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با ماموريت »تصميم سازی برای حل مسائل  اقتصاد مقاومتی يک کانون تفّکر  انديشکده 
اقتصاد مقاومتی« است که در سال 1395 فعاليت رسمی  اقتصاد کشور در راستای تحقق 

خود را آغاز نمود.

مطابق با تعريف انديشکده، اقتصاد مقاومتی يک رويکرد مديريتی و سياستی در اقتصاد است، 
اقدامات عملياتی طوری طراحی شود که  قوانين، قواعد و  اين معنا که سياست ها،  به  اين 

اقتصاد کشور از تکانه های داخلی و خارجی، کمترين تاثيرپذيری را داشته باشد.

» ترسيم وضع مطلوب مبتنی بر تعريف فوق و با استفاده از منابعی همچون مبانی انقالب 
اسالمی و قانون اساسی «، »توصيف وضع موجود مبتنی بر واقعيت های ميدانی «، »شناسايی 
شبکه مسائل در هر حوزه موضوعی و طراحی راهکار  عملياتی برای حل آن مبتنی بر مطالعه، 
کسب مشورت از خبرگان و بررسی تجربيات جهانی«،» ترويج و گفتمان سازی مباحث در 
فضای عمومی« و» پيگيری از دستگاه ها و مسئولين مرتبط به منظور اتخاذ تصميمات الزم« 

فعاليت هايی است که در انديشکده انجام می شود.

ارتباط  در  مقاومتی  اقتصاد  انديشکده  با   Mett.ir سايت  طريق  از  می توانند  عالقه مندان 
باشند و نظرات، انتقادات و پيشنهادهای خود را در خصوص اين گزارش و همچنين ساير 

فعاليت های انديشکده، مطرح کنند.

معـرفی اندیشـکده
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خالصه مدیریتی

در ماده 17 سياست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصالح نظام درآمدی دولت از طريق افزايش 
سهم درآمدهای مالياتی مورد تأکيد قرار گرفته است. همچنين اصالح و تقويت همه جانبه 
ديگر  از  نيز  ثبات  ايجاد  و  ملی  اقتصاد  نيازهای  به  پاسخگويی  هدف  با  کشور  مالی  نظام 

محورهای مورد تأکيد در سياست های اقتصاد مقاومتی است. 

از  يکی  و همچنين  می رود  به شمار  هر کشوری  درآمدی  منابع  مهم ترين  از  يکی  ماليات 
نيز  و  بازسازی  و  توسعه  درآمد،  مجدد  توزيع  ثروت،  تعديل  راستای  در  ابزارها  اصلی ترين 
برقراری عدالت در جامعه محسوب می شود. کارا نبودن هر نظام مالياتی به معنی عدم توفيق 
آن نظام در وصول ماليات بالقوه است. اجتناب و فرارهای مالياتی، معوقات و... موجب ايجاد 

شکاف در وصول ماليات می شود و حجم درآمدهای مالياتی کشور را کاهش می دهد. 

آمارها از ميزان فرار مالياتی بسيار پراکنده است و مرجع مشخصی برای برآورد و اعالم ميزان 
فرار مالياتی در کشور و فراتر از آن، ميزان درآمد مالياتی از دست رفته )شکاف مالياتی( وجود 
ندارد. برآوردها در مورد فرار مالياتی از 25 هزار ميليارد تومان تا باالی 200 هزار ميليارد 
معوقات  ميزان  مورد  در  اين مشکل  نيست.  هيچ کدام مشخص  اعتبار  و  دارد  وجود  تومان 

مالياتی نيز وجود دارد.

شکاف مالياتی به معنی ميزان درآمدهای مالياتی از دست رفته بر مبنای قوانين و مقررات 
دريافت شود،  بايد  که  مالياتی  از  ميزان  به چه  موجود،  قواعد  اساس  بر  اينکه  است؛  فعلی 
دريافت نمی شود. »شکاف مالياتی« مفهوم مقابل »تمکين مالياتی« و شاخصی فراتر از فرار 
مالياتی است. درک حجم شکاف مالياتی و برآورد آن به سياستگذار کمک می کند با استفاده 



از ظرفيت موجود، کارايی نظام مالياتی را اندازه گيری کند و با کشف عوامل شکاف مالياتی، 
نارسايی ها و عملکردهای نامناسب را کاهش دهد. برآورد و تحليل شکاف مالياتی می تواند 
پايه اصالحات مالياتی از نظر ساختاری، قانونی، فرآيندی، نرم و حتی عوامل بيرونی باشد. در 
واقع درک ميزان کارايی نظام مالياتی به ميزان شاخص »شکاف مالياتی« است که هر چه 

کمتر باشد، کارايی بيشتر نظام مالياتی را نشان می دهد.

اهتمام جدی سازمان های مالياتی در سراسر جهان نظير بريتانيا، کانادا، آمريکا، استراليا در 
برآورد شکاف مالياتی به طور مستمر و تالش برای کاهش هرچند ناچيز شکاف مالياتی نشان 
از اهميت اين شاخص دارد. اين کشورها به طور مداوم در پی کشف عوامل شکاف مالياتی و 

تالش برای کاهش اقتصاد غيررسمی هستند.

در شرايط فعلی نظام مالياتی ايران، مهم ترين اقدامات عملياتی جهت کاهش شکاف مالياتی 
اقدامات کوتاه مدت و ميان مدت  بلندمدت در تغيير ساختار نظام مالياتی،  اقدامات  از  جدای 
است که گام ابتدايی آن بايد پايش، تحليل و برآورد مستمر وضعيت شکاف مالياتی باشد. 
قانونی،  ساختاری،  نظر  از  مالياتی  اصالحات  پايه  می تواند  مالياتی  تحليل شکاف  و  برآورد 
برآورد شکاف  متولی  است  راستا، الزم  اين  در  باشد.  بيرونی  عوامل  و حتی  نرم  فرآيندی، 
مالياتی مشخص شود. بدين منظور متولی اصلی اين کار بايد به جهت تعارض منافع، مستقل 
از سازمان امور مالياتی باشد. از طرفی تخصص و دسترسی سازمان مالياتی به پرونده ها و 
داده های مالياتی بيشتر است و بايد از اين نهاد در جريان برآورد شکاف مالياتی استفاده شود.

دو طرح پيشنهادی برای تعيين متولی برآورد شکاف و تحليل آن وجود دارد. طرح اول اين 
است که متولی برآورد شکاف مالياتی، به جهت تخصص و تسلط، سازمان مالياتی باشد و 
برای تحليل، اعتبارسنجی و صحت سنجی برآوردها از کميته ای متشکل از دستگاهها و 
کارشناسان بيرون از سازمان مالياتی و دولت و ظرفيت تحليلی آن استفاده شود. طرح دوم 
نيز اين است که متولی برآورد شکاف مالياتی به کلی خارج از سازمان مالياتی باشد و صرفا 
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برای تحليل و ارائه راهکار از ظرفيت سازمان امور مالياتی استفاده شود.

