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محمدتقي شيرخواني 
دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران

افتتاحيه   سخنراني 
دبيركل  توسط  خيرمقدم  و 

آسـتان  بـر  بی پايـان  ثنـای  و  سـپاس 
نهايـت  و  رأفـت  کمـال  در  کـه  پـروردگار 
همايـش  ايـن  برگـزاری  نعمـت  عطوفـت، 
را بـه مـا عطـا فرمـود. در 29 بهمـن سـال 
قبـل نيـز بـه يـاری خداونـد متعـال همايش 
حرفه ای جامعه حسـابداران رسـمی ايران نيز 

در هميـن محـل توسـط جامعه حسـابداران 
تـاش  نشـانگر  کـه  گرديـد  رسـمی برگزار 
هيـات مديره برای مشـارکت بيشـتر اعضا در 

امـور جامعـه اسـت.
بـا سـام و عـرض ادب و احتـرام خدمـت 
همـه مهمانان بزرگوار و حسـابداران رسـمی، 
رسـمی ايران،  حسـابداران  جامعـه  اعضـای 
تشـريف فرمايـی جنـاب آقـای دکتـر طيـب 
نيـا وزيـر محتـرم امـور اقتصـادی و دارايـی 
را کـه بـه رغـم ضيـق وقـت و مشـغله زيـاد 

و حضـور در جلسـه هيـات محتـرم دولـت، 
در  اسـت  قـرار  و  پذيرفتنـد  را  مـا  دعـوت 
سـاعت يـازده پـس از خاتمـه جلسـه هيـات 
همچنيـن  باشـيم،  خدمتشـان  در  دولـت 
رياسـت  تقوی نـژاد  دکتـر  آقـای  جنـاب 
جنـاب  مالياتـی،  امـور  سـازمان  محتـرم 
آقـای دکتـر نصيـری اقـدم دبير کميسـيون 
اقتصـادی دولـت، و سـاير مسـئوالن محترم 
و  مديـران  شـرکا،  مالياتـی،  امـور  سـازمان 
همـکاران عزيـز در مؤسسـات حسابرسـی و 

گزارش همایش

هانگرش چالشوها

برگزاري همایش

در روز چهارشـنبه پنجم اسـفند سـال جاري، شـاهد برگزاري موفـق همایش »اصالح 
قانـون مالیات  هـاي مسـتقیم، نگرش هـا و چالش هـا«، توسـط جامعـه حسـابداران 
رسـمي ایـران بودیم. در ایـن همایش که بـا حضور جنـاب آقاي دکتر علـي طیب نیا، 
وزیـر محتـرم امور اقتصـادي و دارایي، جنـاب آقاي دکتـر تقوي نژاد ریاسـت محترم 
سـازمان امور مالیاتـي، اعضاي شـوراي عالي، هیئت  مدیـره و جمع کثیـري از اعضاي 
جامعه حسـابداران رسـمي ایران برگزار شـد، گروهي از اسـاتید و برگزیـدگان حرفه 
و آشـنا بـه موضوعات مالیاتـي، جنبه هـاي مختلفـي از مالیات سـتاني، مالیات ها و به 
ویـژه قانـون مالیات هاي مسـتقیم و تغییراتي که اخیـراً در آن صورت گرفته اسـت را 
مـورد بحث و بررسـي قـرار دادند. مقرر شـده اسـت قانـون اصالح شـده مالیات هاي 

مسـتقیم از ابتداي سـال 1395 در کشـور اجرایي شود.
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سـاير مهمانـان گرامـی را خيرمقـدم عـرض 
آرزوی  و  می گويـم  آمـد  خـوش  و  نمـوده 
سـامتی و شـادکامی برای همه شـما عزيزان 

دارم. گرامـی را  همپيشـگان  و 
جامعـه  اعضـای  از  آمـاری  ابتـدا،  در 
حسـابداران رسـمی ايران خدمـت شـما ارائه 
می دهـم کـه تـا ايـن تاريـخ تعـداد اعضـای 
جامعه حسـابداران رسـمی ايران داراي عنوان 
عضويـت  کارت  دارنـده  رسـمی و  حسـابدار 
جامعـه بالـغ بـر 2155 نفـر اسـت و تعـداد 
مؤسسـات فعـال عضـو جامعه 265 مؤسسـه 
حسـابداران  جامعـه  اعضـاي  از  می باشـد. 
بـه  شـاغل  نفـر   886 تعـداد  رسـمی ايران، 
عنوان شـريک در مؤسسات هسـتند و تعداد 
275 نفـر شـاغل در اسـتخدام مؤسسـات و 
تعداد 220 نفر شـاغل در سازمان حسابرسی 
هسـتند. در ضمـن تعـداد اعضـای فعـال بـه 
صـورت شـاغل انفـرادی 63 نفـر می باشـند 
کـه خوشـبختانه نسـبت بـه دو سـال قبـل 
کاهـش يافتـه و جـذب مؤسسـات شـده اند. 
حسـابداران  از  نفـر  تعـداد 711  همچنيـن 
رسمی غيرشـاغل بـوده و در حرفـه فعاليـت 
نمی کننـد. و امـا همايـش امـروز مربـوط بـه 
»اصـاح قانـون ماليات های مسـتقيم مصوب 
چالش هـا«  و  نگرش هـا  و   1390/04/31
مسـتحضريد،  کـه  همانطـور  می باشـد. 
ماليـات مهمتريـن ابزار سياسـت گذاری مالی 
دولت هـا بـرای کنتـرل و توزيـع ثـروت در 
جامعـه بـوده و همواره بخش بسـيار مهمی از 
درآمدهـای دولت هـا را تشـکيل می دهـد و 
ماليـات سـتانی، هميشـه از موضوعات مهم و 

اساسـی دولت هـا هسـت. شـهروندان ماليات 
می پردازنـد تـا دولـت بتوانـد سياسـت های 
بـه  را  خـود  حاکميتـی  وظايـف  و  اجرايـی 
ماليات سـتانی  دهـد.  انجـام  شايسـته  نحـو 
نيازمنـد داشـتن فرهنـگ مالياتـی مطلـوب 
و تـاش بـرای دسـتيابی بـه عدالـت مالياتی 
اسـت و زمانـی می تـوان بـه نظـام مالياتـی 
درسـت دسـت يافـت کـه در ارکان اين نظام 
يعنی نظام مالياتی، پاسـخگويی، شـفافيت و 
کارائـی و عدالـت مـورد توجـه قـرار گيـرد. 

در سـال های اخير و از برنامه سوم توسعه، 
از طريـق اجرای طرح جامـع مالياتی، اصاح 
و بهبـود نظـام مالياتـی کشـور بـه سـازمان 
امـور مالياتـی محـول گرديـده اسـت. هـدف 
طـرح جامـع مالياتی، ايجـاد تحـول در نظام 
مالياتـی کشـور اسـت، بـه عبـارت ديگـر، از 
طريـق نرم افزارهای مالياتـی يکپارچه، ايجاد 
پايگاه هـای اطاعاتـی و اصـاح و مهندسـی 
افزايـش رضايتمنـدی  فرآيندهـا و روش هـا 
مؤديـان، کاهـش هزينه هـای وصـول ماليات 
و افزايـش درآمدهـای مالياتـی قابـل حصول 

بود. خواهـد 
اصـاح قانـون ماليات های مسـتقيم با اين 
هـدف صـورت می گيـرد کـه بسـترهای الزم 
بـرای توسـعه اقتصـادی، اسـتقرار بانک هـای 
اطاعاتی، شفاف سـازی مبـادالت اقتصادی و 
تجـاری، دسترسـی هدفمنـد به سـامانه های 
اقتصـادی بـه  اطاعاتـی و ترغيـب فعـاالن 
پيـش  از  بيـش  درسـت،  اطاعـات   ارائـه 

فراهم گردد.
ماليات هـای  قانـون  اصـاح  اليحـه 
مسـتقيم، در اول آبـان 1391، در 43 مـاده، 
اسـامی گرديد.  شـورای  مجلـس  تقديـم 
کليـات آن در تاريخ هشـتم بهمـن ماه همان 
سـال در صحـن علنی مجلس مـورد تصويب 
قـرار گرفـت و در تاريـخ 18 دی مـاه 1392 
در کميسـيون اقتصادی تصويب و متعاقباً در 
يـک مـاده و 64 بند به هيات رئيسـه مجلس 
تقديـم گرديـد. فرآينـد تصويـب قانـون در 
صحـن مجلـس از هنـگام اعـام وصـول تـا 
 ،1394 تيرمـاه   31 تاريـخ  در  آن  تصويـب 

حـدود سـه سـال طـول کشـيده اسـت.
در فرآينـد تدويـن ايـن قانـون، متاسـفانه 
بـه رغـم توانمندی هـای قابـل توجـه اعضاي 
جامعـه حسـابداران رسـمی ايران، ايـن تـوان 
و پتانسـيل مـورد توجـه مراجـع قانونگذاری 
کشـور قرار نگرفـت و از آن بهره بـرداری الزم 
به عمـل نيامد. قانـون ماليات های مسـتقيم، 
حسـابداران،  عهـده  بـه  را  مسـئوليت هايی 

حسابرسـان، مؤسسـات حسابرسـی، مؤديان 
مؤسسـات  و  بانک هـا  کارکنـان  مالياتـی، 
مالـی و اعتبـاری گذاشـته کـه بـا عنايـت به 
ويژگی هـا  درک  بـرای  و  مسـئوليت ها  ايـن 
ماليات هـا،  قانـون  اصاحيـه  چالش هـای  و 
در همايـش امـروز، موضوعـات مهمی چـون 
کشـور،  مالياتـی  جامـع  نظـام  چشـم انداز 
فرآينـد تدويـن اصاحيـه قانـون ماليات های 
مسـتقيم و چالش هـای آن و مسـئوليت های 
حسـابداران و حسابرسـان در مواجـه بـا ايـن 
قانـون مـورد بحـث و بررسـی قـرار می گيرد.
آقـاي شـيرخواني، در خاتمـه در بيانـات 
مالياتـی  از مسـئوالن  خـود، ضمـن تشـکر 
از همـکاران جامعـه حسـابداران  باتشـکر  و 
رسـمی ايران در برگـزاري مطلـوب همايـش، 
همايـش  کـه   کـرد  اميـدواري  اظهـار 
حضـار  بـرای  ارزشـمندی  مطالـب   حـاوی 

گرامی باشد.

دكتر مهدي كرباسيان
رييس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران

رسمی  حسابداران  جامع   نقش 
اقتصاد كشور در 

تحميلـی،  جنـگ  از  بعـد  روزهـای  در 
مـاده واحـده اسـتفاده از خدمـات تخصصـی 
حسـابدار  به عنـوان  ذی صـاح  حسـابداران 
رسـمی، در سـال 1372 بـه تصويـب مجلس 
شـورای اسامی رسـيد و به رغـم قدمت بيش 
از 70 سـاله حرفـه حسابرسـی و تاکيـد مـاده 
واحـده فـوق به دليل سـيطره اقتصـاد دولتی 
تا سـال 1380، موضوع تشـکيل عملی جامعه 
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حسـابداران رسـمی به طويل انجاميـد. اگر چه 
از عمـر جامعـه بيـش از 14 سـال نمی گذرد، 
امـا نقش و کارکـرد همين دوره کوتاه، نشـان 
غيرقابـل  جامعـه  توانمندی هـای  کـه  داده 
انـکار اسـت. جامعـه حسـابداران، داراي بيش 
 250 از  بيـش  رسـمی،  حسـابدار  از 2000 
مؤسسـه حسابرسـی و  بيـش از ده هـزار نفـر 
افراد مشـغول بـه خدمت در امر شفاف سـازی 

اقتصاد کشـور اسـت. 
ماحظـه ای  قابـل  فاصلـه  شـک،  بـدون 
بيـن انتظـارات اقتصـاد کشـور از حرفـه، بـا 
آنچـه هسـت وجـود دارد کـه بخشـی از آن 
متوجـه حرفـه و بخـش قابـل توجـه ديگـر 
آن متوجـه دولـت و قانونگـذاران می باشـد. 
بررسـی اجمالی تشـکيل جامعه حسـابداران 
نهـاد  آن  کـه  می دهـد  نشـان  رسـمی ايران 
توسـط دولـت و درقاعـده دولتـی تأسـيس 
شـده، به طوری کـه نقـش و نفـوذ دولـت در 
سـر سـطر اساسـنامه جامعـه حسـابداران به 
وضـوح قابل مشـاهده می باشـد اما متاسـفانه 
ديـد تنگ نظرانـه اي منبعث از اقتصاد سـر تا 
پـا دولتـی وجـود دارد کـه همين اساسـنامه 
را هـم بـر نمی تابـد و مرتبـا يـاد آور نهـاد 
نظارتـی ديگـری اسـت که مشـخص نيسـت 
آن نهـاد ديگـر، چـه کار ديگـری قرار اسـت 
انجـام دهـد. تغييرات شـگرفی کـه در جهان 
اقتصـاد روی داده و توانائـی مؤسسـات بزرگ 
حسابرسـی در جهان سـرمايه باعـث گرديده 
کـه روز بـه روز ايـن مؤسسـات، نقش هـای 
مهمتـری را در اقتصاد جهانی برعهده گيرند. 
سـال  در  »اقتصـاد جهـان  گـزارش  انتشـار 
2050« توسـط مؤسسـه حسابرسـی پرايس 
واترهاوس کوپرز و »گزارش تغييرات زيسـت 
محيطی جهان« توسـط مؤسسـه حسابرسی 
ديلويـت اندتـوش، از يکطـرف و حضـور ايـن 
مؤسسـات در دعـاوی بين المللـی به ويـژه در 
دعـاوی بين المللـی و دعـاوی چندگانه مالی 
– حقوقـی نشـان می دهد کـه چنانچه دولت 
قصـد اسـتفاده از خدمات جامعه حسـابداران 
رسـمی را داشـته باشد بايد بسـتر و مناسبات 
رشـد اين حرفه را از طريق اصاح اساسـنامه 
و بازنگـری جـدی در مفاد وظايف مؤسسـات 

حسابرسـی به عمـل آورد.
خـود  کـه  کسـی  به عنـوان  اينجانـب 
مسـئوليت دولتـی در نهاد تصميم  سـاز برای 
شـهادت  رسـمی بوده،  حسـابداران  جامعـه 
می دهـم که تأسـيس و نظـارت  عاليه جامعه 
حسـابداران رسـمي ايران، از ابتدای تأسـيس 
عمـا نقـش دولـت بسـيار پررنـگ بـوده و 

نارسـائی  بـرآن  نظـارت  چنانچـه در حـوزه 
وجودداشـته و نيـز ناشـی از هميـن پررنگـی 
اسـت و الغيـر و لـذا طـرح مباحـث جديدی 
بـرای نظارت بيشـتر در قالب نهـاد ناظر، جز 
اتـاف وقـت و ناکارآمدی بيشـتر نخواهد بود 
زيـرا سـاز و کار نظارت را بايد فعـال کرد واال 
تشـکيل و تعـدد نهاد های نظارتـی بی حاصل 
فقـط هزينه های جامعـه را بـاال خواهد برد و 

نتيجـه مطلوب نخواهـد داد. 
کلـی،  معنـای  در  حسـابداری،  حرفـه 
پيوندی عميق با شـفاف سـازی، حسـابدهی 
مسـتند  تحقيقـات  دارد.  پاسـخگوئی  و 
حسـابداری  نقـش  دربـاره  اخيـر  دهـه  دو 
موضـوع  هميـن  مويـد  نيـز  حسابرسـی  و 
می باشـد. در چارچـوب ايـن نظريـه، جايگاه 
و شـأن حسـابداران رسـمی به عنوان »اميـن 
بسـی  مختلـف،  جوامـع  در  ملـت«  ناظـر 
فراتـر از نقـش حرفـه ای آنـان در چارچـوب 
استانداردهای حسـابداری و حسابرسی است. 
بـه هميـن علـت امـروزه اساسـاً بـا واژ ه هايی 
حسابرسـی  اجتماعـی،  مسـئوليت  نظيـر 
محيطـی  زيسـت  حسابرسـی  اجتماعـی، 
بررسـی  شـده ايم.  مواجـه  پايـدار(  )توسـعه 
پيشـينه حرفـه حسابرسـی نشـان می دهـد 
کـه ايـن حرفـه زمانـی می تواند نقـش اصلی 
خـود را در جامعـه ايفـا کنـد که برخواسـته 
از ضرورت هـای خـاص  هـر جامعـه باشـد. 
جامعـه اي،  در  چنانچـه  کـه  معنـی  بديـن 
حسـابدهی،  پاسـخگوئی،  مفاهيمی چـون 
شـفافيت موضوعيت نداشته باشند اين حرفه 
نيـز قـادر بـه حيـات و اسـتمرار نمی باشـد.

