
اطالعات ارائه 

شده مؤدیان برای
هر یک از منابع 

درآمدی 

اعتبارسنجی.3.2
و راستی آزمایی 
کسورات خاص 

های قابل هزینه)
(  قبول زندگی

مبنای . 3.3
انتخاب مؤدیان 
برای حسابرسی

گیری ازبهره. 3.4
اطالعات بانکی 
اشخاص معیاری 
برای حسابرسی
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 (2۰۰9مقایسه جمعیت مودیان مالیات بر مجموع درآمد ث ت شده در برخی کشورها ) 

 

        Forum on Tax Administration, OECD 2011:211 

 

اارغ از اینکه شناسه منحصر به ارد مالیاتی ارد با شناسه شهروندی وی تداوت داشته باشد یا یکسان باشد، 

برداری از سایر منابع اطالعاتی و مرتش ساختن این ارت اطات بر اساس یک شناسه هآنچه مهم است امکان بهر

های مورد استداده در مودیان با شناسه( بیانگر ارت اط میان شناسه هویتی 4.2هویتی واحد است. جدول )

برخی نهادهای واجد اطالعات درآمدی مودیان است. به عنوان مثال در آمریکا و کانادا، شماره تامین اجتماعی 

( نشان داده شده است غیر از 4.3شود. همانطور که در جدول )ااراد درحوزه مالیات بر درآمد استداده می

تیرد. در استرالیا های دیگری نیز در نظام مالیاتی آمریکا مورد استداده قرار میشماره تامین اجتماعی، شماره

، «دستمزد»دهی یا تط یق با اطالعات سایر نهادهای مربوط به نیز شناسه مودی مالیاتی برای تزارش

 شود.استداده می« سود سهام»و « های بانکیبهره»، «های دولتیمستمری، بازنشستگی و کمک»

 

 

 

 کشور ردیف

 جمعیت

 )میلیون(

تعداد مؤدیان ثبت شده در 

 مجموع درآمدمالیات بر 

 نیروی کار شهروند )میلیون(

 2۰.63 ۱۱.5۰ 2۱.96 استرالیا 1

 258.2۰ ۱55.54 3۰7 ایاالت متحده امریکا 2

 3۱.3۰ 3۱.24 6۰.93 انگلیس 3

 6.3 4.28 8.36 اتریش 4

 36.4۰ 28.5۱ 62.63 ارانسه 5

 6.8۰ 4.8۰ ۱۰.79 بلژیک 6

 5.23 24.39 48.75 کره جنوبی 7
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 (2۰۰9دهی با سایر نهادها در برخی کشورها )ه از شناسه مودیان برای تزارشاستداد 

         Forum on Tax Administration, OECD 2011: 214 

 

 های شناسایی مودیان در نظام مالیاتی آمریکاشماره 

شماره تأمین 

 اجتماعی

یک شماره نه رقمی در ایاالت متحده است که برای 

شود. شهروندان آمریکا، اقامت دایم و موقت )کار( صادر می

این شماره توس  اداره تامین اجتماعی مستقل از دولت 

شود و هویت ااراد ایاالت متحده آمریکا برای ااراد صادر می

د نماید هدف اصلی آن ردیابی ااراد برای مقاصرا مشخص می

 تأمین اجتماعی است.

SSN Social Security 

Number 

شماره شناسایی 

 مودیان مالیاتی

شود که برای این شماره به طور خاص برای مؤدیانی صادر می

دریاات شماره تأمین اجتماعی واجد شرای  نیستند. این شماره 

تواند توس  سازمان تأمین شناسایی مودیان مالیاتی می

ارایی صادر شود. در قوانین ایاالت متحده اجتماعی یا وزارت د

آمریکا هر شخص مشمول مالیات برای  ر کردن اظهارنامه باید 

 از سه کد برخودار باشند. 

ITIN 
Individual Taxpayer 

Identification 

Number 

 کشور ردیف
 کارفرمایان:

 دستمزد

 نهادهای دولتی:

مستمری 

بازنشستگی و 

 های دولتیاعانه

 نهادهای مالی:

 بهره بانکی

 ها:شرکت

 سود سهام

 آری آری آری آری استرالیا 1

 ریآ آری آری آری ایاالت متحده امریکا 2

 خیر خیر آری آری انگلیس 3

 خیر خیر آری آری اتریش 4

 خیر خیر خیر خیر ارانسه 5

 خیر خیر آری آری بلژیک 6

 آری آری آری آری کره جنوبی 7
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شماره شناسایی 

مالیات در 

انتظاران اخذ 

شهروندی ایاالت 

 متحده

  سازمان خدمات رقمی موقت است که توس 9یک شماره 

شود که در ارآیند ( برای اارادی صادر میIRSدرآمد داخلی )

اخذ قانونی شهروندی بوده و یا کودک ساکن ایاالت متحده 

توانند شماره تأمین اجتماعی را برای  رکردن هستند و نمی

 های مالیاتی خود دریاات کنند.اظهارنامه

ATIN 

Taxpayer 

Identification 

Number for Pending 

U.S. Adoptions 

شماره شناسایی 

مشاوران تکمیل 

اظهارنامه 

 مؤدیان

های مالیاتی کنندتان اظهارنامهای است که همه تهیهشماره

های مالیاتی ادرال ایاالت مؤدیان باید آن را در اظهارنامه

متحده وارد کرده و یا جهت استراداد مالیات آن را در اختیار 

 ( قرار دهند.IRSاخلی )سازمان خدمات درآمد د

PTIN 
Preparer Taxpayer 

Identification 

Number 

 

 یشنهاد هیئت اعزامی صندوق بین المللی  ول برای بررسی اصالحات ساختاری مورد نیاز نظام مالیاتی کشور 

سه باید به تدریج حذف و از کد ملی به عنوان یک شنا« شماره  رونده مالیاتی»این بود که  2۰۱۰در سال 

منحصر به ارد بر  ایه شناسایی اشخاص حقیقی استداده شودا که تویا برخالف این توصیه در حال حاضر از 

رسد لحاظ شماره شود. به نظر میهای هویتی و مکانی است استداده میکه شامل شناسه« شماره اقتصادی»

کاربرد  یرامون اشخاص حقوقی، نس ت  رونده مالیاتی و یا شماره اقتصادی به عنوان شناسه هویتی عموما مورد 

سازی و ارت اط سازی اطالعات مورد نیاز از مودیان مالیات بر درآمد به کد ملی قابلیت کمتری در همگام

 اشخاص حقیقی را خواهد داشت. 

 

 شماره اقتصادی در حال حاضر

اقتصادی داشته باشند  در حال حاضر تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی و همه اعاالت تجاری باید شماره یا کد

معیار شناسایی مؤدیان و دادن هر تونه مجوز اعالیت منوط به داشتن شماره اقتصادی شده است.  و تنها

انجام مهمترین اقدامات و تکالیف مالیاتی همچون ارایه اظهارنامه عملکرد سالیانه، اظهارنامه سه ماهه ارزش 

ها از جمله مواردی است که ید و اروش و سایر اظهارنامهاازوده، ارایه تزارش صورت معامالت سه ماهه خر

 کند تا برای دریاات شماره اقتصادی اقدام نمایند. ااراد را مجاب می

شود و برای ها، شرکتی را ث ت نکرده باشد، شخص حقیقی محسوب میتا زمانی که ارد در اداره ث ت شرکت

ه شود و تمامی تکالیف مالیاتی بصورت تدکیک شده هر شریک در یک واحد باید شخصیت مجزا در نظر ترات

 . های مجزا در هر واحد شغلی باید انجام شودبرای هر یک از شخصیت
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الح شود که به اصطدر حال حاضر هر مودی )حقیقی و حقوقی( با یک کد یا شماره اقتصادی شناخته می

م طرح جامع تدکیک طرح جدید خود با نا شود. سازمان امور مالیاتی برایشماره اقتصادی قدیم نامگذاری می

است. هر اردی  مالیاتی که یک برنامه بلندمدت می باشد شماره اقتصادی را با نام قدیم و جدید تدکیک نموده

کی اخذ شماره اقدام مهم را انجام دهد، یدو در همان ابتدای ورود به حوزه مالیاتی و تشکیل  رونده باید 

ی مراحل ث ت نام در طرح جامع امور مالیاتی یا شماره اقتصادی جدید. اتر تماماقتصادی قدیم و دیگری ث ت

نام نام و ث تش ث تکند. منظور مراحل  ینام را به انتها برساند مجوز انجام تمامی اقدامات مالیاتی را اخذ می

 .در سامانه کد اقتصادی یا همان طرح جامع مالیاتی است

 

های اجرایی  س از تعیین تکلیف نس ت به میزان که قانون مالیات یا دستورالعمل توان اظهار داشتبنابراین می

های اطالعاتی باید نس ت به استداده از شناسۀ هویتی از موضعی مشخص برخوردار باشدا استداده از سایر  ایگاه

بازطراحی نظام  کند که درشداایت در نظام اقتصادی، عدالت ااقی و عدالت عمودی در نظام مالیاتی حکم می

 ۱( بتواند مورد توجه قرار تیرد.4.4مالیاتی الزامات اجرایی مطرح در جدول )

 

 الزامات اجرایی در ارآیند ث ت 

 مالیات بر مجموع درآمد  یشنهادی برای 

 د اشخاص در سازمان امور مالیاتی کد ملی ااراد را به عنوان شناسه هویتی مودیان مالیات بر درآم

جرای هر چه های اطالعاتی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی جهت ات و تمامی  ایگاهنظر خواهد ترا

 شد.ده خواهند با این شناسه با یکدیگر مرت   شده و اطالعات اراخوان مالیات بر مجموع درآمد بهتر 

  شماره ملی به عنوان شماره شناسایی هویت منحصر به ارد هر ایرانی این امکان را برای سازمان

الیاتی ایجاد خواهد کرد که هر ارد ایرانی را به عنوان یک مودی بالقوه مالیاتی محسوب کند. در م

نتیجه به محض تحقق هر اعالیت اقتصادی از سوی مودی، م تنی بر شناسایی وی بر اساس شماره 

ازمان های اطالعاتی سای مالیاتی برای این شخص به عنوان یک مودی بالدعل در سامانهملی،  رونده

امور مالیاتی تشوده خواهد شد. سازمان مالیاتی موظف است  س از شناسایی این ارد به عنوان 

                                                 

 
 (.۱398الملل سازمان مالیاتی، )ینریزی و امور ب. نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه۱
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نام رسمی و تشکیل  رونده مالیاتی را برای مودی انجام داده و وی مودی بالدعل مالیاتی، ارآیند ث ت

 دهد.  های ارزیابی و رسیدتی مالیاتی قراررا در جریان نحوه تعامل با سازمان در بخش

 رد برای ااراد ا به ای منحصرهای اجرایی برای تعریف شناسهها یا دستورالعملنامهالزم است آیین

 )مودیان( غیر ایرانی دیده شود. 