لذا اقدامات الزم که بايد پيرو اين مهم شکل گيرد به شرح زير است:

• مشخص نمودن متولی برآورد شکاف مالياتی	  
• افزايش دانش در زمينه روش های برآورد شکاف مالياتی	  
• ارائه برآورد و گزارش ساالنه از شکاف مالياتی	  
• تحليل شکاف مالياتی	  
• ارائه و استفاده از شاخص های متنوع و کارا برای ارزيابی عملکرد سازمان و ادارات 	  

مالياتی بر اساس شکاف مالياتی
• پيشنهاد اقدامات الزم به منظور کاهش شکاف مالياتی و پيگيری اجرا و ارزيابی آن	  
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بخش اول
مقدمه

طريق  از  دولت  درآمدی  نظام  اصالح  مقاومتی«  »اقتصاد  ابالغی  سياست های   17 بند  در 
تقويت  و  اصالح  همچنين  است.  گرفته  قرار  تأکيد  مورد  مالياتی  درآمدهای  سهم  افزايش 
همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگويی به نيازهای اقتصاد ملی و ايجاد ثبات نيز از 

ديگر محورهای مورد تأکيد است. 

از  ابزارهای درآمد هر کشوری به شمار می رود و همچنين يکی  از مهم ترين  ماليات يکی 
نيز  و  بازسازی  و  توسعه  درآمد،  مجدد  توزيع  ثروت،  تعديل  راستای  در  ابزارها  اصلی ترين 

برقراری عدالت در جامعه محسوب می شود. 

بر اساس آمار )گزارش مرکز آمار( نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی در سال 99 برای 
ايران حدود 4.8 درصد برآورد شده است در حالی که اين شاخص در کشورهای عضو سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( با ميانگين 33.84 درصد در سال 2019 اعالم شده 

است. 

نسبت ماليات به منابع عمومی بودجه همواره زير 40 درصد بوده و در سال 1399 به 37.5 
درصد رسيده است. در حالی که ميانگين سهم ماليات از کل درآمدهای دولت در کشورهای 
پيشرو در نظام مالياتی در سال های مختلف 64 درصد بوده است. در اين ميان، هند با متوسط 
بودجه  منابع  از  ماليات  سهم  پايين ترين  درصد   39 متوسط  با  ژاپن  و  بيشترين  درصد   84
عمومی دولت را دارا هستند.  در بودجه 1400 نيز نه تنها اقدامی برای اصالح ساختار بودجه 
و نظام مالياتی صورت نگرفت، بلکه وضعيت نسبت به سال های گذشته نيز بدتر شد و اين 

سهم به حدود 25 درصد رسيد. 
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هر چند به طور مرسوم از شاخص های مذکور برای بررسی عملکرد نظام مالياتی استفاده 
می شود ولی اين شاخص ها تصويری کلی از وضعيت نظام مالياتی ارائه می دهد. در صورتی 
که بهبود نظام مالياتی نيازمند ارزيابی جزئی تر و دقيق تر برای انجام اقدامات عملياتی است. 

لذا بايد به دنبال شاخص های مناسب نيز بود.

در سال های آينده به چند دليل ضروری است به درآمدهای مالياتی و بهبود کارايی نظام 
در  که  هستند  کشور  برای  پايدار  درآمدهايی  مالياتی،  درآمدهای  شود.  ويژه  توجه  مالياتی 
صورت اجرای درست اصول مالياتی، آثار نامناسبی همچون تورم برای اقتصاد ندارد. از بُعد 
کارايی نيز چون ماليات کارکردهای چندگانه دارد، نقش بسيار مهمی در سياستگذاری های 
تأمين  و  بودجه ای(  )کارکرد  دولت  بودجه  مالی  تأمين  اقتصادی(،  )کارکردهای  اقتصادی 

عدالت )کارکرد اجتماعی( دارد و بايد برای آن نيز فکری کرد1.

طبق اصل 51 قانون اساسی، وضع ماليات يا هر نوع معافيت، بخشودگی و تخفيف مالياتی 
به سبب وجود برخی مشکالت  ايران  مالياتی  انجام گيرد. نظام  قانون  به موجب  بايد  تنها 
ساختاری، نيازمند طی مسير طوالنی روند قانونگذاری است. لذا برای تامين درآمد مالياتی 
مورد نياز در بازه کوتاه مدت بايد تا حد امکان از ظرفيت بالقوه درآمد مالياتی استفاده کرد و 
آن را تا جای ممکن بهينه نمود و از طرفی درک سياستگذار را از ميزان کارايی و ظرفيت 

نظام فعلی مالياتی شفاف نمود.

اينکه ممکن است قوت کافی  از سوی ديگر برخی راهکارهای بهبود نظام مالياتی ضمن 
را نداشته باشند، دارای اقتصاد سياسی باال، نيازمند زيرساخت، اقناع عمومی، همراه کردن 
ذينفعان و ايجاد اجماع است. لذا اين مسير نيز در تعيين اولويت راهکارها موثر است و بايد 

مدنظر قرار گيرد.

1.  حسنی، محسن و همکاران؛ ظرفيت های مالياتی اقتصاد ايران، چالش ها و راهکارهای توسعه ای آن، معاونت پژوهش، برنامه ريزی 
و امور بين الملل سازمان امور مالياتی، 1395
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مالياتی  پايه های  اشخاص حقيقی، وضع  درآمد  بر مجموع  ماليات  مانند وضع  راهکارهايی 
جديد نظير ماليات بر سود سپرده، ماليات بر سود سهام و ... هر چند ممکن است درآمد قابل 
با موانع سياسی بسياری  بوده و غالبا  قانون  نيازمند وضع  اما  را نصيب دولت کند  توجهی 
روبرو خواهد بود و نيازمند گفتمان سازی و اجماع است. ضمن اينکه پيوست عدالت و کارايی 
با  اما راهکارهايی مانند مقابله  برای آن وجود ندارد و ميزان موفقيت آن مشخص نيست. 
فرار و اجتناب مالياتی، ايجاد شفافيت اقتصادی، تکميل بانک اطالعاتی، هوشمندسازی و 
الکترونيکی کردن فرايندها و... با کمترين موانع سياسی و بدون نياز به وضع قانون جديد در 

کوتاه مدت قابليت اجرا داشته و می تواند درآمد قابل توجهی را نصيب دولت کند.

