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 كل كشور 1396 الیحه بودجه سال بررسي

 يمالیات. درآمدهاي 6

 

 

 
 

 

 

 

 چکیده

بینی شده عنوان درآمدهای مالیاتی پیشهزار میلیارد ریال به 1.127معادل  1396در الیحه بودجه سال 

هزار میلیارد  1.038) 1395این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال  1است.

درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی )روند  6/8ریال( از رشدی معادل 

لی درآمدهای شود کل وصوبینی میپیش ماهه اول سال جاری( و سایر شرایط و تحوالت اقتصادی، 8

هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای  930( معادل 1395مالیاتی در سال جاری )

عملکرد برآورد شده نسبت به درصدی  21رشد حدود  1396مالیاتی )منابع عمومی( الیحه بودجه سال 

 رآمدها دارد. برآوردی در این بخش از دبود که این رشد نشان از پیشبرای سال جاری خواهد 

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحوالت صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی 

مالیات اشخاص  ویژهبهبینی شده در برخی از اجزا )رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیشنظر میکشور، به

رود برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار میافزوده(، با بیشحقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش

 93هزار میلیارد ریال )یعنی تحقق حدود  1.052حداکثر تا سقف  1396درآمدهای مالیاتی در سال 

 . شودبینی شده در الیحه از محل مالیات( محقق درصد از منابع پیش

 

 مقدمه

ادبیات اقتصاد بخش عمومی است. در ایران ساختار و ترکیب درآمدهای دولت از مباحث بسیار مهم 

درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی )ازجمله نفت خام( دو نوع مهم این درآمدها 

 قیمت شدید با توجه به نوسانات درآمدی منبع این به اتکای و نفتی شوند. اما درآمدهایمحسوب می

 توان،جمله می آن است. از داشته همراه برای اقتصاد ایران به را فراوانی و زیانبار نامطلوب رثاآ آن،

 افزایش تورم، ایجاد صنعت، و چون کشاورزی دیگر درآمدی منابع به توجه عدم و محصولیتک اقتصاد

 خصوصی هایبخش و تضعیف عمومی بخش گسترش کشور، پول ارزش کاهش ها،قیمت عمومی سطح

                                                 
ميليارد لاير است كه نسبت به  19.404، معادل 1396. منابع اختصاصي حاصل از درآمدهاي مالياتي در اليحه بودجه سال 1

اما بايد توجه شود که کل رقم مالياتي )مجموع كل رقم درآمدهاي مالياتي )مجموع اختصاصي و عمومي( بسيار ناچيز است. 
و فعاالن اقتصادي به دولت پرداخت شود و اين منابع يعني اختصاص حدود هاي مختلف عمومي و اختصاصي( بايد توسط بخش

به بخش دولتي  1396الخصوص بخش خصوصي در سال هاي مولد اقتصاد و عليهزار ميليارد لاير از منابع مالي بخش 1.146
 است.
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 آن تأثیر و در نتیجه هادولت سایر سیاسی تصمیمات از نفت قیمت تأثیرپذیری دیگر طرف از نام برد. را

 خیزنفت کشورهای تا شده موجب که است دیگری دالیل از صادرکننده کشورهای داخلی اقتصاد در

 هایهزینه برای نه را نفتی درآمدهای و باشند آن جایبه دیگری مناسب درآمدی هایدنبال جایگزینبه

 آینده هاینسل مندیبهره و تولیدی و صنعتی امور تقویت و زیربنایی جهت امور در که مصرفی، و جاری

 .کنند های آن صرفگذاریسرمایه از ناشی عایدات از

کننده مصارف تنها ابزار تأمینیافته، نههای اقتصادی کشورهای توسعهها در نظاممالیاتدر مقابل،  

شده نیز نقش  ها و راهبردهای اقتصادی تعیینبلکه در اجرای سیاستشوند، بودجه دولت محسوب می

دلیل مشکالت ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، در اقتصاد ایران بهند. کنبارزی ایفا می

های ساالنه ویژه در بودجهها در نظام اقتصادی بهگردد، اهمیت و اثربخشی مالیاتمیفرهنگی و سیاسی بر

البته با توجه به کاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر  .دان مورد توجه قرار نگرفته استچن

های جهانی نفت راه گریزی جز های گذشته و نیز کاهش شدید قیمتهای اقتصادی طی سالتحریم

گرفتن توجه بیشتر به افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت باقی نمانده است و یکی از دالیل پیشی 

در این امر  بایدسهم درآمدهای مالیاتی از سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در منابع عمومی را 

 جستجو کرد. 

تواند منجر به رشد درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در کل منابع عمومی عوامل متعددی می

تلف اقتصاد، میزان تورم، وضعیت های مخافزوده بخشگردد. وضعیت تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش

آیند. از منظر رشد اقتصادی حساب میو ساختار قوانین مالیاتی کشور ازجمله مهمترین این عوامل به

)با رشد  1394( نسبت به سال 1395درصد در سال  6ها حکایت از رشد مثبت اقتصاد )حدود بینیپیش

واحد درصد( مربوط به رشد  4ن رشد )حدود منفی و نزدیک به صفر( دارد. البته بخش اعظم ای

باشد. ازسویی های صنعت و خدمات در این رشد ناچیز میافزوده بخش نفت بوده و سهم بخشارزش

های سیاستعالوه است. بهیافته درصد(  3کاهش )حدود  1394نسبت به  1395دیگر میزان تورم در سال 

 1394های مستقیم در سال با تصویب قانون اصالحی مالیاتمعطوف به ایجاد اصالحات در نظام مالیاتی 

. البته همچنان مشکالت متعددی گریبانگیر نظام مالیاتی کشور حدودی مورد توجه قرار گرفته است تا

 اقتصادی، مختلف هایبخش در مالیاتی هاینرخ تعدد مالیاتی اطالعات جامع نظام است. فقدان

 بعضی کافی تسلط عدم ها،مالیات وصول فرآیند در شخصی نظرات مالمتنوع، اع و وسیع هایمعافیت

 مالیاتی هایحوزه از برخی در فساد مربوطه، و مقررات قوانین صحیح اجرای به مالیاتی مأموران از

 هاآسیب مهمترین ازجمله مالیات وصول تشخیص و فرآیندهای بر فنی هاینظارت بودن ناکافی دلیلبه

 ایران در مالیاتی تا نظام است شده باعث مجموع در که شوندمی محسوب مالیاتی نظامهای کاستی و

دنبال به کشورتوان گفت که نباشد. در مجموع می مندبهره الزم ییآکار از اجرا و نظارت هایحوزه در



 

 ___________________________________________________________  

 

 

3 

باید برای ایجاد درآمد مالیاتی پایدار  ،استنفتی  هایدرآمدجای بهدرآمد مالیاتی جایگزین کردن 

ها و بهبود سیستم مالیاتی کشور . این موضوع هم در گرو ایجاد زیرساختدقیقی داشته باشدریزی برنامه

 .های فرار مالیاتی در اقتصاد ایران استبستن تمام راههم مستلزم و 

 

 1396. نماي كلي از ارقام مالیاتي در الیحه بودجه سال 1

عنوان درآمدهای مالیاتی )منابع عمومی( هزار میلیارد ریال به 1.127معادل  1396الیحه بودجه سال در 

این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی )منابع عمومی( مصوب در قانون بودجه  1بینی شده است.پیش

توجه به روند فعلی درصد برخوردار است. با  6/8هزار میلیارد ریال( از رشدی معادل  1.038) 1395سال 

کل وصولی  1395شود در سال بینی میوصول درآمدهای مالیاتی و نیز سایر شرایط اقتصادی، پیش

درصدی مالیات  88هزار میلیارد ریال باشد )این رقم با فرض تحقق  930.683درآمدهای مالیاتی معادل 

 مالیاتي درست باشد بیني تحقق درآمدهاياگر فرض شود پیش 2.بر واردات صورت گرفته است(

درصد  21رشدی حدود  1396در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی )منابع عمومی( الیحه بودجه سال 

نسبت به رقم عملکردی قابل برآورد در سال جاری خواهد داشت. با توجه به سهم نسبتاً قابل توجه 

برآوردي هرگونه بیشصدی( در 35درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت در الیحه بودجه )سهم 

 1. جدول تواند اجراي بودجه را در عمل دچار مشکل كندمیزان وصول درآمدهاي مالیاتي ميدر 

ترکیب درآمدهای مالیاتی به تفکیک درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم )منابع عمومی( را نشان 

 دهد. می

                                                 
ميليارد لاير بوده است كه نسبت  19.404معادل  1396. منابع اختصاصي حاصل از درآمدهاي مالياتي در اليحه بودجه سال 1

 به كل رقم درآمدهاي مالياتي )مجموع اختصاصي و عمومي( بسيار ناچيز است.

ذکر است، آمار مربوط به ميزان ماليات بر واردات، در اختيار گمرک جمهوری اسالمی ایران بوده و ازسوی سازمان  شايان. 2

های این رقم مستلزم آگاهی از ميزان تجارت، درآمدهای ارزی، نرخ ارز و تعرفهعالوه نظر به اینکه شود. بهمالياتی گزارش نمی
 ای، محاسبات مربوط به آن ارائه خواهد شد.لذا در گزارش جداگانه ،گمرکی است
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 1396تا  1393هاي . تركیب درآمدهاي عمومي مالیاتي و اجزاي اصلي آن در سال1جدول 

 )میلیارد ریال(  

 .دریافتی از سازمان امور مالیاتیهای مختلف و دادههای مالی دولت در سالد عملکرهای گزارش :مأخذ

 دهد.سال قبل را نشان می عملکرد)*( ارقام داخل پرانتز در هر مورد رشد نسبت به 

 باشد.دوازدهم میارقام داخل پرانتز در این ستون درصد تحقق نسبت به مصوب هشت)**( 

 باشد.بینی درصد تحقق می)***( ارقام داخل پرانتز در این ستون و  پیش

 

 1.146، معادل 1396بینی شده برای سال و اختصاصی( پیشمجموع درآمدهای مالیاتی )عمومی  

 1.127هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی اختصاصی و  19هزار میلیارد ریال است. از این رقم حدود 

 باشد.عنوان بخشی از منابع عمومی بودجه میهزار میلیارد ریال نیز درآمد عمومی مالیاتی است که به

به این گزارش نیز رقم مربوط به درآمدهاي مالیاتي عمومي مدنظر  هاي مربوطدر تحلیل 

های موجود در لحاظ میزان تحقق درآمدهای مالیاتی متناسب با پتانسیل و ظرفیتهر چند که به است.

