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 :دستوركار جلسه 

 گذاري در استانبررسي اثر اصالح ساختار مالياتي بر سرمايه 

 

بررسي اثر اصالح ساختار گذاري و تأمين مالي اتاق بازرگاني خراسان رضوي با محوريت  جلسه كميسيون سرمايه هفتمينبيست و 
صبح در  7:30ساعت  25/05/97 پنجشنبهبا حضور اعضاي اصلي كميسيون و ساير مدعوين روز  گذاري در استان،مالياتي بر سرمايه

-ضمن خوشآقاي مهندس باقري رئيس محترم كميسيون جناب در ابتداي جلسه . بازرگاني برگزار شدمحل ساختمان شماره دو اتاق 

در اين جلسه ارائه  كه گزارشي :و فرمودند اثرگذار در حوزه اقتصادي ياد كردهماليات به عنوان يكي از موضوعات  از به مهمانان، آمدگويي
گذاري، اشتغال و توسعه واحدهاي ستاني در استان باعث شده كه روند سرمايهنشان خواهد داد چه رفتاري در حوزه ماليات خواهد شد

هاي مختلف در حوزه ماليات انجام شده اما هاي زيادي توسط بخشتاكنون پژوهش. قرار گيرد الشعاعتوليدي و درآمدهاي استان تحت
-هاي فوقحوزهجامع بودن آن و بررسي تمام ابعاد رفتار دستگاه مالياتي بر كند، آنچه اين تحقيق را نسبت به تحقيقات مشابه متمايز مي

نژاد رياست هايي كه با آقاي تقويطي صحبت فرآيند اجرايي منتج از اين گزارشايشان همچنين يادآور شدند در ادامه . است الذكر
اول اينكه واحدهايي كه دفاتر . محترم سازمان امور مالياتي كشور انجام شد، ايشان قول دادند كه دو موضوع مهم را پيگيري خواهند كرد

بحث . به استان بپردازند تا بدين ترتيب درآمدهاي استان افزايش يابدماليات خود را  ،اند، طبق قانونخود را خارج از استان داير كرده
بود كه مقرر  هاي اقتصادي درآمدزاي استاناستان به دليل تعطيل شدن بسياري از فعاليت ماليات مصوب دوم نيز در خصوص كاهش

لزوم ايشان همچنين بر . ر اين خصوص انجام دهندشد هيئتي از سازمان مالياتي با انجام كار كارشناسي در اين حوزه، اقدامات الزم را د
 . رفع موانع مالياتي و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي تأكيد كردندتالش همگاني در جهت 

-در سه حوزه فضاي سرمايه عملكرد كميسيوننيز با اشاره به  و تأمين مالي گذاريخانم مهندس بصيري دبير محترم كميسيون سرمايه

و نيز گذاري گذاري، بحث ماليات را در ارتباط با فضاي سرمايههاي سرمايهگذاري و نيز تأمين مالي پروژههاي سرمايهمزيتگذاري، 
مالي نيز نقش به  يندر حوزه تأم ،فضاي كسب و كار رتبه سنجشعالوه بر آيتم اثرگذار در و فرمودند ماليات عنوان كردند تأمين مالي 

هاي افتد بلكه يكي از بهترين راهگذاري تنها از طريق تزريق پول و سرمايه اتفاق نميهاي سرمايهمالي پروژه سزايي دارد زيرا تأمين
تحليل بار مالياتي "نكته كليدي در انجام پروژه ايشان تأكيد كردند . هاستهاي اجباري به پروژهتأمين مالي، جلوگيري از تحميل هزينه

هاي تشكل ي و سايربازرگانسنجي آمار و اطالعات از طريق تعامل با مشاوران مالياتي در اتاق صحه ،"بر اقتصاد استان خراسان رضوي
كار و وهاي تخصصي بهبود محيط كسبو ساير اعضاي كميسيون دبيران ،...و بخش خصوصي چون انجمن مديران، خانه صنعت 
بنابراين اين پروژه . ي و مشاوران اداره امور اقتصادي و دارايي استرگذاري استانداگردشگري، همكارانمان در معاونت اقتصادي و سرمايه