حجم قابل توجه درآمدهای از دست رفته مالياتی مبتنی بر قوانين موجود مالياتی و يا به دليل 
خال قانونی، مسئله اصلی نظام مالياتی است. نبود برآورد شفاف و مشخص از ميزان اين درآمد 
از دست رفته، اقدامات و سياست های بهبود نظام مالياتی را بدون جهت مشخص و غير قابل 
ارزيابی می کند. ضمن اينکه هيچ سنجه واحدی مانند ارزيابی شکاف مالياتی نمی تواند بيانگر 
و شناساگر مشکالت ساختاری و فرآيندی نظام مالياتی و کارايی سازمان امور مالياتی باشد.

معوقات  و  مالياتی  فرار  از  آمارها  برخی  تنها  نمی شود،  برآورد  مالياتی  شکاف  اينکه  ضمن 
مالياتی اعالم می شود. آمارها از ميزان فرار مالياتی بسيار پراکنده است و مرجع مشخصی 
برای برآورد و اعالم ميزان فرار مالياتی در کشور و فراتر از آن، ميزان درآمد مالياتی از دست 
باالی 200 هزار  تا  تومان  ميليارد  از 30 هزار  برآوردها  ندارد.  مالياتی( وجود  رفته )شکاف 
ميليارد تومان وجود دارند و اعتبار هيچ کدام به دليل روشهای مختلف برآورد مشخص نيست.

رقم فرار مالياتی در کشور با ارقام متفاوت و پراکنده ای از 25 هزار ميليارد تومان تا 50 1و 
حتی باالی 200 هزار ميليارد تومان2 برآورد شده که البته به دليل عدم وجود اطالعات کافی 

1.  گزارش شماره 17029، مرکز پژوهشهای مجلس، راهنمای ترميم کسری بودجه با مالحظه قيود سياستگذاری
2.  خبرگزاری مشرق نيوز، »رقم واقعی فرار مالياتی در اقتصاد ايران چقدر است؟«، کد خبر: 1009391
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از اقتصاد زيرزمينی اين ميزان برآورد چندان دقيق نيست و اين فرار مالياتی هم در حوزه 
ماليات های مستقيم و هم در حوزه ماليات های غيرمستقيم وجود دارد.

درباره معوقات مالياتی نيز پراکندگی آمار و ارقام بسيار زياد است و از 65 هزار ميليارد تومان، 
224 هزار ميليارد تومان1 و حتی بيش از 370 هزار ميليارد تومان2 نيز اعالم شده است.

1.  رئيس سازمان بازرسی، روزنامه کيهان، 9 ارديبهشت 1401، کد خبر: 240698
2.  رئيس کميسيون اقتصادی مجلس، روزنامه کيهان، 15 تير 1400، کد خبر: 221342
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بخش دوم

ابزارهای تحلیل عملکرد نظام مالیاتی

درک عملکرد نظام مالياتی و کارايی آن نيازمند استفاده از معيارها و شاخصه هايی است که 
بتواند به خوبی وضعيت نظام مالياتی را در ابعاد مختلف نمايش دهد. برای مشخص کردن 
نشان  تنهايی  به  بتواند  ها  اين شاخص  که  داشت  توجه  بايد  مالياتی  مناسب  شاخص  های 
دهنده وضع مالياتی باشد. به عبارت ديگر شاخص  ها برای سنجش عملکرد مالياتی بايد به 
گونه  ای باشد که هرگونه اظهار نظر در مورد آن مستقيما به ماليات برگردد و شامل حوزه  های 

ديگر نشود. 

به عنوان مثال يکی از شاخص  های کلی که در مورد ماليات مطرح می  کنند، ضريب جينی 
است. ضريب جينی نمی  تواند شاخص مناسبی برای بيان عملکرد مالياتی باشد چرا که کاهش 
يا افزايش ضريب جينی می  تواند از چند ناحيه متاثر شده باشد که يکی از آن  ها ماليات است.

شاخص ها و مالک های بسياری برای شناسايی وضعيت نظام مالياتی ايران ارائه شده است، 
منتها قبل از پرداختن به اين شاخص ها، بايد به نکته مهم تمايز »وظيفه« و »اختيار« دقت 

شود. 

کارايی هر سازمان با توجه به وظايف محوله و موفقيت آن در وظايف تعيين و اختيارات نيز 
در محدوده انجام وظايف محوله، اعطا می شود. نظام مالياتی به عنوان يک کل، متشکل از 
قوانين و نهاد مجری است. مسئول وضع و طراحی قوانين مالياتی به موجب اصل 51 قانون 
در حوزه  مالياتی  بازخواست سازمان  و  لذا سنجش  است.  اسالمی  اساسی، مجلس شورای 
را به عنوان مجری قوانين مورد  بايد عملکرد سازمان مالياتی  بلکه  قوانين صحيح نيست. 

سنجش و بازخواست قرار داد.
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بيابد،  يا نقص و چالشی در قوانين و مقررات  مالياتی هر کجا کمبود و  امور  البته سازمان 
وظيفه دارد از طريق ارائه اليحه يا ساير مسيرهای قانونی، از سمت وزارت امور اقتصادی و 
دارايی برای رفع مشکل اقدام کند. منتها تصميم نهايی تغييرات در قوانين و مقررات در حوزه 

اختيارات مجلس شورای اسالمی است.

نقد شاخص های مرسوم ارزیابی نظام مالیاتی

شاخص هايی نظير نسبت هزينه ها به درآمدهای ماليات های وصول شده، نسبت ماليات به 
توليد ناخالص داخلی1 ، نسبت ماليات به هزينه های جاری، نسبت ماليات به منابع عمومی 
بودجه، ميزان وصولی و... شاخص های مرسومی است که برای سنجش عملکرد نظام مالياتی 

و يا سازمان مالياتی مورد استفاده قرار می گيرد.

دو مورد از رايج ترين شاخص ها »نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی« و »ميزان تحقق 
درآمدهای مالياتی مصوب در قانون بودجه« )ميزان وصولی( است. اين دو شاخص هيچ کدام 

به طور مستقل نشانگر مناسبی برای عملکرد سازمان مالياتی نيست. 

)T/GDP( شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی 

شاخص ماليات به توليد ناخالص داخلی نشانگر ميزان سهم ماليات از کل ارزش افزوده ايجاد 
شده در اقتصاد است. در واقع اگر فرض شود که همه بخش های اقتصادی مشمول ماليات 
تا حدی به  اين شاخص  اقتصاد است.  اين شاخص نشانگر نرخ موثر ماليات بر کل  باشند 
عملکرد سازمان مالياتی وابسته است اما بيش از هر چيز به قوانين و مقررات و ساختار نظام 

مالياتی مربوط می شود. 

1.  T/GDP
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نمودار 1. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی )درصد(

همانطور که در نمودار باال مشاهده می شود، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی همواره 
کمتر از 8 درصد بوده است. در ساير کشورها هزينه بيمه و عوارض از جنس ماليات محسوب 
شده و در محاسبات لحاظ می شود. در ايران با وجود اينکه بيمه و عوارض نيز لحاظ شود، 

سهم ماليات از توليد ناخالص داخلی به 12درصد نيز نخواهد رسيد1. 