اقتصاد کشور، ضروری است که به رقم درآمد مالیاتی عمومی و اختصاصی توجه شود زیرا در نهایت این 

ای شود، اما از بابت تنظیم منابع بودجهن و فعاالن اقتصادی به نظام مالیاتی پرداخت میارقام توسط مؤدیا

هزار میلیارد ریال از محل  1.127عمومی، تحقق رقمی معادل عمومی از محل درآمدهایو تأمین منابع 

 حائز اهمیت است.  1396در سال  درآمدهای عمومی مالیاتی

 1393 1394 1395 1396 

 عملکرد 
 عملکرد

)*( 

 مصوب

)*( 

عملکرد  

 ماهههشت

 )**( 

 بینيپیش

 عملکرد

)***( 

 الیحه

)*( 

بیني یشپ

 عملکرد

)*( 

درصد 

 تحقق

 مالیات

 اشخاص حقوقی
240.047

287.637 

(20)

335.683 

(17)

198.297 

(89)

293.645 

(87)

358.661 

(22)

324.331 

(10)
90

94.038 مالیات بر درآمد
117.810 

(25)

140.724 

(19)

95.526 

(102)

139.705 

(99)

172.403 

(23)

164.052 

(17)
95

25.114 ثروتمالیات بر 
24.153 

(4-)

25.081 

(4)

16.708 

(100)

23.325 

(93)

29.550 

(27)

29.138 

(25)
99

 جمع

 هاي مستقیممالیات
359.199

429.600 

(20)

501.488 

(17)

310.531 

(93)

456.675 

(91)

560.614 

(23)

517.521 

(16)
9492

 مالیات بر

 کاالها و خدمات
217.026

246.747 

(14)

367.492 

(49)

244.995 

(100)

327.615 

(89)

394.886 

(20)
370.48894

133.426 مالیات بر واردات
115.542 

(13-)

169.300 

(46)

63.199 

(56)

146.393 

(86)

171.825 

(17)

163.850 

(12)
95

 هايجمع مالیات

 غیرمستقیم
350.452

362.289 

(3)

536.792 

(48)

308.194 

(86)

474.008 

(88)

566.711 

(19)

534.338 

(13)
94

 جمع كل

 درآمدهاي مالیاتي
709.651

791.889 

(12)

1.038.280 

(31)

618.725 

(89)

930.683 

(89)

1.127.325 

(21)

1.051.859 

(14)
93
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ی نیز برخی از آنها به جهت سهم عمده در کل درآمدهای مالیاتی از های مختلف مالیاتدر بین پایه

بینی وصول درآمد از این منابع باید با دقت نظر و احتیاط بیشتری اهمیت بیشتری برخوردارند و پیش

 د. این اجزا عبارتند از: پذیر صورت

 . مالیات اشخاص حقوقی، 1 

 . مالیات بر درآمد،2 

 وده.افز. مالیات بر ارزش3 

در این  1396رسد ارقام درآمدهای مالیاتی در الیحه سال نظر میبراساس برآوردهای کارشناسانه به 

های اقتصاد ملی و تحوالت سه بخش، براساس فروض خوشبینانه و احتماالً عدم توجه کافی به واقعیت

مدهای مالیاتی در یک برآوردی همراه است. امر واقع آن است که افزایش درآآن صورت گرفته و با بیش

رشد اقتصادی، رونق دالیل اقتصادی نظیر  تواند از چند منشأ مهم و اصلی ناشی شود. نخستاقتصاد، می

 های مالیاتی و سوم ارتقای توانرفتن نرخ .. دوم باال.و وکار، میزان تورم، حجم واردات و صادراتکسب

های رسیدگی و تشخیص مالیات ها( و تغییر روشاجرایی و اداری )کارآیی سازمان مجری قانون مالیات

 است. 

در ادامه به بررسی وضعیت هر یک از سه مؤلفه فوق و آثار انتظاری آنها بر وصول درآمدهای مالیاتی  

 پرداخته شده است. 1396در سال 

 

 . رشد اقتصادي و تورم 1-1

خواهند  یآت یهاسال یهایوصول زانیدهنده معالمت ،یاتیمال یاثرگذار بر درآمدها یعوامل اصل راتییتغ

ویژه از محل مالیات مشاغل و اشخاص هبود. بدین معنا که قسمت عمده وصولی درآمدهای مالیاتی )ب

است. بر همین اساس چنانچه  1395دیان در سال ؤمعطوف به عملکرد اقتصادی م 1396حقوقی( در سال 

وکار و رونق کسب های مختلف اقتصادیبخشافزوده ارزش ایش، افزشاهد رشد اقتصادی 1395در سال 

 ناحیه، این از مالیاتی درآمدهای افزایش انتظار باشند، برخوردار باالیی رشد از اسمی هایو یا قیمت شیمبا

 . بود نخواهد انتظار از دور

درصد  2/7های مجلس شورای اسالمی حکایت از رشد اقتصادی حدود برآوردهای مرکز پژوهش 

بخش نفت افزوده ارزش واحد درصد از این رشد مربوط به رشد 7/3دارد. البته حدود  1395برای سال 

گردد. بخش صنعت و خدمات ناچیز و رشد بخش ساختمان منفی برآورد میافزوده ارزش بوده است و رشد

غیرمرتبط به نفت  هايبخشافزوده ارزش به بیان دیگر با توجه به اندك بودن رشد اقتصادي و

ها توان از ناحیه رشد اقتصادي انتظار افزایش قابل توجهي در درآمدهاي مالیاتي این بخشنمي

دار اقتصادي تواند فشار مالیاتي بر مؤدیان شناسنامهاعتنایي به این موضوع ميداشت. بي
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تر شدن شرایط اي جز بد)مانند اشخاص حقوقي غیردولتي و مشاغل( را افزایش داده و نتیجه

 نخواهد داشت.  اقتصادي فعاالن و در نتیجه اقتصاد كشور را در پي

افزایش حجم صادرات  ،یاتیبر درآمد مال نفتی هایبا توجه به اثرگذاری مستقیم میزان درآمدالبته 

 نفتی هایمالیات پرداختی شرکتافزایش  هناحی از تواندمی آینده، سال و افزایش احتمالی قیمت نفت در

عالوه توفیق دولت در میزان به .کمک نماید آینده سال مالیاتی منابع به واردات افزایش حجم نیز و

ثیر قابل توجهی بر تحقق درآمدهای مالیاتی أای در سنوات مختلف، تتخصیص اعتبارات بودجه

مربوط به این بخش الخصوص در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی دارد. بنابراین میزان تحقق ارقام علی

بینی شده برای سال نیز می تواند عاملی در میزان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش 1396در بودجه سال 

 آتی باشد.

 ترپایین 1395 سال در هاقیمت عمومی سطح در افزایش میزان درخصوص تورم نیز امر واقع آن است که

ثیر منفی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در أبوده است که این موضوع نیز ت 1394سال  رد تورم میزان از

 خواهد گذاشت. نسبت به سال جاری سال آتی 

 

 ها و ساختار مالیاتي كشور. نرخ2-1

مالی دولت، اقدامات  تأمینمنظور افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در نظام های اخیر، دولت بهطی سال

 جادیبه عملیاتی کردن برخی از مراحل ا توانیاقدامات م نیا نیازجمله مهمترمتعددی را انجام داده است. 

 ستمیپروژه طرح جامع مالیاتی )س نیمهمتر یسازادهیپ ان،یمؤد ییو دارا یعملکرد ،یتیاطالعات هو گاهیپا

کردن  زهیاطالعات و مکان یاستان، توسعه فناور چنددر  اینمونهصورت ( بهیاتیاطالعات مال کپارچهی

مرحله از مراحل استقرار  هفت یتوأم با اجراافزوده ارزش بر اتینرخ مال شیافزا ،یاتیوصول مال یندهایفرآ

حکم  یفروش در اجرا زهیصاحبان مشاغل جهت نصب صندوق مکان یافزوده، الزام برخبر ارزش اتینظام مال

 یاتیمال یسهم درآمدها شیکه افزا ییاز آنجا ،نیبر ا( قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد. عالوه121ماده )

است، دولت قانون  یاتیمال نیازجمله در حوزه قوان یدولت، مستلزم انجام اصالحات ساختار یدر منابع عموم

 یاساس یمورد بازنگر میمستق یهااتیقانون مال ریاخ هیرا در قالب اصالح 1380مصوب  میمستق یهااتیمال

 ،هااتیاقدامات مهم دولت در حوزه مال گریاز د یی شده است.اجرا 1395سال  یابتدا ازقانون  نیقرار داده که ا

و « صندوق مکانیزه فروش»تقدیم الیحه و در دولت « افزودهمالیات بر ارزش» یحهال نهایی شدنبه  توانیم

( 78موجب ماده )مالیات به رداختها و مؤسسات عمومی غیردولتی به پها، نهادها، قرارگاهآستان الزام قانونی

توان انتظار داشت می 1کرد.( اشاره 2دولت ) یات مالراز مقر یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ

                                                 
هاي زيرمجموعه آن از پرداخت ماليات معاف رهبري آستان قدس رضوي و شركتمعظم مقامذكر است براساس اذن  شايان .1

 اند. گرديده
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که برای تشخیص و وصول مالیات  های مناسبیهای مکانیزه فروش و نیز ظرفیتبا افزایش استفاده از صندوق

 169های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است )ازجمله مواد براساس قانون جدید مالیات

ویژه در هی فرار مالیاتی( جلوی فرارهای مالیاتی در کشور گرفته شده و درآمدهای مالیاتی بانگارمکرر و جرم

  .حوزه مشاغل افزایش یابد

های ( شاهد کاهش برخی از نرخ1394های مستقیم )مصوب موجب قانون اصالحی مالیاتمقابل به در

 25درصد به  35های مستقیم از نرخ نهایی ( قانون مالیات131مالیاتی )ازجمله کاهش نرخ مالیاتی ماده )

حق تمبر سهام و  درصد و نیز کاهش نرخ حق تمبر سفته و برات از سه در هزار به نیم در هزار و کاهش

 (104) ماده های تکلیفی )موضوعها از دو در هزار به نیم در هزار ( و حذف برخی مالیاتالشرکه شرکتسهم

 نیز اثر کاهشی خواهد داشت.  1396مستقیم( هستیم که بر روی درآمدهای مالیاتی سال  هایلیاتما قانون

افزوده نیز با پایان یافتن قانون برنامه پنجم توسعه که براساس آن  هر سال درباره مالیات بر ارزش

افزوده ارزش شاهد عدم افزایش نرخ مالیات بر 1396در سال شد، درصد به نرخ آن افزوده می 1

ت و یک ها، پنج درصد مالیات سهم دول)سه درصد عوارض شهرداریدرصد  9و ثبات آن در میزان 

 درصد بخش سالمت( خواهیم بود. 