 

 الزامات اجرایی در فرآیند ارزیابی اولیه -4-3

مد اشخاص به بر درآارزیابی اولیه دومین ارآیند نظام تشخیص و رسیدتی هر قانون مالیاتی از جمله مالیات 

ای تکمیل راهنمایی بر»و « تکمیل اطالعات مورد نیاز در اظهارنامه»رود که با موضوعاتی چون شمار می

 مرت   است. « اظهارنامه یا ارایه اطالعات به نظام مالیاتی

آن به ها توس  مودیان هستیم که دو نوع اول به لحاظ تعریف عملیاتی، شاهد سه نوع مختلف از عدم تمکین

شویم، شاهد ها مواجه میطور خاص به مقوله ارزیابی اولیه مرت   است. هنگامی که با هر یک از عدم تمکین

( شکاف مالیاتی به واسطه عدم تکمیل اظهارنامه یا ارایه اظهارنامه تکمیل ۱خواهیم بود:  ۱ایجاد شکاف مالیاتی

-( شکاف مالیاتی به دلیل تزارش2شودا یاتی میشده  س از موعد قانونی که موجش از دست راتن درآمد مال

( شکاف 3ی اوستا ای قانون بر عهدهای که به واسطهاز میزان واقعی مودی نس ت به مالیات حقه 2دهی کمتر

 از جانش مودی نس ت به میزان تعیین شده مالیات. 3مالیاتی به دلیل  رداخت کمتر

 ت. دایش شکاف مالیاتی درآمریکا را مشخص کرده اسها در  ی( سهم هر یک از این مولده4.5جدول )

 در آمریکا 2۰۱۰-2۰۰8های تخمین شکاف مالیاتی برای سال 

 های شکاف مالیاتیمؤلفه
میانگین (درصد از شکاف مالیاتی خالص 

 )میالدی 2010-2008ساالنه در بازه 

( شکاف مالیاتی به واسطه عدم تکمیل اظهارنامه یا تکمیل شده 1)نوع 

 از موعد قانونیپس 
7% 

                                                 

 
 . ط ق تعریف به تداوت میان مالیات وصول شده و مالیاتی که ط ق قوانین باید وصول شود را شکاف مالیاتی تویند. ۱

1. Underreporting 
2. Underpayment 
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 %6 مالیات بر مجموع درآمد 

 ۱% (Self-employmentمالیات بر مشاغل آزاد ) 

 %85 دهی کمتر از میزان واقعی( شکاف مالیاتی به دلیل گزارش2)نوع

 %58 مالیات بر مجموع درآمد 

 %۱4 درآمدهای غیرتجاری  

 %27 درآمدهای تجاری  

 %4 اهتعدیالت، کسورات و معاایت  

 %9 اعت ارات مالیاتی  

 %9 مالیات بر درآمد شرکت 

 ۱8% (Employment Tax) مالیات بر درآمد حقوق 

 ( شکاف مالیاتی به دلیل پرداخت کمتر از میزان تعیین شده توسط3)نوع

 مؤدی
9% 

 %6 مالیات بر مجموع درآمد 

 %۱ مالیات بر درآمد شرکت 

Internal Revenue Service: Research, Analysis & Statistics 2016: 10   
تواند به دلیل اشت اهات غیرعمدی مؤدیان در  رواضح است که بخشی از بروز عدم تمکین مالیاتی می

های مختلدی که از واژهروست که به باور برخی محققان، همینهاست. از ایندهی یا تکمیل اظهارنامهتزارش

ارش نادرست و شکاف مالیاتی استداده می شود، بیانگر دشوار بودن تعیین چون عدم تمکین، ارار مالیاتی، تز

مهم این  هایهای عامدانه از غیر آن است. در ادامه به ارایه الزامات اجرایی مربوط به مقولهدقیق عدم تمکین

 ۱تدته خواهیم  رداخت.عرصه جهت کاهش مشکالت  یش

 هاتکمیل خودارزیابانۀ اظهارنامه -4-3-1

ها و تجمیع اطالعات اقتصادی اشخاص حقیقی، های مالیاتی از انواع اناوریتیری نظامتذر زمان و بهرهبا 

های اطالعاتی دقیق و جامع در برخی کشورها، چرا باز ممکن است این  رسش ایجاد شود که با وجود نظام

اطالعات انواع تعامالت مالی مؤدیان  اصرار بر انجام ارزیابی اولیه از جانش مؤدی وجود دارد؟ به دیگر بیان اتر

                                                 

 
 (۱398اتی، )الملل سازمان مالیریزی و امور بین. نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه۱
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در اختیار دولت یا نظام مالیاتی قرار دارد، خودارزیابی و تکمیل اظهارنامه مالیاتی در این کشورها چه ضرورتی 

 دارد؟

در  اسب به این  رسش، علیرغم در اختیار بودن اطالعات جامع در نظام مالیاتی، این خودِ مؤدی است که با 

این اصل خود  کنداهای خویش به دولت  یدا می، تلقی مناس ی از تعهد و مسئولیتتکمیل اظهارنامه

های مالیاتی از ترین نظامکننده ارهنگ مالیاتی بایسته است. همچنین از آن جایی که حتی  یشراتهتقویت

العات کامل و هایی هستند، تکمیل اطالعات اظهارنامه مؤدیان با توجه به اقدان اطلحاظ اطالعاتی دچار حدره

های بعدی برای مؤدیان های نادرست در تکمیل اظهارنامهدهییکپارچه مالیاتی عالمتی را برای ارایه تزارش

 ارسال خواهد کرد.

کنندۀ لزوم مشارکت مؤدیان در ارایۀ اطالعات و تکمیل اظهارنامه، ارصتی برای ارایۀ یکی دیگر از دالیل تقویت

 های مالیاتی است.مندی از انواع کسورات و تخدیفنش مؤدی برای بهرهبرخی اطالعات و اسناد از جا

دهند که تدته، مطالعات قابل توجهی نشان میهای مالیاتی اازون بر دالیل  یشبا توجه به تجربیات نظام

ارتقای تمکین مالیاتی، سرعت بخشی به ارآیند تشخیص مالیاتی، کاهش هزینه تمکین، تسهیل وصول درآمد 

ی خودارزیابی است. بسیاری از کشورها نیز به نظام  م تنی اتی از عوامل مورد انتظار برای ترایش به شیوهمالی

 کنند. بر خودارزیابی تمایل داشته و از آن به عنوان یک شیوه مطلوب در اصالحات مالیاتی یاد می

 هااظهارنامه تکمیل خودارزیابانه 

 ع درآمد اشخاص یشنهادی برای اجرای مالیات بر  مجمو

 ها م تنی بر خودارزیابی اولیه مودیان و بدون دخالت سازمان امور مالیاتی در تکمیل اولیه اظهارنامه

 ها صورت تیرد. آن

 

 هاتکمیل الکترونیکی اظهارنامه -4-3-2

لکترونیکی یا یکی از موضوعات اجرایی مربوط به بخش ارزیابی اولیه در نظام مالیاتی، میزان اتکا به ابزارهای ا

ترین اصالحات اجرایی و کاغذی در ارآیند ارزیابی اولیه و تکمیل اظهارنامه است. در این میان، یکی از مهم

تیری از ابزارهای الکترونیکی در ارایند ارت اط شود، تمرکز بر بهرههای مالیاتی  یشنهاد میاطالعاتی که به نظام

های برداری از اناویکه هدایت جهت نظام مالیاتی به سمت بهره مؤدیان با نظام مالیاتی است. بدیهی است

های نوین، باید تابع مقتضیات مختلف اقتصادی، ارهنگی و ارت اطی جوامع باشد. در کشورهای مختلف نیز رویه
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غذی های مالیاتی اجازۀ تکمیل اظهارنامۀ کاتیردا در برخی کشورها، نظامنس تاً مختلدی مورد استداده قرار می

دهند. در مقابل برخی کشورها چون اتریش، مکزیک، ایاالت متحده امریکا و یا الکترونیکی را به مؤدیان می

رو دانند. از اینرا به شکل الکترونیکی مجاز می مجموع درآمدهای مالیات بر برزیل نیز تنها تکمیل اظهارنامه

ونیکی با حدظ اصل سادتی و سهولت تعامل با کاربران تیری از ابزارهای الکترقانون مالیاتی باید متضمن بهره

 ۱مختلف باشد.

 هاتکمیل الکترونیکی اظهارنامه 

 

                                                 

 
 (۱398الملل سازمان مالیاتی، )ریزی و امور بین. نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه۱

 مالیات بر مجموع درآمد  یشنهادی برای اجرای 

توان الزامات یمهای انی، رسد با توجه به باال راتن ضریش ندوذ اینترنت و همچنین ارتقای قابل مالحظه زیرساختبه نظر می

 های تمکین  یشنهاد داد:برای حدظ یا حتی ارتقای کاریی نظام مالیاتی و همچنین کاهش هزینهذیل را 

 مای سازمان امور ای که ارد ترجیحا بدون کمک تراتن از خدمات راهنایجاد سامانه و  ایگاه اینترنتی مودی محور به تونه

 هارنامه را داشته باشد. مان کوتاه توان  ر کردن اطالعات اظای در زهای مشاورههای امور مالیاتی و سازمانمالیاتی و سازمان

 اقالم درآمدی  خ  برای مودیان اشخاص حقیقی بزرگ باها به شکل بروناراهم آوردن امکان تکمیل الکترونیکی اظهارنامه

اازار  تحت یک نرم قالشخ  در بر اظهارنامه مواجه خواهند بود. تکمیل برونای باال که ط یعتا با تکمیل زمانو یا هزینه

ز طریق اتصال به اهای همراه یا رایانه و ارسال خودکار نتایج و خروجی بعد از تایید مودی های متعارف توشیعامل نظام

 تواند مشکالت تکمیلی این مودیان را کاهش دهد. اینترنت می

 مرحله به مرحله اطالعات تسهیل  رداخت الکترونیک مالیات به شکل برخ  با قابلیت ویرایش و ذخیره 

 ی و برخ  برای های تلدن اسخگویی  تمام وقت مراکز خدمات راهنمای سازمان امور مالیاتی و همچنین امکان ارایه مشاوره

 مودیان   

 از طریق  های تشخیص الکترونیک و همچینین اطالعات سالیان تذشته مودیانها، برتهدسترسی به تاریخچه اظهارنامه

 ها در سامانه الکترونیک جهت الگوتیری از نحوه اظهار در سالیان تذشته های شخصی آنسابذخیره در ح

 یه دهنده تسهیل شرایطی برای بارتذاری مدارک و مستندات مربوط به کسورات خاص همچون الزام حسابداری موسسات ارا

 مالیاتی انه اینترنتی سازمان امورمدارک مالی به ارایه مدارکی دارای شماره یا بارکدهای قابل خوانش توس  سام
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 ها و تعدد اقالم آنقالب و تعداد اظهارنامه -4-3-3

های مالیاتی  یچیده و عدم انتظار بر آن است که مؤدی مالیاتی در مواجهه با قوانین  یچیده مالیاتی، اظهارنامه

خود را در تمکین  ایین مالیاتی  تواندشودا این مشکالت میهای دقیق دچار مشکالت اراوانی میرسانیاطالع

ک مؤدی به نیز نشان دهد. بنابراین  رسش اصلی که نظام مالیاتی باید به آن  اسب دهد آن است که آیا ی

 سادتی امکان تکمیل اظهارنامه را دارد یا خیر؟

که یک مؤدی  تواند تعداد اطالعاتی باشدهای  یچیدتی در ارزیابی اولیه و تکمیل اظهارنامه مییکی از مالک

بندی ه دستهدهد. این عدد در بین کشورهای مختلف متداوت استا جدول زیر بحین تکمیل اظهارنامه ارایه می

 برخی کشورها اشاره دارد. در مجموع درآمدهای مالیات بر تعداد اطالعات مورد نیاز در تکمیل اظهارنامه

 یاری برای  یچیدتیها، به عنوان معهای تکمیلی در اظهارنامهتعداد مؤلده 

 

با توجه به اینکه مؤدی در حال انجام یک تکلیف قانونی نس ت به جامعه یا دولت است، سازمان امور مالیاتی 

باید حداکثر توان خویش را در راستای ارایۀ راهنمایی به مؤدیان قانونمند به کار بندد. حال اتر قالش تدوین 

های تدصیلی ن اشد، ط یعتاً  اسخگویی مراکز خدمات که نیاز به راهنماییشده برای اظهارنامه به نحوی باشد 

 ۱راهنمای سازمان به مؤدیان حجم کمتری خواهد یاات.

های عملکرد در حال حاضر سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان مالیاتی، غیر از اظهارنامه

با اشخاص حقیقی شامل اظهارنامه عملکرد اشخاص  اشخاص حقوقی و ارزش اازوده، سه اظهارنامه مرت  

دهد. بنابراین با توجه به حقیقی، اظهارنامه اجاره امالک و اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو را ارایه می
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 ردیف
های مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیات تعداد داده

 بر درآمد
 کشورهای نمونه

 مورد 100کمتر از  1
استرالیا/ برزیل/ ایاالت متحده امریکا/ 

 مکزیک/ هند

 اتریش/ روسیه/ انگلیس مورد 300تا  100بین  2

 فرانسه مورد 500تا  301بین  3

 بلژیک/ لوگزامبورگ مورد 500بیش از  4
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ابتنای طرح جامع مالیاتی بر شناسایی مؤدیان اشخاص حقیقی و همچنین قابلیت این طرح در ارایه الکترونیک 

های مربوط به اشخاص حقیقی، این امکان در تجمیع اطالعات اشخاص حقیقی و مجموع درآمد آنها اظهارنامه

به راحتی برای نظام مالیاتی اراهم خواهد بود. ابتنای نظام مالیاتی بر نظام اطالعاتی یکپارچه یکی از 

الت نظام مالیاتی کمک تواند به شداایت، سادتی و عدهایی که از طریق ارایه یک اظهارنامه واحد میارصت

 کند. 

