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 تعاليبسمه
 

   نکات برجسته نکات برجسته  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  شفاف نیست و دارای ابهام است. 99محل افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 

  مالیات بر ثروت نسبت بیشترری  ستهر را ا  99در میان بندهای درآمدهای مالیاتی الیحه بودجه ،

 افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشره دارد.

   درصدی نسبت به سال گذشتره مواجته شتد   38با کاهش  99مالیات بر واردات در الیحه بودجه

 است. 

  در میان اجزاء درآمدهای مالیاتی بیشرری  سهر مربوط به افزایش مالیات نقل و انرقال سهام با رقر

 درصد است.  183

 2، حتدود   استگذاشره شدکنار  99های مالیاتی که در الیحه بودجه سال ا  هر بند حذف معافیت 

 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل وصول بود.  3تا 

  با توجه به شرایط اقرصادی کشور و لزوم قطع وابسرگی بودجه به نفت، تقویت درآمدهای مالیتاتی

شود که ال مه آن توجه ای کشور برشمرد  مییکی ا  ابزارها و راهکارهای اصلی در مدیریت بودجه

هتای مالیتاتی و گسترر  مسئله اصلی شامل جلوگیری ا  فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت به سه

 باشد.های مالیاتی جدید میپایه
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  مقدمهمقدمه    

و نقش  شودها محسوب میدرآمدزایی پایدار برای دولت ابزارترین ریزی و مهممالیات، یکی از اجزاء اصلی نظام بودجه

-نظاام بودجاهدارد، با این حال به دلیل وجود منابع نفتی در کشور و اتکاء  مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها

تارین منعاع به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اهمیات و رارورت درآمادهای مالیااتی باه  ناوا  مهامریزی 

المللای  لیاه های یک جانعاه و چندجانعاه بایناگرچه، تحریم و استها مورد غفلت واقع شده درآمدزایی پایدار سال

های اخیر، ررورت توجه به درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی درآمادهای نفتای را کشورما  و تشدید آنها طی سال

 ایدر بودجه بارها به مسئوال  گوشزد کرده است، اما همچنا  درآمدهای نفتی نقش اساسی در تأمین مناابع بودجاه

-ای ساالنگاهی به احکاام بودجاهباشد. ها در کشور نمیشور دارد و ساختار نظام مالیاتی پاسخگوی مدیریت هزینهک

هاای مختلفای کاه رغم، و ادهنیز گواهی بر این مد است که  لی 1399های گذشته و همچنین، الیحه بودجه سال 

ین منابع بودجه داده شاده باود، اماا همچناا  نظاام برای اصالح ساختار نظام مالیاتی و استفاده از ظرفیت آ  در تأم

بینی شده در الیحاه بودجاه مالیاتی با ساختار معیوب گذشته در حال فعالیت است که این امر تحقق درآمدهای پیش

 ادم تحقاق درآمادهای کند. همچنین، با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشاور، سال آینده را با تردید مواجه می

بدو  توجه به اصالح ساختار نظاام مالیااتی 1399بینی شده در الیحه بودجه ایش درآمدهای مالیاتی پیشنفتی و افز

گاروه شود. نظر به اهمیت این موراو،، در کشور، منجر به کسری شدید بودجه و بروز اثرات تورمی آ  در جامعه می

تغییارات اجازاء  ، رمن مقایساه1399بودجه ادامه بحث و بررسی پیرامو  الیحه خعری در  هایپژوهشاداره اقتصاد 

، باه اراهاه حاذفیات احکاام مالیااتی الیحاه نهاایی 98نسعت به قانو  بودجه  99درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 

و مشکالت درآمدهای مالیاتی در الیحه  هانویس آ  و همچنین نظرات کارشناسی پیرامو  ایرادبودجه نسعت به پیش

 زد.پردابودجه سال می

   9999و الیحه بودجه و الیحه بودجه   9898مقایسه اجزاء درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه مقایسه اجزاء درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه  