 

 . بررسي اجزاي درآمدهاي مالیاتي مستقیم و غیرمستقیم2

شوند. در های غیرمستقیم تقسیم میهای مستقیم و مالیاتکلی درآمدهای مالیاتی به دو بخش مالیات طوربه

میزان عملکرد این نوع از های مستقیم و غیرمستقیم، این بخش تالش شده است، ضمن بیان اجزای مالیات

ها با ارائه آمار و ارقام عملکردی چند سال اخیر تبیین شده و همچنین با توجه به وضعیت و شرایط مالیات

منظور وصول درآمدهای مربوطه، تحلیلی های اجرایی سازمان امور مالیاتی بهعمومی اقتصاد و ساختار و ظرفیت

 بررسی شود.   1396ی آنها در سال پذیرر جزء ارائه و میزان تحققبینی شده در الیحه در هاز ارقام پیش

 

 مستقیم و اجزاي آن. مالیات 1-2

درآمدها و مالیات بر ثروت(  های مستقیم از سه بخش اصلی )مالیات اشخاص حقوقی، مالیات برمالیات

تری دارند که در ادامه به های جزئیها، خود اجزا و زیربخشتشکیل شده است. هر یک از این بخش

 توضیح جزئیات هر یک از آنها پرداخته شده است. 

 . مالیات اشخاص حقوقي1-1-2

 حقوقی موارد زیر قابل ذکر است: در سرفصل درآمدهای مالیاتی اشخاص

درصد و نسبت  7، حدود 1395نسبت به مصوب سال  1396. ارقام پیشنهادی الیحه بودجه سال 1

 درصدی برخوردار شده است.  22از رشد  1395به رقم برآوردی عملکرد سال 
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ها، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که سهمی بالغ . مهمترین جزء در این بخش از مالیات2

ترتیب مالیات عملکرد دهد. پس از آن بهخود اختصاص میاشخاص حقوقی را بهدرصد از درآمدهای  66بر 

الحساب اشخاص حقوقی دولتی و مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی های دولتی، مالیات علیشرکت

 درصد قرار دارند. 2/0و  13، 20های به ترتیب با سهم

بینی نسبت به مصوب و پیش 1396 سال یحه بودجه. رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در ال3

 رسد با توجه به رشد ناچیزنظر میباشد. بهدرصد می 26و  4ترتیب به 1395عملکرد آن در سال 

بخش ساختمان، ضرورت حمایت از افزوده ارزش های صنعت و خدمات و رشد منفیبخشافزوده ارزش

های گسترده مالیاتی در قالب قانون رفع موانع اعطای برخی معافیتهای تولیدی در شرایط کنونی و بنگاه

موجب قانون اصالح قانون های تکلیفی اشخاص حقوقی غیردولتی بهتولید و همچنین حذف مالیات

برآوردی همراه بوده و ، رقم پیشنهادی برای این جزء با بیش1394های مستقیم مصوب تیرماه مالیات

 . گرددمحقق مي 1396درصد از رقم پیشنهادي براي سال  89ین حالت حدود تردر خوشبینانه

نسبت به رقم مصوب در  درصدي 18رشد منفي الحساب اشخاص حقوقی دولتی، با . مالیات علی4

نظر مواجه شده است. به 1395بینی عملکرد سال درصدی نسبت به پیش 11و رشد منفی  1395سال 

توان انتظار داشت عملکرد های دولتی در سال آتی بدتر از سال جاری باشد و لذا میرسد وضعیت شرکتنمی

 باشد. 1395بینی عملکرد آن در سال ، حداقل مشابه پیش1396این قلم از درآمدهای مالیاتی در سال 

درصدی نسبت به رقم مصوب در سال  48های دولتی، با رشد بسیار باالی . مالیات عملکرد شرکت5

، دور از انتظار 1395رسد با توجه به شرایط اقتصادی سال نظر میمواجه شده است. رشدی که به 1395

 امکان تحقق داشته باشد.  1396درصد از آن در سال  81شود تنها حدود بینی میبوده و پیش

 میلیارد ریال  689حدود  1396. مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی در الیحه سال 6

. دهدرا نشان مي 1395درصدي نسبت به قانون بودجه سال  30منفي  رشدبینی شده است که پیش

درصد از رقم مالیات در نظر گرفته شده برای نهادها و بنیادها در  25شود تنها می بینیپیششایان ذکر است 

  1.محقق گردد 1395سال 

رسد حداکثر حدود نظر می، به2انجام شده در جدول های . در مجموع و با توجه به محاسبات و برآورد7

 قابل وصول باشد.  1395بینی شده از محل مالیات اشخاص حقوقی در سال درصد از منابع پیش 90

 

  

                                                 
منظور برقراري عدالت هب(، 2)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به ( قانون الحاق برخي مواد 78. به موجب ماده )1

هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و ( قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه30آموزشي و اجراي اصل سي ام )
ي يهاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجراروستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه

 اند، به استثناي مواردي كه اذني كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكردهيهاي اجرافرمان امام و ساير دستگاه
، منابع حاصله صرفاً جهت باشندميافزوده ارزش موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات برولي فقيه وجود دارد 

اي كه به اين منظور تهيه و به نامهگيرد تا براساس آيينتوسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي
 رسد از اين محل منابعي در اليحه بودحه ديده نشده است.ه نظر ميب رسد، هزينه نمايد.ت وزيران ميئتصويب هي
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 )میلیارد ریال(  حقوقي و اجزاي آن . تركیب مالیات اشخاص2جدول 

عنوان

   

 عملکرد
 عملکرد

)*( 

 مصوب

)*( 

عملکرد  هشت 

 ماهه

 )**( 

 بینيپیش

 عملکرد

)***( 

 الیحه

)*( 

 بینيپیش

 عملکرد

)*( 

درصد 

 تحقق

 40،752 الحساب اشخاص حقوقی دولتیمالیات علی
420،36  

(94)  0

 دولتیهای مالیات عملکرد شرکت
326،36  

(110)  

 مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی
(16)  

9

 مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی
687،125  

(83)  

11 421

12
89

  قانون توسعه دریایی (3)و  (2)موضوع مواد  مالیات

  های دولتی درحال واگذاریالحساب شرکتمالیات علی

 مالیات اشخاص حقوقي
198.297 

(89)  

24

10
 همان. :مأخذ

 دهد.سال قبل را نشان می عملکرد)*( ارقام داخل پرانتز در هر مورد رشد نسبت به 

 باشد.دوازدهم میمصوب هشتارقام داخل پرانتز در این ستون درصد تحقق نسبت به )**( 

 باشد. بینی درصد تحقق می)***( ارقام داخل پرانتز در این ستون و  پیش
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 . مالیات بر درآمدها2-1-2

جزء تشکیل شده است.  6قابل مالحظه است، از  3طور که از اطالعات جدول مالیات بر درآمد همان

ترتیب مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات بر حقوق مهمترین اجزای مالیات بر درآمدها به

 شرح زیر قابل ذکر است:کارکنان بخش عمومی و مالیات مشاغل است. در این رابطه چند نکته به

نسبت به میزان مصوب و برآورد  1396کارکنان بخش عمومی در الیحه بودجه سال . مالیات حقوق 1

درصدی برخوردار بوده است. عملکرد هشت  12و  25ترتیب از رشدی حدود به 1395عملکرد آن در سال 

و برآورد عملکرد کل این سال حکایت از آن دارد که این قلم از درآمدهای مالیاتی  1395ماهه ابتدای سال 

حال الزم است که سیاست دولت درباره با اینش از میزان در نظر گرفته شده در قانون محقق شده است. بی

 های جدید و اثر آن بر مالیات مذکور مشخص شود.استخدام

نسبت به میزان مصوب و  1396. مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی در الیحه بودجه سال 2

درصدی برخوردار بوده است. با  21و  18تیب از رشدی حدود تربه 1395برآورد عملکرد آن در سال 

تر شرایط انداز نسبتاً شفافاجتماعی، چشم تأمینانه حقوق مشمولین قانون یهای سالتوجه به افزایش

 احتمال تحقق گذاران خارجی به کشورهای اقتصادی در سال آتی و نیز ورود برخی سرمایهتولید بنگاه

 وجود دارد.رقم در نظر گرفته شده 

بینی شده میلیارد ریال پیش 53.650رقم مالیات مشاغل معادل  1396. در الیحه بودجه سال 3

 1395و برآورد عملکرد آن در سال  1395است. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 

طه با مالیات بر مشاغل و رقم در نظر گرفته درصدی برخوردار شده است. در راب 40و  26ترتیب از رشد به

  :شده برای آن در الیحه چند نکته حائز اهمیت است

های مستقیم، که از ابتدای سال ( اصالحی قانون اصالح قانون مالیات131موجب ماده )به .1-3

حقیقی از  های مالیات بر درآمد اشخاصشده است، نرخ ااالجران مالیات مشاغل الزممؤدیبرای  1394

درصد کاهش یافته و همچنین فاصله طبقات مشمول یک نرخ مالیات  25تا  15درصد به  35تا  15

تواند به کاهش وصول درآمدهای مالیاتی از این ناحیه دامن افزایش پیدا کرده است که این هر دو می

های مستقیم مصوب الیاتموجب قانون اصالح قانون مهای تکلیفی مشاغل بهعالوه حذف مالیاتزند. به

 سازد. ، نیز مالیات دریافتی از این محل را با کاهش مواجه می1394تیرماه 

ستانی از این بخش بدون موضوع بسیار مهم در رابطه با مالیات بر مشاغل ظرفیت باالی مالیات .2-3 