 ها و تعدد اقالم آنقالش و تعداد اظهارنامه 

 مالیات بر مجموع درآمد پیشنهادی برای 

های طرح به اقتضای قابلیت مالیات بر مجموع درآمد های مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه واحد تعداد داده

تواند هزینه در شروع عملیاتی شدن این قانون میتواند تعیین شود اما تعداد اندک آن جامع مالیاتی می

 تمکین و احتمال  س زدن قانون را کمتر کند.

 

 الزامات اجرایی در فرآیند تایید و حسابرسی -4-3

ترین الزمۀ اصالح یک نظام مالیاتی، برخورداری از اطالعات جامع مؤدیان توان اعالم داشت که مهمبه جریت می

از این اطالعات است. اتر یک نظام مالیاتی تمسک به اصل خودارزیابی را بپذیرد، باید تیری صحیح و نیز بهره

های اطالعاتی مناسش و ال ته سازوکارهای تجمیعی و تط یقی این اطالعات برخوردار باشد. بدیهی از  شتوانه

نظام مالیاتی است. است که برخورداری از چنین بستری، الزمۀ اعت ارسنجی اطالعات ارایه شدۀ مؤدیان توس  

آزمایی اطالعات ارایه نیز دقیقاً اعت ارسنجی و راستی« نظام تشخیص و رسیدتی»مسئلۀ اصلی این بخش از 

 شدۀ مؤدیان توس  نظام مالیاتی است.

 

 مبنای انتخاب مؤدیان برای حسابرسی -4-3-1

ها، رای تجمیع و تط یق دادهمندی از سازوکاری مناسش بهای اطالعاتی و بهرهبا ارو دسترسی به  ایگاه

طور که دانستیم، در های ادعایی از جانش مؤدیان است. همانمسئلۀ مهم دیگر بازبینی و بررسی اظهارنامه

های ث ت اطالعات مالیاتی که م تنی بر خودارزیابی و تکمیل اظهارنامه است، ادعاهای مؤدیان م نی بر نظام

های شود، مگر آنکه خالف آن ثابت شود. ال ته در نظامرش واقع میانواع و میزان منابع درآمدی مورد  ذی
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مالیاتی نس تاً قدیمی نیز تا حدی وضع به همین منوال بوده استا از آنجا که بررسی و حسابرسی دقیق 

ها باید توس  کارشناسان و کارمندان نظام مالیاتی صورت تیرد و از طرف دیگر امکان بررسی همۀ اظهارنامه

ها برای بررسی ها توس  نیروی انسانی شاغل در نظام مالیاتی وجود ندارد، الجرم مقولۀ انتخاب  روندهامهاظهارن

 به عنوان یک مسئله مطرح بوده است.

 ۱به طور کلی سه شیوه برای تزینش مؤدیان به منظور حسابرسی و بررسی دقیق وجود دارد:

 -ی قدیمی و غیرالکترونیکی معمول بوده و هستهاکه در نظام -در شیوۀ تزینش دستی :2گزینش دستی

کنند. یکی از عوارو استداده کارشناسان نظام مالیاتی بر حسش تجربه شخصی خود به انتخاب مؤدیان اقدام می

 ای است.از این روش، اسادزا بودن چنین شیوه

های مختلف مؤدیان خوشه در روش تزینش تصادای، بنا به شیوۀ انتخاب تصادای، از میان :3گزینش تصادفی

 تراتند.همچون اندازه مؤدی یا نوع صنعت یا  یشۀ مؤدی مواردی انتخاب شده و مورد بررسی دقیق قرار می

های نس تاً باال در شیوۀ تزینش تصادای، رویکردهای به واسطۀ وجود هزینۀ ارصت :4گزینش مبتنی بر ریسک

تزینش م تنی بر ریسک متمایل تردید. در این شیوۀ  های تشخیص و رسیدتی به سوی شیوۀنوین در نظام

 .راه رد اصلی، شناسایی مؤدیانی است که احتمال عدم تمکین باالتری دارند

 تیری از سه شیوۀ اوق ارایه شده است.ای تط یقی میان برخی کشورها از نظر بهره( مقایسه24در جدول )

 سابرسی مالیاتیمقایسه برخی کشورها از نظر شیوۀ تزینش مؤدی بری ح 

 گزینش مبتنی بر ریسک گزینش تصادفی گزینش دستی کشور

 آری خیر خیر مالزی

 آری آری خیر کانادا

 آری آری خیر ایاالت متحده

 آری آری آری انگلستان

 آری خیر خیر تانزانیا

Vellutini 2011b: 115–16 
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2. Manual Screening 
1. Random selection 
2. Risk-based selection 
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تر مؤدیان انی نظام مالیاتی برای تزینش مناسشط یعی است که اتر قصد استداده بهینه از امکانات اداری و انس

و ارتقای تمکین مالیاتی وجود داشته باشد، شیوۀ تزینش م تنی بر ریسک یا همان حسابرسی م تنی بر ریسک 

 موّجه خواهد بود. 

 نای انتخاب مودیان برای حسابرسی م 

 مالیات بر مجموع درآمد پیشنهادی برای 

  راتار ارد در تعامالت و تعهدات قانونی در سطح »، «صنف یا ط قه اعالیتی شخص»ترکی ی از معیارهایی چون

میزان ادعا نس ت به کسورات و »، «های قابل ق ولشانارزش ریالی درآمدها و هزینه»، «ملی و حتی سایر کشورها

اخت مالیاتی در رشد  رد»، «های هویتی همچون کد ملی، کد  ستی و...اشتراک برخی شناسه»، «اعت ارات مالیاتی

خرید »، «ها همچون منزل مسکونی و اتوم یلتعدد خرید و اروش برخی دارایی»، «میزان تردش مالی»، «طی زمان

توانند معیارهایی برای انتخاب مودیان جهت می« اطالعات بانکی مودی»تر از همه و مهم« یا مصرف کاالهای لوکس

 حسابرسی باشند. 

 شهرها را درتیر سازد.نگ مالیاتی، تزینش م تنی بر ریسک، ن اید صراا مودیان کالنبا توجه به لزوم ترویج اره 

 

 اطالعات بانکی اشخاص معیاری برای حسابرسی -4-4-1

به طور کلی اطالعات بانکی، من ع قابل توجهی جهت دستیابی به درآمد مشمول مالیات اشخاص و یا شناسایی 

و  ۱۱9، 95، 84لیاتی در منابع درآمدی به خصوص موضوع مواد ریسک این اشخاص در مواجهه با نظام ما

های مختلدی صورت تیرد برای مثال دسترسی تواند به شیوهاست. نحوه دسترسی به این اطالعات می ۱3۱

مستقیم به اطالعات بانکی توس  نهاد ذیصالح )مثل سازمان امور مالیاتی و...(، درخواست از بانک مرکزی 

ها. ط یعتاً ات مورد نیاز و یا درخواست از نهاد قضایی برای در اختیار تذاشتن اطالعات بانکجهت ارایه اطالع

تدته کمی با مشکل مواجه ندعان، دستیابی به شداایت اطالعات بانکی در سه سطح  یشبه واسطه وجود ذی

حسابرسی قابل است اما به طور کلی سه سناریوی مختلف برای استداده از اطالعات بانکی اشخاص جهت 

 بررسی است:

 های شخصی از غیر شخصیتیری از جمع تردش و مانده ساالنه بدون تدکیک حساب( بهره۱

 های شخصیهای شخصی از تجاری با ارو عدم نظارت بر ورودی و خروجی حساب( تدکیک حساب2

 های شخصیهای شخصی از تجاری با ارو نظارت بر ورودی و خروجی حساب( تدکیک حساب3
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ای که در بستر حرکتی بنیادین و ساختاری برای حرکت از نظام مالیاتی کنونی به سمت نظام ط یعتاً الیحه

شود، باید هایی چون عدالت، انصاف، کارایی، شداایت و سادتی تنظیم میجدید مالیاتی و با ارتقای مؤلده

 ۱جامع باشد.واجد مالحظاتی سازتار و « نظام تشخیص و رسیدتی»های نس ت به مؤلده

 مجموع درآمدتشریح ابعاد حکمرانی مالیات بر   -4-5

تی مودیان به کمک شناسایی و دریاات اطالعات مالیا مالیات بر مجموع درآمد سازی نظام یکی از الزامات  یاده

دیان وجود یابی به اطالعات موهای انی و اطالعاتی است. از سویی ارآیندهای مختلدی برای دستزیرساخت

ر تیرندا اما سازمان مورد استداده قرا مجموع درآمدتوانند توس  سازمان مالیاتی در نظام مالیات بر ارد که مید

هزینه، بیشترین  مالیاتی باید از منظر صراه اقتصادی و معیارهای بهینگی از ارآیندی استداده کند که کمترین

ته باشد. های ارعی را داشها و ظرایتبلیتسهولت، حداقل ضریش خطای ممکن و بیشترین برخورداری از قا

های یاتی و بانکشود، طرح جامع مالهای زیرساختی که برای تحقق چنین نظام مالیاتی عنوان مییکی از سامانه

های تگاههای مستقیم است. طرحی که به دن ال هماهنگی میان دسقانون مالیات ۱69مالیاتی موضوع ماده 

ی مودیان و اخذ هاآزمایی اظهارنامهرای اخذ اطالعات مورد نیاز مودیان جهت راستیاجرایی و نظام مالیاتی ب

زه مالیات مالیات حقه از آنان است. طرح جامع مالیاتی، یکی از ارآیندهایی است که توس  کارشناسان حو

یه شده در این اشود و الزم است نس ت آن با  یشنهاد ار یشنهاد می مجموع درآمدبرای تحقق نظام مالیات بر 

ت ادالت و  تزارش توضیح داده شود. در ارآیند طرح جامع مالیاتی، مودی در  ایان دوره مالیاتی اطالعات

ر مالیاتی توضیح تعامالت اقتصادی یک سال تذشته خود را با تکمیل و تحویل اظهارنامه مالیاتی به سازمان امو

سایر اطالعات این  اق اطالعات مندرج در اظهارنامه مودی بادهد. بعد از این مرحله سازمان مالیاتی به انط می

ت دسترسی به  ردازد. ارآیند  یشنهاد شده در طرح جامع مالیاتی جهمودی در سامانه طرح جامع مالیاتی می

لف که بسیار بانک اطالعاتی مخت 3۰اطالعات از دو جهت دارای اشکال استا نخست اینکه دستیابی به بیش از 

دی و انجام های بین نهانیازهای نظام مالیاتی است مستلزم صرف هزینه بسیار باال جهت هماهنگیاراتر از 

نی به مراتش مقدمات الزم برای اراخوان آن اطالعات است، در حالی که با صرف هزینه کمتر و با زیرساخت ا

مختلف و ااقد  دازش اطالعاتاندازی کرد. دوم اینکه  ررا راه مجموع درآمدتوان نظام مالیات بر تر میس ک

اتی و در نهایت های اطالعاتی مختلف در راستای تهیه یک نظام یکپارچه اطالعقالش معیار بدست آمده از بانک

 ای باالتری است.        انط اق این اطالعات با اطالعات مندرج در اظهارنامه ااراد، مستلزم هزینه بیشتر و ضریش خط
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ن با عرف آای مودیان مالیاتی و مطابقت هولت اظهار اطالعات درآمدی و هزینهدر این تزارش به منظور س

اظهار اطالعات  الکترونیکی برای حساباقتصادی جامعه ایران استداده از اظهارنامه مالیاتی م تنی بر صورت

در ارآیند  یهای بانکتیری سازمان امور مالیاتی از اطالعات تراکنشتعامالت اقتصادی مودیان و نیز بهره

  ردازش اطالعات برای محاس ه مالیات قابل  رداخت هر مودی  یشنهاد شده است. 

