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  خالصه مدیریتی

هت تامین مخارج شود. این ابزار در جترین ابزارهای حکمرانی محسوب میترین و اساسیاز مهم امروزه مالیات

-گرفته می های تنظیمی )رفتارسازی( به کاردولت، بازتوزیع درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و اعمال سیاست

مورد توجه  باید همواره و همگام ساختن آن با دانش روز یاتیروزافزون نظام مال یارتقا شود.به همین دلیل

 گذاران قرار گیرد. سیاست

 ت.ی یک نظام مالیاتی، میزان تحقق عدالت مالیاتی اسهای اصلی برای بررسی کارآمدیکی از شاخصه

رغم وجود سیستم مالیاتی پیشرفته، فرار ناچیز مالیاتی، اقتصاد تجارب کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی، علی

دهد که سیستم مالیات بر درآمد به تنهایی امکان ایجاد عدالت زیرزمینی کوچک، تورم ناچیز و ... نشان می

 1کاهش نابرابری را ندارد و سیستمی ناکاراست.مالیاتی و 

این کشورها برای رفع این مشکل که به مراتب از مشکالت کشورهایی مانند ما کوچکتر است، اقدام به طراحی 

، کارایی 2OECDای صفحه 225اند. مطابق گزارش ها و کاالهای لوکس نمودهانداز، داراییمالیات بر ثروت، پس

این کشورها زیر سوال رفته و برای افزایش کارایی سیستم مالیاتی، وضع مالیات بر ثروت و سیستم مالیاتی در 

تا حدی از توزیع ناعادالنه ثروت ها از آن جهت که این مالیات 3دارایی افراد یک اقدام کامال ضروری بوده است.

 کند، اهمیت دارد.کاهد و به کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی کمک میمی

 هایمالیاتبه عنوان  گویند،ت بر دارایی که در ادبیات رایج مالیاتی به آن مالیات بر ثروت نیز میمالیا

مالیات ساالنه امالک و خودرو  شود.یم فیتعر داراییانتقال  ای تیمکرر در استفاده، مالکریو غ 4مکرر

شود. این پایه مالیاتی در جهت کاهش شکاف طبقاتی میوضع  ییدارا تیمالکمبنای است که بر  یاتیدر واقع مال

شود. از گری به کار گرفته میو کاهش کسری بودجه و تنظیم دولت درآمد)از طریق بازتوزیع ثروت(، افزایش 

ها مورد استفاده ی یا شهرداریمحل یهادولتتوسط  یاتیمال هایهیپا نیترمهمیکی از  تواند به عنوانطرفی می

بودن سهم این  مرکزی در تامین منابع بکاهد. به طور کلی با توجه به کم از وابستگی آنها به دولت قرار گیرد و

توان گفت که جنبه های مختلف، میمالیات )مالیات بر دارایی( از کل درآمدهای مالیاتی در جهان برای کشور

 االتری برخوردار است.بازتوزیعی و تنظیمی این مالیات در مقابل جنبه درآمدی آن از اولویت ب

-، مباحث مرتبط با ارزشدمندهک ثروت یمقاومت اجتماعهایی نیز بر سر راه این پایه مالیاتی قرار دارد. چالش

شده هستند. در رابطه با  های مطرحها از جمله چالشگذاری امالک و خودرو و نحوه شناسایی این دارایی

                                                                                                                                                                      
1 OECD Tax Policy Studies (2018), Taxation of Household Savings  

 اقتصادی   و توسعه  یسازمان همکار 2
3 OECD Tax Policy Studies (2018), Taxation of Household Savings  

 شود.هایی که به طور منظم و پیوسته )معموالً هر ساله( اخذ میمالیات 4
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ارزش کاالها نسبت به  عیعدم تجمگذاری مناسب، کرد که نرخگذاری باید اشاره مالحظات اجرایی و قانون

 های اجرایی، تخمین درآمد مالیاتی و تخصیص درآمد حائز اهمیت هستند.، ضمانتنیمالک

توان توان گفت که اگر برای طراحی و اجرای این پایه مالیاتی به هریک از موارد فوق توجه شود، آنگاه میمی

ه سمت تحقق بیش از پیش عدالت مالیاتی و در نتیجه ارتقاء نظام مالیاتی بهره از این ظرفیت برای حرکت ب

توان از ها نیز مطرح است و میهای محلی یا شهرداریگرفت. همچنین الگوی دریافت این مالیات توسط دولت

های محلی یا ولتاین الگو نیز استفاده کرد. به عنوان نمونه این مالیات در دو کشور بریتانیا و هند نیز توسط د

 شود و از منابع اصلی درآمد آنها است.ها اخذ میشهرداری

تمام مسئولین و کارشناسانی که طی این پژوهش با آنان مصاحبه شده است، با توجه به شرایط کشور بر ضرورت 

ی بازتوزیع اند. با توجه به ضرورت مطرح شده که اساس آن برمبنااخذ این مالیات در مقطع کنونی، تاکید کرده

ثروت و کاهش شکاف طبقاتی است، الزم است که اکنون و پس از یکبار تجربه ناموفق اجرای این مالیات 

های اجرا شد(، با نگاهی جامع و با استفاده از تمام ظرفیت 1380تا  1368)مالیات ساالنه امالک که از سال 

 .و اجرای این مالیات کرد ی، تصویب(، اقدام به طراح1380-1400ایجاد شده در این مدت )
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