ايشان در ادامه فرمودند منابع درآمد استان از دو منظر . از معدود كارهايي است كه با تعامل جمعي انجام شده و به نتيجه رسيده است
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جهت را ... كنند و ابزارهايي چون منابع انساني، تجهيزات، خالقيت و كنندگان ثروت ايجاد مياول درآمدي كه خلق. قابل بررسي است 
هاي اما منبع دوم، درآمدي است كه سازمان. گيرندتوليد ثروت و درآمد براي خود و گروهي كه اشتغالشان را بر عهده دارند، به كار مي

ريزي و تصويب رشد درآمد از طريق در اين روش، برنامه. كننداز طريق آن تحصيل مال مياجرايي و در رأس آنها سازمان امور مالياتي 
دهد توان اين درآمد را افزايش داد؟ بررسي آمارها نشان مياما سؤال اينجاست كه تا كجا مي. شودكرد خالقين ثروت انجام ميهزينه

نسبت  92درصد، سال  49، 90ت به نسب 91به طوري كه در سال . هر سال نسبت به سال قبل افزايش يافته استمقدار ماليات مصوب 
 96درصد، سال  17، 94نسبت به  95درصد، سال  34، 93نسبت به  94درصد، سال  25، 92نسبت به  93درصد، سال  45، 91به 

اين روند منفي نرخ رشد ماليات . درصد بوده است 5، 96نسبت به  97درصد و در انتها رشد ماليات مصوب در سال  11، 95نسبت به 
نتايج اميدواريم . ندارد بيش از اين توان پرداخت مالياتنشان از اين دارد كه ديگر كارد به استخوان توليد رسيده است و استان  مصوب

و چه افرادي كه تصميم دارند  اندكردهگذاري سرمايه قبالچه براي كارآفريناني كه  ،طرح انجام شدههاي صورت گرفته بر اساس پيگيري
 . انداز مثبتي نسبت به وضعيت آينده استان داشته باشندگذاري كنند مثمر ثمر باشد و بتوانند چشمشروع به سرمايه

اين گزارش  :با اشاره به موضوع گزارش فرمودند مشهد الساداتي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه فردوسيسپس جناب آقاي دكتر ملك
 :كند به دو سؤال پاسخ دهدتالش مي

 استان خراسان رضوي چقدر با شرايط كنوني اقتصاد استان همخواني دارد؟درآمدهاي مالياتي  -1

 اعتبارات استاني در خراسان رضوي چقدر با درآمدهاي مالياتي استان همخواني دارد؟ -2

 94سال آيد كه تا قبل از اين نكته به دست مي 96تا  90هاي با بررسي ماليات مصوب و وصولي طي سال: ايشان در ادامه تصريح كردند
به بعد كم كم شاهد ايجاد شكاف بين ماليات مصوب و وصولي  94به طور ميانگين كل ماليات مصوب، پرداخت شده است اما از سال 

هاي قبل نگر دارد و ماليات مصوب براساس نحوه وصول ماليات در سالستاني رويكردي عقبدهد كه نظام مالياتاين نشان مي. هستيم
چه اتفاقي افتاده كه شكاف بين ماليات مصوب و وصولي هر ساله افزايش يافته است؟  94ل اينجاست كه از سال سؤا. گرددتعيين مي

در بخش اول گزارش اين تحوالت از نگاه آمار و ارقام و . براي پاسخ به اين سؤال بايستي برخي تحوالت اقتصادي استان را بررسي نماييم
 . بررسي خواهد شدهاي عمومي در بخش دوم از منظر پديده

هاي بين سال. دهدها و حجم كسب و كار را نشان مياز نگاه آمار و ارقام در بخش حقيقي اقتصاد، آمار بازار كار وضعيت گردش فعاليت
 زنرخ بيكاري استان و كشور برابر شده و ا 93در سال . از ميانگين كشور بهتر بوده است 92وضعيت اشتغال استان تا سال ، 96تا  90