ت درآمدی ای است که به منظور سهولت اظهار اطالعاالکترونیکی، ایده حساباظهارنامه م تنی بر صورت

ر اروش است ااکتوالکترونیکی در واقع همان  حسابشود. صورتای توس  مودیان مالیاتی  یشنهاد میهزینه

ت مورد شناسد و به عنوان یک سند معت ر برای معامالکه عرف اقتصادی جامعه ایران به خوبی آن را می

ودیان مالیاتی ذیل الکترونیکی این است که م حسابتیرد. منظور از اظهارنامه م تنی بر صورتاستداده قرار می

 حسابتمالت خود را به صورت مجزا و در قالش صورنظام مالیات بر  مجموع درآمد اشخاص، اطالعات معا

العات اظهارشده در الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و سازمان امور مالیاتی نیز با تجمیع اط

 ها برای هر یک  مودیان اظهارنامه مالیاتی را تولید کند.  حسابصورت

های مالیاتی متعارف الکترونیکی با اظهارنامه حساب تنی بر صورتتداوت اصلی استداده از اظهارنامه مالیاتی م

این است که برخالف اظهارنامه مالیاتی متعارف که مودیان اطالعات خود را در  ایان دوره مالیاتی به صورت 

 کنند، در اینجا مودیان در طول دوره مالیاتی اطالعات تعامالتیکجا برای سازمان امور مالیاتی ارسال می

-الکترونیکی مختلف برای سازمان امور مالیاتی ارسال می حساباقتصادی خود را به تدکیک در قالش صورت

الکترونیکی نوعی ارم مالی استاندارد است که اطالعات دقیقی در مورد یک  حسابکنند. در حقیقت صورت

 حسابایت صورتتیری از ظردهد. بهرهتعامل اقتصادی مشخص میان اشخاص معینی را توضیح می

های اروشگاهی و سامانه مودیان مورد استداده قرار ترات. اما در موارد الکترونیکی در ایران ابتدا در قانون  ایانه

مشابهی نیز تحت عنوان ارم مالیاتی به عنوان مکملی برای اطالعات اظهارنامه در سایر کشورها مطرح بوده 

های مالیاتی معینی ارم ۱وه بر اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقیاست. به عنوان نمونه در کشور آمریکا عال

مختص اظهارنامه برخی از تعامالت مثل هدیه و قرو وجود دارد و اشخاص حقیقی برخی از تعامالت خود را 

کنند و سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس مجموعه ها برای سازمان امور مالیاتی ارسال میدر قالش این ارم

تیرد. به ع ارت عات اظهار شده توس  مودی در مورد میزان مالیات قابل  رداخت هر شخص تصمیم میاطال

شود و ارم مالیاتی هدیه خود نوعی اظهارنامه مالیاتی محسوب می مجموع درآمددیگر در ادبیات مالیات بر 

                                                 

 
1. U.S. Individual Income Tax Return 
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آمده است.  ۱مالیات بر هدیه این عنوان در توضیحات سازمان امور مالیاتی برای این ارم با عنوان اظهارنامه

عالوه بر اظهارنامه مالیات بر هدیه موارد دیگری مثل اظهارنامه قرو هم وجود دارد که تحت عنوان اظهارنامه 

تزارش عالوه بر اظهارنامه  ۱شوند. در  یوست مطرح می مجموع درآمددر ادبیات مالیات بر  2اطالعات خاص

هدیه کشور آمریکا آورده شده است. ارم قرو نیز به عنوان یکی از مالیاتی اشخاص حقیقی ارم مالیات بر 

 تزارش آورده شده است. 2موارد اظهارنامه خاص در  یوست 

در  ۱۰4۰از طریق تکمیل ارم مالیاتی   3ایهمچنین در آمریکا اظهار اطالعات عایدی سرمایه یا ضرر سرمایه 

آمده است. بنابراین تکمیل اطالعات از  3رم نیز در  یوست تیرد، این ااختیار سازمان امور مالیاتی قرار می

-های مالیاتی کوچک برای ساخت اظهارنامه اصلی امری متداول است و در حقیقت هر صورتطریق اظهارنامه

الکترونیکی نقش یک ارم یا یک اظهارنامه مالیاتی کوچک را دارد که در مجموع اظهارنامه مالیات بر  حساب

سازد و اطالعات سازمان امور مالیاتی را برای محاس ه مالیات قابل  رداخت هر شخص ا میر مجموع درآمد

 کند. تکمیل می

لی قابل در دو بخش ک مالیات بر مجموع درآمدبندی کلی، نظام بر اساس قوانین اعلی کشور در یک تقسیم

 بررسی است:

 احب مشاغل ثبتی  الف( مالیات ناشی از فعالیت تجاری و اقتصادی اشخاص حقیقی ص

های اقتصادی  اشخاص حقیقی است که دارای مجوز کسش و کار از سازمان مالیات این بخش ناظر به اعالیت

شوند. حسابداری های مستقیم، مودی مالیاتی محسوب میامور مالیاتی بوده و در حال حاضر ط ق قانون مالیات

های اروشگاهی و ساز وکار ارایه شده در قانون  ایانهها بر اساس و حسابرسی مالیاتی این دسته از اعالیت

  4شود.سامانه مودیان انجام می

   5ب( مالیات ناشی از فعالیت تجاری و اقتصادی اشخاص حقیقی خارج از حیطه مشاغل ثبتی

ها مالیات این بخش، به برخی از تعامالت اقتصادی اشخاص حقیقی مرت   است که درآمد حاصل از آن اعالیت

های مستقیم یا مشمول مالیات نیست و یا اساسا جهت وصول مالیات قابلیت ر حال حاضر ط ق قانون مالیاتد

های اقتصادی شناسایی ندارد. حسابداری و حسابرسی این بخش از مالیات اشخاص حقیقی معطوف به اعالیت

                                                 

 
2. Gift Tax Return 

3. Certain Information Returns 
1. Capital Gains and Losses 

 شوند.ر اشخاص حقیقی صاحش مشاغل، اشخاص حقوقی نیز مشمول این ماده میب. عالوه 2

ننده نهایی بودن  وشش کهای این مودیان را از حیث صاحش مشاغل ث تی و مصرفهای اروشگاهی و سامانه مودیان، صراا بخشی از اعالیتقانون  ایانه. 3

 دهد. شود را  وشش نمیها که معموال با هدف کسش سود انجام میهای غیر ث تی آندهد و بخشی از اعالیتمی
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ال و خدمات مصرای صورت های مشاغل ث تی و عمدتا با هدف دستیابی به کااست که خارج از حیطه اعالیت

های اقتصادی مجاز مثل اروش منزل مسکونی، اروش خودرو تواند در زمره اعالیتها میتیرد. این اعالیتمی

شخصی و یا دریاات هدیه و قرو قرار تیرد و یا یک اعالیت اقتصادی غیر مجاز مثل اروش کاالی قاچاق و 

 یا دریاات رشوه باشد.  

 های فروشگاهی و سامانه مودیان  هقیقی صاحب مشاغل ثبتی: قانون پایانمالیات اشخاص ح -4-5-1

ترین قوانین کشور در حوزه مالیاتی دارای به عنوان یکی از مهم ۱های اروشگاهی و سامانه مودیانقانون  ایانه

است.  ویژتی منحصر به اردی در ساز و کار اجرایی است که آن را از سایر قوانین این حوزه متمایز کرده

این قانون است. دسترسی سازمان  های بانکی مودیان بارزترین ویژتیتیری از ظرایت اطالعات تراکنشبهره

های مودیان های بانکی به منظور مطابقت این اطالعات با اطالعات اظهارنامهامور مالیاتی به اطالعات تراکنش

ان سابقه طوالنی در ادبیات قوانین مالیاتی دنیا مالیاتی جهت محاس ه دقیق میزان مالیات قابل  رداخت مودی

ها  یش بسترهای قانونی الزم برای دارد. به عنوان کشور نمونه کشور آمریکا یکی از کشورهایی است که از سال

های بانکی را اراهم کرده است. یکی از قوانینی از اطالعات تراکنش 2دسترسی و استداده سازمان امور مالیاتی

قانون حدظ حریم »دهد، قانون موسوم به سترسی به اطالعات بانکی را به سازمان امور مالیاتی میکه اجازه د

تذرد. این قانون ضمن حمایت از محرمانه می ۱978است که چند دهه از تصویش آن در سال « 3خصوصی مالی

العات را مجاز میداند. ماندن سوابق مالی اشخاص درموارد خاصی مثل استداده سازمان مالیاتی، ااشای این اط

های بانکی استداده الزم را به عمل نیاورده استا اما قانون ها از ظرایت اطالعات تراکنشاتر چه ایران سال

های بانکی مودیان را برای تیری از ظرایت اطالعات تراکنشهای اروشگاهی و سامانه مودیان امکان بهره ایانه

 کرده است. سازمان امور مالیاتی به خوبی اراهم

ای است که سازمان امور مالیاتی به تونههای اروشگاهی و سامانه مودیان قانون  ایانهساز و کار به طور کلی 

های الکترونیکی هستند که حسابصورت ی اول اطالعاتکندا دستهدر مجموع دو دسته اطالعات دریاات می

های مرت   با های حساباطالعات نیز تراکنش شوند. دسته دومتوس  مودیان در سامانه مودیان ث ت می

-ها با اطالعات مندرج در صورتشغلی مودیان است که توس  بانک مرکزی و به منظور مطابقت آن اعالیت

الزم به ذکر است بر اساس این شوند. های ارسالی توس  مودیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال میحساب

                                                 

 
 ۱3/8/98مورخ  ۱۰۰796مجلس شورای اسالمی تصویش شد و طی نامه  2۱/7/98در جلسه علنی مورخ  "های اروشگاهی و سامانه مودیان ایانه". قانون ۱

 رییس جمهور ابالغ تردید. از سوی

 است.  IRS. منظور از سازمان امور مالیاتی در کشور آمریکا نهاد 2

3. Right to Financial Privacy Act (RFPA) 
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شغلی خود را به سازمان  هایی مرت   با اعالیتوظف هستند حساب یا حسابقانون همه مودیان مالیاتی م

ها در نظر نگراته اما برای راحتی در امور مالیاتی معرای کنند. اترچه قانون عنوان مشخصی برای این حساب

های غیر مرت   با اعالیت شغلی، حساب شخصی ها، حساب تجاری و سایر حساباین تزارش، این حساب

 ۱شوند. می تدته

های اروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان یک مثال حسابداری، مالیات برای روشن شدن ساز و کار قانون  ایانه

تیرد. در شکل زیر یک زنجیره نوعی قابل  رداخت در یک زنجیره تولید تا مصرف نوعی، مورد بررسی قرار می

تیرد تا حلقه آخر که امل بعدی مورد استداده قرار میدهد که ستاده یک عامل به عنوان نهاده عرا نشان می

شود هر های اروشگاهی و سامانه مودیان ارو میرسد. مطابق قانون  ایانهکننده میمحصول نهایی به مصرف

صورت  2های تجاریمرحله تراکنش انجام شده توس  هر یک از عامالن اقتصادی زنجیره، در بستر حساب

شود شود. همچنین ارو میتوس  بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال میتیرد و اطالعات آن می

ی عامالن اقتصادی، زنجیره اطالعات کامل معامالت خود شامل نوع محصول، م لغ و زمان معامله را در همه

 کنند.های الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال میحسابقالش صورت

  

 

 د نوعی از ابتدای زنجیره تا مصرف کننده نهایی.یک زنجیره تولی 

سازمان امور مالیاتی بر اساس این دو دسته اطالعات، بدون دخالت نیروی انسانی و در ارآیندی کامال م تنی 

ها های الکترونیکی، میزان مالیات قابل  رداخت هر یک از مودیان را محاس ه و جهت  رداخت به آنبر  ردازش

