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 دهیکچ

 عمومی( )منابع مالیاتی درآمدهای عنوانبه ریال میلیارد هزار 11011 معادل 1931 سال بودجه الیحه در

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

 فعلی روند به توجه با است. برخوردار درصد 4/14 معادل رشدی از ریال( میلیارد هزار 889) 1934 سال

 بینیپیش اقتصادی، تحوالت و شرایط سایر و جاری( سال اول ماهه 8 )روند مالیاتی درآمدهای وصول

 در باشد. ریال میلیارد هزار 781 معادل (1934) جاری سال در مالیاتی درآمدهای وصولی کل شودمی

 درصدی 1/23 حدود رشد 1931 سال بودجه الیحه عمومی( )منابع مالیاتی درآمدهای رقم شرایط این

  .کرد خواهد تجربه جاری سال برای شده برآورد عملکردی رقم از را

 درآمدهای صولو و ستانیمالیات نظر از دشواری سال ،1931 سال رسدمی نظر به مجموع در

 را 1931 سال عملکرد مالیات )که 1934 سال در اقتصاد بر حاکم عمیق رکود .باشد دولت برای مالیاتی

 قانون (191) ماده مالیاتی نرخ کاهش ازجمله) مالیاتی هاینرخ برخی کاهش ،(کرد خواهد ثرأمت

 سه از برات و سفته تمبر حق نرخ کاهش نیز و درصد 21 به درصد 91 نهایی نرخ از مستقیم هایمالیات

 (،هزار در نیم به هزار در دو از هاشرکت الشرکهسهم و سهام تمبر حق کاهش و هزار در نیم به هزار در

 در مستقیم( هایمالیات قانون اصالح قانون در (104) ماده حذف موجب)به تکلیفی هایمالیات حذف

 ردنک مکانیزه و دیانؤم اقتصادی اطالعات بانك تشکیل و مالیاتی جامع طرح اجرای تکمیل عدم کنار

 توافق زا پس حتمالیا هایگشایش رودمی انتظار البته هستند. مدعا این بر شواهدی ،عملیاتی ندهایفرآی

   .گذارد جای به 1931 سال مالیاتی هایوصولی برخی در را خود مثبت آثار ،ایهسته

 رد گرفته صورت تحوالت مجموعه و بخش هر اقتصادی شرایط تحلیل و فوق مطالب به توجه با

 رخیب در شده بینیپیش عمومی مالیاتی درآمدهای رسدمی نظر به کشور، مالیاتی و مالی نظام ساختار

 در و است بوده همراه برآوردیبیش با افزوده(،ارزش بر مالیات و حقوقی اشخاص مالیات ویژههب) اجزا از

 )یعنی ریال میلیارد هزار 318 سقف تا حداکثر 1931 سال در مالیاتی درآمدهای رودمی انتظار مجموع

  گردد. محقق مالیات( محل از الیحه در شده بینیپیش منابع از درصد 31 حدود تحقق

                                                 
 به نسبت كه است ريال ميليارد 193933 معادل ،1931 سال بودجه اليحه در مالياتي درآمدهاي از حاصل اختصاصي منابع .1

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

 دولتي بخش به 1931 سال در خصوصي بخش الخصوصعلي و اقتصاد مولدهاي بخش مالي منابع از ريال ميليارد هزار 1191
 است.
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 مقدمه

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

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

 تقیم شدید وساناتن به توجه با درآمدی منبع این به اتکای و نفتی درآمدهای اما شوند.می محسوب

 صاداقت ،توانمی جمله آن از .است داشته همراهبه ایران اقتصاد برای را فراوانی زیانبار و نامطلوب آثار ،آن

 سطح افزایش تورم، ایجاد صنعت، و کشاورزی چون دیگر درآمدی منابع به توجه عدم و محصولیتك

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

 در آن رتأثی نتیجه در و هادولت سایر سیاسی تصمیمات از نفت قیمت تأثیرپذیری گردی طرف از برد.

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

 هایهزینه برای نه را نفتی درآمدهای و باشند آن جای به دیگری مناسب درآمدی هایجایگزین لدنبا

 یندهآ هاینسل مندیبهره و تولیدی و صنعتی امور تقویت و زیربنایی امور تجه در که مصرفی، و جاری

 .نمایند صرف آن هاییذارگسرمایه از ناشی عایدات از

 ارفمص کنندهتأمین ابزار تنهانه یافته،توسعه کشورهای اقتصادی هاینظام در هامالیات ،مقابل در

 شنق نیز شده تعیین اقتصادی راهبردهای و هاسیاست اجرای در بلکه شوند،می محسوب دولت بودجه

 صادی،اقت عوامل مجموعه به آن ریشه که ساختاری مشکالت دلیلبه ایران اقتصاد در ند.کنمی ایفا بارزی

 انهیالس هایبودجه در ویژهبه اقتصادی نظام در هامالیات اثربخشی و اهمیت گردد،میبر سیاسی و فرهنگی

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

 جز گریزی راه نفت جهانی هایقیمت شدید کاهش نیز و گذشته هایسال طی اقتصادی هایتحریم

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

 در بایستمی را عمومی منابع در خام نفت فروش از حاصل درآمدهای سهم از مالیاتی درآمدهای سهم

  کرد. جستجو امر این

 مالیاتی نظام در اصالحات ایجاد به معطوف هایسیاست ،مالیاتی درآمدهای افزایش منظوربه

 هایمعافیت برخی لغو و مالیاتی هاینرخ برخی سازیمنطقی و است گرفته قرار توجه مورد تاحدودی

 البته .است گرفته انجام مستقیم، هایمالیات قانون اصالحیه موجببه آمیزتبعیض و غیرکارآمد مالیاتی

 تعدد یمالیات اطالعات جامع نظام فقدان است. کشور مالیاتی نظام گریبانگیر متعددی مشکالت همچنان

 در شخصی نظرات اعمال متنوع، و وسیع هایمعافیت اقتصادی، مختلف هایشبخ در مالیاتی هاینرخ

 راتمقر و قوانین صحیح اجرای به مالیاتی مورانأم از بعضی کافی تسلط عدم ها،تمالیا وصول فرآیند

 شخیصت فرآیندهای بر فنی هاینظارت بودن ناکافی دلیلبه مالیاتی یهاحوزه از برخی در فساد مربوطه،

 مجموع در که شوندمی محسوب مالیاتی نظام هایکاستی و هاآسیب مهمترین ازجمله مالیات وصول و



 

 

 

 در .نباشد مندهبهر الزم ییآکار از اجرا و نظارت هایحوزه در ایران در مالیاتی نظام تا است شده باعث

 ،یمهست نفتی هایدرآمد جای به مالیاتی درآمد کردن جایگزین دنبال به اگر که گفت توانمی مجموع

 هبودب و هازیرساخت ایجاد گرو در هم موضوع این کنیم. ریزیبرنامه پایدار مالیاتی درآمد ایجاد برای باید

 .است ایران اقتصاد در مالیاتی فرار هایراه تمام بستن مستلزم هم و کشور مالیاتی سیستم

 

 5331 سال بودجه حهیال در یاتیمال ارقام از یلك ینما .5

 (یعموم )منابع یاتیمال یدرآمدها عنوانبه الیر اردیلیم هزار 11011 معادل 1931 سال بودجه حهیال در

 بودجه قانون در مصوب (یعموم )منابع یاتیمال یدرآمدها رقم به نسبت رقم نیا 1.است شده بینیپیش

 یفعل روند به توجه با است. برخوردار درصد 4/14 معادل یرشد از ال(یر اردیلیم هزار 884) 1934 سال

 یوصول لک 1934 سال در شودیم ینیبشیپ ،اقتصادی شرایط سایر نیز و یاتیمال یدرآمدها وصول

 بر اتیمال درصدی 31 تحقق فرض با رقم نی)ا باشد الیر اردیلیم هزار 781 معادل یاتیمال یدرآمدها

 رد باشد درست یاتیمال یدرآمدها تحقق ینیبشیپ شود فرض اگر .2است( گرفته صورت واردات

 درصد 1/23 حدود یرشد 1931 سال بودجه حهیال (یعموم )منابع یاتیمال یدرآمدها رقم طیشرا نیا

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

 یبرآوردشیب هرگونه درصدی( 98 )سهم بودجه الیحه در دولت عمومی منابع از مالیاتی رآمدهاید

 بیکتر 1 جدول .كند دچار عمل در را بودجه اجرای تواندیم اتییمال درآمدهای وصول میزان در