و  ساختار  حيث  از  کشورها  ساير  با  مقايسه  مقام  در  تنها  شاخص  اين  بودن  پايين  يا  باال 
قانونگذاری کاربرد دارد و نشانگر ميزان کارايی عملکرد سازمان ماليات نيست. ضمن اينکه 
اين شاخص نمی تواند نارسايی های ساختاری قوانين مالياتی نظير توزيع ناعادالنه بار مالياتی 

را نمايش دهد.

از طرفی نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی تا حدود زيادی به ساختار اقتصاد کشور ها و 
ترکيب توليد در بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات بستگی دارد. به  طور 
متوسط ميان کشور های دنيا، کشور هايی که اقتصاد آن ها بر کشاورزی مبتنی است، نسبت 
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نامتمرکز،  و  توليدات مختلف  دارای  متنوع  اقتصاد  با  داشته اند. کشور هايی  مالياتی کمتری 
پرداخت ماليات بيشتری داشته اند. همچنين کشور های دارای منابع طبيعی به طور ميانگين 

نسبت مالياتی کمتری دارند، زيرا برای تامين منابع مالی دولت نيازی به ماليات نمی بينند.

نيز، دو متغير توليد ناخالص داخلی و ميزان درآمدهای مالياتی در مخرج و  از سوی ديگر 
صورت کسر، کامال مستقل از يکديگر نيستند. در واقع سياست های مالياتی اعم از نرخ ها، 
معافيت ها و به طور کلی ساختار مالياتی، بر ميزان توليد ناخالص داخلی موثر و ميزان درآمد 
مالياتی جمع آوری شده نيز به شرايط اقتصادی وابسته است. هر چند ارزيابی ميزان اثر اين 
سياست ها به دليل وجود عوامل متعدد تاثيرگذار بر حجم توليد ناخالص داخلی، پيچيده است، 
اما تاثير آن بر کسی پوشيده نيست1.  لذا استفاده از اين شاخص هر چند می تواند اطالعات 
برای  اما  آورد،  فراهم  را  کشورها  مالياتی  ساختارهای  مقايسه پذيری  حيث  از  ارزشمندی 
سنجش کارايی نظام مالياتی کامل نيست. در نمودار شماره 2 اين مقايسه انجام شده است.

 

1.  https://taxfoundation.org/reviewing-recent-evidence-effect-taxes-economic-growth/
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نمودار 2. مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها سال 1399 )2020(

شاخص میزان تحقق درآمدهای مالیاتی

در مورد شاخص ميزان تحقق درآمدهای مالياتی که هر ساله به عنوان معيار عملکرد سازمان 
اينکه ميزان درآمدهای مالياتی هر ساله در  مالياتی اعالم می شود، نکاتی وجود دارد. اول 

قانون بودجه معين می شود و ممکن است درباره اين درآمدها کم برآوردی صورت بگيرد.

دوم آنکه شاخص درصد تحقق درآمدهای مالياتی به جهت اثرگذاری تورم بر روی درآمدهای 
مالياتی، شاخص مناسبی نيست. طبق مطالعات داخلی در مورد ماليات بر ارزش افزوده که به 
طور معمول سهم بين 30 تا 40 درصدی و بزرگترين سهم از درآمدهای مالياتی را دارد، با 
افزايش تورم، ميزان ماليات بر ارزش افزوده نيز افزايش می يابد. نتايج بيانگر آن است که در 
پی افزايش ميزان هزينه محصوالت داخلی يا همان تورم ناشی از فشار توليد، افزايش ميزان 

ماليات بر ارزش افزوده مشاهده خواهد شد1. 

1.  نبی زاده، حسن؛ بررسی تأثير متقابل تورم و ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد ايران، مجله اقتصادی، شماره های 5 و 6، شهريور 
1393، صفحات 85 الی 116
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شاخص درصد تحقق درآمدهای مالياتی، در صورتی که مبنای هدفگذاری درآمدهای مالياتی 
مشخص شود، قابل استفاده خواهد بود. در واقع اگر مبنای تکليف کردن سازمان مالياتی به 
تامين ميزان مشخصی از درآمدهای مالياتی مشخص نباشد، ميزان تحقق درآمدهای مذکور 
کمکی به تحليل کارايی سازمان مالياتی نمی کند. زيرا که فقدان مبنا ممکن است موجب 
اتکای  نقطه  و  شود  مالياتی  سازمان  به  درآمد  تامين  تکليف  کم برآوردی  يا  بيش برآوردی 

مناسبی برای تحليل فراهم نمی کند.

نکته ديگر آنکه شناخت نقاط ضعف در تحقق درآمدهای مالياتی با تجميع درآمدهای محقق 
شده پايه های مختلف مالياتی، دشوار خواهد بود. به اين معنا که ممکن است درصد تحقق 
درآمدهای مالياتی در پايه مالياتی خاصی کم باشد و در پايه مالياتی ديگری بيش از حد انتظار 
باشد، لذا جمع درآمدهای مالياتی اين دو پايه موجب پوشش کاستی درصد تحقق درآمدهای 

مالياتی ديگری می شود و اين عدم تفکيک برخی نتايج و اطالعات مفيد را از بين می برد.

ضمن اينکه تحليل شاخص درصد تحقق درآمدهای مالياتی نيز اطالعات خاصی را در اختيار 
نمی گذارد. کما اينکه نمودار )3( اطالعات چندانی راجع به عملکرد سازمان مالياتی در اختيار 
نمی گذارد و حتی تناسب نرخ تورم و نرخ رشد درآمدهای مالياتی، نشانگر عملکرد معمول و 

ايستای اين سازمان است.

اما شاخص مناسبی که می تواند نشانگر کارايی نظام مالياتی باشد، شکاف مالياتی و سهم 
ماليات  در  توسعه يافته  کشورهای  در  که  شاخصی  است.  مالياتی  بالقوه  ظرفيت  کل  از  آن 
نظير بريتانيا، آمريکا، استراليا و کانادا مبنای ارزيابی نظام مالياتی قرار می گيرد و به شکل 

فزاينده ای در ساير کشورها در حال گسترش است.
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نمودار 3. مقایسه نرخ تورم، رشد درآمدهای مالیاتی و درصد تحقق درآمدها )درصد(
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بخش سوم

شکاف مالیاتی؛ مفهوم و کارکرد آن در ارزیابی نظام 
مالیاتی  

ميزان درآمد مالياتی از دست رفته ناشی از فرار و اجتناب مالياتی و ... را اصطالحا »شکاف 
ادارات  توسط  آن  از  تعاريف مختلفی  است که  مفهومی  مالياتی  مالياتی« می نامند. شکاف 
مالياتی جهان مطرح شده است. طبق تعريف اداره ماليات و گمرک بريتانيا، شکاف مالياتی 
تفاوت بين مالياتی که در واقع پرداخت می شود با ميزان مالياتی است که از لحاظ تئوری 
)مبتنی بر قوانين( بايد به اداره ماليات پرداخت شود1.  از منظر اداره درآمدهای داخلی آمريکا، 
شکاف مالياتی تفاوت بين مالياتی است که مؤديان بايد پرداخت کنند و مالياتی که در موعد 

مقرر قانونی، پرداخت کرده اند. تعريف زير، مفهوم مشترک و مورد قبول اکثر تعاريف است:

تفاوت ماليات وصول شده و ظرفيت مالياتی بالقوه را اصطالحا »شکاف مالياتی« می نامند. 