م توفیق در وصول کننده مالیات است. عداعمال فشار و بار مالیاتی مضاعف بر مشاغل شناخته شده و پرداخت

درآمدِ متناسب از این بخش، دالیل مختلف و متعددی دارد. یکی از این عوامل، فقدان بانک اطالعات جامع 

توجهی از است. دلیل دیگر غیررسمی بودن بخش قابل اقتصادی اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی 

ها ها و مشاغل در نظام اقتصادی ایران است. موضوع دیگر نحوه تشخیص و وصول این نوع از مالیاتفعالیت
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توافقی است که این امر خود ناشی از کمبود امکانات و منابع  توسط سازمان امور مالیاتی به شیوه

های ماهر و کارآمد( مورد نیاز برای رسیدگی مالیات مشاغل، نبود زیرساخت الخصوص نیروی انسانی)علی

های مالیاتی مؤدیان این بخش و در یک کالم نظام سنتی تشخیص و مدرن و مکانیزه برای بررسی اظهارنامه

رده وجود آوها را بهعدالتی مالیاتی شده و برخی نارضایتیای که موجب بروز بیوصول مالیات است. شیوه

است. البته باید اذعان کرد که این رویه به نفع اکثر فعاالن اقتصادی )مشاغل( شده است زیرا اگر روند قانونی 

شد، شاید مالیات پرداختی آنها تا چند برابر نیز رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات در مورد آنها اجرا می

 یافت.افزایش می

رویه و فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش  1394سال  های مستقیم مصوبدر قانون مالیاتالبته 

مشاغل بهبود پیدا کرده است. الزام همه فعاالن این بخش به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، در نظر گرفتن 

های های اجرایی مناسب برای وصول نسبتاً دقیق مالیات در این بخش و همچنین اعمال جریمهضمانت

غیرمتعهد به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مکانیزه و اتوماسیون کردن فرآیند  دیانؤغیرقابل بخشش برای م

رسد با اصالحات انجام نظر می.. عمده این تحوالت بوده است. به.تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل و

دیان و تشخیص درآمد مشمول مالیات این گروه کاهش ؤشده، خطای سازمان امور مالیاتی در شناسایی م

مکرر، اجراي طرح جامع مالیاتي و الزام  169هاي موجود در ماده با توجه به ظرفیت دا کند.پی

رسد به نظر مي 1395هاي مکانیزه فروش در سال بسیاري از اصناف به استفاده از صندوق

توان جلوي بسیاري از فرارهاي مالیاتي در این بخش را گرفت و رقم در نظر گرفته شده در مي

هاي براي این بخش را محقق كرد. ولي در صورت نبود عزم جدي در استفاده از ظرفیت الیحه

ان جدید و وصول مالیات حقه از آنها ازسوي سازمان امور مؤدیقانوني موجود در شناسایي 

 درصد از رقم در نظر گرفته شده در الیحه محقق گردد. 86رسد بیش از نظر نميمالیاتي، به
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 )میلیارد ریال(  . تركیب مالیات )عمومي( بر درآمدها و اجزاي آن3جدول 

   

 عملکرد
 عملکرد

)*( 

 مصوب

)*( 

عملکرد  

 هشت ماهه

 )**( 

 بینيپیش

 عملکرد

)***( 

 الیحه

)*( 

 بینيپیش

 عملکرد

)*( 

 درصد تحقق

  مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی
102،33  

(113)  

 مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی
632،29  

(98)  

 مالیات مشاغل
719،27  

(98)  

 مالیات مستغالت
032،5  

(96)  

 های متفرقه درآمدمالیات
40 

(60)  

 (  قانون برنامه پنجم توسعه119مالیات موضوع ماده )

 مالیات بر درآمدها
526،95  

(102)  
 همان.: مأخذ

 دهد.سال قبل را نشان می عملکرد)*( ارقام داخل پرانتز در هر مورد رشد نسبت به 

 باشد.دوازدهم میارقام داخل پرانتز در این ستون درصد تحقق نسبت به مصوب هشت)**( 

 باشد.بینی درصد تحقق می)***( ارقام داخل پرانتز در این ستون و  پیش
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 . مالیات بر ثروت3-1-2

های مستقیم، مالیات بر ثروت است. ارقام مربوط به این بخش از های اصلی مالیاتیکی دیگر از سرفصل

میلیارد ریال تعیین شده است.  29.550معادل  1396درآمدهای مالیاتی )منابع عمومی( در الیحه سال 

ترتیب حاکی از افزایش حدود بینی عملکرد آن در سال جاری بهاین رقم نسبت به رقم مصوب و پیش

بر مطلب فوق، در رابطه با این پایه مالیاتی را مالحظه کنید(. عالوه 4درصدی است )جدول  27و  18

 :نکات زیر قابل ذکر است

درصد از کل درآمدهای مالیاتی را در الیحه بودجه سال  5/2کل رقم مالیات بر ثروت تنها حدود  .1

های مالیاتی در وصول منابع برای دولت از خود اختصاص داده است. لذا نسبت به سایر پایهبه 1396

 اهمیت کمتری برخوردار است. 

سهام از مهمترین اجزای مالیات بر ثروت  مالیات نقل و انتقال سرقفلی و مالیات نقل و انتقال .2

هستند که میزان رشد در نظر گرفته شده برای آنها نسبت به برآورد عملکرد در سال جاری به ترتیب 

 باشد.درصد می 32و  25

قابل  1396بینی شده در پایه مالیات بر ثروت در الیحه بودجه سال شود اعداد پیشبرآورد می .3

 باشند.  وصول میتحقق بوده و قابل 
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 )میلیارد ریال(          . تركیب مالیات )عمومي( بر ثروت و اجزاي آن4جدول            

 همان. :مأخذ

 دهد.سال قبل را نشان می عملکرد)*( ارقام داخل پرانتز در هر مورد رشد نسبت به 

 باشد.دوازدهم میارقام داخل پرانتز در این ستون درصد تحقق نسبت به مصوب هشت)**( 

 باشد.بینی درصد تحقق می)***( ارقام داخل پرانتز در این ستون و  پیش

.

عنوان

    

 عملکرد
 عملکرد

)*( 

 مصوب

)*( 

 عملکرد  هشت ماهه

 )**( 

 عملکرد بینيپیش

)***( 

 الیحه

)*( 

 عملکرد بینيپیش

)*( 
 درصد تحقق

  مالیات بر ارث
825،2  

(92)  

 های اتفاقیمالیات
31

(19)  

 مالیات نقل و انتقال سرقفلی
600،4  

(95)  

 مالیات نقل و انتقال سهام
630،3  

(106)  

 مالیات نقل و انتقاالت امالك
836،2  

(118)  

 حق تمبر و اوراق بهادار
785،2  

(99)  

 مالیات بر ثروت
707،16  

(100)
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 . مالیات غیرمستقیم و اجزاي آن2-2

 1های غیرمستقیم در دو بخش کلی مالیات بر کاالها و خدمات و مالیات بر وارداتاجزای سرفصل مالیات

گذشته  یهاسال طیآن  ی( و اجزایبر کاال و خدمات )عموم اتیمال بیترک 5شود. در جدول تعیین می

  ارائه شده است. 1396و برآورد عملکرد آن در سال 

 

 )میلیارد ریال(            . تركیب مالیات بر كاالها و خدمات اجزاي آن5جدول 

 عنوان

1393 1394 1395 1396 

 عملکرد
عملکرد 

)*( 

مصوب 

)*( 

عملکرد 

هشت 

 ماهه )**(

بیني پیش

عملکرد 

)***( 

 الیحه 

)*( 

بیني پیش

 عملکرد 

)*( 

درصد 

 تحقق

 32،188 های نفتیفروش فرآورده
32،341 

(48/0) 

45،269 

(40) 

38،443 

(4/127) 

52،059 

(115) 

47،756 

(3/8-) 

47،756 

(3/8-) 
100 

دو درصد مالیات سایر 

 کاالها )معوقه(
139 

133 

(3/4-) 

100 

(8/24-) 

82 

(123) 

110 

(110) 

100 

(91) 

100 

(1/9-) 
100 

عوارض خروج مسافر از 

 مرزهای کشور
2،720 

2،744 

(9/0) 

3،966 

(5/44) 

1،997 

(5/75) 

3،292 

(83) 

3،804 

(5/115) 

3،804 

(6/15) 
100 

 2،423 فروش سیگار
2،581 

(5/6) 

4،450 

(4/72) 

2،251 

(9/75) 

3،649 

(82) 

4،628 

(8/126) 

4،628 

(8/26) 
100 

 6،071 انتقال اتومبیلنقل و 
5،538 

(8/8-) 

7،438 

(34) 

3،814 

(78) 

6،545 

(88) 

7،336 

(112) 

7،336 

(1/12) 
100 

 6،446 گذاری خودروشماره
5،993 

(7-) 

7،716 

(29) 

6،362 

(7/123) 

8،488 

(110) 

11،061 

(130) 

11،061 

(3/30) 
100 

 167،040 افزودهمالیات بر ارزش
197،416 

(2/18) 

248،554 

(26) 

135،305 

(7/81) 

211،227 

(85) 

266،800 

(126) 

241،500 

(3/14) 
5/90 

درآمد حاصل از یک درصد 

افزوده ارزش نرخ مالیات بر

قانون  (37)موضوع ماده 

تنظیم بخشی از مقررات 

 2مالی 

-- -- 
50،000 

(--) 

21،416 

(2/64) 

42،245 

(5/84) 

53،400 

(4/126) 

50،000 

(4/18) 
6/93 

كاالها و  مالیات بر

 خدمات
217،026 

246،747 

(7/13) 

367،492 

(9/48) 

244،995 

(100) 

327،615 

(89) 

394،886 

(5/20) 

366،186 

(8/11) 
7/92 

 همان. :مأخذ

 دهد.سال قبل را نشان می عملکرد)*( ارقام داخل پرانتز در هر مورد رشد نسبت به 

 باشد.دوازدهم میبه مصوب هشتارقام داخل پرانتز در این ستون درصد تحقق نسبت )**( 

 باشد.بینی درصد تحقق می)***( ارقام داخل پرانتز در این ستون و  پیش

 باشد.بینی درصد تحقق می)***( پیش

                                                 
ها در کل درآمدهای مالياتی و ارتباط آن با ، با توجه به اهميت و سهم باالی این نوع از مالياتماليات بر وارداتدرباره  .1

 .ای تدوین و ارائه خواهد شد، گزارش تك برگي جداگانه 1396های تجاری در سال سياست
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 1396شده در بخش مالیات بر کاالها و خدمات الیحه بودجه  بینیپیشدر ارتباط با ارقام مالیاتی 

 دو نکته به ترتیب زیر حائز اهمیت است؛

 برآوردی معادلدر بخش مالیات بر کاالها و خدمات رقم پیشنهادی الیحه در مجموع از بیش .1

مربوط به قانون مالیات برآوردی عمدتاً در دو ردیف درآمدی میلیارد ریال برخوردار است. این بیش 28.700

 9معادل  1396در سال افزوده ارزش رخ داده است. نرخ مالیاتی اجرای قانون مالیات برافزوده ارزش بر

قانون تنظیم بخشی از مقررات  (37)درصد از این نرخ مربوط به بخش سالمت )موضوع ماده  1درصد است. 