در حـال حاضـر، مهمتريـن مسـئوليت های 
حسابرسـان، تاکيـد بر شـناخت حسابرسـان 
از محيـط کنترلی، ريسـک تجاری، شـناخت 
کسـب و کارهـای جديد به عنوان بخشـی از 
فرآينـد عمليات حسابرسـی اسـت. همچنين 
حسابرسـان  حرفـه ای  مسـئوليت  افزايـش 
در مقابـل جامعـه در ارتبـاط بـا موضوعـات 
پول شـوئی،  نظيـر  جهانـی  اقتصـاد  نويـن 
فسـاد و تقلبـات گسـترده بحث هـای خاصی 
تغييـر  و  اسـتقال حسابرسـان  پيرامـون  را 
در مقـررات نظارتـی مربـوط بـه حسابرسـان 
پيـش آورده اسـت. شـايد در راسـتای همين 
مسـئوليت های جديد اسـت که بازار سـرمايه 
جهانـی حتـی در مـورد تشـکيل مؤسسـات 
راهکارهـای  آوردن  فراهـم  و  حسابرسـی 
قانونـی بـراي مقابلـه بـا فسـاد و تقلـب در 
مؤسسـات حسابرسـی هـم قوانيـن خاصـی 
را تحـت قانـون حاکميـت شـرکتي تدويـن 

بين المللـی  اسـتانداردهای  اسـت.   نمـوده 
منظـور  بـه   )IFRS( مالـی  گزارشـگری 
سراسـر  در  بورسـی  شـرکت های  اسـتفاده  
جهـان اسـت کـه  در حـال حاضـر بيـش از 
120 کشـور  در سراسـر جهـان اسـتفاده از 
اسـتانداردهای بين المللـی گزارشـگری مالی 
را بـرای شـرکت های بورسـی الزامی کرده انـد 
و برخـی ديگـر در شـرف پيوسـتن بـه آن 

هسـتند.

اسـتانداردهای  پذيـرش  اصلـی  دليـل 
کـه  اسـت  ايـن  حسـابداری،  بين المللـی 
دنبـال  بـه  امـروزی،  دنيـای  در  حسـابداری 
ايجـاد يکپارچگی جهانی در سـطحی وسـيع 
هـم در بازارهـا و هـم در سياسـت گذاری ها 
ايـن سياسـت گذاری ها در  از  اسـت. منظـور 
واقـع کاهش هزينه هـای ارتباطـات و فناوری 
اطاعـات اسـت. برای ايجـاد ايـن يکپارچگی 
لزومـا بايـد اسـتانداردهای گزارشـگری مالـی 
و عملکـرد آنهـا مـد نظـر قـرار گيـرد. نتيجه 
انجـام شـده در کشـورهايی کـه  تحقيقـات 
را  حسـابداری  بين المللـی  اسـتانداردهای 
پذيرفته اند نشـان می دهد که مقايسـه پذيری 
حياتـی  نيـاز  امـروزه   فرامليتـی  و  جهانـی 
بـرای بـازار و محققـان و نيـاز حياتـی بـرای 
سـرمايه گذاران در امـر تصميم گيـری اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از اسـتانداردهای بين المللـی 
حسـابداری ايـن نيازهـا تـا حـدی بـر طـرف 
می شـود. بدون شـک سـرمايه گذاران خارجی 
نيـز در ايـران عاقمندنـد کـه بتواننـد ايـن 
واحد هـای  گزارشـگری  در  را  اسـتانداردها 
درک  بـا  زيـرا   کننـد،  مشـاهده  ايرانـی 
اسـتانداردها، اطاعات را به درسـتی تفسـير و 
از ايـن رو، تصميمـات بهتـری را بر اسـاس آن 
اطاعـات اتخـاذ کـرده و اين مسـاله می تواند 
به کاهـش هزينه های سـرمايه شـرکت ها نيز 
منجر شـود. چارچوب هـای قانونـی و حقوقی 
متفـاوت کشـورها، از مـوارد مهمی اسـت کـه 
بين المللـی  اسـتانداردهای  به کارگيـری  در 

استفاده از سیستم مالیاتی 
از ابزارهایی است که 
دولت ها از آن برای 

 کاهش نابرابری 
استفاده می کنند
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حسـابداری وجـود دارد. سـاده ترين راه ايـن 
اسـت که در مورد مجموعـه منحصر به فردی 
از مقـررات بين المللـی بـه توافق رسـيد و اين 
مقررات را در سيسـتم ها و استانداردهای ملی 
گنجانيـد يا آنهـا را در کنـار اين اسـتانداردها 
قـرار داد. هـر قـدر ميـزان همـکاری بيشـتر 
شـود، کشـورها به مجموعه منحصـر به فردی 
دسـت  جهانـی  از سيسـتم های حسـابداری 
خواهنـد يافت.بنابراين می تـوان نتيجه گرفت 
لـذا ايجاد راهکار هـای مالياتی بـه منظور رفع 
مشـکات اجرائـی ايـن اسـتانداردها در ايران 
از اهـم خواسـته های بـازار سـرمايه و حرفـه 

حسابرسـی در ايـران اسـت.
فايـده  از  خالـی  موضـوع  ايـن  يـادآوری 
عامـل  مديـر  اظهـارات  طبـق  کـه  نيسـت 
محتـرم سـازمان حسابرسـی، از 250 هـزار 
مالياتـی،  اظهارنامـه  دهنـده  ارائـه  شـرکت 
صرفاً 27 هزار شـرکت مورد حسابرسـی قرار 
گرفته اند که بسـياری از عمليات غير شـفاف 
شـرکت هايی  همـان  در  کشـور  اقتصـادی 
اسـت کـه اساسـاً يـا اظهارنامـه نمی دهند يا 

نيسـتند!  ماليات پـرداز 
قانـون  اصـاح  قانـون  مـواد  بـه  نگاهـی 
کـه  می دهـد  نشـان  مسـتقيم  ماليات هـای 
و  برقـراری  در  قانـون  ايـن  اصولـی  اجـرای 
و  مالياتـی  جامـع  طـرح  مناسـب  اسـتقرار 
اسـتفاده مطلـوب از توانمندی هـای جامعـه 
حسـابداران رسـمی به ويژه در فرآينـد مـاده 
272 خواهـد بود به طوری که دسـتگاه ماليات 
سـتانی از زمـان اجـرای طرح جامـه مالياتی، 
نسـبت به همـه اشـخاص ماليات پذير عدالت 
مالياتـی را رعايـت نمايند. البتـه در اين ميان 
سـازمان مالياتـی بايد توجه نمايـد که بدليل 
مالياتـی  جامـع  طـرح  اجـرای  حساسـيت 
تاريکخانه هـای  برخـی  شـدن  آشـکار  و 
اقتصـادی، توجـه هـر چـه بيشـتر  بـه نقطه 
همچنيـن  و  اقتصـادی  فعـاالن  نظـرات 
نظـارت و کنترل بيشـتر بر مامـوران مالياتی 
و  اعمـال سـليقه  از  بـه منظـور جلوگيـری 
از  مالياتـی  مامـوران  يکطرفـه  تفسـيرهای 
قانـون، در دسـتور ويـژه قـرار گيـرد  مـواد 
زيـرا دسـتيابی باهداف برنامه ششـم توسـعه 
اجتماعـی – اقتصـادی برنامه ششـم توسـعه 
بـه عنوان سـومين برنامـه از سندچشـم انداز 
بيسـت سـاله، مسـتلزم آن اسـت کـه بـرای 
دسـتيابی بـه نـرخ شـش درصـدی راهکاری 
مگـر مشـارکت فعال صاحبان کسـب و کار و 
پايـه ای کـردن درآمد هـای مالياتـی به عنوان 

درآمـد اصلـی کشـور ها نخواهيـم داشـت.

دكتر علي طيب نيا 
وزير امور اقتصادي و دارايي

كارآمد مالياتی   نظام 
 تضميـن كننده اقتصاد غيرنفتی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و العاقبه اللمتقین

خدمت همه حضار محتـرم، اعضای جامعه 
و  می کنـم  عـرض  رسمی سـام  حسـابداران 
بـرای همگـی آرزوی توفيق، صحت، سـامت 

و سـربلندی دارم.
ايـام فاطميـه را هم بـه همه شـما عزيزان 
تسـليت عـرض می کنـم. خوشـحالم از اينکه 
ايـن فرصـت نصيـب بنده شـد در ايـن جمع 
عزيـز حضـور پيـدا کنـم و راجـع بـه يکی از 
اصاحـات  بـه  مربـوط  مسـائل  مهمتريـن 
سـاختاری کشـور يعنی طرح جامـع مالياتی 
بـا هـم گفت وگو داشـته باشـيم. خوشـحالم 
از اينکه شـاهد پيشـرفت و توسـعه روزافزون 
جامعـه حسـابداران رسـمی ايران بـه لحـاظ 
کمـی و کيفـی هسـتم. از ابتدايی کـه تدوين 
آئيـن نامه های مربوط به شـکل گيری جامعه 
مطـرح  دولـت  در  رسـمی ايران  حسـابداران 
بـود ايـن افتخـار را داشـتم کـه در تنظيـم 
ايـن آئيـن نامه هـا مشـارکت داشـته باشـم 
و زمانـی کـه اصاحيـه قانـون ماليات هـای 
مسـتقيم در سـال 80 در دسـت رسـيدگی 
بـود احکامـی در خصوص اسـتفاده از خدمات 
جلسـات  آن  در  شـد.  پيش بينـی  جامعـه 
بـه  می بينـم  امـروز  و  داشـتم  هـم حضـور 

حمـداهلل، جامعه توسـعه قابل قبولی داشـته 
و در حـدود 2000 نفـر حسـابدار رسـمی در 
جامعـه حضـور دارنـد، موجبـات خشـنودی 
همـه مـا را فراهـم می کنـد. رويکـرد اصلـی 
دولـت، واگـذاری امور به مردم اسـت و اينکه 
امـور بايـد توسـط بخـش خصوصـی و بخش 
غيردولتـی انجام بشـود، دولت تنهـا در حوزه 
سياسـت گذاری،  يعنـی  حاکميتـی  مسـائل 
و  کاالهـا  و عرضـه  توليـد  تهيـه  و  نظـارت 
خدمـات عمومی بايـد وظايفـی را انجـام دهد 
و سـاير امـور همگی بايد بـه بخش خصوصی 
واگـذار شـود. تجربـه جهانی و مبانـی نظري 
نشـان مي دهـد که در همـه حوزه هـا، بخش 
خصوصـی از توانايـی و کارآمـدی بيشـتری 
نحـو  بـه  را  ماموريت هـا  و  اسـت  برخـوردار 
مناسـبتری انجـام می دهد. مـا در وزارت امور 
اقتصـادی و دارايـی، وظيفـه اصلـی خـود را 
حمايـت از بخـش خصوصـی، توانمندسـازی 
بخـش خصوصی در همه حوزه هـا و واگذاری 
و در  بـه بخـش خصوصـی می دانيـم  امـور 
ايـن حوزه خـاص که خوشـبختانه حـوزه اي 
از  مـا  و  تخصصـی و حرفـه ای هـم هسـت 
حسـابداران بـا صاحيـت زيـادي در جامعـه 
برخورداريـم. برداشـت و نظـر شـخصی خود 
مـن اين اسـت که مـا بايد به سـمتی حرکت 
کنيـم که دولـت و نهادهای دولتـی در حوزه 
وظايـف  صرفـاً  حسابرسـی  و  حسـابداری 
نظـارت  سياسـت گذاری،  يعنـی  حاکميتـی 
و تدويـن و ابـاغ ضوابـط و اسـتانداردهای 
حسـابداری و حسابرسـی را برعهـده داشـته 
باشـد و ماموريت ها و فعاليت ها توسـط بخش 
خصوصـی انجـام شـود. ما ايـن موضـوع را با 
همکاران خـود در وزارتخانه مطـرح کرديم و 
جهت گيـری اصلـی دولـت و وزارت اقتصادی 
و دارايـی هميـن اسـت. من اميـدوارم هر چه 
سـريع تر بتوانيـم بـه مرحلـه ای برسـيم کـه 
ايـن هـدف را و ايـن رويکـرد را بـه صـورت 
کامل محقق کنيم و شـاهد شـرايطی باشـيم 
که وظايف حسابرسـی و حسـابداری توسـط 
اعضـای  توسـط  يعنـی  خصوصـی  بخـش 
جامعه حسـابداران رسـمی ايران انجام بشـود.
 از اينکـه موضـوع طـرح جامـع مالياتی را 
بـرای برگـزاری ايـن همايش انتخـاب کرديم 
خوشـحالم. اصاحيـه ای کـه در مجلـس بـا 
هـدف پشـتيبانی حقوقـی و قانونـی از ايـن 
طـرح جامـع تصويـب و ابـاغ شـد. تجربـه 
تحريـم و کاهش قيمت نفت که از سـال هاي 
گذشـته شـاهد آن هسـتيم بـرای چندميـن 
بـار، آسـيب پذيری ها و نقـاط ضعـف نظـام 
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اقتصـادی را بـه مـا معرفـی کـرد. وابسـتگی 
اقتصـاد مـا به نفـت کـه عمدتاً در وابسـتگی 
بودجـه دولـت بـه درآمدهـای نفتـی نمـود 
پيـدا می کنـد. درآمدهـای نفتی از نوسـانات 
زيـادی برخـوردار اسـت و اين نوسـانات خود 
را در قالـب بودجـه دولـت نشـان مي دهـد و 
منشـاي اصلـی نوسـانات اقتصـادی در ايران 
اسـت. بررسـی ها و مطالعـات نشـان می دهد 
معمـول  مـا  انـدک  اقتصـادی  رشـد  هـم 
وابسـتگی اقتصـادی ما بـه درآمدهـای نفتی 
اسـت و هـم نوسـانات شـديدی کـه مـا در 
هسـتيم،  آن  شـاهد  اقتصـادی  رشـد  ايـن 
نتيجـه و معلـول وابسـتگی بـه درآمدهـای 
نفتـی اسـت. زمانـی درآمـد نفـت افزايـش 
پيـدا می کنـد و بـه باالتـر از صـد ميليـارد 
دالر در سـال ميرسـد، ايـن درآمدها در قالب 
بودجـه دولـت هزينـه می شـود و انبسـاط را 
در هزينه هـای دولـت ايجـاد می کنـد و بـه 
تـورم و بـه رکـود اقتصـادی می انجامد. بحث 
نظـری مفصلـي را در ايـن زمينـه مي شـود 
انجـام داد. مـا در همين دوره اخير که شـاهد 
درآمـد بی سـابقه نفـت بوديم شـاهد کاهش 
محسـوس رشـد اقتصادی هم بوديـم، قبل از 
شـروع تحريم هـا و در دوره هايـی کـه درآمد 
نفتـی کاهـش پيـدا می کنـد مجـدداً نتيجـه 
آن رکـود و تـورم اسـت. بهـاي نفـت چـه 
افزايـش و چـه کاهـش پيـدا کنـد، در هر دو 

صـورت، نتيجـه آن رکـود و تـورم اسـت. 
مـا بارهـا و بارها اين نقطـه ضعف را تجربه 
کرديـم. عقل سـليم و شـرع می گويـد مؤمن 
از يـک سـوراخ دوبـار گزيـده نمی شـود، امـا 
مـا متاسـفانه بارهـا و بارهـا از ايـن سـوراخ 
بـار  ايـن  نگرفتيـم.  گزيـده شـديم و درس 
دولـت مصصم اسـت کـه تجربه غلـط دوران 
گذشـته را ديگـر تکـرار نکنـد. خوشـبختانه 
شـد،  برداشـته  تحريم هـا  و  محدوديت هـا 
ان شـاءا... مـا گشـايش های قابـل ماحظه ای 
را در پيـش روی اقتصـادی خـود خواهيـم 
داشـت. اما نبايد اشـتباهات گذشته را مجدداً 
تکـرار کنيـم، ما بايـد در دوران جديد سـعی 
کنيم براسـاس سياسـت های اباغـی اقتصاد 
مقاومتـی وابسـتگی بودجـه خـود را به نفت 
کاهـش دهيـم و ايـن امکانپذير نيسـت مگر 
اينکـه بتوانيم نظام مالياتی کارآمدي داشـته 
باشـيم، نظـام مالياتی کـه بتوانـد منابع مالی 
الزم رو بـرای بودجـه دولت تأميـن کند، اين 
جهت گيـری اسـت که دولـت انتخـاب کرده 
و طـرح جامـع مالياتـی می خواهد بسـترها و 
شـرايط و عوامل الزم بـرای آن را فراهم کند.