های ریزی، بحث تقویت درآمدهای مالیاتی با استفاده از ابزارها و روشهای درآمدزایی پایدار در نظام بودجهیکی از راه

دهاد. در ای را تشاکیل مایبودجهمختلف است که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و پایه و اساس منابع 

ریزی، افزایش درآمدهای مالیاتی به  نوا  یکای محورهاای مهام کشور ما نیز هر ساله با نزدیک شد  به فصل بودجه

برای جعرا  کسری بودجه دولت و همچنین، اصالح ساختار درآمدی بودجه از سوی مسئوال  و کارشناساا  مختلاف 

در این راستا، سازما  برنامه و بودجه پس از تأکیدات مکارر مقاام معظام رهعاری  گیرد.مورد بحث و بررسی قرار می

ریزی در کشور، طرح اصالحات ساختاری بودجه را اراهه کرد که درآمدزایی پایادار بر اصالح ساختار نظام بودجه معنی

زایش پایه و پوشش مالیااتی ها و افبه  نوا  یکی از محورهای اساسی در این راستا  نوا  شده است و کاهش معافیت

 99دهد. اما مقایسه ا داد و ارقاام اجازاء درآمادهای مالیااتی در الیحاه بودجاه یکی از اجزاء اصلی آ  را تشکیل می

های تعریف شاده ایان ساازما  بارای درآمادزایی ، بیانگر آ  است که برخالف سیاست1398نسعت به قانو  بودجه 

هاای مالیااتی جدیاد بارای افازایش ها و یا تعریاف پایاهتغییری در کاهش معافیت پایدار از محل درآمدهای مالیاتی،

در نظر گرفته نشده و تغییرات تنها محدود باه ا اداد و ارقاام شاده اسات. در  99درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 



 

4 

 

ساتانی، های مالیاتها و روشاند که بدو  تغییر در ابزارنظرا  اقتصادی بارها تأکید کردهحالیکه، کارشناسا  و صاحب

 امکا  تحقق درآمدهای مالیاتی جدید متناسب با نیاز کشور فراهم نیست. 

 1398و قانون بودجه  1399ه ء درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجمقایسه بندها و اجزا

 عنوان
 981قانون بودجه 

 )میلیون ریال(

 992الیحه بودجه 

 )میلیون ریال(

درصد 

 3تغییر

 13 1.982.726.0786 1.761.059.9805 4درآمدهای مالیاتی

 7 442.269.018 412.141.414 مالیات اشخاص حقوقیبند اول: 

 7 57.881.331 54.244.709 وصول ماهانه یک دوازدهم رقم -الحساب اشخاص حقوقی دولتیمالیات  لی

 -1 69.423.038 70.255.289 های دولتیمالیات  ملکرد شرکت

 0 166.667 166.667 مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی

 27 314.797.980 247.474.747 مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی

 - 1 1 ها و مؤسسات وابسته به آستا  قدس ررویمالیات شرکت

 - 1 1  های اقتصادی زیرمجمو ه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرما  حضرت اماممالیات بنگاه

 - - 40.000.000 مالیات معوق اشخاص حقوقی غیردولتی

 30 323.419.793 249.656.566 مالیات بر درآمدهابند دوم: 

 6 73.741.768 69.696.970 مالیات حقوق کارکنا  بخش  مومی

 31 84.036.010 64.242.424 مالیات کارکنا  بخش خصوصی

 50 149.341.004 99.494.949 مالیات مشاغل

 0.3 16.210.101 16.161.616 مستغالت مالیات

 50 90.909 60.606 های متفرقه درآمدمالیات

 - 1 1 خروجی( -)جمعی معافیت مالیاتی

 68 69.460.085 41.367.677 بند سوم: مالیات بر ثروت

 0 6.969.697 6.969.697 ثمالیات بر ار

 0 54.545 54.545 های اتفاقیمالیات

 37 15.930.591 11.616.162 سرقفلیمالیات نقل و انتقال 

 183 22.871.919 8.080.808 مالیات نقل و انتقال سهام

 35 12.300.000 9.090.909 مالیات نقل و انتقال امالک

 103 11.333.333 5.555.556 حق تمعر و اوراق بهادار

 -38 208.700.005 335.053.001 بند چهارم: مالیات بر واردات

 -26 204.900.000 275.652.997 1نامه اجرایی قانو  امور گمرکی(آهین 15)مورو، بند ب ماده  کاالها حقوق ورودی سایر