ها از محل ها و دهیارینیز نرخ عوارض شهرداری درصد 3درصد مربوط به نرخ مالیات و  5(، 2مالی دولت 

 1396است. در بخش مالیات بر کاالها و خدمات الیحه بودجه سال افزوده ارزش اجرای قانون مالیات بر

 320.200جمعاً درآمد مالیاتی معادل افزوده ارزش بینی شده است که از محل اجرای قانون مالیات برپیش

افزوده ارزش میلیارد ریال از محل اجرای قانون مالیات بر 266.800دیف جداگانه )میلیارد ریال از محل دو ر

قانون تنظیم بخشی از  (37)درصد موضوع ماده  1میلیارد ریال از محل  53.400درصد مالیات و  5با نرخ 

 های فوق با لحاظ فرمولشده برای ردیف بینیپیشاما درآمدهای  1( حاصل شود.2مقررات مالی دولت 

 :دالیلو به 2افزودهمحاسبه درآمد حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزشو ساده سرانگشتی 

  3های قبلبرخالف سال 1396در سال افزوده ارزش عدم افزایش نرخ قانون مالیات بر ـ

تبع آن کاهش فروش و در نتیجه کاهش و بههای اقتصادی در برخی از بخشتداوم رکود امکان  ـ

 های جاری افزوده در سالشزان مشمول قانون مالیات بر ارمؤدیمالیات ابرازی از طرف 

از طرف فعاالن مستقر در  1396استرداد رقم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی مربوط به سال  ـ

 صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی  –مناطق آزاد تجاری 

برآوردی باعث شده است که سرجمع میلیارد ریال است. این بیش 28700بیش برآوردی معادل  دچار

میلیارد ریال برخوردار باشد. با توجه به  28.700برآوردی معادل مالیات بر کاالها و خدمات نیز از بیش

ناخالص داخلی و های ارائه شده در مورد تولید بینیمالحظات بیان شده و همچنین با در نظر گرفتن پیش

، مجموع رقم پیشنهادی برای درآمدهای قابل تحقق از محل اجرای 1396و  1395های نرخ تورم در سال

شود و هر گونه می بینیپیشمیلیارد ریال  291.500حدود  1396در سال افزوده ارزش قانون مالیات بر

مدهای مالیاتی به آطریق عدم تحقق درتواند کسری معادل این عدد را از برآوردی برای این رقم، میبیش

ضروری است ردیف درآمدی مربوط به مالیات کاالها و خدمات این اساس  بربودجه کل کشور تحمیل نماید. 

                                                 
هاي درآمدي منابع ها در رديفها و دهيارييردرصدي مربوط به عوارض شهردا 3. توجه شود سهم درآمدي حاصل از نرخ 1

 شوند.عمومي بودجه وارد نمي

 6به ترتيب زير است. در اين فرمول  1396در سال افزوده ارزش . فرمول سرانگشتي و ساده محاسبه درآمدهاي ماليات بر 2

 85و افزوده ارزش درصد سطح توليد ناخالص داخلي مشمول ماليات بر 40، 1396در سال افزوده ارزش يات بردرصد نرخ مال
هاي مالياتي سه ماه در اجراي قانون ماليات بر ديان است. با توجه به دورهؤدرصد نيز دامنه شموليت اجراي اين قانون براي م

درصد توليد  25درصد توليد ناخالص داخلي همان سال و  75هر سال شامل در افزوده ارزش افزوده، درآمد ماليات برارزش
 شود.ناخالص داخلي سال قبل را شامل مي

𝑉𝐴𝑇1396 = (𝐺𝐷𝑃1396 ∗
3

4
+ 𝐺𝐷𝑃1395 ∗

1

4
) ∗ 6% ∗ 40% ∗ 85% 

 برقانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود كه هر سال يك درصد به نرخ ماليات  (117)ماده  «2»براساس مفاد تبصره . 3

 اضافه شود.افزوده ارزش
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بینی شده برای مالیات میلیارد ریال تعدیل شود. در این شرایط ردیف درآمدی پیش 28.700 به میزان

 تواند تعدیل شود.میمیلیارد ریال  366.186ال به میلیارد ری 394.886کاالها و خدمات از رقم 

با عنوان مالیات  160168الیحه بودجه، ردیف درآمدی  5در بخش درآمدهای متفرقه جدول  .2

 ( با رقم پیشنهادی1396سال الیحه بودجه  «7»تبصره  «د»حاصل از مصرف سیگار )موضوع عوارض بند 

صورت گیرد.  دو تغییردر این بخش  شودپیشنهاد ميشده است.  بینیپیشمیلیارد ریال  000.13

الیحه به ترتیبی  «7»تبصره  «د»بند  «1-2»و  «1-1»های مربوط به جزءهای آن است که نرخ تغییر اول

( تصریح شده 6که در بخش بعدی گزارش درخصوص اظهارنظر کارشناسی در مورد احکام تبصره )جدول 

تواند آثار نامطلوبی در قالب گسترش عدم توجه به این مسئله می رازیمورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد 

قاچاق و واردات غیررسمی سیگار، تغییر نامطلوب ترکیب هزینه در بودجه خانوار و باال رفتن سهم دخانیات 

.. را در پی .وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صنعت دخانیات وهای پذیری برنامهدر آن و آسیب

حذف و معادل رقم پیشنهادی برای آن  160168این است که ردیف درآمدی  تغییر دومداشته باشد. 

الیحه در ذیل  «7»تبصره  «د»متناسب با تغییرات صورت گرفته در نرخ مالیات بر سیگار موضوع بند 

اضافه شود.  110514ه جدول مربوط به مالیات بر کاالها و خدمات با اضافه شدن ردیف جدیدی به شمار

در این صورت کل ارقام مربوط به مالیات کاالها و خدمات به اندازه رقم پیشنهادی برای ردیف اضافه شده 

 ، افزوده خواهد شد.(«7»تبصره  «د»مالیات بر سیگار موضوع بند  – 110514جدید )

 

 هاي درآمدهاي مالیاتيبندي و پیشنهادها در بخش ردیف. جمع3

با توجه به تحلیل مباحث در بخش اول و همچنین برآوردهای صورت گرفته درخصوص نحوه و میزان 

درآمدهاي مالیاتي در رسد نظر میهای آن، بهعملکرد درآمدهای مالیاتی در هر بخش و زیرمجموعه

 .باشندبرآوردي همراه ميبا بیش بخش منابع عمومي

رود از كل منابع مالیاتي گرفته، انتظار مي هاي انجامطور مشخص براساس بررسيبه

 93هزار میلیارد ریال، حدود  1.127، به میزان 1396)عمومي( در نظر گرفته شده براي سال 

 هزار میلیارد ریال در سال آتي محقق گردد.  1.052درصد از آن معادل 

 75.000ود شود از محل درآمدهاي مالیاتي در سال آتي، حدبیني ميبدین ترتیب پیش

 هزار میلیارد ریال عدم تحقق در منابع عمومي دولت وجود داشته باشد. 

 

 1396. بررسي احکام مالیاتي ماده واحده الیحه بودجه سال 4

و در هر مورد بررسی  1396ها در الیحه بودجه سال های مرتبط با مالیاتدر این بخش از گزارش تبصره

 پیشنهادهای مرکز ارائه شده است.
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 1396هاي مالیاتي الیحه بودجه سال . تبصره6جدول 

 پیشنهاد مركز بررسي كارشناسي مفاد تبصره آدرس

بند 

 «الف»

تبصره 

«6» 

( 84سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده )

های مستقیم مصوب قانون مالیات

و اصالحات بعدی آن در  3/12/1366

میلیون  یکصدوهشتاد، مبلغ 1396سال 

ین ی( ریال در سال تع180.000.000)

 شود. می

های ( قانون اصالحی مالیات84به استناد ماده )« 6»تبصره « الف»بند 

( که براساس آن معافیت مالیات بر درآمد ساالنه 1394مستقیم )مصوب 

بایست هر ساله در الیات حقوق از یک یا چند منبع، میمشمول م

بند های سنواتی مشخص گردد، ارائه شده است. براساس حکم بودجه

این تبصره، حقوق ماهیانه تا سقف یک میلیون و پانصد هزار تومان  «الف»

های ( قانون مالیات85گردد. طبق ماده )از پرداخت مالیات معاف می

مازاد بر این رقم و تا هفت برابر مشمول مالیات  مستقیم درآمد حقوق

( و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ بیست % 10ساالنه با نرخ ده درصد )

 %( است.  20درصد )

در تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق، توجه به خط فقر مطلق در جامعه 

 تواند فشاراز اهمیت بسزایی برخوردار است. عدم توجه به این موضوع می

مضاعفی به اقشار ضعیف جامعه وارد سازد. اگرچه آماری رسمی درخصوص 

برخی برآوردهای غیررسمی گردد ولی میزان خط فقر در ایران منتشر نمی

متوسط  طوربهنفر  4حکایت از آن دارد که برای خانوار شهری با جمعیت 

( 1.800.000درآمد ماهیانه حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان )

رسد، گردد. بر این اساس به نظر میخط فقر محسوب می 1395ی سال برا

 216.000.000افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در این تبصره تا رقم 

تومان در ماه( دارای توجیه اقتصادی بوده و  1.800.000ریال در سال )

کند. این در حالی است که به رفاه اقشار کم درآمد کمک قابل توجهی می

( قانون 84سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده )

و اصالحات  3/12/1366های مستقیم مصوب مالیات

 وشانزدهدویست، مبلغ 1396بعدی آن در سال 

( ریال در سال تعیین 216.000.000)لیون می

 شود.می
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دهد با افزایش سقف این معافیت تنها حدود هزار محاسبات نشان می

توان این میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت که می

 169های قانونی در دسترس ازجمله ماده کسری را با استفاده از ظرفیت

اغل( ها )ازجمله مالیات مشمکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی در برخی بخش

شود در مرحله تهیه بودجه صورت پیشنهاد میدر غیر اینجبران نمود. 