 .دهدیم نشان را (یعموم )منابع میرمستقیغ و میمستق یاتیمال یدرآمدها كیکتف به یاتیمال یدرآمدها

 

  

                                                 
 نسبت كه است بوده ريال ميليارد 193933 معادل 1931 سال بودجه اليحه در مالياتي درآمدهاي از حاصل اختصاصي منابع .1

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

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

 هایتعرفه و ارز نرخ ارزی، درآمدهای تجارت، ميزان از آگاهی مستلزم رقم این اینکه به نظر عالوهبه شود.نمی گزارش مالياتی
 شد. خواهد ارائه آن به مربوط محاسبات ای،جداگانه گزارش در لذا، است گمرکی
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 ریال( )میلیارد   5331 تا 5335 هایسال در آن اصلی اجزای و مالیاتی عمومی درآمدهای تركیب .5 جدول

 5335 5330 5333 5332 5331 

 عملکرد 

 رشددرصد 

 به نسبت

 عملکرد

 5332 سال

 عملکرد

 رشددرصد 

 به نسبت

 سال عملکرد

5335 

 عملکرد

 رشددرصد 

 به نسبت

 عملکرد

 5330 سال

 مصوب

 بینیپیش

 درصد

 تحقق

 برآورد

 عملکرد

 رشددرصد 

 هب نسبت عملکرد

 عملکرد

5333 

 الیحه
 رشددرصد 

 مصوب به نسبت

 رشددرصد 

 به نسبت

 عملکرد

 بینیپیش

 عملکرد

 درصد

 تحقق

 اشخاص مالیات

 حقوقی
113170148/7173131301/1240107140/99238181200/302111212921113192/343/27231112221/83

12117894/2171101891/2134109812/29111132100/371121447140172493/2111/21192193908/34 درآمد بر مالیات

11183908/2921184141/9721111131/1429112213/3122112121108012/181/1022101031/87 ثروت بر مالیات

 هایمالیات عجم

 مستقیم
022107742/50077122330/55313100307/03232.03302/23335.331230.12237/5021/01224.27117/32

 و کاالها بر مالیات

 خدمات
70148127/17191131330/32217102712/13908121821/842131748917143222/1348/41920119721/87

80193829/1199142131/11197190017/341231898111190020/1019/11111190000/100-71140920/9 واردات بر لیاتما

 هایمالیات عجم

 غیرمستقیم
524122241/1054134732/27312121337/45221.11222/27323.124152.73022/5454/33275.33737/32

 كل جمع

 مالیاتی درآمدهای
331154132/3232101227/01723142013/23223.21731/22722.3055.255.03020/5212/03352.25072/32

 گزارش. محاسبات و 1931 سال بودجه حهیال ارقام مربوطه، یهاسال در دولت یمال عملکرد یهاگزارش :مأخذ



 

 

 

 11028 معادل ،1931 سال برای شده ینیبشیپ (یاختصاص و ی)عموم یاتیمال یدرآمدها مجموع 

 هزار 11011 و یاختصاص یاتیمال یدرآمدها الیر اردیلیم هزار 17 رقم نیا از است. الیر اردیلیم هزار

 باشد.یم بودجه یعموم منابع از یبخش عنوانبه هک است یاتیمال یعموم درآمد زین الیر اردیلیم

 ره .است مدنظر یعموم یاتیمال یدرآمدها به مربوط رقم زین گزارش نیا به مربوط هایلیتحل در 

 اداقتص در موجود یهاتیظرف و لیپتانس با متناسب یاتیمال یدرآمدها تحقق زانیم لحاظبه هک چند

 مارقا نیا تینها در زیرا ،شود توجه یاختصاص و یعموم یاتیمال درآمد رقم به هک است یضرور ،شورک

 و یاهبودج منابع میتنظ بابت از اما ،شودیم پرداخت یاتیمال نظام به یاقتصاد فعاالن و انمؤدی توسط

 محل از الیر اردیلیم هزار 11011 معادل یرقم تحقق ،یعموم یدرآمدها محل از یعموم منابع نیمأت

  است. اهمیت حائز 1931 سال در یاتیمال یعموم یدرآمدها

 زا مالیاتی درآمدهای کل در عمده سهم جهت به آنها از برخی نیز مالیاتی مختلف هایپایه بین در

 شتریبی احتیاط و نظردقت با باید منابع این از درآمد وصول بینیپیش و برخوردارند بیشتری اهمیت

  از: عبارتند اجزا این پذیرد. صورت

  ،یحقوق اشخاص اتیمال .1 

 ،درآمد بر اتیمال .2 

 .افزودهارزش بر اتیمال .9 

 سال حهیال در یاتیمال یدرآمدها ارقام رسدیم نظربه که دهدمی نشان کارشناسی هایبررسی 

 اقتصاد یهاتیواقع به کافی توجه عدم احتماالً و نانهیخوشب فروض براساس بخش، سه نیا در 1931

 ،اقتصاد كی در یاتیمال یدرآمدها شیافزا که است آن واقع امر .است گرفته صورت آن تحوالت و یمل

 رونق اقتصادی، رشد نظیر اقتصادی دالیل نخست شود. یناش یاصل و مهم أمنش چند از تواندیم

 توان یارتقا سوم و یاتیمال یهانرخ رفتن باال دوم ... و صادرات و واردات حجم تورم، میزان وکار،کسب

 اتیمال صیتشخ و یدگیرس یهاروش رییتغ و ها(اتیمال قانون یمجر سازمان ییآارک) یادار و ییاجرا

  است.

 تیمالیا درآمدهای وصول بر آنها انتظاری آثار و فوق لفهؤم سه از یك هر وضعیت بررسی به ادامه در 

 است. شده پرداخته 1931 سال در

 

  تورم و یاقتصاد رشد .5-5

 خواهند یآت یهاسال یهایوصول زانیم دهندهعالمت ،یاتیمال یدرآمدها بر اثرگذار یاصل عوامل راتییتغ

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

 چنانچه اساس همین بر است. 1934 سال در دیانؤم اقتصادی عملکرد به معطوف 1931 سال در حقوقی(

 باالیی رشد از اسمی هایقیمت یا و شیمبا بوده وکارکسب رونق و اقتصادی رشد شاهد 1934 سال در

  .بود نخواهد انتظار از دور ناحیه، این از مالیاتی درآمدهای افزایش انتظار باشند، بوده برخوردار
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 طوریهب .است هبود حاکم کشور اقتصاد بر رکود 1934 سال موجود، آمارهای و شواهد براساس اما 

 1939 سال در که است حالی در این .گرددمی برآورد منفی جاری سال در اقتصادی رشد میزان که

 زا قبل سال به نسبت کاروکسب شرایط در نسبی بهبود و درصد( 9 )حدود مثبت اقتصادی رشد شاهد

 احدهایو از یتعداد تعطیلی فعال، هایبنگاه تولیدی هایظرفیت کاهش وضعیت این نتیجه .ایمبوده آن

 منظر از لذا 1.است بوده اقتصادی شرایط بر حاکم بالتکلیفی و جدید گذاریسرمایه کاهش تولیدی،

 .ودرمی آینده سال در مالیاتی درآمدهای وصول رشد بر منفی اثرگذاری انتظار اقتصادی، رشد

 حقوقی اشخاص )مانند اقتصادی دارشناسنامه مؤدیان بر مالیاتی فشار تواندمی موضوع این به اعتناییبی

 یاقتصاد شرایط شدن بدتر جز اینتیجه و داده افزایش را غیردولتی( حقوقی اشخاص الخصوصعلی و

  داشت. نخواهد پی در را کشور اقتصاد نتیجه در و فعاالن

 شدید کاهش ،یاتیمال درآمد بر نفتی هایدرآمد میزان مستقیم اثرگذاری به توجه با همچنین

 کاهش هناحی از تواندمی ،آینده سال در پایین هایقیمت تداوم انتظار و جاری سال در نفت هایقیمت

 .سازد دوار ضربه آینده سال مالیاتی منابع به واردات حجم کاهش نیز و نفتی هایشرکت پرداختی مالیات

 بر توجهی قابل ثیرأت مختلف، سنوات در ایبودجه اعتبارات تخصیص میزان در دولت توفیق عالوهبه

 ققتح میزان بنابراین دارد. حقوقی اشخاص بر مالیات بخش در الخصوصعلی مالیاتی درآمدهای تحقق