اين شکاف حاصل فرار مالياتی بخش غيررسمی اقتصاد، فرار و اجتناب مالياتی بخش رسمی 
)عدم پرداخت ماليات با سوء استفاده از خالهای قانونی(، معوقات مالياتی و غيره است. 

1.   پايگاه اينترنتی دولت بريتانيا
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از ديد اداره عوايد و درآمد کانادا )سازمان مالياتی کانادا( تفاوت و فاصله  بين ماليات هايی که 
درصورت انجام همه تعهدات پرداخت می شد )ماليات اسمی( با ماليات پرداختی و وصول شده 

)ماليات واقعی( شکاف مالياتی ناميده می شود. 

شکاف سياستی1 مالياتی و شکاف تمکين2 مالياتی دو نوع رويکرد نسبت به شکاف مالياتی 
است که در شکاف نوع اول کارايی نظام مالياتی از نظر ساختاری )نظام نرخ ها و معافيت ها( 
و در شکاف نوع دوم کارايی سازمان مالياتی )قدرت سازمان در وصول ماليات با وجود قوانين 

فعلی( سنجيده می شود.

وجوه مفهومی شکاف مالیاتی

شکاف مالياتی از جهت مفهومی چند وجه دارد که به شرح زير است:

• شکاف مالياتی داخلی و بين المللی	
• شکاف مالياتی بر اساس نوع ماليات )ماليات بر درآمد، ارزش افزوده و ...(	

1.  Policy Gap

2.  Compliance Gap
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• مودی 	 ماليات  خطای  پرداخت،  )عدم  قوانين  رعايت  عدم  اساس  بر  مالياتی  شکاف 
مالياتی، گزارش کم درآمدی يا گزارش بيش از حد هزينه جاری و ...(

• شکاف مالياتی براساس نوع ماليات دهندگان )افراد، شرکت ها ، موسسات ، افراد مقيم 	
و غير مقيم(

مفهوم تمکین مالیاتی

مطرح  مالياتی  بحث شکاف  با  متناظر  که  است  ديگری  پرکاربرد  واژه  مالياتی1«  »تمکين 
می شود. چشم انداز، هدف و بيانيه ماموريت بسياری از نظامات مالياتی کشورهای جهان از 
جمله ايران به بحث افزايش تمکين مالياتی اشاره دارد. منظور از تمکين مالياتی، سطح و 

ميزان وصول ماليات از موديان مالياتی است. 

در يک  مالياتی  تمکين  ميزان عدم  از  اطالع  برای  مناسبی  معيار  مالياتی،  شاخص شکاف 
کشور است. لذا بررسی عوامل و ريشه های شکاف مالياتی و تالش در جهت رفع آن ها به 
طور خودکار به افزايش تمکين مالياتی و در نهايت افزايش درآمدهای مالياتی و کارايی نظام 

مالياتی خواهد انجاميد.

کارکرد تحلیل شکاف مالیاتی در ارزیابی نظام مالیاتی

شکاف مالياتی و تحليل آن دريچه مناسبی برای شناخت عملکرد سازمان مالياتی است. اين 
شاخص مقدمه درک درست از ساير شاخص های عملکردی می دهد.

1.  Tax compliance
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آگاهی از تغییرات سریع و امکان قدرت پیش بینی

تجزيه و تحليل شکاف مالياتی می تواند هشدارهای مهمی ارائه دهد و در نتيجه مديران و 
سياست گذاران مالياتی را در مواجهه با تغييرات سريع و تشديد خطرات ناشی از عصر ديجيتال 
)به سبب وجود راههايی جديد برای فرار مالياتی( آگاه می کند و قدرت پيش بينی می دهد1. 

ایجاد شفافیت، پاسخگویی و یکپارچگی

تخمين شکاف مالياتی نه تنها شفافيت بيشتری را در فعاليت های سازمان مالياتی به همراه 
و  ارزيابی  برای  انجام شده  اقدامات  و  مخارج  انجام  نحوه  مورد  در  پاسخگويی  بلکه  دارد، 

کاهش ريسک را نيز به همراه دارد.

قابل  فرصت های  محاسباتی،  قدرت  افزايش  و  داده ها  تحليل  و  تجزيه  داده ها،  انبار  ظهور 
انجام  ايجاد نموده تا تجزيه و تحليل شکاف مالياتی را  توجهی برای سازمان های مالياتی 
تهديدهای طراحی  و  و خالها  مالياتی  نظام  يکپارچگی  مورد  در  بينشی  نتيجه  در  و  دهند 

ساختار نظام مالياتی به دست آورند. 

زيرا که دسترسی به داده های مربوط به همه نهادها و اقدامات آنها با ديجيتالی شدن تمام 
جنبه های اقتصاد و جامعه، بسيار بيشتر از آنچه تا همين اواخر امکان پذير بود، حاصل می شود. 
با تکميل و افزايش درک شکاف تمکين مالياتی به کمک دانش به دست آمده از به کارگيری 
سيستم های تحليل داده مبتنی بر هوش مصنوعی، مديران سازمان های مالياتی در آينده 
ابزارهای قدرتمندی برای اطمينان از نظارت و يکپارچگی مالياتی و چالش های طراحی در 

دسترس خواهند داشت.

1.  Neil Warren,“Estimating tax gap is everything to an informed response to the digital era”, eJournal of Tax 

Research (2019) vol. 16, no. 3, pp. 536-577
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آنچه تخمين شکاف مالياتی می تواند انجام دهد اين است که به طور شفاف و مناسب، نحوه 
طراحی سياست مالياتی، عملکرد سازمان مالياتی و رفتار موديان را به مولفه های ديگری 
نظير رشد اقتصادی، پايداری مالی )يا تأمين مالی دولت( و تالش و ظرفيت مالی مرتبط کند.