 برای سنوات بعد دولت این سقف را با توجه به خط فقر تعیین کند. 

بند 

 «ب»

تبصره 

«6» 

 بر مالیات قانون آزمایشی اجرای مدت

 و 17/2/1387 مصوبافزوده ارزش

 1396 سال پایان تا آن بعدی اصالحات

 شودمی تمدید

مهرماه افزوده ارزش ساله اجرای قانون مالیات بر 5دوره اجرای آزمایشی 

عدم ارائه به موقع  دلیلبهبه پایان رسیده و اجرای این قانون  1392سال 

می کردن آن از طرف دولت، عمالً با تمدید مهلت اجرای ئالیحه اصالح و دا

نیز  1396شود. در الیحه بودجه سال آن در قالب احکام بودجه میسور می

تصریح افزوده زشار ساله اجرای قانون مالیات برتمدید مهلت زمانی یک

افزوده ارزش صورت عدم تمدید دوره اجرای قانون مالیات بر شده است. در

، عمالً اجرای 1396قانون بودجه سال « 6»تبصره  «ب»در قالب مفاد بند 

ممکن نخواهد بود. بنابراین اگر حکم بند  1396این قانون از اول سال 

ت ردیف درآمدی تصویب نشود، در این صورت الزم اس «6»تبصره  «ب»

بینی شده در بخش درآمدهای مالیاتی میلیارد ریالی پیش 320.200

در دو افزوده ارزش )معادل ردیف درآمدی حاصل از اجرای قانون مالیات بر

بخش افزوده ارزش و مالیات برافزوده ارزش بخش جداگانه مالیات بر

حذف و  (2)قانون تنظیم مقررات مالی دولت ( 37)سالمت موضوع ماده 

بینی شده کاسته شود. این رویکرد این رقم از سرجمع منابع درآمدی پیش

ثر کرده و عمالً اجرای آن در أمنابع درآمدی مدنظر قانون را خیلی مت

 «6»تبصره  «ب»بند تصویب مفاد تبصره 
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این اساس و با توجه به در دستور كار  برشرایط فعلی مقدور نیست. 

در افزوده ارزش مي كردن قانون مالیات برئبودن الیحه اصالح و دا

دولت و به احتمال زیاد تقدیم آن از طرف دولت به مجلس در 

مورد « 6»تبصره  «ب»شود مفاد بند هاي آتي، پیشنهاد ميماه

 قرار گیرد. تأیید

بند 

 «ز»

تبصره 

«6» 

های نقل و انتقال حق واگذاری پرونده

 «6»تبصره  «ز»بند محل که در اجرای 

کل کشور  1395قانون بودجه سال 

نها قطعی نشده است، تابع قانون آمالیات 

و مقررات مالیات مستقیم )منصوب 

 باشد. ( و اصالحات بعدی آن می1366

 سال مقرر گردیده بود در 1395قانون بودجه سال  «6»تبصره  «ز»بند در 

 و قلن مالی، انضباط رعایت و مالیاتی درآمدهای تحقق منظوربه 1395

 و (% 5)درصد  پنج نرخ به معامالتی ارزش مأخذ به امالك قطعی انتقال

 معامالتی ارزش برابر ده مأخذ به محل واگذاری حق انتقال و نقل مالیات

 مالکان طرف از انتقال تاریخ در (% 30) درصد سی نرخ به مربوطه ملک

 .باشدمی حق صاحبان یا عین

های مستقیم قانون اصالحی قانون مالیات (59)این بند جایگزین ماده 

های ( قانون مالیات59( گردیده بود. براساس مفاد ماده )1394)مصوب 

 نرخ به و معامالتی ارزش مأخذ به امالك قطعی انتقال و نقل»مستقیم: 

 وجوه مأخذ به محل واگذاری حق انتقال همچنین و( % 5) درصد پنج

 از انتقال تاریخ در( % 2) درصد دو نرخ به و حق صاحب یا مالک دریافتی

 «.باشدمی مالیات مشمول حق صاحبان یا عین مالکان طرف

 

 

 

 «6»تبصره  «ز»بند تصویب مفاد تبصره 
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نسبت به  1395قانون بودجه سال  «6»تبصره  «ز»بند مقایسه 

خذ مالیات از أهاي مستقیم درخصوص ( قانون مالیات59ماده )

 محل واگذاري حق انتقال

 
 «6»تبصره  «ز»بند 

 1395 سال بودجه قانون

 قانون( 59) ماده

 مستقیم هایمالیات

 پایه مالیاتی
 معامالتی ارزش برابر ده

 ملک

 یا مالک دریافتی وجوه

 حق صاحب

 درصد 2 درصد 30 نرخ مالیاتی

 

قانون بودجه سال  «6»تبصره  «ز»بند اگرچه پایه مالیاتی تعریف شده در 

های مستقیم از شفافیت بیشتری ( قانون مالیات59نسبت به ماده ) 1395

خذ مالیات أبرخوردار بوده و به نوعی یک استانداردی برای پایه مالیاتی در 

از حق واگذاری انجام شده ولی این تغییر، برخی پیامدهای منفی را نیز 

 1395مشکالت متعددی را برای مردم در سال  در پی داشت و عمالً

عدالتی مالیاتی ها بروز بیین چالشوجود آورده است. یکی از مهمترین اهب

تر )واقع در مناطق و تشدید نابرابری به نفع واحدهای تجاری قوی

 تر یا واحدهای تولیدی است.تر( در مقابل واحدهای تجاری ضعیفمرغوب

، از یک طرف 1395قانون بودجه سال  «6»تبصره  «ز»بند براساس منطق 

های قدیمی و شناخته با بنگاه تأسیسزههای تجاری تاتفاوتی میان بنگاه

های داری میان بنگاهاشود و از طرف دیگر، تفاوت معنشده گذاشته نمی

تجاری واقع شده در مراکز تجاری با سایر مناطق شهر گذاشته نخواهد 
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 تأسیسشد. به بیان دیگر براساس منطق تبصره مذکور، خواه مغازه تازه

در یک مرکز تجاری واقع شده باشد یا یک محل باشد یا قدیمی و یا آنکه 

دور افتاده از منطقه تجاری، مالیات حق واگذاری محل برای آنها تقریباً 

یکسان خواهد بود که این با منطق عدالت مالیاتی در تعارض است. عدالت 

کند، مالیات انتقال حق واگذاری محل در مواردی که مالیاتی حکم می

ای که طی سالیان تجاری واقع شده و یا در مورد مغازهمغازه در یک مرکز 

ای شده است باالتر از مغازه متمادی صاحب یک حق کسب و پیشه

باشد. علت بروز چنین  تأسیسدورافتاده از مرکز تجاری یا مغازه تازه

های معامالتی ارزش آن است کهزند، عدالتی دامن میپیامدی که به بی

قانون بودجه قرار گرفته  «6»تبصره  «ز»بند الیات در که مبنای محاسبه م

که حالیاست، در نقاط مختلف شهر اختالف کمی با یکدیگر دارند، در

 (59)ارزش روز آنها )که مبنای محاسبه مالیات حق واگذاری در ماده 

 شدت با یکدیگر متفاوت است. های مستقیم بود( بهقانون مالیات

که  1395قانون بودجه سال  «6»تبصره  «ز»بند چالش بعدی در رابطه با 

 تمایز شده است عدم ق.م.م( 59بازگشت به مفاد ماده ) تمنجر به درخواس

تولیدی  اداری، واحدهای نظیر هاکاربری سایر با تجاری واحدهای میان

های ( قانون مالیات59وجود آمده در مفاد ماده )هاست. توضیح آنکه تغییر ب

 «ز»بند موجب مالیات انتقال حق واگذاری محل به مستقیم درخصوص

شود که مالیات پرداختی باعث می 1396قانون بودجه سال  «6»تبصره 

برخی واحدهای غیرتجاری بابت حق واگذاری محل نظیر واحدهای 

تولیدی، مطب پزشکان، دفتر وکال و یا واحدهای اداری که فعالیت آنها ذاتاً 
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پذیرد، نسبت به حالت قبل به شدت صورت میدر متراژهای باالتری 

های شدید در موارد فوق )اماکن غیرتجاری(، افزایش یابد. علت این افزایش

های معامالتی ملک )اعم از عرصه و اعیان( مالك عمل قرار گرفتن ارزش

که ارزش روز است. درحالی 1395قانون بودجه  «6»تبصره  «ز»بند در 

های قانون مالیات (59)ی )که مالك عمل در ماده هر مترمربع حق واگذار

ویژه واقع هخذ مالیات حق واگذاری بود( برای یک کارخانه )بأمستقیم در 

 های صنعتی( یا یک مطب پزشک بسیار پایین است.در شهرك

بند 

 «ح»

تبصره 

«6» 

 در تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان

 برخیافزوده ارزش بر مالیات 1396 سال

 مشمول حقیقی انمؤدی هایگروه از

 در که راافزوده ارزش بر مالیات قانون

افزوده ارزش بر مالیات زنجیر آخر حلقه

 و فروش میزان براساس را گیرندمی قرار

 بخش آن فعالیت ارزش ضریب اعمال

 نماید تعیین

تصویب این حکم در قانون سازمان امور مالیاتی درصدد است با  -

در مورد طیف افزوده ارزش ، اجرای قانون مالیات بر1396بودجه سال 

های آخر )عمدتاً اصنافی ان حقیقی مشمول واقع در حلقهمؤدیوسیعی از 

فروشان و...( که مالیات خرید خود را پرداخت فروشان، سنگمانند آهن

همچون میزان فروش یا اعمال ضریب،  یهایکرده باشند را براساس مالك

آنها را دریافت افزوده ارزش محاسبه و با پذیرش اعتبار مالیاتی آنها مالیات

 شود تا پرونده مالیات برکند. ارائه مجوز اجرای این حکم باعث می

افزوده اشخاص حقیقی مشمول و مستقر در حلقه آخر که تاکنون ارزش

ان با مؤدیتعیین تکلیف شود و این گروه از دالیل گوناگونی بسته نشده، به

سنوات قبل خود، مفاصای مالیاتی خود را افزوده ارزش پرداخت مالیات

بنابراین تصویب این بند موجب تعیین تکلیف بسیاري دریافت کنند. 