در  مختلـف،  سيسـتم های  در  معمـوالً 
کشـورهای مختلـف، ماليـات سـه مأموريـت 
عمـده بـر عهـده دارد. ماموريـت اول نظـام 
مالياتـی در هـر کشـوری در جهـان، تأميـن 
منابـع مالـی الزم بـرای هزينه هـای دولـت 
اسـت. همه جـای دنيـا وظايفی وجـود دارد، 
ماموريت هايـی وجـود دارد که توسـط بخش 
خصوصـی قابـل انجام نيسـت. مـا در ادبيات 
اقتصـادی به اينها کاالهـای عمومی مي گوييم 
مثل قانونگـذاری، مثل تأمين برخی از کاالها 
و خدمـات کـه به طور مشـترک توسـط همه 
مـردم مـورد اسـتفاده قـرار می گيـرد و اگـر 
کسـي براي آنهـا پرداخـت نکنـد نمی توانيم 
آنـان را از خدمـات ايـن کاالهـا و خدمـات 
محـروم کنيـم. بنابرايـن همـه جـای دنيـا، 
ماموريت هايـی اسـت کـه دولـت بايـد انجام 
دهـد و بخـش خصوصی، انگيـزه الزم را برای 
انجـام اين هـا ندارد. طبيعی اسـت کـه انجام 
ايـن هزينه هـا پـول می خواهـد، منابـع مالی 
مـورد نيـاز هسـت. ايـن منابـع مالـی را بايد 
داده  نشـان  تجربـه  کـرد.  تأميـن  از جايـی 
اسـت کـه کم هزينه ترين شـيوه تأميـن مالی 
هزينه هـای دولـت، ماليات اسـت. من نگفتم 
بهتريـن شـيوه، گفتـم کـم زيان ترين شـيوه 
تأميـن مالـی. چـون بـه ايـن معتقـدم کـه 
تمـام شـيوه های تأمين مالی دولـت از جمله 
ماليات زيان بار هسـتند. اگر ما می توانسـتيم 
بـدون هزينه کـردن، ماموريت هـای دولت را 
انجـام بدهيـم ايـده آل بـود اما طبيعي اسـت 
کـه ايـن کار امـکان پذيـر نيسـت. اگـر ايـن 
پـول را از طريـق فـروش نفـت يـا از طريـق 
فـروش دارايی هـا تأميـن کنيـم نتيجـه آن 
هميـن مشـکل مصيبـت منابع اسـت. نتيجه 
آن رشـد اقتصـادی انـدک، سـرکوب توليـد 
و مسـائلی اسـت کـه در سـال های گذشـته 
طريـق  از  اگـر  ديديـم.  ايـران  اقتصـاد  در 
تأميـن  را  آن  مرکـزی  بانـک  از  اسـتقراض 
مالـي کنيـم نتيجـه آن تـورم اسـت، اگـر از 
طريـق اسـتقراض از مـردم تأمين مالی شـود 
نتيجـه آن يـک بخـش خصوصـی کوچـک و 
حـذف شـدن مـردم از صحنـه فعاليت هـاي 
همـه  بيـن  در  بنابرايـن  اسـت.  اقتصـادی 
تأميـن  شـيوه  کم هزينه تريـن  شـيوه ها، 
مالـی از طريـق ماليـات اسـت و بـه هميـن 
دليـل اسـت کـه اکثـر کشـورهای جهـان به 
سـمت ماليـات حرکـت کردند. اثـر دومی که 
ماليـات دارد يا کارکـرد دوم ماليات، نابرابری 
در توزيـع درآمـد اسـت. يکـی از ابزارهايـی 
کـه دولت هـا از آن بـراي کاهـش نابرابـري 

سيسـتم  از  اسـتفاده  می کننـد،  اسـتفاده 
مثبـت  ماليات هايـی  هـم  اسـت.  مالياتـی 
هـم ماليات هـای منفـی يعنـی پرداخت های 
انتقالـی و کمک هـای باعوضـی کـه دولـت 
می کنـد. از کسـانی که درآمـد و دارايی دارند 
ماليـات می گيرنـد و هـر چه درآمـد و دارايی 
بيشـتر باشـد بـا نـرخ باالتـر ماليـات گرفتـه 
می شـود و کسـانی کـه درآمـد آنـان از يـک 
حداقـل معين کمتر اسـت مشـمول دريافت 
کمک هـای دولـت يعنـی ماليات منفـی قرار 
می گيرنـد. ايـن ماليات هـای مثبـت و منفی، 
بـه ويژه، اگـر تصاعدی باشـد زمينـه را برای 
کاهـش نابرابری هـا فراهـم می کنـد. و نهايتاً 
نقـش سـومی که ماليـات در هـر جامعـه ای 
ايفـا می کنـد نقـش ماليـات بـه عنـوان يک 
تثبيت کننـده اسـت. سياسـت های مالياتی، 
يـک ابـزار اعمال سياسـت هايي بـرای مقابله 
بـا تـورم و بـرای مقابلـه بـا رکـود اسـت. در 
دوران رکـود، قاعدتاً نـرخ ماليات بايد کاهش 
پيـدا کند،کاهـش نرخ ماليات باعث می شـود 
درآمـد قابـل تصرف مردم افزايـش پيدا کرده 
و افزايـش مصـرف بـه افزايـش هزينه هـای 
مـردم می انجامـد و اثـر ضـد رکـودی دارد. 
در دوره هـای تـورم، اصـل بـر ايـن اسـت که 
بايـد نـرخ ماليـات افزايش پيدا کنـد و درآمد 
قابـل تصـرف و تقاضـای کل را کاهش بدهد 
البتـه  باشـد.  تورمی داشـته  اثـرات ضـد  تـا 
ماليـات بـر درآمـد بطور خـودکار ايـن کار را 
انجـام می دهـد چـون وقتـی افـراد در رکـود 
قـرار می گيرنـد و درآمـد ملـی کاهـش پيـدا 
می کنـد ماليـات بردرآمـد خـود بـه خـود به 
صـورت خـودکار و بـدون اينکـه نيـازی بـه 
تصميم گيری توسـط دولت يا مجلس باشـد، 
کاهـش پيـدا می کنـد، به همين دليل اسـت 
کـه بـه ماليات بـر درآمد، يـک تثبيت کننده 
خـودکار گفتـه مي شـود زيرا بطـور  خودکار، 
زمينـه را بـرای کاهـش نوسـانات اقتصـادی 
و  بررسـی ها  متاسـفانه  می کنـد،  فراهـم 
مطالعـات حاکـی از ايـن اسـت که سيسـتم 
مالياتـی مـا، هيـچ کـدام از اين وظايـف را يا 
هيـچ کـدام از ايـن ماموريت هـا را بـه نحـو 
مناسـب و شايسـته انجام نمی دهد، سيسـتم 
مالياتی ما طی سـال های گذشـته هيچ موقع 
قـادر نبـوده درآمـد کافی بـرای دولـت ايجاد 
کنـد. شـايد وجود يـک درآمد سـهل الوصول 
شـده  باعـث  دور  سـال های  از  نفـت  بنـام 
تـاش جدی برای سـاماندهی نظـام مالياتی 
و تأميـن هزينه هـا از طريـق ماليـات صورت 
نگيـرد اگـر نسـبت ماليـات بـه GDP را بـه 
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عنـوان يـک شـاخص بـرای کارآمـدی نظـام 
مالياتـی در نظـر بگيريم متاسـفانه می بينيم 
کـه در ايـران نسـبت ماليـات بـه GDP در 
سـال های گذشـته، عمومـاً حـول و حـوش 
6 درصـد نوسـان کـرده و ايـن در حاليسـت 
کـه در کشـورهای جهـان معموالً بـاالی 20 
درصد و در کشـورهای پيشـرفته به خصوص 
کشـورهای اروپای شـمالی بـاالی 40 درصد 
اسـت. مـا در مطالعـه ای کـه کرديـم حتـی 
در ايـن کشـورهای نفتـی هـم، ايـن نسـبت 
در ايـران، از سـاير کشـورها پايين تـر و کمتر 
اسـت. بنابرايـن ماليات قادر نيسـت درآمدی 
را بـرای دولت تأمين کنـد. اقدامات متعددی 
در دهـه گذشـته صـورت گرفـت. اصاحيـه 
ماليـات  نـرخ  مسـتقيم  ماليات هـای  قانـون 
شـرکت ها را بـه 25درصـد تقليـل داد. قانون 
ماليـات بـر ارزش افـزوده در ايـران تصويـب 
شـد و يـک پايـه جديـد يعنـی مصـرف بـه 
پايه هـای مالياتـی مـا اضافـه شـد. همـه فکر 
می کرديـم کـه ايـن اصاحات و بـا اصاحات 
از  ماليـات  سـهم  شـد  انجـام  کـه  ديگـری 
GDP افزايـش پيـدا می کنـد امـا متاسـفانه 

ايـن سـهم افزايـش پيـدا نکرد. 

بـه رغـم ايـن اصاحـات عمـده، نسـبت 
در حـد 6درصـد نوسـان کـرده و باقـی ماند. 
اگر سـاير شـاخص ها يعنی نسـبت ماليات از 
منابـع دولـت و نسـبت ماليـات از هزينه های 
جـاری دولـت را هـم در نظـر بگيريـم. همـه 
کـه  اسـت  ايـن  از  ايـن شـاخص ها حاکـی 
سيسـتم مالياتـی مـا قـادر نيسـت وظايف و 
ماموريت هـای خـود را به نحو مناسـبی انجام 
بدهـد و سيسـتم مالياتـی ما ناکارآمد اسـت، 
از طـرف ديگـر، همـه اگـر می خواهيـم تورم 
را بـه طـور اصولـی در ايران مهـار کنيم و اگر 
می خواهيـم بـه يک رشـد اقتصادی مسـتمر 

و پايـدار دسترسـی پيـدا کنيـم، قطعـاً بايـد 
نظـام مالياتی مناسـب داشـته باشـيم. بدون 
يـک نظـام مالياتـی کـه بتوانـد هزينه هـای 
دولـت را تأميـن بکنـد مـا قـادر نخواهيـم 
بـود اهـداف خـود را در زمينـه رشـد و تـورم 

عملياتـی کنيـم. پـس چـه بايـد کرد؟
اينجا بود که سـازمان امور مالياتی کشـور، 
طـرح جامـع مالياتـی رو کليد زد  و مؤسسـه 
ديلويـت وضعيت موجود نظـام مالياتی ايران 
رو تجزيـه و تحليـل و ارزيابی کرد. مشـکات 
و چالش هـای عمـده ای در نظـام مالياتـی ما 
وجـود دارد. وضعيـت مطلـوب بـرای نظـام 
مالياتـی ايـران هـم بررسـی و يـک وضعيـت 
شـکاف  شـد.  تدويـن  و  طراحـی  مناسـب، 
موجـود بيـن وضـع حاضـر بـا وضـع مطلوب 
هـم شناسـايی و نهايتـاً 32 پـروژه طراحـی 
و تدويـن شـد کـه اجـرای کامـل ايـن 32 
پـروژه می توانـد طـرح جامـع را بـه صـورت 
موفـق عملياتـی کنـد. ايـن اليحـه ای که به 
مجلـس تقديـم شـد و اصاحيه ای کـه اخيراً 
در مجلـس به تصويب رسـيد براسـاس نتايج 
ايـن طـرح نوشـته شـده و هـدف ايـن بـوده 
اسـت کـه  بينيـم بـرای اجـرای طـرح جامع 
چـه تغييـرات و چـه اصاحاتـی در قانـون 
مالياتـی بايـد صـورت بگيـرد تـا مـا بتوانيـم 

طـرح جامـع را عملياتـی کنيم. 
يکـی از اين چالش هـا که نظـام مالياتی ما 
هنـوز هم بـا آن به صورت جدی مواجه اسـت 
وجـود معافيت های مالياتی ناکارآمد اسـت. ما 
در حوزه هـای مختلـف، معافيت هـاي مالياتی 
داريـم و هـدف از معافيت هـای مالياتـی ايـن 
بوده اسـت کـه مشـوق هاي الزم را برای توليد 
و سـرمايه گذاری فراهـم کنيـم امـا آيـا واقعـا 
ايـن معافيت هـا باعـث شـد سـرمايه گذاری و 
توليـد افزايـش پيـدا کنـد؟ بررسـی و تجربـه 
مـا نشـان می دهـد کـه نـه، بـه هيـچ وجـه 
ايـن معافيت هـا، مشـوق های الزم را فراهـم 
نکـرد بدليـل اينکـه سـاختار ايـن معافيت ها، 
سـاختاري هدفمنـد نبـود. حمايت هايـی کـه 
عـام اسـت، حمايت هايـی کـه همـه را در بـر 
می گيـرد، حمايت هايـی که مشـروط نيسـت، 
حمايت هايـي کـه هدفمند و زمانبندی شـده 
و مقيـد بـه زمـان محدود نيسـت هيـچ جای 
دنيـا، نتايـج مطلوبـی بـه بـار نمـي آورد ، مثل 
ايـن که معلم سـر کاس، به همه دانشـجوها 
اعـم از اينکـه وضعيـت تحصيلـی مناسـب يا 
نامناسـب داشـته باشـند، بـه همـه آنـان يک 
نمـره واحـد 18-19-20 بدهد. طبيعی اسـت 
کـه ايـن کار به جای اينکه محرک کار بيشـتر 

باشـد می توانـد زمينه کاهلـی و عـدم کارايی 
را فراهـم کنـد. متاسـفانه از ويژگی هـای ايـن 
معافيت هـا هـم ايـن بوده و هسـت کـه البته 
مشـروط  کـه  شـده  فکـری  آن  بـراي  االن 
بـه انجـام تکاليـف خـاص و از جملـه ارائـه 
اظهارنامـه به سـازمان امور مالياتـی هم نبوده 
اسـت. بنابرايـن اصًا کسـی که بـه او معافيت 
داده می شـد يـا فعاليتـی کـه بـه آن معافيت 
داده می شـد از مشـمول قانون خارج می شـد. 
هيـچ تکليفـی بـرای ثبت نـام، هيـچ تکليفی 
بـرای ارائـه اطاعـات راجـع به وضـع درآمد و 
هزينه هـا  بـرای آنها در نظر گرفته نشـده بود. 
البته ما در سـال های اخير اسـتفاده از معافيت 
را مشـروط بـه ارائه اظهارنامـه مالياتی کرديم 
و هيچکـس بدون ارائه اظهارنامـه نمی تواند از 
معافيت های قانونی اسـتفاده کنـد. يکی ديگر 
از ويژگی های نظام مالياتی ما، مشـکات عدم 
دسترسـی بـه اطاعات اقتصادی بـوده و هنوز 
هـم هسـت. ما در گذشـته به اطاعـات مردم 
دسترسـی نداشـتيم و االن هم نداريم. اگرچه 
کـه زمينه هـا بـرای ايجـاد سـامانه متمرکـز 
اطاعاتـی فراهـم شـده امـا هنـوز بـا شـرايط 