 مالیاتی درآمدهای تحقق میزان در عاملی تواندمی نیز 1931 سال بودجه در بخش این به مربوط ارقام

 باشد. آتی سال برای شده بینیپیش

 ترپایین 1934 سال در هاقیمت عمومی سطح در افزایش میزان که است آن واقع امر نیز تورم درخصوص

 رد مالیاتی درآمدهای وصول رشد بر منفی ثیرأت نیز موضوع این که است بوده 1939 سال رد تورم میزان از

  گذاشت. خواهد آتی سال

 

 شورك یاتیمال ساختار و هانرخ .0-5

 دولت، مالی مینأت نظام در مالیاتی پایدار درآمدهای سهم افزایش منظوربه دولت اخیر، هایسال طی

 از برخی کردن عملیاتی به توانیم اقدامات نیا نیمهمتر ازجمله است. داده انجام را متعددی اقدامات

 جامع طرح پروژه نیمهمتر یسازادهیپ ان،یمؤد ییدارا و یعملکرد ،یتیهو اطالعات گاهیپا جادیا مراحل

 و اطالعات یفناور توسعه استان، 10 در لوتیپا صورتبه (یاتیمال اطالعات کپارچهی ستمی)س مالیاتی

 حلهمر شش یاجرا با توأم افزودهارزش بر اتیمال نرخ شیافزا ،یاتیمال وصول یندهایفرآ کردن زهیمکان

 زهیمکان صندوق نصب جهت مشاغل صاحبان یبرخ الزام افزوده،ارزش بر اتیمال نظام استقرار مراحل از

 شیافزا که ییآنجا از ،نیا برعالوه کرد. اشاره توسعه پنجم برنامه قانون (121) ماده حکم یاجرا در فروش

                                                 
 از اقتصادی شرایط بهبود انتظار توانمی اقتصادی، هایتحریم رفع و ایهسته مذاکرات نتيجه در شده حاصل توافق با البته. 1

 داشت. آن از پس و 1931 سال برای را گذاریسرمایه و توليد رشد منظر



 

 

 

 حوزه در ازجمله یساختار اصالحات انجام مستلزم دولت، یعموم منابع در یاتیمال یدرآمدها سهم

 قانون ریاخ هیاصالح قالب در را 1980 مصوب میمستق یهااتیمال قانون دولت است، یاتیمال نیقوان

 خواهد اجرا قابل 1931 سال یابتدا از قانون نیا که داده قرار یاساس یبازنگر مورد میمستق یهااتیمال

 بر مالیات» حیلوا نویسپیش نیتدو به توانیم ،هااتیمال حوزه در دولت مهم اقدامات گرید از بود.

 نهادها، ها،آستان قانونی الزام و «فروش مکانیزه صندوق» و «خاص یکاالها اتیمال و افزودهارزش

 مواد یبرخ الحاق قانون (78) ماده موجببه مالیات رداختپ به غیردولتی عمومی مؤسسات و هاقرارگاه

 اقدامات یاجرا با که است نیا بر انتظار نمود. اشاره (2) دولت یمال اترمقر از یبخش میتنظ قانون به

 به نسبت یمتناسب شیافزا از کشور یاتیمال هیپا ،1931 سال یابتدا از مذکور، شرح به گرفته انجام

 میمستق یهااتیمال قانون ریاخ هیاصالح یاجرا نکهیا به تیعنا با کنل شود. اربرخورد ریاخ یهاسال

 در آن بیتصو و نیتدو زمان تا ،است مربوطه ییاجرا یهادستورالعمل و هانامهنییآ نیتدو مستلزم

 بهره 1931 سال برای یاتیمال یدرآمدها یارتقا بهبود جهت در آن یایمزا از توانینم ران،یوز تئیه

 برد.

 نرخ کاهش )ازجمله یاتیمال یهانرخ از یبرخ اهشک شاهد مذکور قانون موجببه این برعالوه

 نرخ کاهش نیز و درصد 21 به درصد 91 نهایی نرخ از مستقیم هایمالیات قانون (191) ماده مالیاتی

 زا هاشرکت الشرکهسهم و سهام تمبر حق کاهش و هزار در نیم به هزار در سه از برات و سفته تمبر حق

 هایلیاتما قانون (104) ماده موضوع) یفیلکت یهااتیمال یبرخ حذف و هزار( در نیم به هزار در دو

 لذا و مشاغل( درخصوص (191) ماده )نظیر شده االجراالزم نیز 1934 سال از بعضاً که هستیم (مستقیم

  دهند.می قرار ثیرأت تحت را آتی سال مالیاتی درآمدهای

 سال ره آن براساس که توسعه پنجم برنامه قانون یافتن پایان با نیز افزودهارزش بر مالیات درباره

 افزودهارزش بر مالیات نرخ افزایش عدم شاهد 5331 سال در شد،می افزوده آن نرخ به درصد 1

 یك و دولت سهم مالیات درصد پنج ها،شهرداری ضعوار درصد )سه درصد 3 میزان در آن ثبات و

  بود. خواهیم سالمت( بخش درصد

 

 میرمستقیغ و میمستق یاتیمال یدرآمدها اجزای یبررس .0

 .شوندمی میتقس میرمستقیغ هایمالیات و میمستق یهااتیمال بخش دو به یاتیمال یدرآمدها کلی طوربه

 نیا درکعمل زانیم م،یرمستقیغ و میمستق یهااتیمال یاجزا انیب ضمن است، هشد تالش بخش نیا در

 تیوضع به توجه با همچنین و هدش تبیین ریاخ سال چند یردکعمل ارقام و آمار ارائه با هااتیمال از نوع

 درآمدهای وصول منظوربه یاتیمال امور سازمان ییاجرا هایتیظرف و ساختار و اقتصاد یعموم طیشرا و

 سال در آنها پذیریتحقق میزان و ارائه جزء هر در الیحه در شده بینیپیش ارقام از تحلیلی مربوطه،

   شود. بررسی 1931
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 آن یاجزا و میمستق اتیمال .5-0

 (ثروت بر مالیات و بردرآمدها مالیات حقوقی، اشخاص )مالیات اصلی بخش سه از مستقیم هایمالیات

 به ادامه در که دارند تریجزئی هایزیربخش و اجزا خود ،هابخش این از یك هر است. شده تشکیل

  است. شده پرداخته آنها از یك هر جزئیات توضیح

 یحقوق اشخاص اتیمال .5-5-0

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

 و درصد 9/3 حدود ،1934 سال مصوب به نسبت 1931 سال بودجه الیحه پیشنهادی ارقام .1

  است. شده برخوردار درصدی 1/27 رشد از 1934 سال عملکرد برآوردی رقم به نسبت

 غبال سهمی که است غیردولتی حقوقی اشخاص مالیات ها،مالیات از بخش این در جزء مهمترین .2

 عملکرد مالیات ترتیببه آن از پس دهد.می اختصاص خودبه را حقوقی اشخاص درآمدهای از 70 بر

 المیاس انقالب بنیادهای و نهادها مالیات و دولتی حقوقی اشخاص الحسابعلی مالیات دولتی، هایشرکت

 دارند. قرار درصد 9/0 و 11 ،11 هایسهم با ترتیببه

 بینیپیش و مصوب به نسبت 1931 بودجه الیحه در غیردولتی حقوقی اشخاص مالیات رشد .9

 11 منفی رشد به توجه با رسدمی نظر به باشد.می درصد 21 و 1/3 ترتیببه 1934 سال در آن عملکرد

 حمایت ضرورت و قبل سال مشابه دوره به نسبت 1934 سال ماهه 3 در بورسی هایشرکت سود درصدی

 حذف همچنین و تولید موانع رفع قانون قالب در مالیاتی هایمعافیت برخی اعطای و تولیدی هایبنگاه از

 صوبم مستقیم هایمالیات قانون اصالح قانون موجببه غیردولتی حقوقی اشخاص تکلیفی هایمالیات

 حالت ترینخوشبینانه در و بوده همراه برآوردیبیش با جزء این برای پیشنهادی رقم ،1934 تیرماه

  .گرددمی محقق 1931 سال برای پیشنهادی رقم از درصد 30 حدود

 مواجه 1934 سال در مصوب رقم به نسبت درصدی 41 رشدی با دولتی، هایشرکت عملکرد مالیات .4

 و بوده انتظار از دور ،1934 سال اقتصادی نامساعد شرایط به توجه با رسدمی نظر به که رشدی است. شده