صنعت در استان خراسان رضوي نيز نشان  اشتغال بخشبررسي سهم . كشور فراتر رفته استميانگين بيكاري استان از به بعد،  93 سال
كشور فاصله ميانگين كمتر شده و به تدريج نسبت به  92اين سهم در استان نسبت به كشور بيشتر بوده اما از سال  91دهد در سال مي

هاي مسكوني صادر شده در نقاط شهري بر هاي حقيقي اقتصاد، تعداد پروانهسكن به عنوان يكي ديگر از بخشدر بخش م. گرفته است
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در واقع ركود اقتصادي . ها در استان نسبت به كشور كاهش بيشتري داشته استدهد نرخ رشد اين پروانهنشان ميحسب هزار فقره  
اما . به شديدترين مقدار خود رسيده است 94آغاز شده و در سال  92كشور و از سال بخش مسكن در استان حداقل يك سال زودتر از 

اختالف اين  94و  93هاي در سال. دهدها را نشان ميشاخص مهم بعدي وضعيت اعتبارات بانكي است كه نسبت تسهيالت به سپرده
در بيان چرايي پايين بودن نسبت تسهيالت به ). درصد 20و  23به ترتيب (نسبت در استان و كشور در باالترين حد خود قرار دارد 

انداز ها در ارائه مناسب تسهيالت از يك سو و نبود چشمهاي نظام بانكي و عدم توانايي بانكتوان به بروز تنگناها و بحرانها ميسپرده
 . كردهاي اقتصادي و كاهش تمايل به دريافت تسهيالت از سوي ديگر اشاره روشن نسبت به فعاليت

در اين بخش ما به ازاء آمارهاي ارائه شده در  :هاي اخير استان پرداختند و فرمودندايشان در بخش دوم گزارش به تحوالت اقتصادي سال
در ابتدا بايستي به . شود تا بتوان علل وقوع چنين وضعيت نامطلوبي را به روشني مشخص كردهاي عيني ارائه ميقسمت قبل با مثال

به طوري كه . به شدت كاهش يافته است 93فعاليت اين شركت از سال . يت شركت پديده و پيمانكاران فرعي آن اشاره كردتوقف فعال
بحث ديگر مربوط به بحران . به بعد ديگر پرداخت نشده است 94ميليارد تومان برآورد شده از سال  200ظرفيت مالياتي شركت كه 

هاي مالياتي معوق اين الحجج، افضل توس و تعاوني اعتبار فرشتگان است كه بدهيزان، ثامنمؤسسات مالي و اعتباري مانند مؤسسه مي
بنابراين مشاهده . شود كه اين امر يكي ديگر از داليل مهم كاهش درآمد استان استميليارد تومان برآورد مي 2000مؤسسات در حدود 

بنابراين در چنين شرايطي، . ظرفيت مالياتي استان كاهش نيافته است، 94شود كه با وجود كاهش درآمد استان به خصوص از سال مي
در واقع . كه چه بسا اين امر وقوع بحران در استان را تشديد نموده است هاي اقتصادي مستقر تحميل شدهتمامي بار مالياتي بر فعاليت

بار مالياتي واحدهاي تعطيل شده استان را نيز به  افزايش درآمد مصوب مالياتي بدين معناست كه واحدهاي اقتصادي باقي مانده بايد
دوش بكشند كه نتيجه آشكار اين رويه، بروز تنگناهاي مالي و فشارهاي اقتصادي بيشتر بر اين واحدها بوده و آنها را نيز به مسير بحران 

  .و تعطيلي خواهد كشاند

در ارتباط با گردشگران خارجي نيز با وقوع : كردند و فرمودند ايشان در ادامه به يكي ديگر از داليل كاهش درآمدهاي استان اشاره
نفري روبرو  40000با كاهش  95تعداد ورود گردشگر از سال اتفاق افتاد،  94مشكلي كه در خصوص كنسولگري عربستان در پايان سال 