مطلـوب، فاصله بسـياری زيـادی داريم.
درآمـد و هزينـه مؤديـان مالياتـی بـرای 
سيسـتم مالياتـی مـا روشـن نيسـت و وقتی 
اطاعات روشـن نباشـد زمينه براي تعامات 
ديگـر  ماليـات  می شـود.  فراهـم  ناسـالم 
براسـاس اطاعـات شـفاف و روشـن دريافت 
مالياتـی  مؤديـان  بيـن  عدالـت  نمی شـود، 
رعايـت نخواهـد شـد، دولـت از درآمـد خود 
محروم می شـود و متاسـفانه زمينـه برای روز 
و ظهـور فسـاد فراهـم مي گردد. ايـن يکی از 
مشـکات عمده ای اسـت که در طرح جامعه 
سـعی شـده و بـرای آن راه حل مناسـبی در 

نظـر گرفته شـود. 
از  اجرايـی،  ضمانت هـای  در  ضعـف 
مشـکاتی اسـت کـه در نظـام مالياتـی مـا 
وجـود داشـته و اينکـه شـما روی کاغـذ يک 
قانون خوب بنويسـيد و يک سيسـتم مالياتی 
خـوب را طراحـی کنيـد کفايـت نمی کنـد. از 
ويژگی هـای نظـام مالياتـی کارآمـد و مطلوب 
اين اسـت کـه ضمانت های اجرايـی الزم برای 
آن در خـود قانـون پيش بينـی شـده باشـد. 
متاسـفانه در قانـون ما، ضمانت هـای الزم 
وجـود نداشـت. اگر کسـی از پرداخت ماليات 
طفـره می رفـت يـا فـرار می کـرد، مـا امکان 
برخورد مناسـب با او را نداتشـيم. افراد مکلف 
بـه ارائه اظهارنامـه برای اسـتفاده از معافيت، 
تخفيفـات نبودنـد و اگـر کسـانی از پرداخت 

از ویژگی های نظام 
مالیاتی کارآمد و 
مطلوب این است که 
ضمانت های اجرایی 
 الزم برای آن در 
خود قانون پیش بینی 
شده باشد
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ماليـات طفـره می رفتنـد مـا امـکان اينکـه 
جرائـم جـدی بـراي آنـان در نظـر بگيريـم 
وجـود نداشـت. در همـه جـای دنيـا، فـرار 
از پرداخـت ماليـات، عـدم ارائـه اظهارنامـه، 
جـرم اجتماعـی بـزرگ محسـوب می شـود 
چنيـن  بـرای  را  تنبيهـات  شـديدترين  و 
متخلفاتـی در نظـر می گيرنـد. اما متاسـفانه 
مـا در شـرايطی قـرار گرفته ايم کـه فردی به 
خـود اجـازه می دهـد در مسـئوليت قانونـی 
بـاال قـرار بگيـرد، بـرای چنـد سـال متوالـی 
اظهارنامـه ندهـد، ماليـات معوقـه سـيصد و 
هشـتاد ميليـون تومانـی هم داشـته باشـد و 
بـا گـردن کلفتـی تمـام از وزير سـئوال کند 
کـه چـرا از مـن ماليـات مطالبـه می کنيـد؟ 
می کننـد؟  آدمی چـکار  چنيـن  بـا  دنيـا  در 
مـا در هيـچ جـای دنيـا چنيـن وضعيتـی را 
نمی بينيـم، مردم خـود مدعی می شـوند، در 
کشـورهای پيشـرفته، اگـر کسـی از پرداخت 
ماليـات فـرار کنـد اوليـن کسـی کـه مدعی 
می شـود خـود مـردم هسـتند مثـل اينکـه 
سـاختمانی را بـا هم سـاختيم کـه داراي 10 
واحـد يا آپارتمان اسـت. اين واحد مسـکونی 
مشـاعات،  ماننـد  هزينه هايـی  سـری  يـک 
هزينـه آب و بـرق و سـرايدار و امثالهـم دارد 
و يکـي از سـاکنان بگويـد کـه مـن هزينـه 
سـرايدار و آب و بـرق مصرفـی و مشـاعات 
حـرف  ايـن  معنـي  نمی کنـم.  پرداخـت  را 
ايـن اسـت که به جـای او فـرد ديگـري بايد 
ايـن پرداخت را انجـام دهد. خوشـبختانه در 
قانـون جديـد احکامی پيش بينـی شـده کـه 
اينگونـه تخلفـات جرم محسـوب مي شـود و 
ايـن امـکان فراهـم شـده تا بـا آنـان برخورد 

مناسـب صـورت گيرد. 
شـيوه شناسـايی و تشـخيص ماليـات در 
سيسـتم مالی ما، يک سيسـتم سـنتی است. 
سيسـتم سـنتی که بـدون داشـتن اطاعات 
شـفاف و روشـن از طريق تعامـل و چانه زنی 
بيـن مامـور مالياتـی و فـردی بـه نـام مؤدی 
مالياتـی، ميـزان ماليـات مشـخص می شـود. 
بـرای  زمينـه  جـا  هـر  کـه  اسـت  طبيعـی 
ارتبـاط، تعامـل، چانـه زنـی بيـن ماموريـن 
دولتـی و غيردولتـی بـا اشـخاص و ذينفعـان 
فراهم شـود و وجود داشـته باشـد، فسـاد هم 
به دنبـال آن خواهد آمد. در سيسـتم جديد، 
در طـرح جامـع، تمام تـاش براين بـوده که 
ارتبـاط بيـن مامـوران و مؤديـان قطع شـود 
ماليـات نبايـد توسـط يـک مامـور و در قالب 
يک پرونده رسـيدگی شـود. سيسـتم جديد، 
سيسـتمي کارکـرد محـور اسـت و ممکـن 

اسـت پرونـده مالياتـی يـک نفـر بـه جـز در 
يـک  و  تبريـز  در  آن  جـزء  يـک  اصفهـان، 
جـزء آن در مشـهد رسـيدگی شـود. وقتـی 
شـما بتوانيـد کار را به صورت سيسـتماتيک 
انجـام بدهيـد، روابـط را قطع کنيـد و بر پايه 
اطاعـات ماليات را تشـخيص بدهيد طبيعی 
مرتفـع  مشـکات  از  بسـياری  کـه  اسـت 
خواهـد شـد و نهايتـاً پيچيدگی هايـی از بين 
خواهـد رفـت کـه در قوانيـن مـا و از جملـه 
قانـون ماليات هـا وجـود دارد. در کتاب هـاي 
مالـي معمـوالً نوشـته مي شـود که سيسـتم 
مالياتـی مطلوب، سيستمی اسـت کـه قوانين 
آن، سـاده و راحت باشـد. عامه مـردم بتوانند 
ايـن قوانيـن را بفهمنـد و تکليـف خـود را 
امتيـازات  از  بداننـد،  قانـون  ايـن  قبـال  در 
آن بتواننـد برخـوردار شـوند، وظايفـي کـه 
بدهنـد،  انجـام  بتواننـد  آنهاسـت  برعهـده 
مخاطـب قانـون ماليات ها، ميليون هـا مؤدی 
اسـت بـا سـطح سـواد کامـًا متفـاوت، بايـد 
بتواننـد بفهمنـد، بايـد از خدمات مشـاورين 
مالياتـی اسـتفاده شـود امـا خود مـؤدی هم 
بايـد بتوانـد تکليـف خـود را در قبـال قانون 
بدانـد. قانـون مـا اينقـدر پيچيـده اسـت که 
مـن فکـر می کنـم در هميـن جمعـی کـه 
اينجـا حضـور دارنـد و همه جزء حسـابداران 
مالياتـی  امـور  سـازمان  مديـران  رسـمی و 
و  تبصره هـا  از  برخـي  مـورد  در  هسـتند، 
مفـاد قانـون مالياتـی، احتماالً اگر بيـن دو يا 
سـه نفـر بحث کنيـم سـه برداشـت متفاوت 
بـه  قانـون  وقتـی  مي شـود.  حاصـل  آن  از 
گونه ای پيچيده نوشـته مي شـود کـه قابليت 
برداشـت های متفاوتـی از آن وجـود دارد چه 
انتظـاری از مـؤدی داريـم حتی اگر مشـاوره 
مالياتـی هـم داشـته باشـد. يـک اصـل کـه 
تـا حـدودی  و  بـوده  در اصاحـات مدنظـر 
بايـد  قانـون  کـه  اسـت  ايـن  بـوده،  موفـق 
ساده سـازی شـود. بسـياری از پيچيدگی هـا، 
رفتارهـای دوگانـه، سـه گانـه، چندگانـه ای 
پايه هـای مالياتـی  بـا  باعـث شـده کـه مـا 
مختلـف، بـا اشـخاص مختلـف برخوردهـاي 
متفـاوت داريـم. اصـل بر اين اسـت کـه اينها 
را بايـد ساده،يکسـان و هماهنـگ کنيـم تـا 
قانـون زمينه اجرای بيشـتری داشـته باشـد، 
خوشـبختانه بسـياری از اين مـواردی که من 
اشـاره کـردم در اصاحيه قانـون ماليات های 

مسـتقيم مـد نظـر قـرار گرفت. 
مـن ايـن اصاحيه هـاي قانـون ماليات هـا 
را می توانـم در 9 محـور عمـده خاصـه کنم. 
عمـده محورهايـی کـه در اصاحيـه مدنظـر 

بـوده، ساده سـازی و شفاف سـازی مقـررات، 
مکانيـزه  و  الکترونيـک  ماليـات  گسـترش 
سـاختار  در  بازنگـری  فرآيندهـا،  کـردن 
توسـعه  مالياتـی،  مشـوق های  و  معافيت هـا 
نظام اطاعـات مالياتی، تقويـت ضمانت های 
اجرايـی، اصـاح سـاختار و چابـک سـازی 
نظـام اجرايـی، گسـترش پايه هـای مالياتـی، 
تعديـل نرخ هـا و رفـع تبعيض هـا و ارتقـاي 
فرهنـگ خـود اظهـاری اسـت. بحـث ايجـاد 
بـا  مالياتـی  معافيت هـای  بيـن  ارتبـاط 
مشـارکت  زايـی،  اشـتغال  سـرمايه گذاری، 
اسـتقرار  محـل  و  خارجـی  سـرمايه گذار 
بـوده  ابزارهايـی  از  اقتصـادی،  بنگاه هـای 
کـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه تـا بتوانيـم 
از معافيت هـا بـه صـورت هدفمنـدي بـراي 
افزايش سـرمايه گذاری اسـتفاده کنيم. ايجاد 
انعطـاف پذيـری در نظـام مالياتـی از جهـت 
پذيرش روش های مختلف اسـتهاک و اينکه 
هزينـه فرصت آورده نقدی شـرکا در بنگاه را 
به عنـوان هزينه قابل قبـول مالياتی بپذيريم 
سـرمايه گذاری  افزايـش  بـرای  زمينـه  و 
سـهامداران در بنگاه هـا فراهم کنيم. تسـري 
معافيت هـای مالياتـی کـه بـرای واحدهـای 
صنعتـی و معدنـی در نظـر گرفتـه شـده بود 
بـه واحدهايـی کـه توليـد کننـده خدمـات 
هسـتند.يک تصـور غلـط در ايـران هميشـه 
وجـود داشـته کـه خدمـات توليـد نيسـت. 
کـه جنبـه  اسـت  آن چيـزی  فقـط  توليـد 
فيزيکـی داشـته باشـد و ايـن در حاليسـت 
کـه چيـزی حـدود 50 درصـد اشـتغال مـا 
از 50 درصـد  در بخـش خدماتـی و بيـش 
GDP مـا از بخش خدمات حاصل می شـود 
بنابرايـن سـعی شـده اسـت کـه معافيت هـا 
بـه بخش هـای خدماتـی مثـل گردشـگری 
ماليـات  برقـراری  شـود.  داده  تسـري  هـم 
بـرای نهادهـا و بنيادهـای انقـاب اسـامی با 

اصالحیه قانون 
مالیات های مستقیم 
که اصالحیه آن به 

تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیده، از 

ابتدای سال 1395 باید 
به مرحله اجرا برسد
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ایـن هـدف صـورت گرفتـه اسـت کـه زمینه 
رقابـت بین فعـاالن اقتصادی فراهـم و انگیزه 
بـرای حضـور هر چه بیشـتر بخش خصوصی 
فراهـم شـود. تغییر نـگاه از مالیات بـر درآمد 
بـه مالیـات بـر دارایـی در مـورد ارث وجـود 
دارد. ارث را مـا در گذشـته در ایران همیشـه 
درآمـد تلقـی می کردیـم. این در حالی اسـت 
کـه یکبار خود فـرد در زمان حیـات، مالیات 
بـر درآمـد خـود را پرداخت کرده بـود و حاال 
مـا میایـم از وارث، یـک مالیـات بـر درآمـد 
مجـدد را مطالبـه می کردیـم. ایـن موضـوع 
را خیلـی از مراجـع هـم بـه لحـاظ تطابـق 
بـا شـرع زیـر سـئوال بـرده بودنـد. در قانون 
جدید، دیگر ارث، درآمد محسـوب نمی شـود 
بلکـه ارث نوعـي نقل و انتقال جبـری دارایی 
محسـوب می شـود و بنابرایـن مـا با شـرایط 
نقـل و انتقـال اموال و دارایی، آن را مشـمول 
زیـادی  تسـهیالت  قطعـاً  کردیـم.  مالیـات 
حداقـل  می کنـد.  فراهـم  مؤدیـان  بـرای  را 
و حداکثـر نـرخ مالیـات بردرآمـد اشـخاص 
حقیقـي از 35درصـد بـه 25درصـد کاهـش 
پیـدا کـرد. ایـن هـم بـراي رفـع تبعیضـی 
بـود کـه وجـود داشـت و شـاید ما،تـا جایـی 
کـه مـن دیـدم شـاید تنهـا کشـور جهـان 
هسـتیم کـه نـرخ نهایـي مالیـات اشـخاص 
حقیقـی آن، می توانسـت از اشـخاص حقوقی 
باالتـر باشـد. ایـن نقیصـه کـه در اصالحیـه 
سـال 80 بـه وجـود آمـده بـود خوشـبختانه 
در ایـن اصالحیـه جدیـد بـر طـرف شـد و 

مـا االن حداکثـر نـرخ مالیـات بـر درآمـد را 
بـرای اشـخاص حقیقـی در حـد 25درصـد 
داریـم. نـرخ مالیـات بردرآمـد، نـرخ مالیـات 
بـرای سـفته و بـرات و مـوارد مشـابه آن کـه 
در گذشـته سـه یـا دو در هـزار بـود بـه نیـم 
در هـزار کاهـش پیـدا کـرد. کارکنـان بخش 
دولتـی و بخـش غیردولتـی بـا نـگاه متفاوت 
مشـمول مالیـات می شـدند که ایـن تبعیض 
برداشـته شـد. بـا دارایی هـای متوفـی، رفتار 
متفاوتـی انجـام می شـد. اگـر دارایـی، سـهم 
الشـرکه در شـرکت یا سـپرده در نزد بانک ها 
بـود مالیـات آن متفـاوت بـود، االن در قانون 
جدیـد اصـالح شـد. معافیت هـاي بنگاه های 
تولیـدی بـه واحدهـای خدماتـی نیز تسـری 
صـادرات  بـرای  کـه  معافیتـی  کـرد.  پیـدا 
کاال، کاالهـای غیرنفتـی در قانـون در نظـر 
گرفتـه شـده بـود بـه صـادرات خدمـات هم 
تسـری داده شـد. بـرای اینکه طـرح و قانون 
بتوانـد ضمانت اجرایی الزم را داشـته باشـند 
پیش بینی هـای بسـیار خوبـی شـده از جمله 
اینکه در سـازمان مالیاتي سـامانه اي متمرکز 
بـرای تمرکـز اطالعـات مؤدیـان ایجاد شـود 
مکلـف شـدند  نهادهـا  و  هـم دسـتگاه ها  و 
کـه اطالعـات الزم را در اختیارسـازمان امـور 
مالیاتـی قـرار دهنـد. مـن فکـر می کنـم بـا 
مجموعـه اصالحـات انجام شـده و اصالحاتی 
کـه مـن فرصت اشـاره به آنها رو پیـدا نکردم 
زمینـه بـرای برخـورد و مقابلـه اصولـی بـا 
پدیـده فـرار مالیاتـی فراهـم شـده اسـت. ما 