  باشد. داشته تحقق امکان 1931 سال در آن از درصد 30 تنها شودمی بینیپیش

 شده بینیپیش تومان میلیارد 37 حدود 1931 سال الیحه در اسالمی انقالب بنیادهای و نهادها مالیات .1

 میزان به نسبت درصدی 111 حدود رشدی و 1934 سال بودجه قانون به نسبت درصدی 90 رشدی که است

 1.است شده گرفته نظر در آن برای 1934 سال عملکرد برآورد

 حدود حداکثر در رسدمی نظر به ،2 جدول در شده انجام هایبرآورد و محاسبات به توجه با و مجموع در .1

 باشد. وصول قابل 1931 سال در حقوقی اشخاص مالیات محل از شده بینیپیش منابع از درصد 30

                                                 
 عدالت برقراري منظورهب (،2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون( 97) ماده موجببه. 1

 و محروم مناطق اولويت با وپرورشآموزش هايآموزشگاه كليه تجهيز و اساسي قانون (91) امسي اصل اجراي و آموزشي
 يياجرا ستاد و مسلح نيروهاي زيرمجموعه اقتصادي هايبنگاه و مؤسسات از دسته آن و رضوي قدس آستان روستاها،

 يول اذن كه مواردي استثنايبه اند،نكرده پرداخت ماليات قانون اين تصويب زمان تا كه يياجرا هايدستگاه ساير و امام فرمان
 جهت صرفًا حاصله منابع ،باشندمي افزودهارزش بر ماليات و مستقيم ماليات پرداخت به موظف دارد وجود فقيه

 بتصوي به و تهيه منظور اين به كه اينامهآيين براساس تا گيردمي قرار وپرورشآموزش وزارت اختيار در آموزشي عدالت توسعه
 است. نشده ديده هجبود اليحه در منابعي محل اين از رسدمي نظر به نمايد. هزينه رسد،مي وزيران تئهي



 

 

 

 ال(یر اردیلیم)     5331 تا 5335 یهاسال طی آن یاجزا و یحقوق اشخاص اتیمال بیكتر .0 جدول  

  
  

5335 5330 5333 5332 5331 

 عملکرد

  رشددرصد 

  به نسبت

  عملکرد

 5332 سال

 عملکرد

  رشددرصد 

  به نسبت

  عملکرد

 5335 سال

 عملکرد

  رشددرصد 

  به نسبت

  عملکرد

 5330 سال

 مصوب

 یبینپیش

  درصد

 تحقق

  برآورد

 عملکرد

  عملکرد رشددرصد 

  به نسبت

 5333 عملکرد

  الیحه

  رشددرصد 

  نسبت

 مصوب به

  رشددرصد 

  نسبت

 عملکرد به

  بینیپیش

 عملکرد
 تحقق درصد

  الحسابعلی مالیات

 دولتی حقوقی اشخاص
90111011/2192198411/140171181/2119114900/7097111043101319/8-18/9041170300/81

  عملکرد اتمالی

 دولتی هایشرکت
91199121/21-24192911/91-97121302/1991100000/10191171043111748/4174/9444111100/30

  نهادها اتمالی

 اسالمی انقالب بنیادهای و
40140/2921374/99-98824/4471900/1041237888/2347/11132300/31

  اتمالی

 غیردولتی حقوقی اشخاص
109191304/18121137301/18110117879/91207147000/871801433227119248/384/21204141300/30

  قانون( 9) و( 2) مواد موضوع اتمالی

 خرجی( -)جمعی دریایی توسعه
000/0000/00 90000/00     

  الحسابعلی اتمالی

 واگذاری حال در دولتیهای شرکت
000/011014 1109107/21118100/1011011 00/100-00/100-  

543172422/7573134321/4022.27422/33032121571/210141040304143430/343/27035.40004/23  حقوقی اشخاص اتمالی

 همان. :مأخذ
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 درآمدها بر اتیمال .0-5-0

 :است شده لیکتش جزء شش از درآمد بر اتیمال است، مالحظه قابل 9 جدول اطالعات از هک طورهمان

 اتمالی خصوصی، بخش کارکنان حقوق بر مالیات ترتیببه درآمدها بر مالیات اجزای مهمترین .1

  است. مشاغل مالیات و عمومی بخش کارکنان حقوق بر

 هب که است شده بینیپیش دولتی بخش کارکنان حقوق برای درصدی 12 رشد 1931 سال برای .2

 سبب به مالیاتی درآمد میزان کاهش کنار در باید افزایش این البته کرد. خواهد کمك مالیاتی درآمدهای رشد

 بگیرد. قرار مدنظر ماه در ریال (1910001000) میلیون سیزده به حقوق برای مالیاتی معافیت سقف افزایش

 1934 سال ابتدای از که مستقیم، هایمالیات قانون اصالح قانون اصالحی (191) ماده موجببه .9

 درصد 91 تا 11 از حقیقی اشخاص درآمد بر مالیات هاینرخ االجراست،الزم مشاغل مالیات دیانؤم برای

 هکرد پیدا افزایش مالیات نرخ یك مشمول طبقات فاصله همچنین و یافته کاهش درصد 21 تا 11 به

  شد. خواهند 1931 سال برای ناحیه این از مالیاتی درآمدهای وصول کاهش به منجر دو هر این که است

 قیممست هایمالیات قانون اصالح قانون موجببه مشاغل تکلیفی هایمالیات حذف دیگر موضوع .4

 این از دریافتی مالیات 1931 سال برای تواندمی که است 1931 سال ابتدای از ،1934 تیرماه مصوب

  سازد. مواجه کاهش با را محل

 شده بینیپیش الیر اردیلیم 421100 معادل مشاغل اتیمال رقم 1931 سال بودجه حهیال در  .1

 1934 سال در آن عملکرد برآورد و 1934 سال بودجه قانون در مشابه رقم به نسبت رقم این است.

 است. شده برخوردار درصدی 24 و 12 رشد از ترتیببه

 شارف اعمال بدون بخش این از ستانیمالیات باالی ظرفیت مشاغل بر مالیات با رابطه در مهم موضوع .1

 درآمدِ وصول در توفیق عدم است. مالیات کنندهپرداخت و شده شناخته مشاغل بر مضاعف مالیاتی بار و

 دیاقتصا جامع اطالعات بانك نبود عوامل، این از یکی دارد. متعددی و مختلف دالیل بخش، این از متناسب

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

 ازمانس توسط هامالیات از نوع این وصول و تشخیص نحوه دیگر موضوع است. ایران اقتصادی نظام در مشاغل

 روینی الخصوص)علی منابع و امکانات کمبود از ناشی خود امر این که است توافقی شیوه به مالیاتی امور

 برای مکانیزه و مدرن هایزیرساخت نبود مشاغل، مالیات رسیدگی برای نیاز مورد کارآمد( و ماهر انسانی

 ست.ا مالیات وصول و تشخیص سنتی نظام کالم یك در و بخش این مؤدیان مالیاتی هایاظهارنامه بررسی

 اذعان باید البته است. آورده وجودبه را هانارضایتی برخی و شده مالیاتی عدالتیبی بروز موجب که ایشیوه

 و شخیصت رسیدگی، قانونی روند اگر زیرا ،است شده )مشاغل( اقتصادی فعاالن اکثر نفع به رویه این که کرد

 یافت.می افزایش نیز برابر چند تا آنها پرداختی مالیات شاید شد،می اجرا آنها مورد در مالیات وصول

 بخش در مالیات وصول و تشخیص فرآیند و رویه 1934 سال مصوب مستقیم هایمالیات قانون در البته



 

 

 

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

 هایجریمه اعمال همچنین و بخش این در مالیات دقیق نسبتاً وصول برای مناسب اجرایی هایضمانت

 رآیندف کردن اتوماسیون و مکانیزه مالیاتی، اظهارنامه تسلیم به غیرمتعهد دیانؤم برای بخشش غیرقابل

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

 گروه این مالیات مشمول درآمد تشخیص و دیانؤم شناسایی در مالیاتی امور سازمان خطای شده، انجام

 .کند پیدا کاهش
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 5331 تا5335 هایسال در آن اجزای و درآمدها بر )عمومی( مالیات تركیب .3 جدول
 ریال( میلیارد)

  
  