زمانی  منطقه ای(،  )مانند  مورد جنبه های مکانی  در  را  اطالعاتی  مالياتی همچنين   شکاف 
)مانند روندهای زمانی( و ترکيبی )به عنوان مثال، رفتارهای متفاوت در گروه های موديان( 
ماليات ارائه می دهد. همچنين سؤاالت اساسی در مورد داده ها و يکپارچگی آن که توسط 
سازمان مالياتی و يا آمارهای رسمی گزارش شده است )مانند برخورد با اقتصاد غيررسمی( 

می پرسد و شاخص ارزيابی مناسبی است.

تحليل شکاف مالياتی همچنين می تواند بينش و فهم عميقی را در مورد موضوعاتی با منشأ 
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و نهادی ارائه دهد. تخمين شکاف مالياتی می تواند کاتاليزوری 
مسائل  مورد  در  شواهد  بر  مبتنی  مستدل   پاسخ های  و  عميق  فهم  شفافيت،  ايجاد  برای 

پيچيده ای باشد که با ورود به عصر ديجيتال تشديد شده است.
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بخش چهارم

اهمیت و آثار برآورد و تحلیل شکاف مالیاتی

مزايای متعددی برای اندازه گيری و تحليل شکاف مالياتی وجود دارد. شکاف مالياتی ابزاری 
مفيد برای درک اندازه نسبی و ماهيت عدم تمکين مالياتی است. از اين درک می توان در 

موارد مختلفی استفاده و بهره برداری کرد.

اهمیت برآورد شکاف مالیاتی با توجه به تجارب جهانی

را  مالياتی  مالياتی در سراسر جهان شکاف  از سازمان های  فزاينده ای  تعداد  در حال حاضر 
برآورد می کنند. به عنوان مثال از بين 36 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 
بيش از 20 کشور شامل بريتانيا، آمريکا، دانمارک، استراليا، سوئد، مکزيک و ... به طور آشکار 
بيان کرده اند که شکاف مالياتی را برآورد می کنند. همچنين نهادهايی مانند صندوق بين 
المللی پول و بانک جهانی، پروژه های برآورد شکاف مالياتی را در برنامه نظام های مالياتی 

کشورها گنجانده اند. 

دولت بريتانيا هر ساله شکاف مالياتی را برآورد و منتشر می کند. کاهش شکاف مالياتی از 
اولويت ها و اصلی ترين برنامه های اداره ماليات و گمرک بريتانياست. نکته مهم آن جاست 
که دولت بريتانيا معتقد است برآورد شکاف مالياتی ابزار مفيدی برای درک اندازه و ماهيت 
عدم تمکين مالياتی است و تجزيه و تحليل شکاف مالياتی در تعيين استراتژی های سازمان 
ساالنه  گزارش های  در  است.  موثر  بسيار  مالياتی  نظام  بلندمدت  عملکرد  درک  و  مالياتی 
تخمين شکاف مالياتی بريتانيا، شکاف هر پايه مالياتی نيز به صورت جداگانه تخمين زده 
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می شود و از وجوه مختلف تحليل می گردد1. 

در سال 2016 اداره درآمد و عوايد کانادا واحد ويژه ای جهت برآورد  شکاف مالياتی راه اندازی 
کرد که بودجه اين واحد 444 ميليون دالر در سال 2016 بود. در گزارش اين اداره آمده است: 
شاخص شکاف مالياتی ابزاری جديد است که به کمک آن می توان ميزان درآمد مالياتی از 

دست رفته را برآورد کرد. 

اما به چه علت برآورد درآمد ازدست رفته می تواند مهم باشد؟ با برآورد حدودِی اين عدد در 
واقع ميزان اثربخشی و کارايی فعاليت های اداره عوايد و درآمد در جمع آوری ماليات، مديريت 
ريسک تمکين موديان و جلوگيری از فرار مالياتی مشخص می شود. در واقع برآورد و تحليل 
شکاف مالياتی دريچه ای است که از آن می توان کل نظام مالياتی را تحليل و اقدامات انجام 

شده را ارزيابی کرد. 

همچنين اين کار باعث شناسايی بخش های پرريسک و به تبع افزايش تمرکز بر آن با توسعه 
تحليل  و  برآورد  است.  مالياتی  ظرفيت  حداکثر  از  استفاده  جهت  در  مالی  هوش  ابزارهای 
قوانين ضعيف و غيرمنصفانه است.  بررسی  نقد و  اقدامی است که مقدمه  مالياتی،  شکاف 
همچنين اين اقدام به بهبود حس وجود سالمت در نظام مالياتی و در نهايت با در اختيار 
از عملکرد  بهتر  اعتماد و درک  باعث جلب  به مردم  مالياتی  نتايج تحليل شکاف  گذاشتن 

مديران مالياتی در نزد مردم می شود2. 

 اهمیت برآورد شکاف مالیاتی در شناخت بهتر نظام مالیاتی

دارد  اهميت  رفته  دست  از  درآمدهای  دادن  نشان  دليل  به  تنها  نه  مالياتی  شکاف  برآورد 

1.  پايگاه اينترنتی دولت بريتانيا
2.  https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/about-canada-revenue-agency-cra/tax-canada-a-concepp-

tual-study/tax-assured-tax-gap-federal-personal-income-tax-system.html
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بلکه می تواند نقاط مهم، حساس و گلوگاهی طراحی قوانين را که مديريت و اجرای آن را 
دچار خدشه کرده، شناسايی کند. عالوه بر اين، شکاف مالياتی می تواند شواهدی مبنی بر 
ناکارآمدی طراحی ماليات را نمايش دهد. به اين نحو که ماليات به طور ناخواسته تغييراتی 
در وضعيت اقتصادی ايجاد می کند، لذا در قبال آن، رفتار موديان نيز متفاوت خواهد شد که 

در تفاوت بين درآمد مالياتی واقعی و بالقوه مشهود است.

را  موديان  مورد  در  ناعادالنه  مالياتی  بار  از  ناشی  نابرابری های  همچنين  مالياتی  شکاف 
برجسته می کند. برآورد و تحليل اين شاخص، مسائل مربوط به هدف طراحی نظام مالياتی 
خوب و ساده سازی آن را آشکار می کند و نشان می دهد چگونه پيچيدگی ممکن است منجر 
پايداری نظام  قانون شود.  از  پيروی  باال در  به دليل هزينه های  مالياتی  به کاهش تمکين 
مالياتی نيز از طريق بررسی روند ريسک های درآمد مشهود )درآمد وصولی مورد انتظار( در 

روند شکاف مالياتی در طول زمان آشکار خواهد شد.