در صـدد هسـتیم سـهم مالیـات را از درآمـد 
ملـی و از هزینه  هـای دولت افزایـش دهیم. اما 
همزمان مایل نیسـتم نـرخ مالیـات را به ویژه 
بـرای معافیت هـای تولیـدی افزایـش دهـم. 
پـس چـه باید کـرد؟ مطالعات نشـان مي دهد 
کـه اگـر مـا بتوانیـم جلـوی فـرار مالیاتـی رو 
بگیریم، نسـبت مالیات بـه GDP که در حال 
حـدود 6درصد هسـت را به راحتـی می توانیم 
بـه بـاالی 12درصـد افزایـش بدهیـم. هـدف 
اصلـی طـرح جامـع ایـن اسـت کـه بـا ایجاد 
سیسـتم مکانیـزه بـا ایجـاد سـامانه اطالعاتی 
و بـا اسـتقرار سیسـتم مدیریـت ریسـک و بـا 
تغییـرات انجـام شـده در روش شناسـایی و 
تشـخیص جلوی فـرار مالیاتـی را بگیرد و من 
فکـر می کنم کـه مجمـوع احـکام پیش بینی 
شـده و سـازوکارهایی کـه در سـازمان امـور 
مالیاتـی فراهم شـده، خوشـبختانه این امکان 
را االن بـرای مـا بـه صـورت کامل مهیـا کرده 
اسـت. همکاران من در سـازمان امـور مالیاتی 
قـول دادنـد و خـود را متعهـد کردنـد کـه تـا 
بهمن سـال 1395، طرح جامع انشـاهلل بتواند 
بـه صـورت کامل عملیاتی شـود و مـا بتوانیم 
از ایـن سیسـتم بهره گیـری کنیـم. قدم هـاي 
موثری برداشـته شـده االن نـرم افزار یکپارچه 
مالیاتـی کـه به هر حـال کار بزرگی اسـت در 
بعضـی از واحدهـا، بـه صـورت آزمایشـی کار 
می کنـد تـا نقـاط ضعف آن شناسـایی شـود، 
سـامانه اطالعاتـی ایجـاد شـده و بخشـی از 
اطالعات در سـامانه موجود مي باشـد، بنای ما 
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اسـتقرار يک سيسـتم مديريت ريسـک است 
که مؤديان مالياتی را به سـه گـروه مؤديان پر 
ريسـک، مؤديان متوسط و مؤديان کم ريسک 
تقسـيم می کنـد و فشـار شناسـايی متوجـه 
مؤديـان پـر ريسـک مي شـود. شـايد پرونـده 
حـدود 10درصـد مؤديـان بايـد بـه صـورت 
کامـل رسـيدگی شـود. منطق اقتصـادی هم 
هميـن را مي گويـد. مـا مي خواهيـم بـه جاي 
اينکـه زمانـي را بـرای اين اختصـاص دهيم تا 
پرونـده هـزار تـا مـؤدی کوچک را رسـيدگی 
کنيـم، بـا رسـيدگی درسـت بـه پرونـده يک 
مـؤدی می توانيـم همـان درآمـد يا بيشـتر از 
آن را کسـب کنيـم. مـن فکـر می کنـم که در 
ايـن زمينه، شـما اعضـای جامعه حسـابداران 
رسـمی ايران می توانيـد کمک شـايان توجهی 
به سـازمان امور مالياتی کشـور کنيـد. قاعدتاً 
نبايـد  و  نمی توانـد  مالياتـی  امـور  سـازمان 
زمينـه  در  بخصـوص  را  وظايـف خـود  هـم 
حسابرسـی مالياتـی توسـط مامـوران خـود 
انجـام بدهـد. ما بايد سـعی کنيم همـان طور 
کـه از سيسـتم های مدرن و مکانيزه اسـتفاده 
می کنيـم از قابليت هـای ارزشـمند موجود در  
جامعه حسـابداران رسـمی ايران نيز اسـتفاده 
کنيـم. اگـر وظيفـه حسابرسـی مالياتـی بـا 
اسـتفاده از قابليت هـا و توانايی هايـی کـه در 
ايـن جامعه خوشـبختانه به وجـود آمده انجام 
شـود، قطعـاً کار را برای سـازمان امور مالياتی 
مـا  و  می کنـد  راحت تـر  و  سـاده تر  بسـيار 
می توانيـم بـا کارکنان کمتر و با دقت بيشـتر، 
انشـااهلل ماليات مؤديان مالياتی را شناسـايی و 

کنيم. وصـول 
 اميـدوارم کـه خداونـد بـزرگ بـه همه ما 
و شـما ايـن توفيـق را عنايـت بفرمايـد کـه 
وظيفـه خـود را در قبـال ملـت ايـران انجـام 
دهيـم مـا االن در شـرايط بسـيار حسـاس 
و مهـم تاريخـي قـرار گرفتـه ايـم. از دوران 
تحريـم خارج شـديم. يـک جنـگ اقتصادی 
تمام عيار را با موفقيت پشـت سـر گذاشـتيم 
و امـروز زمان سـازندگی در عرصـه اقتصادی 
اصـاح  بـراي  سـازندگی  اسـت.  کشـور 
سـاختارهای اقتصادی نامتعـادل و نامتوازنی 
اسـت کـه در کشـور مـا وجـود دارد و مـن 
فکـر می کنـم خط مقـدم اين جبهـه، اصاح 
نظـام مالياتی اسـت. از همه شـما عزيزان در 
جامعه حسـابداران رسـمی ايران بـرای اصاح 
ايـن نظـام و خدمـات بـه مردم خوب کشـور 

عزيزمـان ايـران يـاری می طلبم.

والسالم علیکم و رحمه اله و برکاته 

دكتر علي نصيری اقدم

قانون   اصالح 
حداقل 5 سال زمان نياز دارد

عمده دليلی که خدمت شـما رسـيدم اين 
بـود کـه در زمان تدوين و بررسـی اين اليحه 
در مجلـس، مـن خدمـت عزيـزان در مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس بـودم و االن هـم کـه 
زمـان تدويـن مقـررات ايـن قانـون در دولت 
هسـت مـن در کميسـيون اقتصـاد دولت باز 
در خدمـت عزيزان هسـتم. من قبـل از اينکه 
بحثـم را شـروع کنـم می خواهـم دو نکتـه را 

خدمت شـما عـرض کنم. 
نکتـه ای کـه در فرآينـد تدويـن، تصويـب 
و کم کـم شـروع اجـرای قانـون ماليات هـای 
مسـتقيم و به مـوازات آن قانـون ماليات های 
ارزش افـزوده متوجه آن شـدم و شـايد برای 
شـما بديهـی باشـد ولـی بـرای مـن خيلـی 
جالـب و مهم اسـت اين اسـت کـه در فرآيند 
تدويـن قانـون، مـا هيـچ رشـته ای را نداريـم 
کـه متخصص مطلـق اين قانون باشـد. يعنی 
مـن اقتصـاد خوانـده بـودم و ابعـاد اقتصادی 
موضـوع را بلد بـودم. دوسـتانی از بخش های 
حقوقـی می آمدنـد و از زاويـه حقوقـی، ايـن 
از  دوسـتانی  و  می کردنـد  مطـرح  را  بحـث 
جامعـه می آمدنـد و مـا خدمـت آنـان بوديم 
که در واقع از زاويه حسـابداری و حسابرسـی 
می گفتنـد کـه اگر ايـن بند را بـه اين ترتيب 
بنويسـيد بـه لحـاظ اجرايی چه خواهد شـد 

و مجمـوع اينهـا تـا بـا هـم پيونـد نخورنـد، 
امـکان ايـن را نداريـم که، يک قانون درسـت 
را در کشـور داشـته باشـيم و نکته ای که من 
خـودم به لحـاظ تدريـس در دانشـگاه کامًا 
ماحظـه می کنـم ايـن اسـت کـه مـا ممکن 
اسـت نظريه اقتصـادی ماليـات را بدانيم ولی 
نمی دانيـم ايـن را چـه جـوری ترجمـه کنيم 
کـه حقوقدان هـا هـم بفهمنـد، حسـابداران 
هـم بفهمنـد، اعضـای سـازمان هـم بتواننـد 
بـا ديگـران مرتبـط شـوند و بـا هـم زيـان 

مشـترک داشـته باشند. 
هـم  رشـته ها  ديگـر  در  می زنـم  حـدس 
مالياتـی  حسـابداری  مبحـث  کـه  وقتـی 
مطـرح می شـود، نظريـه اقتصـادی مالياتـی 
دانشـکده  در  می شـود.  گفتـه  رنگتـر  کـم 
گفتـه  مالياتـی  حقـوق  وقتـی  حقـوق، 
می شـود، ابعـاد حسـابداری و اقتصـادی آن 
کمرنگ تـر می شـود، شـايد نيـاز باشـد کـه 
يـک گرايش هايـی تعريـف کنيـم کـه ايـن 
گرايش هـا بتوانـد به اين سـه جنبه بپـردازد. 
در فرآينـد تدويـن، يک توزيـع چهارمی  را 
هم فهميديم و آن اينکه سياسـت هم بسـيار 
مهـم اسـت و اگر نفهميـم که يک پيشـنهاد 
خـوب را در چـه مقطـع زمانی مطـرح کنيم 
و چگونـه از ايـن دفـاع کنيم ممکن اسـت به 

يـک قانـون بد تبديل شـود. 
نکتـه دوم، ايـن اسـت از عزيزانـي دعـوت 
دارنـد.  فرآيندهـا حضـور  می کنيـم کـه در 
سـامی،  آقايـان  از  مسـتمر  طـور  بـه  مـا 
ديگـران  و  تقی نژاد عمـران  و  جمشـيدی فرد 
برای رسـيدگی بـه ايـن موضوعات اسـتفاده 
بـه  کـه  باشـد  زمينـه ای  اگـر  و  می کنيـم 
صورت مسـتمر و نهادينه، ايـن ارتباط برقرار 
اقتصـادی  کميسـيون  جانـب  از  مـا  باشـد 
دولـت اسـتقبال می کنيـم و نکتـه ديگـری 
کـه می خواهـم عـرض کنيـم ايـن اسـت که 
از مشـاوره هايی کـه دوسـتان بـه آن اشـاره 
کردنـد و گفتنـد کـه مـا حاضريـم مشـاوره 
بدهيـم، ما از اين موضوع اسـتقبال می کنيم. 
نمی شـود  کاری  هيـچ  مشـاوره   بـدون 

انجام داد. 
ولـی نکتـه مهـم ايـن اسـت کـه گاهـی 
اوقات، منظورم جامعه نيسـت، مشـاوره هايی 
که بـه تصميم گيرنـدگان می دهند احسـاس 
خطرناکـی  مشـاوره های  خيلـی  می کنـم 
ارزش  بـر  ماليـات  مـورد  در  مثـًا  اسـت. 
افـزوده در مجلـس مشـاوره داده شـده کـه 
مـا ايـن را برداريـم و بـه جـای آن، ماليـات 
فـروش بگذاريـم. از نظـر مـن کـه اقتصـاد 
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خوانـده ام جايگزيـن کـردن اين دو سياسـت 
در اقتصـاد ايـران مثـل انفجـار بمـب اتـم در 
نظـام مالـی کشـور اسـت.  البتـه در جاهـای 
ديگـر ممکـن اسـت ايـن گونـه نباشـد. بـه 
ايـن انـدازه خطرناک اسـت چـون مـا دوباره 
از  مضاعـف  ماليات هـای  وضـع  چرخـه  در 
فعـاالن اقتصـادی، قـرار گرفتـه و  اين خيلی 
خطيـر اسـت. يـا در مـورد نـرخ صفـر کـه 
در ماليـات بـر ارزش افـزوده وجـود دارد. در 
دنيـا، مـا مطالعـه کرديـم. بـه سـه يـا چهـار 
حـوزه نـرخ صفـر را اسـتفاده می کننـد امـا 
هيـچ وقـت توصيـه به تعـدد نـرخ نمی کنند. 
متفـاوت.  نرخ هـای  و چـه  نـرخ صفـر  چـه 
 مخصوصـاً بـرای کشـورهايی کـه در شـروع 

داستان هستند. 

توصيـه  تصميم سـازان  بـه  شـما  اگـر 
کنيـد کـه نـرخ صفـری وجـود دارد وعـاوه 
را  ديگـری  عمومی نرخ هـای  نرخ هـای  بـر 
کشـورهای  برخـی  کـه  گذاشـت  می شـود 
پيشـرفته هـم گذاشـته انـد. ايـن بـه معنـی 
تعطيـل کـردن کل نظـام ماليـات بـر ارزش 
اسـت کـه حـاال  ايـران  اقتصـاد  در  افـزوده 
شـما دليـل آن را بهتـر از مـن می دانيد. من 
فقـط خواسـتم يـادآوری کنـم که اگر بشـود 
تشـکل هايی را درسـت کـرد کـه راجـع بـه 
مشـاوره هايی کـه داده می شـود يـک تاملـی 
بشـود، يـک جمع بنـدی بشـود بعـد اينهـا را 

منتقـل کـرد، شـايد خيلـی کمـک کنـد. 

از نظـر اقتصـادی و چيـزی کـه خـود در 
فرآينـد رسـيدگی ها بـه عنوان کارشـناس به 
آن توجـه داشـته ام سـه نـوع ماليات بيشـتر 
نمی توانيـم وضـع کنيـم؛ ماليـات برجريـان 
درآمدهـا می توانيـم وضـع کنيـم يـا ماليات 
بـر جريـان مخـارج يـا ماليـات بر اسـتهاک 
موجـودی کـه همـان ثـروت اسـت. در ايران 
ماليـات مخارج VIT اسـت. ماليـات درآمد، 
ماليات هـای مسـتقيم اسـت و ماليـات سـوم 
کـه در دنيـا خيلـی کـم رنـگ شـده ماليات 
ثـروت اسـت. ما بحث زيـادی از مـواردی که 
در قانون ماليات های مسـتقيم داشتيم و االن 
هـم بعضـاً داريـم که موضـوع ماليـات درآمد 
محسـوب مي شـد امـا ماليـات ثـروت بـود. 
مثـًا ماليـات نقـل و انتقـال، مالياتی نيسـت 
کـه از محـل کسـب عايـدی اخذ شـود. بلکه 
روی نقـل و انتقـال از اسـناد اخـذ می شـود. 