های الکترونیکی وجود دارد این است که شرط صدور حسابنکته مهمی که در ارت اط با  صورتکند. اعالم می

ها توس  طراین معامله تایید شوند. چرا که در غیر حسابهای الکترونیکی این است که صورتحسابصورت

                                                 

 
 (.۱399های مجلس شورای اسالمی ). موحدی بکنظر، مهدی. اسکندری، جواد. مرکز  ژوهش۱

های نون  ایانهقا( ۱۰مودیان مالیاتی برای انجام اعالیت اقتصتتادی خود  مطابق ماده )هایی استتت که تجاری، حستتاب یا حستتاب . منظور از حستتاب2

 اروشگاهی و سامانه مودیان
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-ر صورتحساب بی اعت ار است. همچنین در صورت عدم صدوصورت از نظر سازمان مالیاتی آن صورتاین

حساب برای درصد م لغ تراکنش را به عنوان جریمه عدم صدور صورت ۱۰حساب برای تراکنش، سامانه معادل 

 کند. مودی لحاظ می

های مرت   با حساب یا حسابهای اروشگاهی و سامانه مودیان، همه مودیان مالیاتی باید مطابق قانون  ایانه

های اشخاص غیر از مالیاتی معرای کنند. همچنین همه حسابهای شغلی خود را به سازمان امور اعالیت

های استداده از حسابهستند و  ۱شخصیهای اند، حسابهایی که به سازمان امور مالیاتی معرای شدهحساب

اما در مورد  2و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.شود های شغلی تخلف محسوب میبرای انجام اعالیت شخصی

نوع تخلدات  یشنهاد دقیقی وجود ندارد و به دلیل عدم وجود قواعد نظارتی روی سایر شیوه شناسایی این 

اند، احتمال سواستداده از این های شغلی معرای نشدههایی که سازمان مالیاتی برای انجام اعالیتحساب

ست تا عالوه بر ساز ها به منظوردور زدن این قانون با هدف ارار مالیاتی وجود دارد. به همین دلیل نیاز احساب

-های تجاری، به منظور جلوتیری از سواستدادههای اروشگاهی و سامانه مودیان برای حسابقانون  ایانهو کار 

های مالیاتی و اصالح نظام حمایتی ساز و کار های احتمالی، به ود شداایت اقتصادی، ساماندهی معاایت

روشن شدن ناقص بودن اطالعات سازمان مالیاتی در  های شخصی تنظیم تردد. برایمناس ی هم برای حساب

در تکمیل اطالعات سازمان مالیاتی الزم است انواع عوامل  مجموع درآمداین زمینه و جایگاه بحث مالیات بر 

اقتصادی و نیز انواع تعامالت اقتصادی میان این عوامل بر اساس قوانین مالیاتی موجود کشور مورد بررسی قرار 

 تیرند. 

تقسیم  اساس قوانین مالیاتی کشور عوامل اقتصادی در یک تقسیم بندی تسامحی به سه دسته کلی زیربر 

 شوند:می

 3: اشخاص حقوقیدسته اول

 : اشخاص حقیقی صاحش مشاغلدسته دوم

                                                 

 
 اند.عرای نشدهمهای مرت   با شغل به سازمان مالیاتی های مودیان که برای انجام اعالیت. منظور از حساب شخصی، ع ارت است از سایر حساب۱

ال )قابل تعدیل با تورم(، هر میلیون ری 2۰درصد م لغ تراکنش و یا م لغ  ۱۰های اروشگاهی میزان جریمه برابر ( قانون  ایانه22. مطابق بند )پ( ماده )2

 های مالیاتی آن سال نیز محروم خواهد شد.کدام بیشتر باشدا همچنین متخلف از مشوق

 . شامل اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی3
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وامل عکننده نهایی )در حقیقت این دسته از عوامل اقتصادی مستقل از : اشخاص حقیقی مصرفدسته سوم

-ز اعالیتاند، بلکه عالوه بر تعامالت اقتصادی اشخاص حقیقی ااقد شغل ث تی، شامل بخشی دسته دوم نیست

 شوند.( های خارج از حیطه اعالیت شغلی اشخاص حقیقی دارای شغل ث تی نیز می

 صور است:تبندی برای عوامل اقتصادی، شش حالت برای تعامالت این سه دسته عامل قابل متعاقش این دسته

خرید یک رایانه شخصی  کننده نهایی، مثلیان یک شخص حقوقی با یک شخص حقیقی مصرفتعامل م -۱

 کننده آن.از تولید

ه بهای بنگاه( را های اوالدی خود )ستادهعامل میان دو شخص حقوقی، مثل زمانی که شرکت اوالد ورقهت -2

 اروشد. های بنگاه( مییک شرکت خودروسازی )به عنوان نهاده

که یک داروخانه از  یان یک شخص حقوقی با یک شخص حقیقی صاحش مشاغل، مثل زمانیتعامل م -3

 کند.شرکت دارویی خرید می

تعامل میان دو شخص حقیقی صاحش مشاغل، مثل خرید قطعات خودرو توس  یک مکانیکی از یک  -4

 ۱اروشگاه لوازم یدکی خودرو.

کننده نهایی، مثل خریدهای قیقی مصرفعامل میان یک شخص حقیقی صاحش مشاغل با یک شخص حت -5

 ای.های زنجیرهمعمول اشخاص از اروشگاه

 کننده نهایی، مثل اروش منزل مسکونی یک شخص به شخص دیگر.قی مصرفتعامل میان دو شخص حقی -6

بر  5تا  ۱ت شماره های اروشگاهی و سامانه مودیان اطالعات تعامالرود با اجرای کامل قانون  ایانهانتظار می

عات مربوط به تعامالت اساس ساز و کار این قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار تیردا بنابراین تنها اطال

تیردا ر نمی( در اختیار سازمان امور مالیاتی قرا6کننده نهایی )تعامل شماره میان دو شخص حقیقی مصرف

ه ششم را نیز امور مالیاتی به اطالعات تعامل دست امکان دسترسی سازمان مجموع درآمدبنابراین مالیات بر 

 یدا کند.  های اروشگاهی و سامانه مودیان ااراهم کند و از این منظر نقش مکمل را برای قانون  ایانه

 

 عامالت اقتصادی خارج از حیطه مشاغل ثبتیراهکار دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطالعات ت  -4-5-2

دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطالعات تعامالت اقتصادی میان دو شخص حقیقی  راهکار  یشنهادی برای

شوند، به کارتیری قواعد انگیزشی برای اشخاص کننده نهایی که در بستر دو حساب شخصی انجام میمصرف

ی حساب الکترونیککننده نهایی جهت ارسال اطالعات این دسته از معامالت در قالش صورتحقیقی مصرف

                                                 

 
 (.۱399های مجلس شورای اسالمی )ری، جواد. مرکز  ژوهش. موحدی بکنظر، مهدی. اسکند۱
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حساب الکترونیکی، یک سند حاوی اطالعات کامل معامله منظور از صورت رای سازمان امور مالیاتی است.ب

است و این اطالعات توس  طراین معامله تایید شده است. منظور از قواعد انگیزشی، قواعد تشویقی و تن یهی 

حساب ت در قالش صورتاست که سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی جهت ارایه اطالعات معامال

های تن یهی از نوع اعمال جریمه مالیاتی متناسش با میزان تخلف الکترونیکی در نظر تراته است. سیاست

شخص است و در موارد خاصی چون ارار مالیاتی یا اخالل در نظام اقتصادی نیز جرم محسوب شده و به قوه 

های حمایتی دولت مثل کسر تیری از سیاستبهرههای تشویقی نیز  شامل شود. سیاستقضاییه تزارش می

های قابل ق ول است که خود را به صورت کاهش مالیات قابل  رداخت اشخاص ها به عنوان هزینهبرخی هزینه

 دهد.  حقیقی نشان می

  مالیات بر مجموع درآمد حسابرسی   -4-5-3

انکی اشخاص های بمتکی به اطالعات تراکنشتوس  سازمان مالیاتی  الیات بر مجموع درآمدارآیند حسابرسی م

است. ههای الکترونیکی معامالت آنحسابحقیقی جهت تط یق این اطالعات با اطالعات مندرج در صورت

ی دستهکندا ت میدو دسته اطالعات دریاا مجموع درآمدبنابراین سازمان مالیاتی در ارآیند محاس ه مالیات بر 

طالعات های الکترونیکی است، دسته دوم احسابخاص حقیقی در قالش صورتاول اطالعات ارسالی توس  اش

لیاتی بر اساس دهد. سازمان ماهای بانکی است توس  بانک مرکزی در اختیار سازمان مالیاتی قرار میتراکنش

خص را شکند، میزان مالیات قابل  رداخت تطابق این دو دسته اطالعات که از اشخاص حقیقی دریاات می

رونیکی، های الکتحسابکند. در صورت انجام معامله و عدم ارسال اطالعات آن از طریق صورتاس ه میمح

ر صورتی که ال ته د –های بانکی آن را کشف کند تواند با دسترسی به اطالعات تراکنشسازمان مالیاتی می

ارو ورت  یشان مالیاتی به صاین تراکنش مرت   با معامله در ش که بانکی صورت تراته باشد. از نظر سازم

مالیاتی به  شود و با توجه به دسترسی سازمانهای الکترونیکی هدیه تلقی میحسابصورتهای ااقد تراکنش

 ت.  اس مجموع درآمدهای بانکی اخذ مالیات بر هدیه ضمانت اجرای نظام مالیات بر اطالعات تراکنش

وضوع شخص حقیقی در قالش دو حساب شخصی بر اساس م های الکترونیکی برای معامله بین دوحسابصورت

 یرد: تحساب در یکی از چهار دسته قرار میشوندا موضوع معامله در هر صورتبندی میمعامله تقسیم

 الف( موضوع معامله دارای کد یکتا است، مثل خودرو، مسکن و زمین 

 زی؛ مثل اقالم محصوالت کشاور1است CPCب( موضوع معامله دارای کد 

                                                 

 
صوالت ). ط قه۱ شش می، ط قه(Central Product Classificationبندی محوری مح ست که کاالها و خدمات را  و صوالت ا دهد. بندی جامعی از مح

ست کردن تهیه این ط ق ستاندارد همگانی برای تردآوری و اهر ستند، انواع دادهبندی به منظور ارایه یک ا صول ه ست که نیازمند به جزییات مح هایی ا



 ندیشکده اقتصاد مقاومتیا – (PIT)بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی مالیات بر درآمد افراد 

 

76 

 

 ج( موضوع معامله دارای سند عادی است؛ مثل زمین و مسکن فاقد سند ثبتی

 ازاء ندارد؛ مثل هدیه و قرض ای که مابهد( معامله

وضوع مبندی ارایه شده برای برای معامله میان دو شخص حقیقی در قالش دو حساب شخصی بر اساس دسته

-ورتحساب اجاره، صحساب اروش، صورتی صورتهای الکترونیکی به چهار دسته کلحسابصورتمعامله، 

 بندی در شکل زیر آورده شده است.حساب هدیه قابل تقسیم هستندا این تقسیمحساب قرو و صورت

 

 های الکترونیکی برای معامله  میان دو شخص در قالش دو حساب شخصیحسابصورتانواع  

های قانون  ایانه های صادره ازحسابت آمده از صورتسازمان امور مالیاتی با به کارتیری مجموعه اطالعات بدس

اشخاص  هایحساباروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اطالعات سایر تعامالت اشخاص حقیقی در قالش صورت

-حسابرترا بدست خواهد آورد. حسابرسی صو مالیات بر مجموع درآمد حقیقی، زیرساخت الزم برای اجرای 

ها حسابرب  و بررسی تصادای برخی صورتروش کلی تایید شخص ثالث ذیهای اشخاص حقیقی به دو 

 شود. م تنی بر ریسک اشخاص حقیقی انجام می

                                                 

 
 ها، مصرف و آمارهای قیمت مورد نظر یوده است.  های خدماتی، موازنه  رداختهای ملی، اعالیتمانند تولید صنعتی، حساب
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روش اهای مربوط به خرید و حسابرب  به این معنی است که همه صورتمنظور از تایید شخص ثالث ذی