5335 5330 5333 5332 5331 

 عملکرد

  رشددرصد 

 به نسبت

 عملکرد 

 5332 سال 

 عملکرد

  نسبت رشددرصد 

  عملکرد به

 5335 سال

 عملکرد

  رشددرصد 

  به نسبت

  عملکرد

 5330 سال

 مصوب
  بینیپیش

 تحقق درصد

  برآورد

 عملکرد

 عملکرد رشددرصد 

  به نسبت 

 5333 عملکرد

  الیحه
  نسبت رشددرصد 

 مصوب به

  نسبت رشددرصد 

 عملکرد به

  یبینپیش

 عملکرد
 تحقق درصد

  کارکنان حقوق مالیات

 عمومی بخش
181488 07/22 211982 11/11 281373 19/91 901102 00/110 991112 491831 30/49 81/90 931102 00/30 

  کارکنان حقوق مالیات

 خصوصی بخش
211003 17/91 281118 39/91 921799 12/14 401101 00/31 981171 411149 13/11 04/17 421881 00/31 

 00/37 411221 92/24 83/11 421100 941187 00/30 971381 12/24 211119 91/11 211924 73/17 131110 مشاغل مالیات

 00/31 71431 11/97 11/97 71830 11791 00/100 11791 02/27 41718 78/22 91741 32/40 91011 مستغالت مالیات

 00/81 81 81/91 00/0 100 11 00/11 100 -42/21 44 92/11 13 -11/41 19 درآمد متفرقه هایمالیات

  (113) ماده موضوع مالیات

  توسعه پنجم برنامه قانون

 خرجی( -)جمعی

327   11000 87/7 370 00/9- 11000 00/100 11000   00/100- 00/100- 0   

 00/100 11200     11200                   مالیاتی معافیت

 08/34 1921939 41/24 93/21 1401724 1191111 17/37 1111324 12/29 341097 91/21 711013 94/21 121178 درآمدها بر مالیات

 گزارش. محاسبات و 1934 سال بودجه الیحه ارقام مربوطه، هایسال در دولت مالی عملکرد هایگزارش :مأخذ

 

 

 



 

 

 

 ثروت بر اتیمال .3-5-0

 از خشب نیا به مربوط ارقام است. ثروت بر اتیمال م،یمستق یهااتیمال یاصل یهاسرفصل از گرید یکی

 است. شده نییتع الیر اردیلیم 211081 معادل 1931 سال حهیال در (یعموم )منابع یاتیمال یدرآمدها

 7 دودح افزایش از حاکی بیترتبه یجار سال در آن ردکعمل ینیبشیپ و مصوب رقم به نسبت رقم نیا

 اتنک مالیاتی پایه این با رابطه در فوق، مطلب بر عالوه .کنید( مالحظه را 4 )جدول است یدرصد 11 و

 :است ذکر قابل زیر

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

 زا دولت برای منابع وصول در مالیاتی هایپایه سایر به نسبت لذا است. داده اختصاص خودبه 1931

  است. برخوردار کمتری اهمیت

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

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

 باشد.می درصد 21 و

 میلیارد 41218 معادل 1931 سال بودجه الیحه در بهادار اوراق و تمبر حق از ناشی مالیاتی درآمد .9

 و شده مصوب ریال میلیارد 91218 معادل 1934 سال بودجه قانون در رقم این است. شده بینیپیش ریال

 باید رابطه این در شود. وصول محل این از ریال میلیارد  11491 حدود جاری سال پایان تا شودمی بینیپیش

 رد و مستقیم هایمالیات قانون اصالح قانون قالب در درآمدها از بخش این به مربوط هاینرخ که شود دقت

 سهام اسمی ارزش تمبر حق هزار در دو و آن نظایر و سفته و برات تمبر حق هزار در )سه جداگانه بخش دو

 رهزا در دو و آن نظایر و سفته و برات تمبر حق هزار در )سه یافته کاهش شدتبه ها(شرکت الشرکهسهم و

 درآمدهای از بخش این که رودمی انتظار و هزار( در نیم به هاشرکت الشرکهسهم و سهام اسمی ارزش تمبر حق

 قانون الحاص قانون شدن یاجرای با شودمی بینیپیش اساسبراین شود.رو  به رو کاهش با آتی سال در مالیاتی

 این لیوصو بهادار، اوراق و تمبر حق مالیات به مربوط مالیاتی پایه نرخ در فوق تحوالت و مستقیم هایمالیات

 شود. ریال میلیارد 91974 معادل حداکثر شرایط، سایر ماندن ثابت فرض با 1931 سال در ردیف

 نظر به مالیاتی، پایه این اجزای در 4 جدول شرح به برآوردهابیش برخی و فوق مطالب به توجه با .4

 درصد 88 حدود مذکور، مالیاتی پایه برای شده گرفته درنظر ریال میلیارد 211080 مجموع از رسد،می

  باشد. داشته تحقق امکان 1931 سال در ریال( میلیارد 221010) آن از
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 5331 تا 5335 هایسال در آن اجزای و ثروت بر )عمومی( مالیات تركیب .2 جدول
 ریال( )میلیارد

  
  

5335 5330 5333 5332 5331 

 عملکرد

  رشددرصد 

  به نسبت

  عملکرد

 5332 سال

 عملکرد

  رشددرصد 

  عملکرد به نسبت

 5335 سال

 عملکرد

  رشددرصد 

 به نسبت

  عملکرد 

 5330 سال

 مصوب
 بینیپیش

 تحقق درصد 

 برآورد

 عملکرد 

  عملکرد رشددرصد 

  به نسبت

 5333 عملکرد

 الیحه

  رشد

  هب نسبت

 مصوب

  رشددرصد 

  به نسبت

 عملکرد

 عملکرد بینیپیش
 درصد

 تحقق 

 00/30 41111 12/29 81/10 41129 91711 00/30 41172 19/18 91237 41/20 21731 11/44 21918 ارث بر مالیات

 00/31 298 17/11 00/400 210 110 00/900 10 78/1197 117 00/10 41 -00/21 90 اتفاقی ایهمالیات

 00/30 11111 12/97 79/13 71293 11210 00/87 11041 90/21 11211 03/14 41123 13/12 91113 سرقفلی انتقال و قلن مالیات

 00/31 41839 27/21 -91/12 11110 41111 00/70 11879 71/21 91381 49/117 11497 38/19 21112  سهام انتقال و نقل مالیات

 00/80 21880 14/29 -12/19 91100 21314 00/70 41119 98/99 91179 94/0 21973 11/28 21971 امالك انتقاالت و نقل مالیات

 00/80 91974 -41/94 08/91 41218 11491 00/200 91218 80/21 81888 80/23 71011 00/1 11449 بهادار اوراق و تمبر حق

 34/27 00.242 81/10 12/1 01.222 00.404 53/34 03.100 31/14 01.551 41/97 05.224 08/29 51.233 ثروت بر مالیات

 همان. :مأخذ



 

 

 

 آن یاجزا و میرمستقیغ اتیمال .0-0

 1تواردا بر اتیمال و خدمات و االهاک بر اتیمال یلک بخش دو در میمستقریغ یهااتیمال سرفصل یاجزا

 دهش ارائه مطالبی آن اجزای و خدمات و کاالها بر مالیات درخصوص تفصیل به ادامه در شود.یم نییتع

 است.

 خدمات و كاالها بر مالیات .5-0-0

 سهم ینفت یهافرآورده بر اتیمال و افزودهارزش بر اتیمال جزء دو خدمات و االهاک بر اتیمال بخش در

 طی آنها وضعیت تشریح به ادامه در که دهندمی اختصاص خودبه را یاتیمال یدرآمدها این از ییباال

 است. شده پرداخته آینده سال در آنها وصولی میزان و تحقق بینیپیش و جاری سال

 

 افزودهارزش بر مالیات  

 شده بینیپیش ریال میلیارد هزار 238 حدود افزودهارزش بر مالیات رقم 1931 سال بودجه الیحه در .5

 از ترتیببه 1934 سال در افزودهارزش بر مالیات عملکرد برآورد و مصوب ارقام به نسبت رقم این است.