در مطالعات و تحليل شکاف مالياتی با در نظر گرفتن و بررسی اينکه چه چيزهايی درآمدهای 
بالقوه مالياتی را تشکيل می دهند، اين سوال مطرح می شود که آيا نظام کنونی ماليات بهينه 
است يا خير؟ در واقع اين مطالعات تنها بر روی داليل عدم تمکين مالياتی در نظام فعلی 
تمرکز نمی کند؛ بلکه از نظر سياستی نيز به داليل شکاف مالياتی می پردازد و ممکن است 
نظام مالياتی بهتری تحت قوانين و مقررات جديد پيشنهاد دهد. لذا حقيقتا تخمين و تحليل 
شکاف مالياتی منافع متعدد و متفاوتی برای ذينفعان مختلف خواهد داشت. شکاف مالياتی 
برای جامعه )و نمايندگان منتخب آنها(، مهم است؛ زيرا که اين شاخص، شفافيت را در برابر 
هرگونه نابرابری و ناکارآمدی اقتصادی ناشی از عدم رعايت يا اتخاذ طرح های خاص سياست 

مالياتی فراهم می کند1.  

1.  Neil Warren,“Estimating tax gap is everything to an informed response to the digital era”, eJournal of Tax 

Research (2019) vol. 16, no. 3, pp. 536-577
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آثار برآورد و تحلیل شکاف مالیاتی

برآورد و تحليل شکاف مالياتی، مبنايی برای تدوين راهبرد نظام مالياتی فراهم می کند. تفکر 
در مورد شکاف مالياتی کمک می کند که چگونگی رخداد عدم رعايت تکاليف مالياتی درک 
و کشف شود. سپس با رفع علل عدم تمکين، سالمت کلی نظام مديريت ماليات بهبود پيدا 
می کند. تجزيه و تحليل شکاف مالياتی بينشی را ارائه می دهد که کدام راهبردها در کاهش 

شکاف مالياتی موثرتر هستند. 

فرار مالياتی عموما از روش های شناخته شده و تکراری انجام می شود. اما در برخی موارد 
شناخت پيچيدگی ها و الگوهای منحصر به فرد فرار مالياتی بسيار مشکل است. تحليل شکاف 
مالياتی کمک می کند که تعامل پيچيده بسياری از عوامل که باعث ناهمگونی قابل توجهی 

در فرار مالياتی با الگوهای اغلب منحصر به فرد و نه سيستماتيک می شود، شناسايی شود.

عميق  شناخت  و  پيگيری  که  است  اين  مالياتی  شکاف  مطالعات  عمده  مزايای  از  يکی 
پاسخ های رفتاری موديان در رابطه با يک ماليات خاص ممکن است به پاسخ هايی فراتر از 
آن مودی منجر شود و در واقع ممکن است نشانه هايی نمايان شود که به بيش از آن ماليات 
خاص مربوط می شود. به عنوان مثال ريشه نپرداختن ماليات مودی در مورد يک پايه مالياتی 
خاص، به مشاوران مالياتی مربوط شود که راه فرار مالياتی را در اختيار موديان قرار می دهند.

همه آماردانان دولتی به وضوح به اندازه گيری شکاف تمکين مالياتی عالقه دارند زيرا که 
اندازه  و  ملی  داده های حساب های  تشخيص صحت  بر  مستقيمی  اثرات  مالياتی  شکاف 
ارزش  بر  ماليات  زمينه  در  بريتانيا  و  اروپا  اتحاديه  اختالف  تجربه  دارد.  غيررسمی  اقتصاد 
به وسيله تحليل شکاف  بريتانيا  از کشف کالهبرداری  نمونه ای  افزوده و عوارض گمرکی 

مالياتی است1. 

1.  همان، ص 571
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شکاف مالياتی اطالعات مهمی را ارائه می دهد که به سازمان مالياتی به خصوص در درک 
عملکرد بلندمدت کمک می کند. شکاف مالياتی همچنين اطالعات مهمی را در مورد تمکين 
مالياتی و ميزان قانون مداری موديان به مردم ارائه می دهد و باعث ايجاد شفافيت بيشتر در 

نظام مالياتی می شود1.   

مالياتی  شکاف  ميزان  برآورد  ضمن   2019 سال  در  مفصل  گزارشی  در  نيز  اروپا  پارلمان 
کشورهای اروپايی و برشمردن برخی آثار برای شکاف مالياتی، توصيه هايی برای نحوه برآورد 
شکاف مالياتی ارائه نموده است. طبق اين گزارش، اگر سازمان های مالياتی بخواهند وظايفی 
را که دولت ها از آنها انتظار دارند به درستی انجام دهند، ضروری است که هر يک از آنها به 
صورت ساالنه شکاف مالياتی را برآورد کنند. برآورد برای هر سال برای کمک و هدايت آنها 

در سياست ها و اقدامات و همچنين اندازه گيری اثربخشی آن اهميت ويژه دارد.

اکثر برآوردهای شکاف مالياتی در حال حاضر فقط برای ماليات بر ارزش افزوده تهيه شده 
است. اين پايه مالياتی، نقطه خوبی برای شروع برآورد شکاف مالياتی است. ماليات بر ارزش 
افزوده ماليات بر گردش مالی در يک اقتصاد است. در نتيجه شکاف ماليات بر ارزش افزوده، 
تخمين خوبی از اقتصاد غيررسمی ارائه می دهد، که به نوبه خود ممکن است تخمين هايی 
را که بايد از شکاف های مالياتی ديگر انجام شود، ارائه دهد. با اين حال، شکاف های مالياتی 

پايه های ديگر نيز مهم هستند2. 

بنابراين به طور خالصه می توان گفت برآورد و تحليل شکاف مالياتی اهداف و آثار ذيل را 
به دنبال دارد:

1.  پايگاه اينترنتی دولت بريتانيا

2.  Murphy. Richard ,“ The European Tax Gap”, January 2019
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الف( اهداف:

• برآورد ميزان درآمدهای از دست رفته	
• ريشه يابی علل فرار مالياتی موديان	
• شناسايی نقاط مهم و گلوگاهی قوانين و فرآيندها	
• کشف ناعدالتی ها و نابرابری های مالياتی	

ب( آثار:

• افزايش تمکين از طريق کاهش پيچيدگی ها و ساده سازی قوانين و فرآيندهای نظام 	
مالياتی 

• هدفمندی اصالحات نظام مالياتی و کاهش بی ثباتی ها	
• کمک به افزايش شفافيت نظام مالياتی	
• شناخت و پيش بينی رفتار موديان در قبال سياست های مالياتی	
• کشف الگوهای پيچيده فرار مالياتی	
• تخمين اقتصاد غيررسمی و تحليل آن	
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بخش پنجم
جمع بندی و توصیه های سیاستی

تامين منابع درآمدی دولت از هر روشی به جز درآمد پايدار مالياتی با آسيب ها و مضراتی نظير 
تورم روبروست. در کوتاه مدت افزايش کارايی نظام مالياتی در تامين منابع درآمدی با وجود 
ساختار و قوانين فعلی، از مسير کاهش درآمدهای مالياتی از دست رفته )شکاف مالياتی( ميسر 
است. کاهش شکاف مالياتی نيازمند برآورد صحيح و مستمر آن توسط متولی جمع درآمدهای 

مالياتی، يعنی سازمان امور مالياتی کشور است. 