ر صورتی برای دور توس  ااراد معامله کاالهای دارای کد ث تی یکتا مثل خودرو، مسکن، زمین و... بعد از صد

وند. در صورت رب  مثل سازمان ث ت اسناد کشور تایید شسازمان امور مالیاتی معت ر است که توس  مراکز ذی

راته و حساب مورد ق ول سازمان مالیاتی قرار تحساب صادر شده توس  شخص ثالث، آن صورتتایید صورت

صورت این تیردا در غیرمرت   با آن معامله مورد استناد قرار می در سایر مراحل محاس ه مالیات اشخاص

ده مالیاتی های مودیان حذف و این مورد را در  رونحسابسامانه به صورت خودکار آن را از مجموعه صورت

 کند. طراین ث ت می

اع معامله میان دو های الکترونیکی متناظر با انوحسابحال در ادامه توضیحات تکمیلی در مورد انواع صورت

 ۱شخصی( آورده شده است: شخص حقیقی )تراکنش دو حساب

 ب فروشحساصورت  -4-5-3-1

حساب الکترونیکی اروشی که موضوع شوندا صورتهای اروش به سه دسته کلی تقسیم میحسابصورت

دارای کد  حساب الکترونیکی اروشی که موضوع معامله آنمعامله آن دارای کد ث تی یکتا است، صورت

حساب الکترونیکی اروشی که موضوع معامله آن دارای سند عادی بندی محوری محصوالت است و صورتط قه

 است:

 :کی فروشی که موضوع معامله آن دارای کد ثبتی یکتا استحساب الکترونیصورت (1

ن یز تایید شود. سازماحساب الکترونیکی عالوه بر تایید طراین معامله باید توس  شخص ثالث ناین نوع صورت

رب  مثل سازمان ث ت اسناد و امالک ای از طریق ارت اط با مراجع ذیامور مالیاتی به صورت درون سامانه

 کند.ث آنها را نهایی میسنجی و در صورت تایید شخص ثالها را صحتحسابکشور این دسته از صورت

  است: CPCارای کد مله آن دحساب الکترونیکی فروشی که موضوع معا( صورت2

( درحقیقت یک ط قه بندی جامع از کاال و خدمات است و برای CPCبندی محوری محصوالت )کد ط قه

هایی که نیازمنتد بته جزییتات محصتول هستتند مورد استداده قرار تردآوری و اهرست کردن انواع داده

هایی استت دهد، نظامی از رده وشش می بندی محوری محصوالت که تمامی کاالها و خدمات راتیرد. ط قهمی

مناسش ن اشد  CPCکته هتم جتامع و هتم متقتابالً متانع استا به این معنی که اتر محصولی برای یک رده 

اند که با سایر اصول ای تنظیم شدهتونههتا بهخود به خود بایستی برای یتک رده دیگتر مناستش باشتد. رده

                                                 

 
 (.۱399های مجلس شورای اسالمی ). موحدی بکنظر، مهدی. اسکندری، جواد. مرکز  ژوهش۱
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محصتوالت را بر اساس CPC و میتزان همگنی میان آنها به حداکثر رسیده است.  مورد استداده سازتار بوده

کند. نحوه بندی میها ط قهخصوصیات ایزیکی و ماهیت ذاتی و نیز با در نظر تراتن اصل م دأ اعالیتی آن

است بندی محوری محصوالت ایران به این ترتیش های مورد استداده در ط قهکدتذاری و سلسله مراتش رده

که کتدهای یتک رقمتی برای تعیین قسمت، کدهای دو رقمی برای تعیین بخش، کدهای سه رقمی برای 

تعیتین تتروه، کتدهای چهتار رقمتی بترای تعیتین ط قه و کدهای  نج رقمی برای تعیین زیرط قه مورد 

وس  مرکز آمار ایران بندی محوری محصوالت بر اساس نسخه دوم منتشر شده تتیرد. ط قهاستداده قرار می

زیرط قه است. به عنوان مثال از میان محصوالت  2734ط قه و  ۱264تروه،  323بخش،  72قسمت،  ۱۰دارای 

 است ۰۱66۰و زعدران دارای کد  ۰۱357کشاورزی میوه، انار دارای کد 

 روشی که موضوع معامله آن دارای سند عادی است:فحساب الکترونیکی ( صورت3

ی معامله ل اروش زمین یا منزل مسکونی که دارای سند ث تی نیست و درنتیجه با اسناد عاددر مواردی مث

 شوند، طراین معامله در تعیین موضوع معامله باید از صورت حساب الکترونیکی دارای موضوع سند عادیمی

تنجند و نه جز میاستداده کنند. موضوع این دسته از معامالت نه در دسته موارد اروش دارای کد ث تی یکتا 

این نوع  هستند. از نظر سازمان امور مالیاتی ارو بر صحت اطالعات مندرج شده در CPCمواردی دارای کد 

ها است و نیاز به تایید شخص ثالث ندارد، اما بدلیل اهمیت خاص این معامالت از بعد حقوقی صورت حساب

خواری و تخلداتی از غیر، زمین ولشویی، اروش مالو با هدف  یشگیری از تخلداتی از ق یل معامالت معارو، 

 یرد.این دست، باید این اطالعات در اختیار مراجع قضایی و نهادهای ضد  ولشویی کشور نیز قرار ت

 حساب اجارهورتص   -4-5-3-2

رای شوند، باید داکلیه قراردادهایی که م لغ آن طی چندین تراکنش مجزا در اواصل زمانی مختلف انجام می

حساب الکترونیکی باشند. برای همه قراردادهای اجاره باید یک صورت ۱حساب الکترونیکی مرجعیک صورت

های  رداخت اجاره باید ها تنها تا  ایان تاریب قرارداد معت ر است و همه تراکنشحسابث ت شده و این صورت

 مرجع مرت   با قرارداد اجاره ث ت شوند.  حسابذیل صورت

 حساب قرضصورت    -4-5-3-3

رو ااقد تاریب ی قرارداد قرو دارای تاریب سررسید و قرارداد قبندی قرارداد قرو به دو دستهدر یک تقسیم

 سررسید قابل تقسیم است:

                                                 

 
  . تویندع میهای الکترونیکی در اصطالح مرجحسابحساب مربوط شوند، به این صورتند تراکنش به یک قرارداد یا صورت. حالتی که چ۱
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 قرض دارای تاریخ سررسید؛  الف(

به طور  دهنده موظف استبعد از تذشتن تاریب سررسید قرارداد قرو و در صورت عدم باز رداخت آن، قرو

از مدت  دهنده، بعدقانونی اجرای قرارداد قرو را  یگیری کندا در صورت عدم  یگیری قانونی توس  قرو

 ماه( از نظر سازمان مالیاتی قرارداد قرو هدیه تلقی خواهد شد.     6معینی )مثال 

 ب( قرض فاقد تاریخ سررسید؛

ز یک دوره یک دوره زمانی مشخص )مثال بعد ا در صورتی که قرارداد قرو ااقد سررسید باشد، بعد از تذشت

ل تراکنش با ساله( و عدم باز رداخت آن، آن قرارداد از نظر سازمان مالیاتی هدیه تلقی شده و ارزش حا 5

 شود. احتساب نرخ تورم در طول این دوره زمانی به عنوان هدیه در آن سال مالیاتی ث ت می

  

 حساب هدیهورتص  -4-5-3-4

حساب الکترونیکی ها یا انتقال مالکیت اموال دارای کد ث تی یکتا ااقد صورتبرای ساماندهی تراکنش ایده اصلی

جا تراکنش شوند. منظور از تراکنش در اینارو هدیه محسوب میاین است که این موارد به صورت  یش

های تجاری ه حسابشود و بمیان دو حساب شخصی است و معاایت هدیه نیز اق  به این موارد مربوط می

ها ارو تراکنششود. بنابراین به طور خالصه اوال به صورت  یشاشخاص حقیقی صاحش مشاغل مربوط نمی

حساب الکترونیکی هستند از نظر سازمان های اموال دارای کد ث تی یکتا که ااقد صورتو نیز تغییر مالکیت

ولت در تعامالت اقتصادی اشخاص حقیقی، دو نوع شوند و ثانیا به منظور ایجاد سهمالیاتی هدیه تلقی می

  یشنهاد شده است. ۱طول عمر-ارث-معاایت مالیاتی یعنی معاایت ساالنه دریاات هدیه و معاایت یکپارچه

 الف( معافیت ساالنه دریافت هدیه

 تواند در طول یک سال مالیاتی در مجموع تا حد آستانه مشخصی معاف از مالیات درهر شخص حقیقی می

-های دریااتی با موضوع هدیه داشته باشد. در صورتی که مجموع کل تراکنشهای شخصی خود تراکنشحساب

کند، کمتر از حد آستانه معاایت ساالنه دریاات هدیه باشد، ای که شخص در طول سال دریاات میهای هدیه

-ی که مجموع کل تراکنشها از  رداخت مالیات معاف است. در صورتدر این صورت شخص برای این تراکنش

های دریااتی با عنوان هدیه از حد آستانه معاایت ساالنه دریاات هدیه بیشتر باشد، در این صورت شخص به 

های دریااتی با عنوان هدیه از حد آستانه معاایت ساالنه مشمول مالیات التداوت جمع کل تراکنشمیزان مابه

                                                 

 
قیقی است و اصوال ححساب به منظور سهولت در تعامالت اقتصادی خرد میان اشخاص . دو نوع معاایت دریاات هدیه در حقیقت معاایت از ارایه صورت۱

 های مالیاتی نیست. تاز جنس سایر معاای
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دریااتی با عنوان هدیه از حد آستانه معاایت ساالنه دریاات های خواهد شد. ال ته اتر مجموع کل تراکنش

التداوت جمع تواند به جای  رداخت مالیات هدیه مربوط به مابههدیه بیشتر باشد، در این صورت شخص می

ارث طول عمر خود نیز استداده -های هدیه از حد آستانه معاایت ساالنه از معاایت یکپارچه هدیهکل تراکنش

 کند. 

 ای معافیت ساالنه هدیه پیشنهادی برای ایران    اعط

تیرنده برای مجموع هدیه دریااتی در یک سال، از نظر اعمال اعطای معاایت ساالنه هدیه به شخص هدیه

تیرنده مشابه مالیات بر مجموع هدایا مشابه استرالیا و از نظر مالیات بر هدیه و اعطای معاایت ساالنه به هدیه

های یک نظام مالیاتی بهینه استا مزایای  یشنهاد ضمن سادتی و همه اهم بودن که از ویژتی آلمان است. این

 کامل قاعده معاایت ساالنه در سایر کشورها مثل آمریکا، آلمان و استرالیا را هم دارد. 

 ارث طول عمر -ب( معافیت یکپارچه هدیه

ند در کل طول عمر در مجموع تا حد آستانه تواهر شخص حقیقی عالوه بر معاایت ساالنه دریاات هدیه می

های دریااتی با موضوع هدیه داشته باشد. در صورتی مشخصی معاف از مالیات در حساب شخصی خود تراکنش

کند، کمتر از حد آستانه معاایت ای که شخص در طول سال دریاات میهای هدیهکه مجموع کل تراکنش

ی معاایت یکپارچه رسد، باقی ماندهگامی که به شخص ارثی مییکپارچه مالیاتی باشد، در این صورت هن

شود. به کننده ارث در نظر تراته میارث طول عمر در محاس ه مالیات بر ارث برای شخص دریاات-هدیه

ع ارت دیگر این اعت ار مالیاتی هم در زمان دریاات هدیه و هم در هنگام دریاات ارث قابل استداده استا بر 

به این نوع معاایت مالیاتی در اصطالح معاایت مالیاتی یکپارچه یا اعت ار مالیاتی یکپارچه تدته همین اساس 

ارث طول عمر توس  شخص مورد استداده قرار تیرد، در این -شود. در صورتی که کل اعت ار یکپارچه هدیهمی

هدیه از حد آستانه معاایت های التداوت جمع کل تراکنشصورت از آن  س اوال شخص هر ساله به میزان مابه

تواند از این اعت ار مالیاتی ساالنه مشمول مالیات خواهد شد و ثانیا شخص در هنگام دریاات ارث نیز نمی

 مالیاتی استداده کند. 