ايـن از نظـر اقتصـادی، توجيه نـدارد. 
زمانـی هـم کـه اينهـا وضـع شـدند بـرای 
ايـن بـود کـه مثـل هميـن مـاده 104 کـه 
نمی دانسـتيم  زمـان  آن  در  شـده،  حـذف 
در  آمديـم  و  بگيريـم  را  بردرآمـد  ماليـات 
گلوگاه هايـی ايسـتاديم و روی نقـل و انتقـال 

ماليـات گرفتيـم. 
بنابرايـن، ايـن ديدگاه وجود داشـت که ما 
تاجايـی کـه می توانيـم از ماليات هـای ثروت 
جـدا بشـويم و به سـمت ماليات هـای درآمد 
برويـم و جاهايی که توجيه دارد. و متاسـفانه 
در بعضـی از مـوارد کـه به آن اشـاره می کنم 

از اين فاصلـه گرفتيم. 
يـک  کـه  را عـرض می کنـم  نکتـه  ايـن 
اصـاح قانـون حداقـل 5 سـال زمـان نيـاز 
دارد. يعنـی اگر ما امروز فهميديم اشـکاالتی 
وجـود دارد، مـدت زمـان زيـادی را بايـد بـر 
 91/8/1 تاريـخ  در  کنيـم.  زمينه سـازی  آن 
ايـن اليحـه داده شـده اسـت بـه ايـن معنی 
کـه از سـال پيـش حداقل در دولـت روی آن 
کار شـده و در اين يکسـال، چنـد ويرايش به 

روی آن انجـام شـده اسـت. 
بعـد از آن در تاريـخ 91/8/1 تـا 94/4/31 
يعنـی حـدود 2 سـال و 9 ماه طول کشـيده 
بيـرون  فرآينـد مجلـس  از  را  ايـن  مـا  کـه 
بکشـيم و ايـن نشـان دهنده فعاليـت فعاالنی 
اسـت کـه می خواسـتند اين را انجـام بدهند. 
و بعـد از آن بحـث تنظيـم مقـررات، اعـم از 
آئيـن نامه هـا، دسـتورالعمل ها و بخشـنامه ها 
آغـاز می شـود بنابرايـن يـک نکتـه زمـان بر 
بـودن موضوع اسـت و بايـد اين تصـور را که 
امـروز يک اصـاح به ذهنمان رسـيد سـريع 

برنامـه ششـم بگذاريـم يـا در  بـا در  آن را 
تنظيـم مقـررات از خودمـان دور کنيم. چون 
اينهـا نظـم قانونی کشـور را به هـم می ريزد. 
مـا يـک نظام مالياتـی داريم. مـودی بايد 10 

جـاي مختلـف برود. 
پژوهش هـا،  مرکـز  در  مـا  زمانـی  يـک 
دنبـال اين بوديـم که آخريـن وضعيت قانون 
ماليات هـا چيسـت و آن را پيـدا نمی کرديـم. 
مـا نمی فهميديـم کـه االن باالخـره قانـون 
حاکـم چيسـت. منظـورم امـروز نيسـت. مـا 
امـروز کتاب هايـی را داريـم کـه ايـن کار را 
انجـام می دهـد و ما قبـًا  واقعـاً دچار معظل 
بوديـم. امـا داخـل ايـن، يـک نکتـه ديگـری 
هم هسـت کـه آن زمان فرآينـد بوروکراتيک 
اسـت. که در مجلس به طور مشـخص وجود 
دارد و مـن بـا اينکه کارمنـد مرکز پژوهش ها 
بـودم منطـق گفتمان ايـن را درک نکردم که 
باالخـره در مجلـس بايـد با چـه زبانی حرف 
زد و بـا چـه فرآينـدی حرکت کـرد و چگونه 
بحـث را بـه نتيجـه رسـانيد. ما طـی اين دو 
سـال و 9 مـاه کـه مـن در مرکـز پژوهش هـا 
بـودم دائمـاً در عجله بوديم يعنـی می گفتند 
بـه صحـن  ايـن  اسـت  قـرار  آينـده  هفتـه 
مجلـس بـرود، هفتـه بعد بايد در کميسـيون 
تصويـب شـود و يا هفتـه بعد فان می شـود. 
دائـم در عجلـه ايـن کار را می کرديم و در 
آخـر يک دوره زمانی 2 سـال و 9 ماهه طول 
کشـيد. هنـوز مشـخص نيسـيت در فرآينـد 
بوروکراتيـک مجلـس، يک پيشـنهاد چگونه 
زمانـی  فرآينـد  چـه  در  و  می شـود  مطـرح 
رسـيدگی می شـود و در چـه فرآينـد زمانـی 

خروجـی حاصـل می شـود. 
بـا ايـن فرآينـد و هـم زمـان بـا آن، چـه 
دارد.  وجـود  نگهبـان  شـورای  بـا  تعاملـی 
چـون هـم زمـان مـواد تصويـب می شـود و 
هـم شـورای نگهبـان آن را بـر می گردانـد. 
دوبـاره در مجلـس تصويب می شـود و دوباره 
بـه شـورای نگهبـان مـی رود و يـک اختـال 
بسـيار بزرگـی در ايـن فرآينـد وجـود دارد. 
هميـن اصاحـات شـورای نگهبـان که شـما 
می خواهيـد عمـل کنيـد مثـل ماليـات بـر 
ارث، يـک چيـزی را می بينيـد کـه کل آن 
اصاحـي کـه می خواسـتيد مطـرح شـود را 

می کنـد.  تضعيـف 
يکـی از موفقيت هـا دراصـاح سـال 94، 
پشـتيبانی از طـرح جامـع مالياتـی اسـت. ما 
بايـد بـه ايـن نکتـه توجه کنيـم نـه فقط در 
ايـن مـورد بلکـه در تمام مـوارد ديگـری که 
می خواهيـم سـاز و کاري را در اقتصـاد بـه 

تسهیل امور اشخاص 
حقوقی و حقیقی 
خارجی، از طریق 
ساده سازی مقررات 
درآمد مشمول مالیات 
و کاهش ضریب 
مالیاتی آنها و کسری 
معافیت مالیاتی به 
مبالغ مربوط به خرید 
لوازم و تجهیزات در 
قراردادهای بخش 
غیردولتی نیز از اهمیت 
برخوردار است
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راه بياندازيـم. مـا نمی توانيم يک ايده داشـته 
باشـيم و آن ايـده را يـک مـاده قانونی کنيم 
و بعـد انتظـار داشـته باشـيم که اجرا بشـود. 
طـرح جامـع مالياتـی بيـش از 14 يـا 15 
سـال پيـش شـروع شـده امـا امـروز هنـوز 
بـه بهره بـرداری کامـل نرسـيده اسـت. ايـن 
نيـاز بـه پشـتوانه هايی داشـته کـه 14 يا 15 
سـال پيـش ممکـن بود اصـا به فکـر ما هم 
نمی رسـيد، ولـی امـروز ايـن را می بينيـم يـا 
يـا  صندوق هـای مکانيـزه فـروش، االن 14 
15 سـال اسـت مطـرح شـده و تـازه دولـت 
در حـال تنظيـم اليحه ای اسـت کـه در واقع 
مراحل نهايی آن در دولت طی شـده اسـت و 
می خواهـد بفرسـتد و مجلس چـون می داند 
ايـن صنـدوق چيـزی نيسـت کـه يـک نفـر 
فقـط بخرد يا بفروشـد و صنـدوق فقط نصب 
می شـود. صندوق اين نيسـت. مجموعه ای از 
نظام اسـت کـه اينها تا به هم مرتبط نشـوند 
امـکان اينکه توسـعه صندوق داشـته باشـيم 

بـه وجـود نخواهـد آمد. 
و  اسـت  همينطـور  هـم  جامـع  طـرح 
مهمتريـن ماموريـت آن از زمـان تدويـن بود 
کـه پشـتيبانی حقوقی از اجـرای طرح جامع 

مالياتـی را بـه عمـل بيـاورد. 
اگـر طـرح جامـع بخواهـد اجـرا بشـود ما 
بايـد اول بپذيريـم کـه مـردم بياينـد خـود 
اظهـار کنند که چـه درآمدي داشـته اند، چه 
هزينـه ای داشـته اند و بپذيريم کـه باالی 90 
درصد اينها درسـت اسـت. منتها بـرای اينکه 
افـراد انگيـزه پيدا نکننـد و در خـاف منافع 
مالياتـی حرکـت نکننـد مـا بايـد اطاعـات 
الزم را بـرای کنتـرل کـردن داشـته باشـيم. 
ايـن اطاعـات بدون پشـتوانه حقوقی حاصل 
ماموريت هايـی  مهمتريـن  از  و  نمی شـوند 
کـه در ايـن قانـون به نتيجـه رسـيده، امکان 
اجرايـی کـردن اتصـال بانک هـای اطاعاتـی 
بـه هـم ديگـر اسـت. منتهـا در اجـرا ممکن 
اسـت مسـئله ای وجـود داشـته باشـد که در 
مـورد آن بحـث شـده، بـه خصـوص در مورد 
فرآينـد هدفمنـد کـردن يارانه هـا و آن ايـن 
اسـت کـه مـا نبايـد بـه حسـاب های مـردم 
سرکشـی کنيـم، مـن ايـن را قاطعانـه عرض 
می کنـم تشـريک اطاعـات اعتبـاری جـزء 
حقـوق عمومی اسـت و در هيـچ جـای دنيـا 
تشـريک اطاعـات اعتبـاری را جـزو قلمـرو 

خصوصـی تلقـی نمی کنـد. 
در مرکـز پژوهش هـا کتابـی را بـه عنـوان 
مبانـی حقوقـی و اقتصـادی سـنجش اعتبار 
منتشـر کرديـم اونجـا بـه مبانـی حقوقی در 

شـده  مقايسـه  کامـًا  مختلـف  کشـورهای 
اسـت. اطاعـات نبايـد مخفـی شـود و البته 
اطاعـات فـردی مـن هـم نبايـد در اختيـار 
شـما باشـد. بايـد بـه صـورت کدبندی شـده 
در اختيـار باشـد. اگر من خواسـتم معامله ای 
بدهـم  درخواسـت  می توانـم  بدهـم  انجـام 
کـه مـن می خواهـم ايـن معاملـه را انجـام 
بدهـم و بـا رضايـت خاطـر خـودم می توانيد 
اطاعـات مـن را چـک کنيـد. اگـر راضـی 
نيسـتيم اطاعـات من بررسـی بشـود به اين 
 معنی اسـت کـه من خـودم از انجـام معامله 

انصراف داده ام. 
نکتـه ديگـری کـه مـادر تدويـن اليحـه، 
متوجـه آن بوديم و تا جايی که می توانسـتيم 
تـاش کرديـم ايـن کار را انجـام بدهيم، اين 
بـود که وقتـی بحـث مفاصاهـا و گواهی های 
تاييـد، اطاعـات بانک هـا به همديگـر وجود 
داشـت من اگر خواسـتم يک چيـزی رو ثبت 
کنـم بـروم از جـای ديگـری يـک گواهـی را 
بگيـرم، مـردم را معطـل خودمـان کنيـم تـا 
جايـی که شـد صرفنظر کنيم. لـذا هر جايی 
از ايـن نـوع مـوارد بـود ايـن را به دسترسـی 
بـر خـط تبديـل کرديـم يعنـی اگـر بـرای 
کسـی يک محدوديتـی وجـود دارد، آن نهاد 
محدوديت گـذار بايـد امـکان دسترسـی بـر 
خـط را بـه سـازمان بدهـد و سـازمان بـا آن 
دسترسـی برخـط مشـی بـه صـورت آناين 
رسـيدگی ها را انجـام بدهـد و بالعکـس، اگـر 
سـازمان می خواهـد محدوديت هايـی را برای 
ديگـران قـرار دهد اطاعاتش بايـد به صورت 
برخـط در اختيـار ديگـران باشـد. در بحـث 
ضمانـت اجـرا، اگـر ضمانـت اجراهـای ما در 
هميـن حـدی که االن هسـت باقـی می ماند 
مطمئـن باشـيد هميـن اروپايی هـا و غربی ها 
کـه مـا می گوييـم خيلـی تمکيـن مالياتـی 
می آمدنـد  مـا  کشـور  بـه  اگـر  می کننـد 
سـنگفرش های آن را هـم جمـع می کردند و 

می بردنـد. يعنـی تـا زمانـی کـه ضمانت های 
اجرايـی قانـون تقويـت نشـود، ممکن اسـت 
ايـراد بگيريـد يـا  از آنهـا  شـما بـه بعضـی 
بعضی هـا را سـختگيرانه بدانيـد اما تـا زمانی 
کـه مـن متوجه نشـوم ادامـه کسـب و کار و 
حيـات اقتصـادی مـن در کشـور منـوط بـه 
صداقـت در امـر ماليات اسـت امکان توسـعه 
مالياتـی پيـدا نمی شـود. خيلـی از دوسـتانی 
که امروز از خارج از کشـور برگشـته اند شـايد 
بـه دليـل اين نبـوده کـه خيلی عاقـه ای به 
مـا داشـته اند بلکـه بـه دليـل ايـن بـوده که 
ديگـر يک فـرار يا تخلفی مرتکب شـدند و يا 
ديگـر امکان ادامه کسـب و کار در آن کشـور 
را نداشـتند مـا تا به اين نقطه نرسـيم از نظر 
شـخصی مـن امکان توسـعه نظـام مالياتی را 
نخواهيـم داشـت. در ايـن قانـون، تـا جايـی 
کـه ممکـن بـوده تـاش کرديـم ايـن کار را 
بکنيـم. ممکن اسـت ايرادهايی وجود داشـته 
باشـد کـه آن ايرادهـا بايد تجزيـه و تحليل و 
بررسـی شـود. نکتـه ديگری که می خواسـتم 
باشـد  و شـايد جالـب  کنـم  اشـاره  آن  بـه 
عنـوان آن را گذاشـتم »بـار صافـی کـه کـج 
بـه مقصـد رسـيد« نمی دانـم چقـدر عنـوان 
خوبـی اسـت؟ ولی در مـورد ماليات بـر ارث، 
نظامی کـه داشـتيم ايـن بـود کـه می گفتيم 
يـک نفری کـه فوت می کنـد، کليـه اموالش 
بايد مشـخص شـود و در قالـب اظهارنامه ای، 
ظـرف شـش مـاه اظهـار شـود و ظـرف سـه 
مـاه بعد هـم ماليـات آن پرداخت شـود. اين 
باعـث شـده بـود کـه مـا در نظـام مالياتـی 
ارثمـان در سـال 92 حـدود  هزينـه دايـره 
صـدو بيسـت ميليـارد ريـال و کل درآمـدی 
را هـم کـه از اينجـا بـه دسـت می آوريم صد 
و بيسـت ميليـارد تومـان بود. بعد مـردم چه 
مصيبتـی را متحمـل می-شـدند؟ کسـی که 
پـدرش فـوت کـرده بود و مـادرش زنـده بود 
بايـد می رفـت و انحصـار وراثـت می گرفـت 
و بعـد اظهارنامـه مـی داد و بعـد ماليـات آن 
را مـی داد و يـا اگـر می خواسـتند بخشـی از 
امـوال متوفـی را بـرای جهيزيـه دختـر خود 
مـن   . بودنـد  مشـکل  دچـار  کننـد  خـرج 
نمی دانـم الگـوی ايـن موضوع پيشـنهاد چه 
کسـی بـود امـا بـه نظـر می رسـيد الگـوی 
دقيقـی بـود کـه اگـر فـرض کنيـم ايـن فرد 
متوفـی امـروز زنـده بـود چگونـه مـا بـا او 
برخـورد مالياتـی می کرديـم؟ وقـت مردنش 
هـم بايـد بـه همـان صـورت برخـورد کنيم. 
حـاال اگـر می گوييـد کـه توزيـع بين نسـلي 
هـم داشـته باشـيد يـه کمی نـرخ آن را باالتر 

بحث مالیات به نرخ 
صفر دقیقا بخشی از آن 

دیدگاه هایی است که 
در سازمان امور مالیاتی 
وجود دارد و می تواند 

تحقق پیدا کند
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ببريـد و بـا ايـن منطـق مي تـوان بـه سـمت 
جلـو پيـش رفت. 