  است. شده برخوردار درصدی 49 و 20 رشد

 سعهتو پنجم برنامه قانون براساس که گذشته هایسال برخالف که است آن رابطه این در مهم نکته .0

 پنجم، هبرنام قانون یافتن پایان با و امسال شد،می اضافه افزودهارزش بر مالیات نرخ بر درصد یك سال هر

  بود. خواهد درصد 3 برابر و گذشته سال مشابه نرخ این

 از درصد 17 و مالیاتی منابع کل از درصد 90 حدود افزودهارزش بر مالیات محل از وصولی منابع .3

 بینیپیش ناحیه این از حاصل منابع میزان برآوردیبیش لذا دهند.می پوشش را غیرمستقیم هایمالیات

  داد. خواهد قرار ثیرأت تحت را آتی سال برای مالیاتی درآمدهای کل

 وصول بر اثرگذار هایلفهؤم سایر و جاری سال ماهه 8 عملکرد براساس که است آن توجه قابل موضوع .2

 در مالیاتی پایه این محل از مالیاتی درآمدهای تحقق میزان شودمی بینیپیش افزوده،ارزش بر مالیات

 باشد. درصد 84 تنها جاری سال

 طی و ردهک تجربه را درصد 100 یباال یردهاکعمل ،اجرا اول سال دو در بجز افزودهارزش بر اتیمال .1

 یمعنا هب نیا که داشت توجه باید ولی ،است بوده برخوردار باالیی رشدهای از آن عملکرد گذشته سالیان

 هکبل ست،ین قانون نیا موضوع انمؤدی همه شدن مشمول فرآیند لیمکت و قانون قیدق و املک یاجرا

 در و یینها نندهکمصرف تا نندهکدیتول و واردات یهارهیزنج ثرکا شدن مهیجر و اتیمال شمول لیدلهب

 رد(یگیم صورت متنوع و متعدد لیدالبه خود نیا هک) یقانون فیالکت یاجرا عدم لیدلهب موارد یبرخ

                                                 
 با آن ارتباط و مالياتی درآمدهای کل در هاماليات از نوع این باالی سهم و اهميت به توجه با ،واردات بر ماليات درباره .1

 .شد خواهد ارائه و تدوین ایجداگانه گزارش، 1931 سال در تجاری هایسياست
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 قانون انمؤدی شمول دامنه یجیتدر گسترش نیهمچن و انمؤدی از گروه نیا توسط قانون نیا موضوع

  است. شده ادی

 این ه)ک آتی سال برای آن نرخ بودن ثابت به عنایت با افزودهارزش بر مالیات تحقق رسدمی نظربه .4

 قتصادا مثبت رشد بینیپیش و تورم نرخ لحاظ با حتی شود(می ارزیابی مثبت گوناگون دالیل به مهم

 است. شده برآوردیبیش دچار ،بیشتر پوشش همچنین و (1931 سال بودجه الیحه فروض )مطابق

 گردد.می برآورد ریال میلیارد 22.723 حدود آتی سال برای برآوردیبیش این میزان .7

 

 ینفت یهافرآورده فروش بر اتیمال ـ

 سرفصل در بنزین( درصدی 20 )مالیات نفتی هایفرآورده فروش بر مالیات ،1931 سال بودجه الیحه در

 عملکرد به نسبت رقم این است. شده بینیپیش ریال میلیارد 411218 معادل خدمات، و کاالها بر مالیات

 است. داشته رشد درصد 20 ،1934 سال مصوب رقم به نسبت و درصد 94 حدود ،1934 سال در برآوردی

 این دهندهنشان 1 جدول در اخیر هایسال در مالیاتی درآمدهای از جزء این عملکرد و مصوب ارقام بررسی

 افزایش در توانمی را امر این دلیل است. داشته باالیی عملکرد همواره بخش این مالیاتی رقم که است واقعیت

 سنوات در هاحامل این مصرف مقدار ماندن ثابت یا افزایش آن تبعبه و سال هر در انرژی هایحامل قیمت

 ت.اس شده منجر بخش این مالیات وصولی ارقام رفتن باال به نهایت در عمل این که کرد جستجو شده یاد

 

  نفتی هایفرآورده بر مالیات عملکرد و مصوب به مربوط ارقام .1 جدول

 درصد( و ریال )میلیارد  5333 تا 5332 هایسال در

 سال 5332 5335 5330 5333

 مصوب 111000 11400 111123 231494

 عملکرد 131110 71939 211408 921188

 تحقق درصد 120 197 199 103

 مختلف. هایسال طی دولت مالی عملکرد هایگزارش :مأخذ

 

 رآوردب قابل بنزین قیمت درخصوص دولت سیاست شدن نهایی زمان تا بخش این مالیات که چند هر

 کردن هدفمند قانون اجرای برای 1931 سال بودجه الیحه در مندرج ارقام به توجه با اما ،نیست دقیق

 منظور مالیاتی رقم رسدمی نظربه ،1931 سال در 1934 سال قیمتی سیاست ادامه فرض با و هایارانه

 شود. محقق بخش این در شده

 

 

 



 

 

 

 گاریس بر اتیمال 

 و زشور یهاوزارتخانه سهم و ه(ی)پا گاریس اتیمال مشمول متیق به مربوط تحوالت و رییتغ به توجه با

 دلیل)به االک نیا از یافتیدر اتیمال زانیم اهشک آن تبعبه و هیپا نیا از درمان و بهداشت و جوانان

 میلیارد 41410) بخش این برای شده بینیپیش مالیات رسدمی نظربه مالیات(، مشمول پایه شدن کوچك

 افتاده اتفاق زین 1934 سال بودجه قانون در برآورد(یش)ب موضوع نیا است. همراه یبرآوردبیش با ریال(

 سال پایان تا 1934 سال در ردیف این برای مصوب رقم درصد 11 تنها شودمی بینیپیش که طوریهب

  گردد. محقق
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  5331 تا 5335 هایسال در آن اجزای و )عمومی( خدمات و كاال بر مالیات تركیب .4 جدول
 ریال( )میلیارد 

 5335 5330 5333 5332 5331 

  

 عملکرد

 رشددرصد 

 به نسبت

 5332 سال عملکرد

 عملکرد

 رشددرصد 

 به نسبت

 عملکرد

 5335 سال

 عملکرد

 رشددرصد 

 به نسبت

 5330 سال عملکرد

 مصوب
 بینیپیش

 تحقق درصد

 برآورد

 عملکرد

 رشددرصد 

 عملکرد

 به نسبت

 5333 عملکرد

 الیحه

 رشددرصد 

 به نسبت

 مصوب

 رشددرصد 

 به نسبت

 عملکرد

 یبینپیش

 عملکرد
 تحقق درصد

  فروش بر مالیات

  نفتی، هایفرآورده

  درصد 20 بنزین بر مالیات

 مصوب قیمت

71939 93/11- 211408 17/183 921188 91/10 971184 00/30 991821 411213 41/20 89/99 411213 00/100 

  درصد دو

 کاالها سایر مالیات
233 38/77 71 32/74- 193 99/81 10 00/1000 100 100 00/300 00/0 10 00/10 

 مسافر خروج عوارض

 کشور مرزهای از 
11241 11/21- 11177 07/27 21720 48/72 91792 00/80 21381 91311 27/1 84/92 91718 00/31 

 00/80 91110 48/18 01/9 41410 21808 00/11 41920 -11/1 21429 37/44 21182 11/71 11781 سیگار فروش بر مالیات

  بر مالیات

 اتومبیل انتقاالت و نقل
21411 21/91 91772 41/11 11071 31/10 71017 00/71 11900 71497 24/1 91/40 11139 00/30 

  مالیات

 خودرو گذاریشماره
91291 10/11- 91919 78/9 11441 21/32 71011 00/81 11339 71711 49/3 74/28 71112 00/38 

 00/81 2191771 09/49 11/20 2381114 2081791 00/84 2481434 81/11 1171040 11/30 1091202 12/11 141123 افزودهارزش بر مالیات

70148127/17191131330/32217102712/1390812182131748917143222/1348/419201199 خدمات و كاال بر مالیات



 

 

 

 یاتیمال یدرآمدها هایفیرد بخش در شنهادهایپ و یبندجمع .3

 زانیم و نحوه درخصوص گرفته صورت یبرآوردها نیهمچن و اول بخش در مباحث لیتحل به توجه با

 در یاتیمال یدرآمدها رسدیم نظربه آن، یهارمجموعهیز و بخش هر در یاتیمال یدرآمدها ردکعمل

 1.باشندمی همراه یبرآوردشیب با یعموم منابع بخش

 مالیاتی منابع كل از رودمی انتظار ،گرفته انجام هایبررسی براساس مشخص طوربه

 35 حدود ریال، میلیارد هزار 5.255 میزان به ،5331 سال برای شده گرفته نظر در )عمومی(

  گردد. محقق آتی سال در ریال میلیارد هزار 352 معادل آن از درصد

 هزار 33 از بیش ،آتی سال در مالیاتی درآمدهای محل از شودمی بینیپیش ترتیب بدین

  باشد. داشته وجود دولت عمومی منابع در تحقق عدم ریال میلیارد

 