                                                           
 کل کشور )ماده واحده و جداول کال  منابع و مصارف بودجه(؛ سازما  برنامه و بودجه کشور 1398. قانو  بودجه سال 1

 کشورکل کشور )ماده واحده و جداول کال  منابع و مصارف بودجه(؛ سازما  برنامه و بودجه  1399. الیحه بودجه سال 2

 . ا داد گرد شده است.3

 شود.. رقم مالیاتی در این بخش شامل مجمو، درآمدهای مالیاتی  مومی و اختصاصی می4

 درآمدهای گمرکی احتساب. با 5

 . با احتساب درآمدهای گمرکی6
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 - 1 56.000.000 حقوق ورودی خودرو

 - 1 1 1خرجی( -های اجرایی)جمعیحقوق ورودی دستگاه

 12 3.800.000 3.400.000 یک درصد  وارض بر واردات

 - 1 1 1خرجی( -نرخ صفر)جمعی ها و تخفیفات گمرکی بهثعت معافیت

 - 1 1 1خرجی( -قانو  مدیریت حمل و نقل سوخت)جمعی 2حقوق ورودی مورو، ماده 

 - 1 1 7استرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی مورو، بند ب تعصره 

 30 938.877.177 722.841.322 بند پنجر: مالیات بر کاالها و خدمات
درصد قیمت مصوب  20مالیات بر بنزین به میزا   -نفتیهای مالیات بر فروش فرآورده

 فروش
58.080.808 57.919.192 3- 

 -80 20.202 101.010 دو درصد مالیات سایر کاالها)معوق(

 15 16.100.000 14.000.000  وارض خروج مسافر از مرزهای کشور 
 39ماده  1تعصره قانو  تجمیع  وارض و درآمد مورو،  6ماده  3مالیات مورو، تعصره 

 قانو  مالیات بر ارزش افزوده
13.600.414 8.000.000 41- 

ی ااالجرا نعود  قانو  ممنو یت ورود برخی از کاالهبراساس الزم -مالیات بر فروش سیگار

 و مجاز بود  تإمین کسری سیگار از طریق واردات 22/6/1374غیرررور مصوب 
6.313.131 8.087.121 28 

 68 13.236.364 7.878.788 و انتقاالت اتومعیل مالیات بر نقل

 -50 7.000.000 14.141.414 گذاری خودرومالیات شماره

 36 663.792.929 487.459.596 مالیات بر ارزش افزوده
( قانو  الحاق برخی 37درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورو، ماده)

 1(2مقررات مالی دولت)مواد به قانو  تنظیم بخشی از 
97.491.919 132.758.586 36 

ها برای توسعه ورزش درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری 3صدم درصد از  27

های ورزشی مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و  شایری، ورزش بانوا  و زیرساخت

 به ویژه در حوزه معلولین و جانعازا 
8.774.242 11.948.283 36 

 33 20.014.500 15.000.000 مالیات بر مصرف سیگار
 

افازایش  ساهم را از شاتریننساعت بیمالیات بر ثروت در میا  بندهای درآمدهای مالیاتی، دهد، جدول فوق نشا  می

درصادی نساعت باه ساال  38در مقابل، مالیات بر واردات با کااهش  ودارد نسعت به سال گذشته  درآمدهای مالیاتی

مالیات نقل و انتقاال افزایش گذشته مواجه شده است. در میا  اجزاء درآمدهای مالیاتی نیز بیشترین سهم مربوط به 

باا یااتی در بند پنجم درآمدهای مالباشد. همچنین مجمو، درآمد مالیات بر ارزش افزوده درصد می 183سهام با رقم 

در الیحه بودجه به خود اختصااص داده  هزار میلیارد توما ، بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی 81رقمی بیش از 

 است. 