امـا همزمان نکتـه ای در فرآيند رسـيدگی 
در مجلـس مطـرح شـد و آن ايـن بـود کـه 
يـک فـردی که فـوت می کنـد ممکن اسـت 
بدهی هايـی را داشـته باشـد کـه بدهی هـای 
آن بيـش از دارايی هايـش باشـد. اگـر شـما 
اجـازه بدهيـد کـه وارث هنگام نقـل و انتقال 
دارايی هـا، ماليـات را بپردازنـد، ممکن اسـت 
ايـن ماليـات مـازاد بـر دارايی هـای متوفـی 
باشـد. بـا ايـن نقـد کـه از لحـاظ حقوقـی 
می توانـد درسـت باشـد. کل ايـن اصاحيه ها 
را دچـار يـک خدشـه بـزرگ کردنـد و آن 
اينکـه اگـر کسـی بـا چنيـن وضعيـت ظرف 
يکسـال بايـد بـرود اظهارنامـه بدهـد، دوباره 

قبـل از اظهارنامـه ايـن بنـد احيا شـود. 
در حاليکـه اگـر ايـن يـک نکتـه هزينـه 
می شـد برای کسـب کليات خـوب هم راحت 
می شـدند. االن دوبـاره بـاز فرآينـد اظهارنامه 
احيا شـده، دوباره فرآيند ارزشـگذاری اموال، 
کسـر هزينه ها و همه اينها احيا شـده اسـت. 
مـن نمی گويـم ايـن نکتـه غلـط اسـت، ولی 
گاهـی اوقـات شـما بهتـر از مـن می دانيـد 
يـک سـری از چيزهـا بايـد بـرای يک سـری 
از مسـايل هزينه بشـود ما حاضر نشـديم در 
مجلـس ايـن کار را انجـام بدهيـم. مجلـس 
مـا مـواد 169 مکـرر را تصويـب کـرد. مـواد 
272 تـا 284 را تصويـب کـرد کـه هيچکس 
فکـر نمی کـرد اينهـا تصويـب شـوند. در ارث 
متوقـف  و  گـره ای خـورد  يـک چنيـن  بـه 
شـد. نکتـه ديگـری کـه در اليحه بـود اما در 
مجلـس حـذف شـد ماليـات بر جمـع درآمد 
بـود. شـما می دانيد، ماليـات بر جمـه درآمد 
يـک نظـام مترقـی اسـت کـه می گويـد من 
بـه جـای اينکـه بـروم از هـر منبعـی ماليات 
جداگانـه اخذ کنـم مثًا ما از حقـوق ماليات 
معنـای  در  کـه  ماليـات  ايـن  می گيريـم، 
واقعيـش ماليـات بـر درآمـد نيسـت. بلکـه 
مالياتـی اسـت کـه به صـورت نسـبتاً مقطوع 
10درصـد از حقوقشـان گرفتـه می شـود. در 
حاليکـه آن افـرادی کـه ماليـات می دهنـد 
ممکن اسـت درآمدهـای خيلی کمی داشـته 
باشـند. کارمندهايـی کـه يک و نيـم ميليون 
تومـان حقـوق می گيرند و بابت سـيصد هزار 
تومـان مـازاد بـر يک و صـد و پنجـاه ماليات 
می دهنـد، اينهـا واقعـاً مـازاد درآمـد دارنـد 
کـه بـه دولـت ماليـات می پردازنـد؟ نـه اين 
نظـام می گويـد کـه اگـر کسـی آمـد و تمام 
درآمدهـای خـود را تجميـع کرد و سـرجمع 

اظهارنامـه اي بـه دولـت داد. در آن اظهارنامه 
درآمدهـای آن مـازاد بـر هزينه بـود آن وقت 
مـا از ايشـان ماليـات می گيريـم. ايـن يـک 
ماليـات بردرآمـد درسـت اسـت. منتهـا ايـن 
در مجلس تصويب نشـد. نمـوداری را تنظيم 
کـردم که اسـتاندارد شـده روی درآمـد افراد 
از کـم بـه زيـاد در فاصلـه صفـر تـا دو محور 
افـراد  پرداختـی  ماليـات  عمـودی متوسـط 
بـه درآمدشـان اسـت. بـه ايـن نرخ متوسـط 
مالياتـی می گوييـم. نـرخ متوسـط مالياتـی 
اگـر نظـام مالياتـی درسـت عمـل کنـد بايد 
بـا افزايـش درآمدها رو بـه افزايش باشـد. به 
ايـن نکتـه هـم اشـاره می کنـم کـه در زمان 
تنظيـم سياسـت اقتصـادی، رويکـرد غالبـی 
در اقتصـاد وجـود دارد. آنجـا می گويـد کـه 
شـما هـر سياسـت ديگـری داريد بـا رويکرد 
ارتقـای کارايـی دنبال کنيد، توزيـع درآمد را 
از طريـق ماليات هـای تصاعـدی دنبال کنيد. 
از طريـق ماليـات تصاعـدی دنبـال کـردن 
يعنـی با افزايـش درآمد نرخ متوسـط ماليات 

افزايـش پيـدا کند. 
کـه  افـرادی  نمـودار،  ابتـدای  در  امـا 
درآمدشـان کنـار هـم قـرار دارد يکـی از آنها 
ماليـات صفـر می پـردازد. و ديگـری ماليـات 
کـه  می پـردازد. کسـی  درصـدی  مثـًا 30 
درآمـدش در طيـف نيـم قـرار گرفته اسـت، 
و  می پـردازد  ماليـات  صفـر  آنهـا  از  يکـی 

می پـردازد.  ماليـات  درصـد   35 ديگـری 
مـا يـک جامعـه فرضـی سـاختيم و قانون 
ماليات هـای مسـتقيم را در آن اعمال کرديم. 
شـما بقيـه جاهـا دنبـال کارهـا باشـيد امـا 
اينجـا فقط توزيـع درآمد را به اين بسـپاريد. 
مـا بايـد ايـن را درسـت کنيـم. منتهـا چـرا 
ايـن درسـت نشـد؟ اينکـه چـرا اليحـه در 
مجلـس پيـش نرفـت، بـه ايـن دليـل بـود 
کـه مـا نبايـد داليل مختلـف منابع بسـياری 
شـما  حالـت،  ايـن  در  و  کرديـم  معـاف  را 
نمی توانيـد ماليـات بـر جمـع درآمـد بگيريد 
بـه ايـن معنـی اسـت کـه معافيت هـا را کنار 
گذاشـتيم .يـا بايـد همزمان همـه معافيت ها 
کنـار گذاشـته شـود يـا اينکـه بايـد بگوييـد 
مـن اعتبـار تمـام اينهـا را برای شـما در نظر 
می گيـرم. اگـر اعتبار آنهـا را در نظـر بگيريم 
وضـع جمـع درآمـد با عـدم وضعـش تفاوتی 
نمی کنـد. بنابرايـن نبايـد اعتبـار را در نظـر 
يعنـی  اعتبـار،  نگرفتـن  نظـر  در  بگيريـم. 
حـذف معافيت هـا. منتهـا کشـور نبايـد بـه 
ايـن مرحلـه برسـد کـه معافيت هـا را حذف 
کنـد. هرکسـی مطابـق آن قاعـده اولـی کـه 

گفتـم درکشـور درآمـد کسـب کـرد، چه در 
منطقـه آزاد و چـه در مناطـق محـروم و چه 
در قلـب اقتصـادی کشـور بايـد مالياتـش را 
بپـردازد و هرکسـی هـم که درآمد به دسـت 
نيـاورد و کارمنـد دولـت بـود و ماهـی يک و 
نيـم ميليـون حقـوق می گرفـت مـا نبايـد از 
او ماليـات بردرآمـد بگيريـم. اما تـا زماني که 
ايـن منطـق برای ما جـا نيفتـد و الزامات آن 
را فراهـم نکنيـم نمی توانيـم انتظـار داشـته 
باشـيم سيسـتم مالياتـی در جهـت اهـداف 

اقتصـادی مـا حرکـت کند. 

دكتر تقوي نژاد
رياست محترم سازمان امور مالياتي كشور

مالياتی  امور   سازمان 
به دنبال شفافيت است  

هسـتيد،  مسـتحضر  کـه  همان طـور 
تکيـه  بـا  کشـور،  مالياتـی  امـور  سـازمان 
تـاش  در  هـدف،  جامعـه  مفاهيمـی از   بـر 
اسـت بـا گفت وگوهـای بيشـتر دربـاره، بـر 
اصـول و موضوعـات، بـا مؤديـان، جامعـه و 
ذی نفعـان بـه تفاهم برسـد. ما اعتقـاد داريم 
کـه در شـرايط جديـد، بايـد از کسـانی کـه 
اهل فـن هسـتند و دانـش ايـن کار را دارنـد 
و درگذشـته، تجربيـات خوب و ارزشـمندی 
در ايـن زمينه داشـتند در نقطه نظرات و در 
عمـل، بهره گيـری بيشـتری داشـته باشـيم.
 اسـتحضار داريـد کـه کارهـای مهمی در 
سـازمان امـور مالياتـي در حال انجام اسـت. 
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ازجملـه بحـث قانـون ماليات های مسـتقيم 
کـه اصاحيه آن به تصويب مجلس شـورای 
بـه  بايـد  از سـال 1395  و  اسامی رسـيده 
مرحلـه اجرا برسـد. کاری بسـيار اساسـی و 
تحولـي جـدی در نظـام مالياتـی کشـور که 
طبيعتـاً بخـش زيـادی از اقتصـاد کشـور و 
متأثـر  را  کشـور  مالـی  مسـائل  همچنيـن 
می کنـد. شـايد اينکه ايـن قانون به درسـتی 
اجـرا شـود، بسـيار بسـيار مهمتـر از تدوين 
قانون باشـد کـه زمان نسـبتاً طوالنـی برای 
مربـوط  نهادهـای  در  تصويـب  و  بررسـی 
اسـامی صرف  شـورای  مجلـس  خصوصـاً 
شـده اسـت. بايـد در اينجا اقدامات اساسـی 
آيين نامه هـا،  تنظيـم  ماننـد  بشـود  انجـام 
دسـتورالعمل ها، بخش نامه هـا، رويه هـا کـه 
بايـد مـورد عمـل مشـترک همـه مـا قـرار 
بگيـرد. بـه طـور کلـي حـدود 74 اقـدام در 
ارتبـاط بـا ايـن موضـوع بايـد انجـام بگيـرد 
از آنهـا، آيين نامه هايـی اسـت کـه  بخشـی 
کـه  می شـود  شـامل  را  مـورد   20 حـدود 
يـا  برسـد  هيات وزيـران  تصويـب  بـه  بايـد 
وزيـر محتـرم اقتصـاد و دارايـی، آيين نامه ها 
آنهـا را تصويـب  را در اختيـار گرفتـه کـه 
شـبانه روزی  تـاش  بـا  خوشـبختانه  کنـد. 
همـکاران در سـازمان امـور مالياتی کشـور، 
توانسـتيم بخـش عمـده اي از آيين نامه ها را 
در مراحـل ابتدايـی و به صـورت کارشناسـی 
تدويـن کنيـم و در اختيـار مراجـع ذی ربط 
قـرار دهيـم. قطعاً اسـتفاده از نقطـه نظرات، 
مـا  بـه  بخـش،  ايـن  خبـرگان  و  نخبـگان 
هسـتيم  مشـتاق  و  کـرد  خواهـد  کمـک 
فرمايشـات  و  نظـرات  نقطـه  ايـن  از   کـه 

استفاده کنيم. 
در  کـه  جـدی  و  اساسـی  بسـيار  اقـدام 
سـازمان امور مالياتی کشـور در حـال انجام 
اسـت و شـما بـه  خوبـی از آن اطـاع داريد، 
از  بحـث طـرح جامـع مالياتـی اسـت کـه 
طرح هايـی اسـت کـه بسـياری از بازيگـران 
عرصـه اقتصـادی منتظـر آن  هسـتند تـا به 
نتيجـه برسـد. در سـاليان گذشـته، در بيش 
از يـک دهـه، در مرحلـه تدويـن ايـن طـرح 
به طور مشـخص 320 پروژه توسـط شـرکت 
در  اسـت.  گرفتـه  شـده  نظـر  در  رود  ايـل 
مرحلـه بعـد، ايـن کار يعنـی بحـث نرم افزار 
مربـوط بـه ايـن موضـوع يـا فعاليت هايـی 
کـه در درون سـازمان انجـام می شـده، بـا 
ارتبـاط به اين سـامانه در درون و در مراجع 
بيرون از سـازمان، بحث بسـيار مهمی اسـت، 
خوشـبختانه موفقيت هـای بسـيار خوبی در 

ايـن زمينـه حاصل شـده اسـت و اميدواريـم 
مـدت  ظـرف  به هرحـال  بتوانيـم  کـه 
مشـخصی 1 تـا 2 سـال آينـده کـه خيلـی 
را  کار  ايـن  داريـم  سـرعت  و  جديـت  بـا 
کشـور  در  را  طـرح  ايـن  می کنيـم   دنبـال 

عملياتی کنيم. 
سـازمان امـور مالياتـی کشـور بـه دنبـال 
شـما  عمـل  کـه  کاری  اسـت.  شـفافيت 
اسـت. کاری کـه شـماها بـرای آن تـا اآلن 
مجاهـدت کرديـد و در ايـن زمينـه، خـوب 
کاملـی  اختيـارات  قانـون  توسـط  طبيعتـاً 
داده شـده اسـت، مـا بـر آن هسـتيم کـه 
و  واقعـی  معنـای  بـه  جديـد،  شـرايط  در 
امـور  سـازمان  در  را  عدالـت  شـعاری،  نـه 
مالياتـی کشـور، به عنـوان سياسـت جـدی 
پيگيـری کنيـم، عدالـت در همـه عرصه هـا، 
عدالـت بـه اينکـه مـردم احسـاس کنند که 
به درسـتی  ماليـات  وصول کننـده  سـازمان 
نسـبت بـه همه کسـانی برخـورد می کند که 
بايـد حقـوق حقـه دولـت را پرداخـت کنند. 
برخـورد يکسـان، برخورد قانونـی و دقيقاً بر 
مبنـای مقرراتـی کـه در اختيار اسـت. مردم 
بايد احسـاس کنند کـه پرداخت ها از طريق 
همـه اصناف، از طـرف همه مـردم، از طرف 
همـه گروه هـا و از طـرف همـه مشـمولين 
نظـام مالياتـی کشـور اسـت. چـه در مرحله 
وصـول ماليـات و مهم تـر از ايـن، در مـورد 
نحـوه مصـرف درآمدها در کشـور. درآن  هم 
بايـد عدالـت رعايـت شـود. البته مـردم بايد 
آگاهـی پيـدا کننـد کـه در ايـن مرحله هم 
عدالـت رعايـت می شـود. چـه در نقش های 
مختلـف، چـه در بيـن گروه هـای مختلـف و 
چـه در منطـق جغرافيايـی، چه کسـانی که 
حق دارنـد از بيت المـال مسـلمين اسـتفاده 
موردتوجـه بايـد  مرحلـه  ايـن  در   کننـد 

قرار بگيرند.
بااهميـت  و  مهـم  بسـيار  بسـيار  نکتـه   
مالياتـی  امـور  سـازمان  در  کـه  ديگـري 
کشـور پيگيـری می شـود و همـکاران به آن 
اعتقاددارنـد بحـث اعتمـاد مـردم اسـت. ما 
بـر آنيـم که اعتمـاد مردم را جلـب کنيم. ما 
می خواهيـم بگوييـم ايرانی، راسـتگو اسـت. 
ايـن را به عنـوان يک فرهنـگ در عمل پياده 
کنيـم. مـا به عنـوان سـازمانی کـه رسـالت 
داريـم فرهنـگ صحيح مالياتی را در کشـور 
پيـاده کنيـم بايـد ايـن حـق را بـرای مردم 
قائـل شـويم کـه مـردم مـا، اطاعاتـی کـه 
بيـان می کننـد، اطاعـات دقيـق و شـفافی 
بايـد تمريـن کنيـم  اسـت. خـوب طبيعتـاً 