دارد  اهميت  رفته  دست  از  درآمدهای  دادن  نشان  دليل  به  تنها  نه  مالياتی  شکاف  برآورد 
بلکه می تواند نقاط مهم، حساس و گلوگاهی طراحی قوانين را که مديريت و اجرای آن را 
دچار خدشه کرده، شناسايی کند. عالوه بر اين، شکاف مالياتی می تواند شواهدی مبنی بر 
مثبتی  آثار  مالياتی  تحليل شکاف  دهد.  نمايش  را  مالياتی  ناکارآمدی طراحی سياست های 
از جمله پيش بينی و درک رفتار موديان در قبال سياست های مالياتی، کشف ناعدالتی ها و 
افزايش  امکان کاهش پيچيدگی ها و ساده سازی به منظور  ايجاد  نابرابری های مالياتی، 
تمکين، تحليل و اندازه گيری پايداری نظام مالياتی و درآمدهای آن، کمک به افزايش شفافيت 

نظام مالياتی و... به همراه دارد.

اهتمام جدی سازمان های مالياتی در سراسر جهان، نظير بريتانيا، کانادا، آمريکا، استراليا در 
برآورد شکاف مالياتی به طور مستمر و تالش برای کاهش هرچند ناچيز شکاف مالياتی نشان 
از اهميت اين شاخص دارد. اين کشورها به طور مداوم در پی کشف عوامل شکاف مالياتی و 

تالش برای کاهش اقتصاد غيررسمی هستند.

در شرايط فعلی نظام مالياتی ايران، مهم ترين اقدامات عملياتی جهت کاهش شکاف مالياتی 
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اقدامات کوتاه مدت و ميان مدت  بلندمدت در تغيير ساختار نظام مالياتی،  اقدامات  از  جدای 
است که اولين گام در اين زمينه بايد پايش و برآورد مستمر وضعيت شکاف مالياتی توسط 

سازمان امور مالياتی باشد.

سياست ها، راهبردها و راهکارهايی که بتواند با شکاف مالياتی در ايران مقابله کند و آن را 
کاهش دهد، نيازمند اولويت بندی و بومی سازی با عنايت به شرايط و الزامات اجرايی کشور 
است. نظارت و پايش مستمر عملکرد نظام مالياتی اقدام اوليه و اولويت داری است که از مسير 
برآورد شکاف مالياتی صورت می پذيرد و تحليل شکاف مالياتی، ابزار مناسبی برای ارزيابی 

عملکرد و شناسايی نقاط ضعف نظام مالياتی است. 

دو دليل اصلی و اولويت دار در بحث شکاف مالياتی وجود دارد که بايد برای مقابله با شکاف 
مالياتی و کاهش آن مدنظر قرار گيرد و بر اساس آن راهکارهای اولويت دار ارائه نمود. اين 

دو علت عبارتند از:

-عدم درک اهميت بحث شکاف مالياتی برای مسئوالن و فهم تفاوت آن با فرار مالياتی، 

-عدم برآورد شکاف مالياتی و نداشتن متولی مشخص برای برآورد، تحليل و کاهش آن

اقدام برای  اولين و مهمترين  اگر شکاف مالياتی مستمرا و به دقت برآورد و تحليل شود، 
کاهش شکاف مالياتی برداشته شده است. تمامی ريشه ها و دليل هايی که برای شکاف، فرار 
و اجتناب مالياتی عنوان می شوند ايراداتی نظير عدم قطعيت در عليت، حجم، ارتباط با ساير 
عوامل، تقدم و تاخر نسبت به ساير عوامل، ميزان اهميت و... دارند. مادامی که فضای ابهام و 
عدم دقت وجود داشته باشد، برنامه ريزی برای اقدام توجيه کافی ندارد و ممکن است منابع 

هدر برود و يا مشکل تشديد شود. 

مسئله ديگر که جزو زيرمسئله های اين موضوع است، عدم محاسبه اقتصاد غيررسمی است. 
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است.  اقتصاد غيررسمی  مالياتی، محاسبه  برآورد شکاف  پيش نياز  اشاره شد،  همانگونه که 
از آنجا که هيچ متولی مشخصی برای محاسبه اقتصاد غيررسمی وجود ندارد، محاسبه اين 
شاخص می تواند برکات ديگری نظير شناسايی نقاط تاريک و جرم خيز نظير فرصت های 

قاچاق، احتکار و پولشويی داشته باشد.

لذا اولين و مهمترين اقدام، شفاف سازی فضا و ايجاد قابليت ارزيابی و تحليل است. برآورد 
و تحليل شکاف مالياتی می تواند پايه اصالحات مالياتی از نظر ساختاری، قانونی، فرآيندی، 
نرم و حتی عوامل بيرونی باشد. در واقع درک کارايی نظام مالياتی به يک شاخص مناسب 

به نام شکاف مالياتی و يا نرخ تمکين داوطلبانه نياز دارد.

الزم است متولی برآورد شکاف مالياتی معين شود. بدين منظور متولی اصلی اين کار بايد 
به جهت تعارض منافع، مستقل از سازمان امور مالياتی باشد. از طرفی تخصص و دسترسی 
سازمان مالياتی به پرونده ها و داده های مالياتی بيشتر است و بايد از اين افراد در جريان برآورد 

شکاف مالياتی استفاده کرد.

دو طرح پيشنهادی برای تعيين متولی برآورد شکاف و تحليل آن وجود دارد. طرح اول اين 
است که متولی برآورد شکاف مالياتی، به جهت تخصص و تسلط، سازمان مالياتی باشد و 
برای تحليل، اعتبارسنجی و صحت سنجی محاسبات از کميته ای متشکل از دستگاهها و 
کارشناسان بيرون از سازمان مالياتی و دولت و ظرفيت تحليلی آن استفاده شود. طرح دوم 
نيز اين است که متولی برآورد شکاف مالياتی به کلی خارج از سازمان مالياتی باشد و صرفا 

برای تحليل و ارائه راهکار از ظرفيت سازمان امور مالياتی استفاده شود.

لذا اقدامات الزم که بايد پيرو اين مهم شکل گيرد به شرح زير است:

• مشخص نمودن متولی برآورد شکاف مالياتی	
• افزايش دانش در زمينه روش های برآورد شکاف مالياتی	
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• ارائه برآورد و گزارش ساالنه از شکاف مالياتی	
• تحليل شکاف مالياتی	
• ادارات 	 ارزيابی عملکرد سازمان و  ارائه و استفاده از شاخص های متنوع و کارا برای 

مالياتی بر اساس شکاف مالياتی
• پيشنهاد اقدامات الزم به منظور کاهش شکاف مالياتی و پيگيری اجرا و ارزيابی آن	
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