  9999الیحه بودجه الیحه بودجه از از مالیاتی مالیاتی   هایهایحذف معافیتحذف معافیت    
ایجااد  ادالت های مالیاتی به منظور حذف برخی معافیتاقدام به ، دولت 99نویس الیحه بودجه که در پیشدر حالی

مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در چارچوب اصالح ساختار بودجه کرده بود، اما در الیحه بودجاه اراهاه شاده باه 

هاای مالیااتی همچاو  و با نظر هیئت وزیرا ، معافیات ها نیست، خعری از حذف این معافیتشورای اسالمی مجلس

  گذشته به قوت خود باقی مانده است.
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 99های مالیاتی که در الیحه بودجاه ساال از هر بند حذف معافیت ،براساس نظر کارشناسا »ست که، ا الیاین در ح

در مجماو،، از محال حاذف ایان . هزار میلیارد توما  درآمد مالیاتی قابل وصول باود 3تا  2حدود  ،کنار گذاشته شد

هاای که با استمرار معافیت متصور بود سال آیندههزار میلیارد توما  درآمد در بودجه  18های مالیاتی حدود معافیت

 مالیاتی در الیحه بودجه، فرصت استفاده از این ظرفیت درآمدی برای کمک به منابع بودجه از بین رفت.

نهاایی حاذف شاده  آمده بود اما در الیحاه بودجاه 99های مالیاتی که در پیش نویس الیحه بودجه فهرست معافیت

 باشد:است، به شرح زیر می

های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی امالک و انتقال حاق واگاذاری قانو  مالیات 59های مورو، ماده نرخ -1

 ()حذف شد یابد.درصد افزایش می 4درصد و  10درصد به  2درصد و  5به ترتیب از  1399محل در سال 

وزارت فرهنا  و ارشااد اساالمی های انتشاراتی و مطعو ااتی، فرهنگای و هناری دارای مجاوز کلیه فعالیت -2

 (حذف شد)باشند. درصد معافیت مالیاتی می 50مشمول 

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و  وارض قاانو   -مناطق آزاد تجاری -3

از اجرای  هاها و روستاهای فاقد دهیاریها و دهیاریباشند. معادل سهم شهرداریمالیات بر ارزش افزوده می

-صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از مناطق قرار مای -قانو  مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری

های فنی و ا تعاری بارای واحادهای تولیادی هماا  ها و اراهه کمکگیرد تا انحصاراً برای توسعه زیرساخت

 (حذف شد)منطقه به مصرف برسد. 

محاور مالیااتی ی مالیاتی و رفع تععیض مالیاتی و افزایش درآمدهای  ادالتهادر راستای ساماندهی معافیت -4

 ()حذف شدشود: اصالح می 1399احکام ذیل برای  ملکرد سال 

 1394های مستقیم مصوبه قانو  مالیات 105( ماده 7و 6های )حکم تعصره -

 1394های مستقیم مصوب قانو  مالیات 131ه رتعصحکم  -

 1394های مستقیم مصوب قانو  مالیات 143مورو، ماده احکام بخشودگی مالیاتی  -

پاذیر و قانو  رفع موانع تولیاد رقابات 30های مستقیم مورو، ماده مکرر قانو  مالیات 138مفاد ماده  -

 1394ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 

 1394های مستقیم مصوب قانو  مالیات 53ماده  11حکم تعصره  -

 های توسعه کشورقانو  احکام داهمی برنامه 54بند )ب( ماده و  32احکام جزء بند )پ( ماده  -