بالتکلیف در بخش اصناف افزوده ارزش هاي مالیات براز پرونده

 شود،ي این بخش كاسته ميهاي مالیاتخواهد شد و از حجم پرونده

 است مالیات بر مکلف سازمان امور مالیاتی -«ح»بند 

ان اشخاص حقیقی مؤدیهای از گروهافزوده ارزش

را که در حلقه آخر افزوده ارزش مشمول مالیات بر

و مالیات گیرند قرار میافزوده ارزش زنجیره مالیات بر

خرید آنها در حلقه قبلي پرداخت شده است را تا 

براساس  1396پایان آخرین دوره مالیاتي سال 

فعالیت آن افزوده ارزش میزان فروش و اعمال ضریب

 .بخش تعیین نماید
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ان با حجم فعالیت کم و مؤدیاگرچه این شیوه دریافت مالیات از   -

تواند در نهایت منجر به هزینه است و میمحدود، منطقی و کم

ان اشخاص حقیقی مستقر در مؤدیحساب مالیاتی جمع کثیری از تسویه

روش  حلقه آخر شود، اما باید دقت شود که برای صدور مجوز برای این

رعایت افزوده ارزش ستانی الزم است برخی از قواعد قانون مالیات برمالیات

سازی این قانون در مورد این گروه از شود تا مکانیسم حسابداری و شفاف

 محدود به مالیات بر اوالً ل نشود.  حکم مندرج در متن الیحهئان زامؤدی

است و نسبت به تعیین تکلیف سنوات قبل  1396سال افزوده ارزش

 تفاوت است.ان مدنظر بیمؤدی

ان اشخاص حقیقی مستقر مؤدیتسری حکم این بند در الیحه به همه  ثانیاً

در حلقه آخر بدون توجه به پرداخت یا عدم پرداخت مالیات خرید و 

 پذیرش اعتبار مالیاتی آنهاست.

به ترتیبی که  «6»تبصره  «ح»بند مفاد  شودپیشنهاد مياین اساس  بر

 بیان شده مورد اصالح و بازنگری قرار گیرد.

بند 

 «ط»

تبصره 

«6» 

 جمهوری انتظامی نیرویـ  «ط»بند 

 تعویض از قبل است مکلف ایران اسالمی

( 43) ماده موضوع خودرو انواع پالك

 به نسبتافزوده ارزش بر مالیات قانون

 انتقال و نقل مالیات دریافت قبض کنترل

 جدول مطابق شده یاد ماده موضوع

اخیراً و با مطرح شدن مسائل مربوط به اعتبار سندهای صادره از طرف 

دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی درخصوص اموال منقول )خودروها(، 

ان موضوع نقل و انتقال این اموال پس از دریافت برگ سبز مؤدیبرخی از 

صادره از طرف نیروی انتظامی در فرآیند تعویض پالك، خود را ملزم به 

دانند. از ضور در دفاتر اسناد رسمی برای دریافت سند از این نهاد نمیح

وانتقال اموال منقول دفاتر اسناد آنجا که محل وصول و ایصال مالیات نقل

الحاق  «6»تبصره  «ط»عبارت زیر به انتهاي بند 

 شود:

عدم کنترل و همچنین عدم ارسال فهرست رسیدهای »

سازمان امور مالیاتی  بهبند پرداخت مالیات موضوع این 

کشور، تخلف محسوب شده و مطابق قوانین و مقررات 

 «ذیربط با متخلف یا متخلفین برخورد خواهد شد



 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

 

25 

 پیشنهاد مركز بررسي كارشناسي مفاد تبصره آدرس

 از کشور مالیاتی امور سازمان اعالمی

 نماید اقدام وی وکیل یا و معامل

 

ان به مؤدیاند، در این شرایط و با عدم مراجعه برخی از رسمی تعیین شده

نقل و انتقال این دفاتر برای دریافت سند از این نهاد، بحث وصول مالیات 

شود. بنابراین این حکم برای خودروهای انتقال یافته عمالً منتفی می

 جلوگیری از فرار مالیاتی در این بخش منظور شده است.

نکته مهمی که درخصوص حکم این بند وجود دارد این است که در این 

بینی نشده است مثالً اگر نیروی انتظامی در حکم ضمانت اجرایی پیش

تعویض پالك، فیش واریزی مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو فرآیند 

یا سایر اموال منقول را مالحظه نکرده و اقدام به ارائه خدمات کند در این 

شده به ترتیب  براي این منظور حکم بند یادصورت تکلیف چیست؟ 

بیان شده مورد اصالح و بازنگري قرار گرفته و براي آن ضمانت 

 ي شده است.بیناجرایي پیش

بند 

 «د»

ه تبصر

«7» 

 و تولید 1396 سال ابتدای از ـ«د»بند 

 دخانی محصوالت و سیگار انواع واردات

 قانون موضوع عوارض و مالیات برعالوه

 مالیات مشمول افزوده،ارزش بر مالیات

 :است زیر شرحبه

 تولید سیگار انواع پاکت هر مالیات .1-1

 و درصد( 20)  بیست میزان به داخلی

 قیمت درصد( 30) سی میزان به وارداتی

 .گرددمی تعیین فروشیخرده

دخانی در شرایط فعلی اقتصاد ایران  وضع مالیات بر سیگار و محصوالت

رو الزم است در گیرد. ازاینتقاضا صورت میعمدتاً با هدف کنترل طرف 

  :سیاستگذاری این موضوع، چند مسئله مهم

توجه به کشش قیمتی تقاضا و مختصات اقتصادی و اجتماعی  .1

 کنندگان سیگار و محصوالت دخانی، مصرف

گذاری، تولید و اشتغال مرتبط توجه به مسائل مربوط به سرمایه .2

 ،با صنعت دخانیات و ملزومات آن

بحث تجارت دخانیات و سیگار در دو بخش بازرگانی داخلی و  .3

دخانی(، در نظر  خارجی )واردات، صادرات و قاچاق دخانیات و محصوالت

 «د»بند  «3»و جزء  «1-2»، «1-1» يمفاد اجزا

 به ترتیب زیر اصالح شود: «7»تبصره 

 به داخلی تولید سیگار انواع پاکت هر مالیات .1-1

( 15) پانزده میزان به وارداتی و درصد( 10) میزان ده

 .گرددمی تعیین فروشی خرده قیمت درصد

 یا معسل تنباکوی و پیپ توتون انواع مالیات .2-1

( 10) ده میزان به داخلی تولید مصرف آماده سنتی

 قیمت درصد( 15) سی میزان به وارداتی و درصد

 .گرددمی تعیین فروشیخرده
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 تنباکوی و پیپ توتون انواع مالیات .2-1

 داخلی تولید مصرف آماده سنتی یا معسل

 به وارداتی و درصد( 20) بیست میزان به

 قیمت درصد( 30) سی میزان

 .گرددمی تعیین فروشیخرده

 از تجارت و معدن صنعت، وزارت .2

 : است موظف 1396 سال ابتدای

 و سیگار انواع فروشیخرده قیمت. 1-2

 مالیات محاسبه مأخذ دخانی محصوالت

 برای و ذیربط مراجع به را بند این موضوع

 .نماید اعالم محصول پاکت روی بر درج

 امور سازمان برخط دسترسی امکان. 2-2

 اطالعاتی سیستم به کشور مالیاتی

ممکن است غافل شدن از این مسائل نتایج عکسي غیر گرفته شود. 

 دنبال داشته باشد.را به سیاستگذاراز هدف 

تعدد مالیات و عوارض  شده و همچنین با در نظر گرفتن مالحظات یاد

 «1»موضوع جزء افزوده ارزش درصد مالیات بر 12دریافتی از سیگار ) 

عوارض افزوده ارزش درصد قانون مالیات بر 3، (16)تبصره ذیل ماده 

درصد حقوق  4افزوده، قانون مالیات بر ارزش 38ماده  «ب»بند موضوع 

قانون تنظیم  (69)ماده  «ب»بند گمرکی، حق انحصار و عوارض موضوع 

به منظور رعایت شود پیشنهاد مي((؛ 2بخشی از مقررات مالی دولت )

گانه مطرح شده )استفاده از ابزار مالیاتی برای کنترل طرف مالحظات سه

تقاضا در حد توان و کارکرد این سیاست، رعایت مسائل و مصالح مربوط 

بخش با  های صورت گرفته در اینگذاریبه صنعت دخانیات و سرمایه

آن و همچنین افزوده ارزش هدف درونی کردن گردش مالی، اشتغال و

برای تولید  1-2و  1-1های های منظور شده در ردیفکنترل قاچاق(، نرخ

دلیل پیشنهاد تعدیل نرخ مالیات  1داخل و واردات تعدیل شوند.