تذاری این خواهد بود که اارادی که در طول عمر خود هدیه بیشتری دریاات به طور خالصه نتیجه این قاعده

کنند، این ااراد در هنگام محاس ه مالیات ایت مالیاتی طول عمر خود نیز بیشتر استداده میکنند و از معامی

 ردازند و در نتیجه ارث کمتری دریاات خواهند کردا همچنین اارادی که در طول بر ارث، مالیات بیشتری می

عمر، مالیات بر ارث  عمر خود هدیه کمتری دریاات کنند در این صورت با استداده از معاایت مالیاتی طول

که ااراد تمایل کنند و در نتیجه ارث بیشتری دریاات خواهند کرد. بنابراین به دلیل آنکمتری  رداخت می

های هدیه در اقتصاد تذاری نیز در مجموع به کاهش کل  رداختیدارند ارث بیشتری دریاات کنند، این قاعده
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قالش هدیه و به به ود میزان شداایت تعامالت اقتصادی منجر شده و به کاهش انگیزه  وشش تعامالت در 

تیری از ارث طول عمر به دلیل بهره-منجر خواهد شد.  یشنهاد استداده از اعطای معاایت یکپارچه هدیه

تر است و به همین دلیل اعطای مجموع کل اطالعات شخص در محاس ه میزان مالیات به عدالت مالیاتی نزدیک

   ۱ارث طول عمر به عنوان  یشنهاد اول برای ایران ارایه شده است.-همعاایت یکپارچه هدی

  مالیات بر مجموع درآمد نظام حمایتی در  -4-5-4

درآمد اقشار کم ، به حمایت ازمالیات بر مجموع درآمدنظامی است که عالوه بر  مالیات بر مجموع درآمد نظام 

ی سازمان به تعامالت اقتصادی مورد حمایت دولت برا جامعه نیز توجه داردا بستر ارسال اطالعات مربوط

های راکنشتهای الکترونیکی و نیز حسابمالیاتی مشابه سایر اطالعات م تنی بر اطالعات مندرج در صورت

( 4.5بندی شکل)یعنی نظام مالیاتی و نظام حمایتی مطابق تقسیم مجموع درآمدمربوطه است. بخش مالیات بر 

 د.شونتوضیح داده می

 

 

 مجموع درآمدالگوی مدهومی مالیات بر  

ی قابل تقسیم نهادهای حمایت های قابل ق ول حمایتی و کمکبه طور کلی نظام حمایتی نیز به دو بخش هزینه

یق استعالم نهادهای حمایتی به اشخاص حقیقی از طر های قابل ق ول و نیز کمکاستا عمده اطالعات هزینه

نه مودیان در اختیار های اروشگاهی و سامارب  و نیز بعد از اجرای قانون  ایانههای ذیای با نهاددرون سامانه

 سازمان مالیاتی قرار خواهد ترات.

                                                 

 
 (.۱399های مجلس شورای اسالمی ). موحدی بکنظر، مهدی. اسکندری، جواد. مرکز  ژوهش۱
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 ای قابل قبول حمایتیههزینه  -4-5-4-1

های قابل ق ول حمایتی اشخاص حقیقی به عنوان ساز و کاری با هدف کاهش میزان مالیات قابل  رداخت هزینه

های هدامند و های خاص، معاایترود و دارای سه بخش هزینهقی واجد شرای  به کار میاشخاص حقی

  ۱های تحمیلی ناشی از حوادث غیرمترق ه با اهداف حمایتی خاص است.هزینه

ز بروز زیان رااهی اها رااه باالیی را برای جامعه به همراه دارد و یا هایی که ج ران آنهزینههای خاص: هزینه

 های بیمارستان مازاد بر  وشش بیمه.کند، مثل هزینهجلوتیری می زیادی

-انوادهخهای هدامند با اهداف خاص اجتماعی مثل حمایت از معاایتها هدفمند )کسورات استاندارد(: معافیت

 های  ر جمعیت 

مترق ه انح غیرهای ناشی از حوادث و سوج ران بخشی از هزینههای تحمیلی ناشی از حوادث غیرمترقبه: هزینه

 با اهداف انسانی و اسالمی.

اهش میزان قابل ق ول حمایتی موجش ک ها از طرف سازمان امورمالیاتی به عنوان هزینه ذیرش این هزینه

رآمد های قابل ق ول حمایتی شخص از مجموع دهایی که هزینهشود. همچنین در دوره رداختی شخص می

-ا به سازمانرازمان مالیاتی در راستای نظام حمایتی خود، این اشخاص آن دوره بیشتر باشد، در این صورت س

 کند. های حمایتی معرای می

 

 هاهای قابل ق ول و برخی از مصادیق آنسه بخش کلی هزینه 

                                                 

 
 (۱399های مجلس شورای اسالمی ). موحدی بکنظر، مهدی. اسکندری، جواد. مرکز  ژوهش۱
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 نهادهای حمایتی هایکمک  -4-5-4-2

های نهادهایی مایتهای دارای شرای  خاص است. حهای نهادهای حمایتی، معطوف به اشخاص یا خانوادهکمک

های خیریه دولتی یا غیردولتی و نیز  رداخت یارانه نقدی دولت چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی، موسسه

تیرد. بنابراین در صورت دسترسی سازمان مالیاتی به اطالعات نهادهای حمایتی و نیز به این تروه تعلق می

حمایتی اشخاص حقیقی -ودیان، تحقق نظام یکپارچه مالیاتیهای اروشگاهی و سامانه ماطالعات قانون  ایانه

 ۱ ذیر خواهد بود.امکان

رها مثل آمریکا در برخی از کشو مجموع درآمدنظام حمایتی و نظام مالیاتی به عنوان دو بخش نظام مالیات بر 

ستقل ولی با ت ماند و در برخی کشورها مانند استرالیا نظام حمایتی به صور( متمرکز شدهIRSدر یک نهاد )

 کند.  هماهنگی و استداده از اطالعات سازمان مالیاتی عمل می

 نتیجه

به اطالعات  اوال ارو شده است که سازمان مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد در ساز و کار  یشنهادی برای 

ا به ینهایی  کنندههای بانکی دسترسی کامل دارد و ثانیا تعامالت میان دو شخص حقیقی مصرفتراکنش

ازمان الکترونیکی باشند. همچنین از نظر س حسابصورتع ارت دیگر میان دو حساب شخصی باید دارای 

سازمان  شوند وهای الکترونیکی، هدیه تلقی میحسابهای ااقد صورتارو تراکنشمالیاتی به صورت  یش

)یا الگوی بررسی  بر هدیه و معاایت طول عمرمالیاتی مالیات بر هدیه را براساس اعمال معاایت ساالنه مالیات 

ر شخص ههای دریااتی ساله میزان دریاات هدیه( اخذ خواهد کرد. در حقیقت تلقی کردن تراکنش ۱۰دوره 

حسوب م مجموع درآمدالکترونیکی به عنوان هدیه ضمانت اجرای نظام مالیات بر  حساببدون صدور صورت

ضوری به حای و یا به صورت مراجعه رونیکی نیز یا به صورت سامانههای الکتحسابشود. صدور صورتمی

  ذیر است. های معتمد امکاناشخاص ثالث مورد تایید سازمان امور مالیاتی مثل شرکت

 مالیات بر مجموع درآمد الزامات نهادی   -4-6

شرط « های اقتصادیمتعیین ساختارهای بایسته نهادها یا خرده نظا»و « اهداف مطلوب»در اختیار داشتن 

به بیان دیگر صرف اینکه مشخصات یک ساختار «. کاای»برای اصالح و به ود وضعیت است و نه شرط « الزم»

شود مالیاتی مطلوب را در دست داشته باشیم، به معنای آن نیست که همان ساختار مطلوب ت دیل به قانون می

های موجود در ارآیند شود.  یچیدتی، به خوبی اجرا مییا حتی اتر همان ساختار مطلوب ت دیل به قانون شود

                                                 

 
 (۱399های مجلس شورای اسالمی ). موحدی بکنظر، مهدی. اسکندری، جواد. مرکز  ژوهش۱



 ندیشکده اقتصاد مقاومتیا – (PIT)بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی مالیات بر درآمد افراد 

 

84 

 

شود اصالحات ساختاری با تامالت بیشتری تصویش، تث یت و تحقق اصالحات و ساختارهای مطلوب موجش می

   ۱صورت تیرد.

ا مواجه قوانین سطح نهادی، ناظر به سطح حکمرانی نظام مالیاتی )اعم از رویکرد کلی دولت در تامین مالی ی 

ستانی رصه مالیاتهای بازیکنان اصلی در عا مقوله شداایت(، قواعد حاکم بر تعامالت بازیکنان و انگیزانندهب

 باشد. می

 یر ساختارهای اقتصادی:تحلیلی ساده از پویایی نهادی مربوط به تغی  -4-6-1

وز مواجهات موج ات برها دانست که  ذیر میان نسلای انتقالتوان مقولهرا می فرهنگدر یک تلقی ساده، 

واند موج ات تترین عنصر تاثیرتذار بر ارهنگ که در نهایت میشود. شاید مهممشترک میان ااراد جامعه می

ده در جامعه از شها و تلقیات ترویج تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را اراهم آورد، آموزش باشد. ارزش

 اعی و اقتصادی است. لوازم تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتم

اقتصادی و  است. تاریب تحوالت های فناورانهپیشرفتیکی دیگر از عوامل تاثیرتذاری بر تغییرات نهادی، 

جدید تولید  هایهایی بر نظام رواب  اقتصادی است. شیوهاجتماعی شامل موارد متعددی از چنین تاثیرتذاری

رتونی به ن وضعیتی است. هر چند اناوری موجش آغاز دتهای مشهوری از چنیهای اطالعات نمونهو اناوری

شکل نیز  طورکه از ارت اطات به تصویر کشیده شده درشود اما همانسمت ساختارهای سازماندهی جدید می

یدی از انواع ساختارها آید، اینکه آیا آن ساختارها محقق خواهد شد یا نه و اینکه کدام ساختارها از میان طبر می

 شوند، چیزی است که به انتخاب عوامل بستگی خواهد داشت. یانتخاب م

 

 .225، ص.۱39۱توصیف  ویایی نهادهاا من ع: برتراته از تروینوتن و همکاران،  

                                                 

 
 (.۱398الملل، )ریزی و امور بیننصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه. ۱
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ی اثرتذار بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، بازیگرانی هستند که در عرصه مربوطه کنش اعال سومین مولده

تواند در مواقیت اصالحات یا ناکامی اصالحات، مهم و اثرتذار ها میلیل آنداشته و به هر دلیلی خواست و د

 باشد. 