 5331 سال بودجه حهیال واحده ماده یاتیمال امکاح یبررس .2

 مورد هر در و 1931 سال بودجه حهیال در هااتیمال با مرتبط هایتبصره گزارش از بخش نیا در

 است. شده ارائه زکمر یشنهادهایپ

                                                 
  .انجام گرفته است عمومي واردات بر ماليات رديف به مربوط رقمكامل  تحقق فرض با برآورديبيش اينشايان ذكر است  .1
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 5331 سال بودجه حهیال یاتیمال هایتبصره .7 جدول

 زكمر شنهادیپ و یارشناسك اظهارنظر بودجه قانون بند تبصره

 و 1

 حقیقی اشخاص به خود قطعی هایبدهی 1931 سال در شودمی داده اجازه دولت به

 1939 سال پایان تا مربوط مقررات چارچوب در که را خصوصی و تعاونی حقوقی و

 اشخاص از دولتی( مؤسسات و ها)وزارتخانه دولت قطعی مطالبات با شده، ایجاد

 یخاص تعهدی اسناد دارایی، و اقتصادی امور وزارت منظور بدین کند. تسویه مزبور

 یحقوق و حقیقی اشخاص اختیار در و کندمی صادر «خزانه تسویه اوراق» عنوان با را

 منظوربه صرفاً اسناد این دهد.می قرار بدهکار متقابالً و طلبکار تعاونی و خصوصی

 یدولت مؤسسات و هاشرکت و ییاجرا یهادستگاه به ادشدهی اشخاص بدهی تسویه

 گیرد.می قرار استفاده مورد

 رب در را مالیات آیا و چیست «دولت قطعی مطالبات» از منظور که شود مشخص باید بند این در

  خیر؟ یا گیردمی

 حکم ینا باشد، «خزانه تسویه اوراق» با تسویه قابل نیز مالیات ناحیه از دولت مطالبات که صورتی در

 اوراق و اسناد جایگزینی شرایط این در گردد. منتج مالیاتی درآمدهای وصول کاهش به تواندمی

 آورد. وجودهب 1931 سال در کشور داریخزانه برای محدودیتی تواندمی ریالی منابع جای به بهادار

 مشکل دچار را مالی عملیات و جاری هایپرداخت برای خزانه نقدینگی بحث این دیگر عبارتبه

 کرد. خواهد

 چه كه گردد، مشخص ایبودجه شفافیت منظوربه گردد،می پیشنهاد فوق، ابهام به توجه با

 نمیزا چه و بوده وصول قابل ریالی صورتبه مالیاتی شده بینیپیش درآمدهای از میزان
 گردد.می محقق خزانه تسویه اوراق محل از

 الف 1

 اصالحات و مستقیم هایمالیات قانون (84) ماده موضوع مالیاتی معافیت سقف

 ریال (11110001000) میلیون وششیکصدوپنجاه مبلغ ،1931 سال در آن بعدی

 شود.می عیینت سال در
 ـ

 ب 1

 تمدید 1934 سال پایان تا افزودهارزش بر مالیات قانون آزمایشی اجرای مدت

 گردد.می

 انونق کردن دائمی و اصالح طرح تصویب و بررسی فرآیند بودن طوالنی به توجه با رسدمی نظربه

 الیحه در دارد(، قرار اسالمی شورای مجلس کار دستور در نیز اکنونهم )که افزودهارزش بر مالیات

 دیگر سال یك برای افزودهارزش بر مالیات قانون آزمایشی اجرای تا دارد ضرورت 1931 سال بودجه

 خواهد 1934 سال پایان تا عمالً مذکور قانون اجرای مهلت صورتاین غیر در که چرا شود. تمدید

 سال در قانون این محل از نیز مالیاتی درآمدهای از ریال میلیارد هزار 900 حدود تأمین نیز و بود

 شد. خواهد مواجه نقصان و مشکل با 1931

 شده تعیین درصد 9 مالیاتی پایه این نرخ افزوده،ارزش بر مالیات قانون طبق که است توجه شایان

 .است افتاده اتفاق پنجم برنامه قانون براساس درصد 1 میزان به نرخ این انهیسال هایافزایش است.

 دهش اضافه هاینرخ تکلیف است، الزم ایم،رسیده پنجم برنامه قانون اجرای مهلت پایان به که حال



 

 

 

 زكمر شنهادیپ و یارشناسك اظهارنظر بودجه قانون بند تبصره

 بر مالیات درصدی 2 نرخ تصریح رسدمی نظر به رو،ازاین گردد. روشن افزودهارزش بر الیاتم به

 عالوهبه (هاشهرداری عوارض درصد 3 + دولت سهم مالیات درصد 1 )شامل افزودهارزش

 .كند جلوگیری آتی مشکالت و ابهامات از بتواند سالمت، سهم مالیات درصد 5

  پیشنهاد:

 نرخ گردد.می تمدید 5331 پایان تا افزودهازرش بر مالیات قانون آزمایشی اجرای مدت
 و هاشهرداری سهم شود.می تعیین درصد 2 ،5331 سال برای افزودهارزش بر مالیات

 شود.می تعیین درصد 1 دولت سهم و عوارض( عنوان)به درصد 3 مزبور نرخ از هادهیاری

 بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (37) ماده موضوع درصد واحد یك ضمناً
 دولت سهم افزودهارزش بر مالیات نرخ به سالمت مالیات عنوانبه (0) دولت مالی مقررات از

 گردد.می واریز مربوطه درآمدی ردیف به دریافت با همزمان و اضافه

 ج 1

 برعالوه است مکلف کشور سراسر شهری آبفای هایشرکت طریق از نیرو وزارت

 مبلغ شرب آب فروش مترمکعب هر ازایبه شهری، بهایآب نرخ دریافت

 واریز کشور کل داریخزانه به و دریافت آب مشترکان از ریال (110) یکصدوپنجاه

 میلیارد هفتصد سقف تا دریافتی وجوه (%100) صددرصد نماید.

 شرب آبرسانی جهت صرفاً مذکور حساب محل از ریال (700100010001000)

 مسال شرب آب کمبود شاخص براساس مذکور اعتبار یابد.می اختصاص روستایی

 فاضالب و آب مهندسی شرکت طریق از ماههسه مقاطع در کشور هایاستان بین

 ریزیمهبرنا و مدیریت سازمان بین موافقتنامه مبادله از پس تا شودمی توزیع کشور

 فوق وجوه شود. هزینه هااستان روستایی فاضالب و آب هایشرکت و هااستان

 شود.نمی مالیات مشمول

 ـــ

 د 1

 تتخفیفا و هامعافیت نماید موظف را ذیربط اجرایی هایدستگاه تواندمی دولت (د

 نمایند. ثبت مربوط هایحساب در خرجی – جمعی صورتبه را گمرکی و مالیاتی

 1931 سال در دولت که ترتیب بدین است، شده آورده ایبودجه شفافیت افزایش منظوربه بند این

 اعطا مالیاتی و گمرکی هایمعافیت میزان تا کند موظف را ذیربط اجرایی هایدستگاه از یك هر

 .گرددمی ارزیابی مثبت بند این وجود لذا و نمایند گزارش و کرده احصا بودجه در درج جهت را شده



  اسالمی شوراي مجلس اهژپوهش مركز

 

 

 

 زكمر شنهادیپ و یارشناسك اظهارنظر بودجه قانون بند تبصره

 توسط یکنواخت هایرویه اعمال منظوربه و رابطه این در اجرایی سوابق وجود عدم به توجه با ولی

 این برای كه شود اضافه بند این ادامه در گردد،می پیشنهاد زیربط اجرایی هایدستگاه

 گردد. تهیه دولت، ازسوی دستورالعملی یا نامهآیین موضوع

 و اهمعافیت نماید موظف را ذیربط اجرایی هایدستگاه تا گردد مکلف دولت است، بهتر عالوهبه