 در مقرر احکام کلیه تابع ماده این موضوع مالیات. 3

 امور سازمان. بود خواهدافزوده ارزش بر مالیات قانون

 را تبصره این موضوع مالیات است مکلف کشور مالیاتی

ذیل  110514 شماره درآمدی ردیف به را آن و وصول

 قانون این 5 درآمدهای مالیات بر کاال و خدمات جدول

 .نماید واریز کشور کل داریخزانه نزد

با اعمال اصالحات فوق اوالً الزم است ردیف درآمدی  -

تحت عنوان درآمدهای متفرقه  5از جدول  160168

حذف شود. ثانیاً ردیف درآمدی جدیدی با شماره 

عوارض مالیات بر سیگار »تحت عنوان  110514

ذیل مالیات بر کاالها و  ««7»تبصره  «د»موضوع بند 

م است مجموع خدمات اضافه شود. در این صورت الز

درآمدهای مالیات بر کاالها و خدمات معادل رقم 

بینی شده )نصف رقم پیشنهادی الیحه یعنی پیش

                                                 
ميليارد نخ  40ميليارد نخ است. از مجموع اين رقم حدود  60 . براساس اطالعات ارائه شده از طرف برخي مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات كارشناسي، كل مصرف ساليانه سيگار در كشور معادل1

این باورند که سيگار در اقتصاد  بر گروه اولوجود دارد. دو نگرش كلي شود. در مورد ماليات بر سيگار صورت قاچاق وارد كشور ميميليارد نخ نيز به 6تا  4ود ميليارد نخ واردات رسمي و حد 16تا  14توليد داخل، 
خذ محاسبه ماليات و عوارض بر سيگار أبيان استدالل خود به این موضوع اشاره دارند که مهای متعدد، بازهم ارزان است و این امر باعث رواج مصرف آن شده است. این گروه در ها و مالياتایران عليرغم عوارض
 کشورهایاثر شدن انواع ماليات و عوارض بر قيمت سيگار شده و در نهایت مصرف سيگار را محدود نکرده است. این گروه همچنين معتقدند بررسی تجربه فروشی نبوده و این باعث بیبراساس قيمت خرده

دهد. البته مبارزه با پدیده قاچاق موضوعی است که باید به طور شدت کاهش میدهنده این واقعيت است که افزایش قيمت دخانيات ميزان مصرف این کاال را بهمختلف و تجربيات سازمان بهداشت جهانی نشان
خاصيت کند. همچنين این گروه معتقدند پراکندگی و گستردگی انواع عوارض و ياست مالياتی با هدف کنترل مصرف سيگار را بیتواند سهمزمان با اعمال سياست مالياتی مدنظر قرار گيرد و عدم توجه به آن می

ها در ان ارزیابی آثار اعمال این نوع سياستدنبال داشته و امکهای اجرایی در این موضوع را بهولين دستگاهئماليات دریافتی از سيگار عالوه بر مشکل تنقيح قوانين، سردرگمی مردم، فعاالن اقتصادی و مس
 کند.الخصوص ميزان مصرف را سخت و بعضاً غيرممکن میهای مختلف علیبخش

خيلی بر ميزان مصرف آن اثر نداشته بلکه هزینه ن آسيگار و مواد دخانی کم کشش بوده و افزایش قيمت  اولا کنند. با رویکرد گروه اول مخالف بوده و چندین دليل در مخالفت خود به ترتيب زیر بيان میگروه دوم 
گذاری، واردات، صادرات، قاچاق و کشاورزی عدم توجه به اقتصاد دخانيت و مسائل مربوط به توليد داخل، سرمایه ثانياا های خانوار محدودیت ایجاد کند. تواند از این راه بر سایر هزینهثر کرده و میأسبد خانوار را مت
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 انواع و سیگار توزیع و تولید واردات،

 .نماید فراهم را خانید محصوالت

 کلیه تابع ماده این موضوع مالیات. 3

 بر مالیات قانون در مقرر احکام

 امور سازمان. بود خواهدافزوده ارزش

 موضوع مالیات است مکلف کشور مالیاتی

 ردیف به را آن و وصول را تبصره این

 شماره جدول 160168 شماره درآمدی

 کشور کل داریخزانه نزد قانون این( 5)

 .نماید واریز

 کلیه قانون، این شدن االجراالزم با. 4

 انواع واردات و تولید بر عوارض و مالیات

 استثنای به دخانی محصوالت و سیگار

 حق ورودی، حقوق افزوده،ارزش بر مالیات

 الحاق قانون (69) ماده «ب» بند و انحصار

درصد عوارض و مالیات موضوع  15با احتساب ن است كه آمنظور شده 

درصدی منظور شده به  30و  20های و نرخافزوده ارزش مالیات برقانون 

پایه قیمت بازاری سیگار و همچنین اضافه شدن حقوق ورودی، حق 

 به مواد برخی الحاق قانون (69) ماده «ب»بند انحصار و عوارض موضوع 

به این ارقام؛ قیمت فروش  (2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

این افزایش ای خواهد داشت. خل افزایش قابل مالحظهسیگار در دا

كنندگان این كاال با در نظر تواند آثار مختلفي را در رفتار مصرفمي

گرفتن طبقه اجتماعي، سطح درآمد و میزان در دسترس بودن 

 كاالهاي جانشین سیگار داشته باشد.

الیاتی تصریح شده است سازمان امور م «7»تبصره  «د»بند  «3»در جزء  -

مالیات بر سیگار را وصول افزوده ارزش با مکانیسم اجرای قانون مالیات بر

)ردیف درآمدهای متفرقه( واریز کند. درآمد  160168و در ردیف درآمدی 

 13000مالیات بر سیگار حاصل از اجرای مفاد این بند در الیحه بودجه 

جلوگیری از شود برای بینی شده است. پیشنهاد میمیلیارد ریال پیش

بردن شفافیت مالی و همچنین  متفرق شدن درآمدها و همچنین باال

نصف شدن  دلیلبهمیلیارد ریال  6500رقمی معادل 

( 1-2و  1-1بینی شده در بندهای نرخ مالیاتی پیش

 .برای ردیف درآمدی جدید، افزایش یابد

                                                 
های آن بيشتر شود. این گروه داشته و هزینه این اقدام از فرصت فایده آثار ناگواری در پی -تواند مطابق تحليل هزینه منظور کنترل مصرف این کاال میهای مالياتی بهو و اعمال یک طرفه سياستتوتون و تنباک

کند. کند بلکه قاچاق را تشدید میاینکه مصرف داخل را کنترل نمی برنخ در داخل و حجم عظيم قاچاق، اعمال ماليات سنگين عالوهميليارد  50ميليارد نخ در هر سال و توليد  16تا  14معتقد است با توجه به واردات 
دهد کننده را به سمت سيگار ارزان وارداتی یا قاچاق شده سوق میگران داخلی، مصرف این باورند که توليد سيگار ارزان در خارج و واردات قانونی یا قاچاق آن به داخل در مقابل سيگار طرفداران نظریه گروه دوم بر

 که شاید کيفيت و استاندارد الزم را نداشته و در نهایت هزینه بهداشت و درمان را افزایش دهد.
های فروشی است حداقل در مورد سيگار وارداتی صادق نيست. چراکه یکی از روشخردهخذ محاسبه و دریافت ماليات و عوارض در اقتصاد ایران بسيار پایين تر از قيمت أشود قيمت و ماین که گفته می ثالثاا 

این  شده ارزش کاال در گمرک محاسبه و ماليات و عوارض قانونی بر فروشان از این قيمت یادفروش و خردهفروشی کاال در بازار است و پس از کسر سهم سود عمدهگذاری کاال در گمرک، دریافت قيمت خردهارزش
فروشی فاصله قابل توجهی دارد، قابل قبول نيست. هر چند منتقدین این شود، بنابراين این استدالل که پایه محاسبه و دریافت اخذ عوارض و ماليات از سيگار بسيار پایين بوده و از قيمت خردهقيمت بسته می

ميليارد نخ سيگار توليدی در داخل اساساً موضوعيت ندارد و فاصله  40تا  35ميليارد نخ در سال است موضوعيت داشته باشد در مورد  15ود ایده بر این باورند که حتی اگر این موضوع برای سيگار وارداتی که حد
 شود.به و دریافت میفروش محاسبوده و عوارض و ماليات نيز به قيمت تحویل کارخانه به اولين عمده زيادفروشی این بخش از سيگار عرضه شده فروشی و عمدهقيمت خرده
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 از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی

 .گرددمی لغو( 2) دولت مالی مقررات

های اجرایی در اجرای احکام قانونی، این ردیف از درآمدها عملکرد سازمان

به سرجمع ردیف درآمدی مربوط به مالیات بر سیگار )ردیف درآمدی 

ها های غیرمستقیم )مالیات کاالبینی شده در بخش مالیات( پیش110506

و خدمات( اضافه شود. در این شرایط ضروری است منابع عمومی مربوط 

 میلیارد ریال )با اضافه شدن 4.628از رقم  110506به ردیف درآمدی 

 میلیارد ریال تغییر کند. 17.628میلیارد ریال( به  13.000

 این شدن االجراالزم با»تصریح شده است که  «د»بند  «4»در جزء  -

 و سیگار انواع واردات و تولید بر عوارض و مالیات كلیه قانون،

 ورودي، حقوقافزوده ارزش بر مالیات استثنايبه دخاني محصوالت

 قانون به مواد برخي الحاق قانون (69) ماده «ب» بند و انحصار حق

این موضوع  ؛«گرددمي لغو( 2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم

براي رفع این ابهام قانونی داشته و مغایر با اصول تنقیح قوانین است. 

صورت صریح و ضمنی( قوانین نسخ شده )به شودمشکل پیشنهاد مي

 الیحه، در این قانون فهرست شود.  «د»واسطه مفاد بند هب
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 خذآممنابع و 

 .1389قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  .1

 .1387افزوده مصوب قانون مالیات بر ارزش .2

 .1390های مستقیم مصوب قانون مالیات .3

 .1394های مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیات .4

 های مختلف.سنواتی در سالقوانین بودجه  .5

 .های مختلفهای عملکرد مالی دولت در سالگزارش .6

 کل کشور. 1396الیحه بودجه سال  .7
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مجلس شوراي اسالمی

 
 15218 :مسلسلشماره 

 

 

 

 درآمدهای مالیاتی. 6 کل کشور. 1396بررسی الیحه بودجه سال عنوان گزارش: 

 

 
 

 بخش عمومی )گروه مالیه عمومی(اقتصاد مطالعات  :نام دفتر

 ملکی، سیدمحمدهادی سبحانیانسعید توتونچی :كنندگانتهیه و تدوین

 رضا زمانیمحمد قاسمی،  علمي: انناظر

 کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتمتقاضي: 

 ـــــــویراستار تخصصي: 

 ـــــــ ویراستار ادبي:

 

 

 

 : هاي كلیديواژه

 1396. الیحه بودجه سال 1

 . مالیات مستقیم و غیرمستقیم2

 

 

 

 7/10/1395تاریخ انتشار: 
 

 363شماره چاپ:  دوره دهم ـ سال اول

 220شماره ثبت:  20/9/1395تاریخ چاپ: 

 

 