 1394های مستقیم مصوب قانو  مالیات 133های مالیاتی حکم ماده درصد معافیت 50 -

شاود های توساعه باه دولات اجاازه داده مایقانو  احکام داهمی برنامه 23در اجرای تعصره بند )الف( ماده  -5

ارزش افزوده کاالهای صادراتی دارای پردازش کمتر مشاتمل بار صانایع  معافیت مالیات  ملکرد و مالیات بر

)ا ام از آلیاا ی یاا غیار آ ( را  اولیه پتروشیمی، مواد معدنی فلزی آهنی و غیرآهنی تا مرحله تولید شمش

نامه ایان مااده درصد ا مال نماید. آیین 50به میزا   1399مشروط به ایفای تعهدات بازگشت ارز، در سال 

کاالهای مشمول به پیشنهاد مشترک ساازما  برناماه و بودجاه کشاور، وزارت صامت و  HSل بر کد مشتم
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عتوار   در حتال حارتر -)حذف شد رساد.وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیرا  می

 (.شودگرفره می

مادیریت خادمات  قاانو  5هاای اجرایای موراو، مااده در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دساتگاه -6

کشوری است، کارفرما موظف است همزما  با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آ  را به پیمانکار 

پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشاد، ساازما  اماور 

 1 «()حذف شد جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.مالیات کشور حق مطالعه آ  را از پیمانکار یا اخذ 

   از منظر کارشناساناز منظر کارشناسان  9999ابهامات و ایرادات درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه ابهامات و ایرادات درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه  

توسط رهیس جمهور به مجلس شورای اساالمی، بحاث و بررسای پیراماو  جزهیاات  1399پس از اراهه الیحه بودجه 

نظرا  و کارشناسا  حوزه اقتصاد تعدیل شاد. در میا  صاحب الیحه بودجه سال آینده به سرفصل معاحث کارشناسی

ریزی در کشور تأکیاد و اصاالح نظاام ها پیش بر ررورت اصالح ساختار نظام بودجه کارشناسا  اقتصادی که از مدت

توجاه  های اصالح ساختار بودجاه، ماورددر کنار دیگر مؤلفه ،ستانی و توجه به ابزارهای متنو، آ  را در بودجهمالیات

ترین و مؤثرترین روش تاأمین مناابع اند و براساس تجارب جهانی، تقویت درآمدهای مالیاتی را به  نوا  مهمقرار داده

، انتقاادات فراوانای نساعت باه 1399اند، پس از انتشاار الیحاه بودجاه ای و جعرا  کسری بودجه  نوا  کردهبودجه

 اند که برخی از آنها در جدول زیر آمده است:داشته سرفصل درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه اظهار

 منبع و تاریخ اظهارنظر نام و نام خانوادگی/سمت ردیف

1 
، موسی شهبا ی غیاثی

 کارشناس اقرصادی

شفاف نیست و دارای  99 محل افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه

های مالیااتی در درآمدسو، بندها و اجزاء ابهام است. با توجه به آنکه از یک

الیحه بودجه نسعت به سال گذشته تغییری نداشته است و از سوی دیگار، 

هاای بینای شاده در ساالدهد درآمدهای مالیاتی پیشها نشا  میبررسی

گذشته نیز به طور کامل تحقق پیدا نکرده است، مشخص نیسات از کادام 

شاده بارای ساال بینای محل و با چه سازوکاری درآمدهای مالیاتی پایش

شاود برآورد کاه با اث مایآینده محقق خواهد شد؟  دم تحقق این پیش

تر شود، منجار باه اساتقراض از باناک مرکازی کسری بودجه دولت بزرگ

 خواهد شد که در نهایت اثرات تورمی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

اخرصاصی  مصاحبه

 پژوهش

(18/10/98) 