تومان، استان به ميزان  4200ر با نرخ دالر و در نظر گرفتن دال 768شد كه با احتساب ميانگين مخارج هر گردشگر خارجي به ميزان 
ايشان . ميليارد تومان از ظرفيت مالياتي خود را از اين كانال از دست داده است 30ميليارد تومان از منابع درآمدي خود و در نتيجه  130

وان يكي ديگر از داليل هاي مالياتي واحدهاي توليدي استان نظير شركت ايران خودرو به مركز را به عنهمچنين بحث انتقال حساب
اين . يافته استميليارد تومان از درآمدهاي استان از اين مجرا كاهش  400تا  300حدود  :كاهش درآمد استان مطرح كردند و فرمودند

 . پردازنداستان نمي درشركت ديگر نيز به همين شكل ماليات خود را  30تا  25در حالي است كه 

و  ائه مقايسه درآمدهاي مالياتي مصوب و وصول شده استان خراسان با چند استان منتخب پرداختندايشان در بخش سوم گزارش به ار
 79هايي نظير اصفهان بهتر بوده و به ترتيب نسبت به استان 96و  95هاي وضعيت پرداخت ماليات استان در سال :خاطرنشان ساختند
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در  95نسبت به  96نكته مهم وضعيت رشد ماليات مصوب است كه در سال اما . درصد از ماليات مصوب، وصول شده است 73درصد و  
هاي منتخب، بيشتر و نزديك به ميانگين رشد ماليات هاي اصفهان، فارس و مازندران به عنوان استاناستان خراسان نسبت به استان

ستي با توليد تناسب داشته باشد و در واقع توليد اما آنچه بايد به آن توجه كرد اين است كه ماليات باي. مصوب در سطح كشور بوده است
نرخ رشد ماليات مصوب و وصولي ) 92غير از سال ( 96تا  91هاي اين در حالي است كه بين سال. مبناي دريافت ماليات قرار گيرد

سبت به توليد ناخالص استان استان از ميزان نرخ رشد توليد ناخالص استان به قيمت جاري بيشتر بوده و به بيان بهتر ماليات وصولي ن
هاي آستان قدس و كشاورزي استان در بخش توليد مورد الزم به ذكر است كه اين آمار با در نظر گرفتن اينكه فعاليت. بسيار باال است

اني در استان به ستكنند ارائه شده و نشان از اين دارد كه وضعيت مالياتها مالياتي پرداخت نميگيرد اما اين فعاليتمحاسبه قرار مي
 . گونه همخواني با يكديگر ندارندتر از اين است و ماليات و توليد در استان هيچمراتب وخيم

اي، در بحث اعتبارات هزينه: ايشان در بخش چهارم و پاياني گزارش به بررسي تناسب بين اعتبارات و ماليات استان پرداختند و فرمودند
هاي ترين سهم را بين استانپايين 95ته كاهش يافته و از نظر سرانه اين اعتبارات نيز در سال پيوس 95تا  91سهم استان از سال 

كاهش  95تا  91هاي سهم اعتبارات عمراني استان نيز بين سال. ايممنتخب مازندران، كرمان، فارس، آذربايجان شرقي و اصفهان داشته
تعيين درآمدهاي مالياتي مصوب استان با ناديده انگاشتن مالحظات موجود در  بدون شك بندي بحث فرمودندايشان در جمع. يافته است

گذاري و  استان كه برخي داليل و مصاديق آن در اين گزارش ذكر شد، در سالهاي آتي به تعميق ركود اقتصادي استان و كاهش سرمايه
  .اشتغال منجر خواهد شد

با اشاره به اصطالح  ضمن تشكر از پژوهش انجام شده، ستي بانك ملي خراسانجناب آقاي دكتر صفاي نيكو معاونت محترم سرپرسپس 
شود كه كشور درآمدهاي مالياتي مصوب يا براساس روند ماليات گذشته است و يا اينكه مشخص مي :ظرفيت مالياتي خاطرنشان كردند