 .نمایند ثبت مربوط هایحساب در خرجی -جمعی صورتبه را گمرکی و مالیاتی تخفیفات

 و 1

 1931 سال در شودمی داده اجازه ها(دهیاری و هاشهرداری )سازمان کشور وزارت به

 افزودهارزش بر مالیات قانون (93) ماده «2» تبصره وجوه از (% 20) درصد بیست

 وزارتخانه آن اختیار در که ریال (71000100010001000) میلیارد هزار هفت معادل

 زیر هایشهر عمرانی و خدماتی آالتماشین تأمین و کمك برای را گیردمی قرار

 (%90) درصد سی و (%70) درصد هفتاد نسبت به روستاها و جمعیت نفر هزار یکصد

 کند. هزینه

 ــــ

 ز 1

 وزارت به عادی پسماندهای مدیریت بهبود و عمومی ونقلحمل توسعه منظوربه

 درصد بیست تا شودمی داده اجازه کشور( هاییدهیار و هاشهرداری )سازمان کشور

 قانون (98) ماده «الف» بند محل از هادهیاری و هاشهرداری سهم عوارض (20%)

 حساب به مالیاتی امور سازمان توسط آن واریز از پس را افزودهارزش بر مالیات

 نماید. مذکور موارد صرف کشور وزارت وجوه تمرکز

 ــــ

 الف 7

 یبرداربهره پروانه که آهن سنگ کنندهاستخراج حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه

 و )ایمیدرو( ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان نام به آنها

 تابعه هایشرکت و مذکور سازمان با قرارداد فاقد ولی ،است تابعه هایشرکت

 1931 سال در فوق معادن از برداریبهره پروانه انتفاع حق بابت موظفند باشندمی

 ردیف عمومی درآمد حساب به را خود محصوالت فروش مبلغ (% 20) درصد بیست

 کنند. پرداخت کشور کل داریخزانه نزد قانون این 1 جدول 190413

 ــــ



 

 

 

 زكمر شنهادیپ و یارشناسك اظهارنظر بودجه قانون بند تبصره

 خزانه حساب به جزء این موضوع معادن از یك هر 1931 سال بردرآمد مالیات -

 شود.می واریز معدن استقرار محل استان معین

 الف 11

 عمناب مکلفند ایمنطقه برق هایشرکت و حرارتی برق نیروی تولید هایشرکت

 تولید یتخصص مادر شرکت به ترتیببه را خود انهیسال مصوب بودجه در شده تعیین

 هتوسع در یرگذاسرمایه یا و دیون رد بابت توانیر شرکت و حرارتی برق نیروی

 ندهفروش هایشرکت نماید. پرداخت کشور انتقال شبکه توسعه و حرارتی نیروگاه

 را خود برق هایانرژی فروش از حاصل وجوه تمامی موظفند آبی هاینیروگاه برق

 هب آبیبرق نیروگاه توسعه در گذاریسرمایه برای تولید هایهزینه وضع از پس

 گذاریسرمایه برای شده یاد هایشرکت توسط پرداختی وجوه برسانند. مصرف

 لعملدستورا شود.می محسوب مالیاتی قبول قابل هزینه عنوانبه بند این موضوع

 ادیاقتص امور وزرای تصویب به مربوط قانونی مقررات رعایت با بند این حسابداری

 رسد.یم نیرو و دارایی و

 ــــ

 ب 11

 و توانیر مادرتخصصی شرکت بین قراردادهای و هادارایی و اموال انتقال و نقل

 .باشدمی معاف مالیات هرگونه پرداخت از برق نیروی توزیع هایشرکت

 آن از مستقیم مالیات هم و شده افزودهارزش بر مالیات مشمول هم ها،دارایی و اموال انتقال و نقل

 با رتبطم بیشتر نیز توانیر مادرتخصصی شرکت و برق توزیع هایشرکت اصلی مشکل گردد.می اخذ

 ریحتص و شفافیت افزایش منظوربه گردد،می پیشنهاد آنهاست. از افزودهارزش بر مالیات اخذ

 هایمالیات از اعم» عبارت مالیات، پرداخت عبارت از پس و حذف «هرگونه» واژه تر،روشن

 .گردد درج «افزودهارزش بر مالیات و مستقیم

  پیشنهادی: متن

 یهاشركت و توانیر مادرتخصصی شركت بین قراردادهای و هادارایی و اموال انتقال و نقل

 معاف افزوده(ارزش بر مالیات و مستقیم هایمالیات از )اعم مالیات پرداخت از برق توزیع

 باشند.می

17  

 قراردادهای و کشوری خدمات مدیریت قانون (1) ماده موضوع اجرایی هایدستگاه

 ای وضعیت صورت دریافت تاریخ از بعد ماه پایان تا حداکثر مکلفند پیمانکاری

 نای یرغ در نمایند. پرداخت پیمانکار به متعلق مالیات مورد، حسب صورتحساب

 آنها کارفرمای که پیمانکارانی افزودهارزش بر مالیات پرداخت معضل حل منظوربه تبصره این

 پیمانکاری قراردادهای و کشوری خدمات مدیریت قانون (1) ماده موضوع اجرایی هایدستگاه

 :دارد وجود زیر شرحبه تبصره این در ابهام دو البته است. شده ارائه هستند،
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 از متعلق هایجریمه و مالیات اصل )پیمانکار(، مؤدی درخواست حسب صورت،

 امور سازمان شده تعیین هایحساب به و وصول کارفرما از اجرایی عملیات طریق

 مؤدی حساب به وصولی مالیات اصل صورت این در شد. خواهد واریز کشور مالیاتی

 شد. خواهد مسترد مزبور مؤدی به مربوط مقررات حسب و منظور ذیربط

 و محاسبه نشده پرداخت مالیات (% 10) درصد ده معادل کارفرما، استنکاف جریمه

 در تبصره این موضوع هایمالیات پرداخت در تأخیر همچنین شد. خواهد مطالبه

 مالیات به نسبت ماه در (%2) درصد دو میزان به جریمه تعلق موجب مقرر موارد

 مالیات، پرداخت سررسید یا اظهارنامه تسلیم مهلت انتظار زمان از نشده پرداخت

 رد مشاور مهندسین و پیمانکاران صورت این در بود. خواهد باشد، مقدم که هرکدام

 داشت. نخواهند مسئولیتی مذکور مئجرا و متعلق مالیات پرداخت با رابطه

 فرماکار ازسوی مالیات پرداخت عدم منظور آیا نیست؟ مشخص دقیقاً کارفرما استنکاف از منظور .1

  وضعیت؟ صورت دریافت تاریخ از بعد ماه پایان یا و است سازمان مطالبه از پس

 دارد. ابهام «مالیات پرداخت سررسید یا ظهارنامها تسلیم مهلت انتظار زمان از» عبارت .2

 رتصوبه متن دوم مورد ابهام با رابطه در اول مورد از ابهام رفع ضمن گرددمی پیشنهاد اساس این بر

 .گردد اصالح زیر

  پیشنهادی: متن

 جریمه تعلق موجب مقرر موارد در تبصره این موضوع هایمالیات پرداخت در خیرأت همچنین ........

 یدسررس یا اظهارنامه تسلیم مهلت زمان از نشده پرداخت مالیات به نسبت ماه در درصد دو میزان به

 ای وضعیت صورت دریافت تاریخ از بعد ماه پایان تا )حداکثر بند صدر شرحبه مالیات پرداخت

 ..... بود خواهد باشد، مقدم که کدام هر مورد(، حسب صورتحساب

 ه 18
 را مسکن بانك 1934 سال عملکرد به متعلق مالیات و سهام سود است مجاز دولت

 نماید. منظور بانك این سرمایه افزایش عنوانبه
 



 

 

 

 مآخذ و منابع

 .1983 مصوب ،توسعه پنجم برنامه قانون .1

 .1987 مصوب ،افزودهارزش بر مالیات قانون .2

 .1930 مصوب ،مستقیم هایمالیات قانون .9

 .1934 مصوب مستقیم، هایمالیات قانون اصالح قانون .4

 مختلف. هایسال در سنواتی بودجه قوانین .1

 .مختلف هایسال در دولت مالی عملکرد هایگزارش .1

 کشور. کل 1931 سال بودجه الیحه .7
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 52701 :مسلسل شماره

 یمالیات درآمدهای .10 کشور کل 1931 سال بودجه الیحه بررسی گزارش: عنوان
 

 
 

 عمومی( مالیه )گروه عمومی بخش مطالعات :دفتر نام

 سبحانیان محمدهادی سید تدوین: و تهیه

 ملکیتوتونچی سعید ،غفارزاده احمد علمی: انناظر

 محاسبات و بودجه برنامه، کمیسیون متقاضی:

 ـــــــ تخصصی: ویراستار

 ـــــــ ادبی: ویراستار

 

 

 

  :كلیدی هایواژه

 1931 سال بودجه الیحه .1

 غیرمستقیم و مستقیم مالیات .2
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