2 
نژاد، اصغر یوسفعلی

رئیسه عضو هیئت 

 مجلس

برآورد بیش از حد درآمدهای مالیاتی اسات.  99یکی از نقاط رعف بودجه 

با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش درآمادهای مالیااتی نساعت باه ساال 

های جامعه سازگاری و مطابقت ندارد و امکا  تحقاق آ  گذشته با واقعیت

 با مشکل مواجه است. 99برای سال 

 خبرگزاری فارس

(22/9/98) 

3 

محمد حسینی، عضو 

کمیسیون برنامه و 

 بودجه مجلس

افزایش پیدا کرده است اما باید دیاد  99اگرچه درآمدهای مالیاتی در سال 

این افزایش درآمد قابل وصول است و دولت سازوکار موردنیاز برای وصاول 

 آ  را فراهم کرده است؟

خبرگزاری خانه 

 ملت

(18/9/98) 

                                                           
 23/9/1398؛ خعرگزاری فارس؛ «ماندهایی که پابرجا حذف کرد/ معافیت 99هزار میلیارد توما  درآمد مالیاتی که دولت از بودجه  18. »1
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 منبع و تاریخ اظهارنظر نام و نام خانوادگی/سمت ردیف

4 

یحیی آل اسحاق، رئیس 

سابق اتاق با رگانی 

 تهران

شاود خوشعینانه است که بتوا  گفت ورعیت اقتصادی آنچنا  خاوب مای

که بتوا  این مقدار مالیات را افزایش داد؛ ... این اقادام دولات در حقیقات 

دهند، خواهد های شفافی که مالیاتشا  را میفشار به بخش تولید و قسمت

سرنوشات ایان  99دید کاه در ساال  تواند مطلوب باشد و بایدبود که نمی

 ا داد به کجا خواهد رسید.

 خبرآنالی 

(16/10/98) 

5 

سیدکاظر دلخو  

عضو کمیسیون  اباتری،

 اقرصادی مجلس

سازوکار و بسترهای الزم برای تحقق درآمدهای مالیاتی به هیچ  ناوا  در 

کشور فراهم نیست، بنابراین بدو  شک تحقق درآمادهای مالیااتی کاه در 

 به آ  اشاره شد، کار بسیار سختی است. 99بودجه 

خبرگزاری تسنیر 

(9/10/98) 

6 
علی بخشی، کارشناس 

 اقرصادی

هاا مالیات، بهترین منعع درآمدی است اما الزم باه ذکار اسات کاه مالیات

اند نعاید از قشر فعال جامعه بلکه از کسانی که تاکنو  فرار مالیااتی داشاته

اند بایاد اخاذ شاود. باه  عاارت دیگار، بحاث ماا هیا معافیت مالیاتی داشت

بایاد معافیات . باه  ناوا  نموناه، هااهاست، نه افزایش آ گسترش مالیات

هاا درآمادهای خیلای درصاد از آ  10هنرمندا  از مالیات لغو شود، زیارا 

 .باالیی دارند و طعیعی است که مشمول مالیات شوند

 خبرگزاری ایسنا

(11/10/98) 

7 
فرد، هادی ترابی

 کارشناس مالیاتی

-از طریق اصالح برخی موارد از جمله کاهش معافیات 99در الیحه بودجه 

های مالیاتی یا جلوگیری از فرار مالیاتی، امکا  تقویت و تحقق درآمادهای 

و  واقاع شادهشد که متأسفانه این مورو، ماورد غفلات مالیاتی فراهم می

-ساتانی پایشافزایش درآمدهای مالیاتی بدو  سازوکارهای جدید مالیاات

 بینی شده است که این امر منجر به کسری بودجه خواهد شد.