طبيعتا در چنين فضايي كه نرخ ماليات بدون توجه به . سهم استان خراسان رضوي چقدر است ،چقدر بايد ماليات بپردازد و از اين ميزان
الزم است سنجش . گردد، چنين شكافي بين ماليات مصوب و وصولي دور از انتظار نخواهد بودهاي اقتصادي استان تعيين ميواقعيت

شود اين است كه با توجه ياما سؤالي كه مطرح م. استان تعيين گردد منطبق بر ظرفيت و مالياتتري در اين خصوص انجام گيرد دقيق
شود يا پردازند، آيا اين درآمد مالياتي در استان استفاده ميدرصد حجم فعاليت خود را ماليات مي 2ها در ابتداي سال، به اينكه بانك

هاي از راهشود؟ ايشان همچنين به وضعيت اقتصادي نامطلوب استان اشاره كردند و فرمودند يكي اينكه به استان برگشت داده نمي
اي از برداشتن بار مالياتي از دوش بخش مولد و تأمين بخش عمده. مناسب از درآمدهاي مالياتي است رفت از اين وضع، استفادهبرون

تواند در راستاي كاهش فشار به بخش مولد مؤثر ميگري وضع شده هاي راكد و وجوه واسطهمستغالت، سرمايه درآمد مالياتي استان از
هاي گذر از بحران واحدهاي صنعتي تأكيد نموده و اين عمل را يكي از راه به) يارانه(بر ارائه ماليات منفي يشان همچنين ا .باشد

 . عنوان كردنداقتصادي 
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، ضمن تشكر از كار هاي شوراي شهر مشهدگذاري و مشاركترئيس محترم كميسيون اقتصادي، سرمايهآقاي مهندس نوروزي جناب  
ضمن اينكه . گذاري، توليد و اشتغال به صورت شفاف بررسي شودشده، درخواست كردند كه تأثير فشار مالياتي بر سرمايهپژوهشي انجام 

بهتر است اين بحث در جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، مجمع نمايندگان استان و شوراي اداري استان مطرح شود تا 
 . به شكل مؤثري آن را پيگيري نمود و بدين ترتيب به نتايج مطلوبي در اين حوزه دست يافتبتوان 

استان، با ابراز نارضايتي از عدم پيگيري   رئيس محترم اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارتسپهري مهندس سركار خانم 
شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اعالم شد كه جهت رفع مصوبات جلسات خاطرنشان كردند در حدود سه سال قبل در جلسه 

مشكل مالياتي واحدهاي صنعتي استان و ايجاد رغبت و انگيزه براي واحدهاي بزرگي كه دفاترشان در خارج از استان قرار دارد، مولدهاي 
بايستي در دستور كار قرار  نيزهمچنين مصوب شد كه وضعيت پرداخت ماليات آستان قدس رضوي  .جديد مالياتي شناسايي گردند

اكنون شاهد اين هستيم كه مشاغلي چون . اقدام مثبتي در اين خصوص انجام نگرفتهيچ گونه پيگيري نشد و  اما اين مصوبات. گيرد
لذا خواهشمندم به شكل جدي روي . كننددر پرداخت ماليات خود به درستي عمل نمي... ها و پيمانكاران ساختماني، طال فروشي

ايشان در ادامه بر استفاده . هاي الزم در اين خصوص انجام شودشناسايي مولدهاي مالياتي جديد كار كارشناسي صورت گيرد و پيگيري
 . هاي مالياتي استان تأكيد نمودندمناسب از پتانسيل اتاق بازرگاني جهت اصالح پايه

قانون بهبود محيط  3و  2گذاري استانداري نيز با اشاره به مواد هدفتر جذب و حمايت از سرماي محترم پرست كارشناسوطن جناب آقاي
در حال حاضر اين قانون عمال : فرمودندوكار كه طبق آن دولت مكلف است در تصميمات خود نظرات بخش خصوصي را لحاظ كند كسب