 عوامل ارهنگی و اناورانه موثر بر اصالح نظام مالیاتی 

عوامل تاثیرگذار 

بر تغییر ساختار 

 اقتصادی

 عوامل متناظر و موثر در موضوع اصالح نظام مالیاتی

فرهنگ و 

 نهادی

با نظام مالیات بر جمع درآمد برای مودیان و کارکنان سازمان  تاکید بر آموزش مواجهه

 مالیاتی

رسانی ساز و کارهای تشخیص وحسابرسی به مردم برای اازایش احساس عدالت و اطالع

 انصاف

-سازی هر چه بیشتر تصمیمسازی و همراهتاکید بر عدم شتاب در اجرا همراه با ارآیند اقناع

 رتیر با قانون در قالش ارآیندهای رسمی و غیر رسمیتیران و سایر نهادهای د

هماهنگی ساختاری نهادهای درتیر با مقوله مالیات همراه با تعریف وظایف و تعهدات 

 نس ت به اصالح نظام مالیاتی

 فناوری

-های اطالعات و ارت اطات در استخراج، تجمیع، یکپارچهتیری از اناوریسنجی بهرهامکان

 ای مودیانهای درآمدی و هزینههویتی با دادههای سازی داده

های نوین ارت اطی برای کاهش مراجعه ایزیکی مودیان تیری از اناوریسنجی بهرهامکان

 به ادارات امور مالیاتی 

تذاری اطالعات با طرح امکان هماهنگی ساختاری و اناورانه سایر نهادها برای اشتراک

 جامع مالیاتی

 

 و تصویب قانون مطلوب تدوین  -4-6-2

تیری کالن(، دولت و نمایندتان مجلس شورای اسالمی سازمان امور مالیاتی )در سطح کارکردی و تصمیم

سازان کنندتان و تصمیمبیشترین نقش را در تصویش قانون و عدم انحراف احتمالی آن از اهداف مد نظر تدوین

سزایی در سطح جامعه هم از بعد مکانی و هم از بعد زمانی ها  نقش به تیری نهایی آندارند. به نوعی تصمیم
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ها در شمار قوانین درست و یا نادرست آنکندا منظور از بعد مکانی، لحاظ  یامدهای مث ت و مندی بیایدا می

مدت بودن  یامدهای قوانین تیری است و منظور از بعد زمانی، لحاظ دیر ایی و طوالنیجغراایای تصمیم

 ها است.  و تصویش شده آنشده تدوین

تیری به صورت اردی و جمعی تذاری مشتمل بر مراحل متعددی است که در آن تصمیماز سوی دیگر قانون

تذاری ادراک هر یک از شود. بی تردید در ارآیند  یچیده قانونانجام و در نهایت به قوانین مصوب منتهی می

تیران کند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ادراک تصمیمدا میتیران از جمله نمایندتان نقش موثری ایتصمیم

های اشار، های شخصی، تروهکالن از جمله نمایندتان موضوعی کلیدی است. وجود هر یک از موارد انگیزه

الشعاع قراردهد. از تواند کیدیت تدوین و تصویش قوانین را تحتتیران میندع بر اذهان تصمیمهای ذیتروه

تواند به گر احصاء این موارد و همچنین احصاء راه ردهای بهینه متناظر با هر یک از این موارد میسوی دی

 ۱سازان در کیدیت حمایت از کلیت و جزییت قانون کمک کند.تصمیم

 عوامل انگیزشی موثر بر اصالح نظام مالیاتی در راستای تحقق ایده مالیات بر مجموع درآمد 

 مصادیق هاانگیزه عوامل و بازیکنان

نمایندگان مجلس 

 شورای اسالمی

جهت  مثبت عوامل انگیزشی

 تصویش کلیت قانون

های مندی به عنوان عنصر اساسی الیحه لحاظ مالیات

  یشنهادی

 نقش اشخاص حقوقی در حمایت از الیحه  یشنهادی

جهت رد  منفی عوامل انگیزشی

 کلیت قانون یا انحراف آن از اهداف

های مشکوک در مخالدت با الیحه وتنقش صاح ان ثر

  یشنهادی

نقش مؤدیان بزرگ )اشخاص حقیقی( در مخالدت با 

 الیحه  یشنهادی

ها در مخالدت با اعمال مالیات بر سود نقش بانک

 هابانک

نقش سازمان بورس در مخالدت با اعمال مالیات بر 

 سود سرمایه

 اعمال مالیات بر درآمد کشاورزی

 ال مالیات بر مستمری و حق سنوات بازنشستگیاعم

 اازایش شداایت مالیاتی

                                                 

 
 (.۱398الملل سازمان مالیاتی، )ریزی و امور بین. نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت  ژوهش و برنامه۱
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سازمان امور مالیاتی 

)در سطح کارکردی و 

 گیری کالن(تصمیم

جهت  مثبتعوامل انگیزشی 

 حمایت از الیحه
 احتمال اازایش درآمد مالیاتی

جهت  منفیعوامل انگیزشی 

مخالدت با الیحه یا انحراف آن از 

 اهداف

 های طرح جامع مالیاتیطمینان از قابلیتعدم ا

ای اراتر از های مندی به عنوان وظیدهلحاظ مالیات

 وظایف سازمان امور مالیاتی

های اجرایی های مندی و اازایش هزینهلحاظ مالیات

 سازمان

دهنده درآمد های مندی به عنوان کاهشلحاظ مالیات

 مورد انتظار از این الیحه

 

 اجرای مطلوب قانون  -4-6-3

یکی دیگر از دستاوردهای رویکرد نهادی یا همان اقتصاد سیاسی در موضوع ایجاد اصالحات ساختاری در نظام 

ی مالیاتی ایجاد زمینه الزم برای تحقق هر چه بهتر قانون تصویش شده است به طوری که در تام نخست زمینه

هایشان، شود. در تام بعد،  س از تشخیص عوامل و انگیزه های آنان شناساییبازی کنشگران مختلف و انگیزه

تالش شود تا از ارصت تضاد منااع در جهت تحقق اهداف قانون استداده شود. در تام سوم اتر همچنان 

ها دست زده به مشکالتی وجود داشت بایسته است تا با طراحی قواعدی جدید، به مهندسی یا تغییر انگیزه

 ی مطلوب نزدیک شویم.  به نتیجه نحوی که تا حد امکان

 مالیات بر مجموع درآمد عوامل انگیزشی عامالن قانون در راستای اجرای ایده  

 بازیکنان
عامل 

 انگیزشی
 راهبرد مصداق

 بگیرانحقوق

- 

 رداخت در من ع درآمد حقوق توس  

کنندتان حقوق( و اظهار کارارما ) رداخت

 آن به عنوان هزینه

- 
 اشخاص حقوقی

صاحبان مشاغل 

 بزرگ
 مندی

تمایل به عدم اظهار یا اظهار کمتر از درآمد 

 واقعی
 تحلیل م تنی بر ریسک

 مندی موجران
تمایل به عدم اظهار یا اظهار کمتر از درآمد 

 واقعی
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 تمث  مستأجران
تمایل به اظهار هزینه اجاره جهت 

 برخورداری از کسورات خاص

اعت ارسنجی درآمد اجاره با هزینه 

اجاره مستأجر در سامانه ث ت 

 معامالت امالک و مستغالت کشور

 صاحبان سرمایه
- 

- 

 رداخت در من ع مالیات بر سود سرمایه 

کنندتان های تجاری ) رداختتوس  شرکت

 سود( به عنوان هزینه

- 
 های تجاریشرکت

 اثر مندی وضع مالیات بر بازار سهام مندی سازمان بورس
ی بر عدم تصویش کلیت امکان اثرتذار

 الیحه

 مندی کشاورزان
تمایل به عدم اظهار یا اظهار کمتر از درآمد 

 واقعی
 تحلیل م تنی بر ریسک

صاحبان 

 درآمدهای اتفاقی
 مندی

تمایل به عدم اظهار یا اظهار کمتر از درآمد 

 واقعی
 تحلیل م تنی بر ریسک

 بازنشستگان

  رداخت مالیات مستمری در من ع و اظهار -

 تر به عنوان هزینه وهای بیمهسازمان

 اظهار حق سنوات به عنوان هزینه کارارما

- 

صاحبان 

های سپرده

 بلندمدت

- 
 - اظهار توس  بانک مرکزی

 هابانک

عامل 

انگیزشی 

 مندی

های تذاریاثر مندی وضع مالیات بر سپرده

 بانکی

امکان اثرتذاری بر عدم تصویش کلیت 

 الیحه

 

 پیشنهادها

های مالیاتی کشور نه تنها قادر به تأمین منابع الزم برای مخارج روبه رشد عمومی نیست بلکه با راتار نظام

کند. . از ترجیحی متعدد و ارار تسترده مالیاتی، احساس بی عدالتی را تشدید و تمکین مالیاتی را تضعیف می

مالیاتی کشور را به ود بخشید اما  نظامتوان رود با الگو تراتن از اصالحات جهانی مالیات، باین رو انتظار می

مخالدان معتقدند که به دلیل اقدان نظام جامع اطالعات مالیاتی، ظرایت اجرایی  ایین و ساختار اقتصادی 



 ندیشکده اقتصاد مقاومتیا – (PIT)بررسی ابعاد تقنینی و اجرایی مالیات بر درآمد افراد 

 

89 

 

 ذیر نیست. به این دالیل عدم توااق متداوت از کشورهای توسعه یااته انجام چنین اصالحاتی در ایران امکان

 بکارتیری اصالحات م تنی بر مالیات بهینه در کشور وجود دارد.قابل توجهی در مورد 

های متعددی همچنین نظام مالیاتی ایران به رغم قدمت و تغییرات مکرر در دوران معاصر، همواره با چالش 

های همراه بوده که این امر دستیابی به وضعیت مطلوب را دشوار ساخته است. هرچند در ایجاد و تکوین آسیش

دهد که از بین سه رکن تشکیل دهنده نظام عوامل مختلدی مداخله دارد اما نتایج این مطالعه نشان می موجود

های موجود به رکن مالیاتی )قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان اجرایی و مؤدیان مالیاتی( قسمت عمده چالش

ه نتایج حاصل از بررسی مطالعات صورت کتردد. به طوریمیاول یعنی عدم اصالح قوانین و مقررات مالیاتی بر 

ترین آسیش نظام مالیاتی ایران تراته در زمینه نظام مالیاتی ایران از نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم

 برند. نام می

ای جز اصالحات ساختاری در قوانین مالیاتی وجود ندارد و تنها های مذکور چارهبنابراین برای مقابله با چالش

های اجرا و تمکین است که با مالیاتی یعنی کاهش هزینه نظامسازی اه دستیابی به وضعیت مطلوب سادهر

ها، شود که کسورات، معاایتهای مالیاتی مترادف است و زمانی محقق میسازی قوانین و اظهارنامهساده

ین کار  ایه مالیاتی تسترش ها و راتارهای ترجیحی مالیاتی تا حد ممکن تعدیل شوند که با انجام اتخدیف

شود و متعاقش آن به بقیه اهداف ذکر شده)عدالت، کارایی، کاهش ارار ها اراهم مییااته و امکان کاهش نرخ

های اجرا( نیز دست خواهیم یاات. با این حال مالحظات عملی مالیاتی، به ود تمکین مالیاتی وکاهش هزینه

ندهای سیاسی )نیاز به یک رویکرد تدریجی به اصالحات مالیاتی( مانند وضعیت بودجه و سستی و سکون ارآی

 نظامهای ق ل هنگام بحث از سازی تحقق نیابد. در سالهای ذیندع باعث شده در عمل سادهو اشار تروه

بیشتر شداایت و عدالت مالیاتی مورد تأکید قرار تراته و به اصول مالیاتی که راهنمای  مالیات بر مجموع درآمد 

 نظامها از طریق الحات مالیاتی در غرب و آمریکا است توجه نشده است و این تصور غل  که باید یارانهاص

ها و کسورات قانونی تسترده توان در معاایتمالیاتی اجرا شوند هنوز در ایران وجود دارد. نمونه بارز آن را می

مالیاتی  نظامکثر کشورها تأکید بر این است که در قانون مالیاتی ایران مشاهده کرد. در حالی که در اصالحات ا

 ها از طریق مخارج مستقیم اجرا شوند. صرااً باید برای شناسایی و شداایت بکار تراته شود و بهتر است یارانه

ها و ااراد مورد از طرای در قانون مالیاتی واحد مالیاتی ااراد است و موضوع تجمیع مالیات بر درآمد شرکت

مالیات بر مجموع درآمد واحد مالیاتی خانوار است و مالیات بر درآمد  نظامگراته در حالی که در توجه قرار ن

شوند. در این زمینه الزم است تأکید شود که هدف از مجموع درآمد ها با هم تجمیع میها و شرکتخانوار

آن همگی م تنی بر یکسری  های تعدیل یااتهمالیاتی و نسخه نظامصراا تجمیع منابع مختلف نیست بلکه این 

ها است. بنابراین این تصور غل  که ها و کاهش نرخاصول مالیاتی هستند که اصل کلیدی آنها تسترش  ایه
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های بعدی آن دست مجموع درآمد یا نسخه نظامای تغییرات جزیی در نظام مالیاتی ایران به توان با  ارهمی

 های مستقیم است.تغییرات جدی در قانون مالیاتیاات تصوری اشت اه است و این مهم مستلزم 
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