 مصاحبه اخرصاصی

 پژوهش

(22/10/98) 

8 

-آقا رری حاجیسید

هیئت میری، عضو 

 نمایندگان اتاق ایران

خود را  یاتیمال یدرآمدها شیافزا ندهیبودجه سال آ حهیگرچه دولت در ال

کاه هماه  یطشارای در .ساتیهدف قابل تحقق ن نیا یکرده، ول ینیبشیپ

حجام از  نیاکشاور بساته اسات، پرداخات ا یبخش خصوص یدرها به رو

شود ناه  نییبر درآمد تع دیبا اتی. مالستیدر اقتصاد کشور ممکن ن اتیمال

 .امدیبر درن

 نود اقرصادی

(8/10/98) 

9 

علی قربانی، عضو 

کمیسیون تلفیق 

 مجلس

 یعنای ،در بودجاه صاورت نگرفتاه اسات یاصالحات سااختار چیه عاًیتقر

 یهااتیمعاف ،یاتیامال یاز فرارهاا یریجلاوگ ،یاتیامال یهاهیاگسترش پا

بار  اتیابار مجماو، درآماد، مال اتیمال ه،یسرما یدیبر  ا اتیمال ،یاتیمال

 نهااایا ،یبااانک یهاباار سااود کااال  ساا رده اتیاالااوکس، مال یهاخانااه

 است. امدهیبودجه ن حهیدر ال کدامشا چیه

 خبرگزاری فارس

(3/10/98) 

10 
حسی  محمودی، 

 اقرصاددان

افزایش درآمدهای مالیاتی منطو به ایجاد رونق در کسب و کار است. وقتای 

فضای کسب و کار خالی از رونق اسات انتظاار دریافات مالیاات غیرواقعای 

 است. 

 قدس آنالی 

(23/9/98) 

11 
، نمایند  اکبر ترکی

 فریدون شهر در مجلس

مقدار تخصیص مالیات با وجودی که نسعت به قعل افازایش یافتاه اماا باه 

کند و اگر باا افازایش مالیاات فشاار دلیل ورع مالی مردم تحقق پیدا نمی

 شود.بیشتری به مردم وارد شود، مشکالت دیگری ایجاد می

 خبرگزاری تسنیر

(27/9/98) 
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  بندیبندیجمعجمع    

اصالح نظام درآمدهای مالیاتی به منظور قطع وابستگی بودجه به نفت و ایجاد درآمدزایی پایدار، یکی از ارکا  اساسی 

ساختار بودجه است که در طرح اصالح ساختار بودجه سازما  برنامه و بودجه نیز به آ  اشااره و تأکیاد شاده اسات. 

سال اخیر مراکز پژوهشی و کارشناسی نیز حااکی از آ  اسات کاه درآمادهای های یک ها و گزارشهمچنین، تحلیل

تواند جایگزین درآمادهای مالیااتی در بودجاه ترین ابزار درآمدزایی برای کشور است که میمالیاتی پایدارترین و مهم

درآمادهای مالیااتی افازایش دهاد نشا  می 99شود. با این حال، مروری بر اجزاء درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 

های غیرررور، جلوگیری از فرار مالیاتی برای سال آینده بدو  توجه به ابزارهای جدید مالیاتی از جمله حذف معافیت

بینای شاده را باا های جدید مالیاتی صورت گرفته است که این امر، تحقق درآمادهای مالیااتی پایشپایه گسترشو 

تار ، منجار باه بازرگ99آورد غیرواقعی از درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجاه کند. از سوی دیگر، برتردید مواجه می

. از های مختلف اقتصادی از جمله تورم نمایا  خواهد شادشد  کسری بودجه دولت خواهد شد که اثرات آ  بر مؤلفه

حاه بودجاه، بینای درآمادهای نفتای در الیرو، با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور و  ادم تحقاق پایشهمین

،  الوه بر ایجاد سازوکاری باه منظاور جلاوگیری از 99رروری است برای اصالح درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 

هاای های خالی که تاکنو  اجرا نشده است و همچناین سااماندهی معافیاتفرار مالیاتی، بحث اجرای مالیات بر خانه

  جر شود، به صورت جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.تواند به تحقق درآمدهای مالیاتی منمالیاتی می

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