ضمن اشاره به  ايشان. كافي ندارند ها همچنان نسبت به نظرات و مطالبات بخش خصوصي توجهاجرا نشده و هيئت دولت و وزارتخانه
هاي اجرايي ابالغ شده و بايستي گزارشات اين چنيني به سازمان ندگزارشات كارشناسي ارائه شده در جلسات كميسيون اظهار كرد

 . هاي الزم در خصوص آنها صورت گيردپيگيري
نارضايتي از فشار اداره دارايي بر صنايع كوچك استان  با ابراز نيز شركت خانه شكالتمحترم غفارنيا مديرعامل  سركار خانم مهندس

هاي زيبايي درآمدهاي ها و كلينيكها، آرايشگاههاي مختلفي مانند رستوراندر حال حاضر بخش: ندجهت اخذ ماليات اذعان كرد
. دهدبه اين موضوع نشان نمي كنند و سازمان دارايي نيز توجهيكنند اما متناسب با درآمد خود ماليات پرداخت نميهنگفتي كسب مي
بايستي مميزين مالياتي در خصوص شناسايي اين منابع جديد مالياتي آموزش ببينند و از فشار مالياتي مضاعف بر  ايشان تأكيد كردند

 . صنايع اجتناب نمايند
بهتر است . آنچه در اين گزارش ارائه شد، عملكرد مالياتي استان بود :مشاور امور مالياتي اتاق اصناف مشهد فرمودندجناب آقاي حسيني 

ايشان با اشاره به . در خصوص ساختار مالياتي استان، ابهامات، ايرادات و تنگناهاي قانوني اين حوزه نيز بحث و بررسي صورت گيرد
بررسي مجدد اين گزارش و ارائه پيشنهادات مناسب به  نواقص قانون ماليات، به دست و پا گير بودن اين قوانين اشاره كردند و خواستار

 . هاي الزم انجام گيردبه مجلس ابالغ شده و پيگيري طرح مورد بررسي شوراي گفتگو شدند تا از اين طريق
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ر ارزش صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استان، به ناكارآمد بودن سيستم ماليات بزاده رئيس محترم هيئت مديره انجمن جناب آقاي ولي 
ايشان همچنين بحث آموزش . افزوده اشاره كردند و از تجديد نظر در اين حوزه به عنوان يكي از مطالبات جدي انجمن ياد كردند

 . مميزين مالياتي را بسيار ضروري دانستند و خواستار پيگيري اين موضوع در جلسات آتي شدند
متأسفانه ماليات پرداختي از : ندنظرات اعضا و مهمانان جلسه، خاطر نشان كرد بنديجمعضمن آقاي مهندس باقري در پايان جلسه 

شود كه با وجود سهم زيادي كه استان خراسان در پرداخت لذا مشاهده مي. شوداستان به مركز منتقل شده و از آنجا تخصيص داده مي
توانست بخش توليد و اقتصاد استان را تهييج نمايد، در اين ماليات دارد، اين وجوه به استان برنگشته و در حالي كه اين درآمدها مي

بايستي در استان سازوكاري تعريف شود كه براساس آن، مشاغلي كه : ايشان همچنين فرمودند. شودخصوص به درستي عمل نمي
نوني كه شاهد افزايش نرخ ارز و در شرايط كضمن اينكه . كنند نيز به تناسب ماليات خود را پرداخت نماينددرآمدهاي زيادي دريافت مي

بنابراين . نيز ورود روزافزون مسافران خارجي به مشهد هستيم، انتظار بر آن است كه بخش بازار و اصناف رشد چشمگيري داشته باشد
. بيمهاي بخش اصناف نيز در گزارش وارد شده و به نتايج وسيع تري در اين خصوص دست يابايد بحث ماليات وضع شده بر فعاليت

كه با پيگيري  نمودندو ابراز اميدواري  نداز مطالبه حق استان از كشور در حوزه ماليات به عنوان يك مطالبه عمومي ياد كرد ايشان
وكار و ستاني از استان متوقف شده و بتوانيم اثر ارزشمندي را در حوزه فضاي كسبكميسيون، اين روند صعودي بي منطق ماليات

 . ن داشته باشيمگذاري استاسرمايه
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