در همـه عرصه هـا، چـه در مرحلـه تدويـن 
مقـررات و چـه در هـر مرحلـه ای، عمـًا بـه 
مـردم اعتمـاد کنيـم. اجـازه بفرماييد بحث 
ماليات هـای  قانـون  در  مطـرح  محورهـای 
نمايـم.  مطـرح  شـما  خدمـت  را  مسـتقيم 
بحـث  در  را  محـور   9 دقيقـاً  قانون گـذار، 
بازنگـری قانـون موردنظر داشـته که شـامل 
بحـث ساده سـازی و شفاف سـازی مقـررات 
فرآيندهـای  کـردن  مکانيـزه  فرآيندهـا،  و 
مالياتـی )همان بحـث ماليـات الکترونيکی( 
معافيت هـای  و  مشـوق ها  سـاختار  اصـاح 
مالياتـی، توسـعه نظـام اطاعـات مالياتـی، 
مالياتـی،  جرائـم  و  اجرائـی  ضمانت هـای 
اصـاح سـاختار و چابـک سـازی، گسـترش 
از طريـق  مالياتـی مي باشـد کـه  پايه هـای 
ايجـاد منابـع جديـد بايـد بـه وجـود بيايد. 
سـازمان امور مالياتـی و دولت قصد دارند 
کـه در سـال آينـده، بـا کاهـش درآمدهـای 
نفتـی، درآمدهـای مالياتـی را افزايـش دهد 
خـوب  ذهنيـت  ازيک طـرف،  يـک  ايـن  و 
را بـه وجـود آورده کـه همـه ايـن اعتقـاد 
بـه  اقتصـادی کشـور  دارنـد کـه حجـم  را 
نحـوی تعريـف شـود کـه سـهم درآمدهـای 
مالياتـی از GDP افزايـش پيدا کند. سـهم 
درآمدهـای مالياتـی از بودجـه عمومی دولت 
و بخـش عمـده هزينه هـای  يابـد  افزايـش 
جـاری دولت از طريـق ماليات تأمين شـود. 
همـه اين هـا خوب اسـت که فرهنگ سـازی 
ماليـات  کـه  پذيرنـد  همـه  بايـد  و  شـود 
پرداخـت کننـد امـا اينکـه تصـور شـود که 
سـال آينـده، يـک شـوک وارد می شـود و 
اگـر نارسـايی در بحـث درآمدهـای دولـت، 
خصوصـاً از طريـق درآمدهـای نفتـی ايجاد 
می شـود ممکن اسـت سـازمان امور مالياتی 
بخواهـد با فشـار بيشـتر و مضاعـف به مردم 
بـراي تأميـن کسـری بودجـه دولـت اقـدام 
کنـد چنيـن چيـزی موردنظـر نيسـت. قرار 
حاضـر  حـال  در  کـه  کسـانی  بـه  نيسـت 
ماليـات پرداخـت می کننـد فشـار مضاعفـی 
وارد شـود. قـرار اسـت کـه در آينـده، منابع 
جديـدي شناسـايی شـوند و در ايـن زمينـه 
سـازمان  در  خوبـي  سـازوکارهاي  هـم 
امـور مالياتـي بـه وجـود آمـده و واحدهـای 
جديدی ايجادشـده و راهکارهايی شناسـايی 
 شـده بـرای واحـد يابـی، به صـورت مختلف 
صـورت گرفتـه اسـت و تـاش شـده اسـت 
تـا  بتوانيـم بخش هـای مختلفـی از اقتصـاد 
ماليـات  وصـول  دامنـه  در  تاکنـون  کـه  را 
قـرار نداشـته، در ايـن دامنـه قـرار دهيـم؛ 
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بنابرايـن بحـث گسـترش پايه هـای مالياتی 
از محورهـای جـدی اسـت. بحـث تعديـل 
نرخ هـا و رفـع تبعيض هـای مالياتـی اسـت 
و ارتقـای فرهنـگ مالياتـی و خـود اظهاری 
در ايـن زمينـه در بندبنـد قانـون نيـز مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت.
 بحـث ماليـات بـر ارث از مـواردی اسـت 
موردتوجـه  به طورجـدی  قانـون  در  کـه 
اصـاح  زمينـه هـم  ايـن  در  و  قرارگرفتـه، 
را  وراث  مالياتـی  تکاليـف  کاهـش  هـم  و 
ماليـات  جديـد  سـاختار  مقـررات  داريـم. 
بـر ارث تنظيم شـده چـه در بخـش تسـليم 
اظهارنامـه و رسـيدگی و 17 مـاده از ماليات 
بـر ارث حذف شـده و همچنيـن مـاده 124 
و  ديـون  کسـر  امـکان  حذف شـده  قانـون 
هزينه هايـی کـه متوفـی دارد. بحـث اصاح 
فرآيندهـا بر قانـون ارث، مشـابه فرآيندهای 
کاهـش  شـامل  نقل وانتقـال،  ماليـات 
پيچيدگـی مقررات مالياتـی ارث و همچنين 
هزينه هـای  و  تمکيـن  هزينه هـای  کاهـش 
بـرای رعايـت شفاف سـازی، بحـث  وصـول 
اصـاح ترکيـب اعضـای کميسـيون تقويـم 
امـاک، تعييـن ارزش معاماتـی متناسـب 
باارزش هـای روز و تعييـن مبنـای محاسـبه 
بـاارزش  مرتبـط  وجـوه  و  عـوارض  سـاير 
تسـريع  و  تصحيـح  بحـث  معاماتـی، 
افزايـش  و  فرآيندهـا  تصميم گيـری،  در 
اختيـارات  افزايـش  مالياتـی  درآمدهـای 
ارزش  تعييـن  در  مالياتـی  امـور  سـازمان 

اسـت.  مطـرح  معاماتـی 

تسـهيل امور اشـخاص حقوقـی و حقيقی 
مقـررات  ساده سـازی  طريـق  از  خارجـی، 
درآمـد مشـمول ماليـات و کاهـش ضريـب 
مالياتـی آنهـا و تسـری معافيـت مالياتـی به 

مبالـغ مربوط به خريد لـوازم و تجهيزات در 
قراردادهـای بخش غيردولتـی نيز از اهميت 
برخوردار اسـت. در اين زمينـه، جهت گيری 
دولـت، جلـب سـرمايه گذاري های خارجـی 
اسـت. همان طـوری کـه در جهت گيری های 
دولـت هـم وجـود دارد. برای تحقق رشـد 8 
درصـدی اقتصـاد کشـور قـرار هسـت عاوه 
بـر تجهيـز منابـع داخلـی سـاالنه حـدود 8 
ميليـارد دالر از منابـع خارجی جذب شـود. 
اگـر مـا بخواهيم تحقق رشـد 8 درصدی در 
اقتصاد داشـته باشـيم بايد حتمـاً زمينه اين 
امـر را فراهم کنيم که به هرحـال، بحث رفع 
تبعيض هـا ميان اشـخاص حقوقـی دولتی و 
سـرمايه گذاران  بـا  مواجهـه  در  غيردولتـی 
خارجـی و جلـب سـرمايه گذاری خارجـی از 

آثـار اصـاح ايـن قانون خواهـد بود.
 131 مـاده  نرخ هـای  اعمـال  بحـث   
نسـبت به مجمـوع درآمد اشـخاص حقيقی 
بيـش از يـک واحـد شـغلی، پـس از کسـب 
علی الحسـاب  ماليـات  حـذف  و  معافيـت 
تکليفـی موضـوع مـاده 104، از دغدغه های 
مالياتـی  امـور  سـازمان  در  مـن  همـکاران 
کشـور اسـت کـه در سـال های آغـاز اصاح 
قانـون ممکن اسـت بخشـی از درآمدهای ما 
کـه ناشـی از علی الحسـاب های دريافتـي از 
پيمانـکاران اسـت دچـار مشـکل شـود. امـا 
اعتقـاد داريـم کـه در ايـن زمينه، هـم برای 
سالم سـازی محيـط کار و هـم بـرای ايجـاد 
ارتبـاط مناسـب بيـن مؤديـان و مأموريـن 
مـا و هـم رفـع تبعيض هـای موجـود،  قطعاً 
اگرچـه در سـال های اول مشـکاتی داريـم 
ولـی نهايتاً ايـن فرآيند به افزايـش درآمدها 

در ايـن بخـش منجـر خواهد شـد.
کـردن  مکانيـزه  بحـث  بـا  ارتبـاط  در   
و  نگهـداری  بحـث  مالياتـی،  فرآيندهـای 
به صـورت  مـدارک  و  اسـناد  دفاتـر،  ارائـه 
الکترونيکـی به جای دسـتی بـرای گروه هاي 
مؤديانـي اسـت کـه در مـاده 65 نـام آنهـا 
تسـريع شـده و در تنظيم آيين نامـه اجرائی 
و دسـتورالعمل مـاده 95 نيـز تـاش کرديم 
تـا آنجايی که امـکان دارد واقعاً ساده سـازی 
بـه  بااينکـه  ارتبـاط  در  و  گرفتـه  صـورت 
گروه هايـی شـامل می شـوند و گروه هـا بـه 
چـه شـکلی دفاتـر خـود را نگهـداری کنند 
تنشـی  شـودکه  انجـام  به نحـوی   اقدامـات 
شـرايط  بـا  اشـخاص  و  نيايـد  وجـود  بـه 
جايگزينـی  نشـوند.  مواجـه  سـخت تري 
نگهـداری  و  الکترونيکـی  سيسـتم های 
بـه  و کل  روزنامـه  دفاتـر  به جـای  حسـاب 

ايجـاد  امـکان  و  و سـنتی  فيزيکـی  شـکل 
و  سـازمان  در  الکترونيکـی  بايگانی هـای 
پياده سـازی طـرح جامـع مالياتـی در آينده 
نزديـک صورت خواهـد گرفت و مـا باالخره 
مؤديـان  بيـن  ارتبـاط  نوعـی  می توانيـم 
و طـرح در ايـن زمينـه برقـرار کنيـم و در 
ايـن زمينه کارايـی نظام مالياتـی را افزايش 

دهيـم. 
اجرايـی  زمينه هـای  و  ترتيبـات  تعييـن 
قبيـل  از  مالياتـی  فرآيندهـای  بـه  مربـوط 
ثبت نـام، نحـوه ارائـه اظهارنامـه و پرداخـت 
ماليـات، رسـيدگی، مطالبه و وصـول ماليات 
اوراق  ابـاغ  مؤديـان،  اعتراضـات  ثبـت  و 
مالياتـی  امـور  ادارات  تعييـن  و  مالياتـی 
مطـرح  الکترونيکـی  به صـورت  ذی صـاح 
اسـت و تأمـات الکترونيکـی بيـن سـازمان 
و مؤديـان وجـود می آيـد تا بتوانـم همزمان 
بشـرح  اطاعاتـی  بانک هـای  ايجـاد  بـا 
پيش بينـي شـده در طرح جامع، تسـهياتي 
بـرای امـور مؤديـان ايجـاد کنيـم. خصوصـاً 
از طريـق ارائـه اظهارنامـه مالياتـی و سـاير 
فرآيندهـای موجـود در ايـن زمينـه، بين ما 
و مؤديـان، اتصـال سـامانه های مربـوط بـه 
ماليـات نقل وانتقـال امـاک سـازمان امـور 
مالياتی و سـامانه سـازمان ثبت اسـناد کشور 
اعـام  آنايـن صـورت گرفتـه و  به صـورت 
ميـزان بدهـی ملـک مـورد انتقـال به صورت 
الکترونيکـی بـه دفاتـر اسـناد رسـمی طبق 
زمينـه  ايـن  در   187 مـاده   4  تبصـره 

تسريع شود. 
 سـازمان امـور مالياتـی بـر آن اسـت کـه 
آينـده  در  را  فعاليت هـای خـود  از  بخشـی 
جهت گيری هـای  در  کنـد.  برون سـپاری 
مـا، از مـواردی کـه شـايد در آينـده نزديک 
عملياتـی شـود و در حـال حاضـر، هـم جزء 
محورهـای کلـی اسـت، بحـث برون سـپاری 
ماليـات نقل وانتقـال امـاک به دفاتر اسـناد 
زمينـه  ايـن  در  بتوانيـم  تـا  رسمی اسـت 
نسـبت بـه افزايـش رضايتمنـدی مؤديـان، 

برداريـم. را  قدم هايـی 
و  مشـوق ها  سـاختار  بحـث  در   
معافيت هـای مالياتـی مـورد داريـم.  شـايد 
از نقـاط قـوت قانـون جديـد، خصوصـاً در 
شـرايط حاضـر، ايـن اسـت کـه بـراي بحث 
افزايـش توليـد و اشـتغال، سـرمايه گذاری، 
صـادرات، اقداماتـی بايـد صـورت گيـرد. در 
ايـن زمينـه، در مـوارد مختلـف و دربندهای 
سـازمان  بـراي  معافيت هايـی  مختلـف، 
امـور مالياتـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت 

مالیات و مالیات گیری 
مهمترین کارکرد دولت 
در تأمین منابع است 
که این کارکرد مهم 
تحت  تأثیر نحوه کاربرد 
الزام آور چارچوب 
نظری در قانون گذاری 
خواهد بود
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قانون نويسـی  در  را  جديـدی  ادبيـات  و 
تعريـف کـرده اسـت. بحـث ماليات بـه نرخ 
ديدگاه هايـی  آن  از  بخشـی  دقيقـاً  صفـر، 
بـه  و  دارد  وجـود  سـازمان  در  کـه  اسـت 
کمـک شـما عزيـزان می توانـد تحقـق پيـدا 
کنـد. مـا در ايـن زمينـه، بحـث ماليـات بـا 
ايـن  بـه  دقيقـاً  را می خواهيـم  نـرخ صفـر 
سـمت تعريـف کنيـم و جهـت دهيـم کـه 
دفاتـر  نگهـداری  اسـناد،  نگهـداری  بـراي 
بـر مبنـای رسـيدگی های دقيـق از طريـق 
دفاتـر مؤديـان صـورت می گيـرد تـا بتوانيم 
از طريـق اسـناد و مـدارک بـه تشـخيص و 
مؤديـان  درآمـدی  وضعيـت  بـه  رسـيدگی 
خيلـی  اقدامـات  زمينـه،  ايـن  در  برسـيم. 
خوبـی انجام شـده اسـت تـا شـفافيت وجود 
بانک هـای  می تواننـد  مؤديـان  می آيـد. 
مشـوق ها  ميـزان  کننـد.  ايجـاد  اطاعاتـی 
البتـه در بعضـی  و  پيـدا می کنـد  افزايـش 
جاهـا هم بـرای بعضـی از دسـتگاه ها، دقيقاً 
بـر مبنـای ماليـات بـر نـرخ صفـر، اعتبارات 
مالياتـی در نظـر گرفته شـده اسـت کـه از 
محـل اعتبـار جمعـی و خرجـی در قانـون 
بودجـه پيش بينی شـده اسـت. اعمـال نـرخ 
صفـر مالياتی بـرای 100 درصـد درآمدهای 
کاالهـای  و  خدمـات  صـادرات  از  حاصـل 
کشـاورزی  بخـش  محصـوالت  و  غيرنفتـی 
و 20 درصـد از درآمـد حاصـل از صـادرات 
مـواد خـام اسـت. در اجـراي سياسـت های 

اقتصـاد مقاومتی، از فعاليت هـای دقيقی که 
بايـد انجام شـود، بحث تکميـل زنجيره های 
توليـد و تکميـل فعاليت هايـی اسـت که در 
درون اقتصـاد کشـور در بخـش توليـد بايـد 
صـورت گيـرد. در اينجـا، ضمـن اينکـه، از 
صـادرات مـواد خـام جلوگيـری خواهد شـد 
و معافيـت کمتـری بـرای مواد خـام در نظر 
گرفته شـده اسـت. طبيعتـاً تکميـل زنجيـره 
توليـد کشـور به توليد کشـور کمـک خواهد 
ارزش افـزوده  بـر  متکـی  توليـد  از  و  کـرد 
صـورت  بيشـتری  حمايـت   داخلـی، 

خواهد گرفت.
اسـتهاک  مقـررات  تهيـه  بحـث 
رعايـت  بـا  اسـتهاک پذير  دارايی هـای 
شـمول  عـدم  حسـابداری،  اسـتانداردهای 
افزايـش  بـه  نسـبت  درآمـد  بـر  ماليـات 
بهـای ناشـی از تجديـد ارزيابـی دارايی های 
اشـخاص حقوقـی در چنـد ماده اشاره شـده 
و مـوادی از قانـون هـم کـه در ايـن زمينـه 
اسـت.  بـوده، حذف شـده  احکامی غيرازايـن 
در ايـن زمينه، بحث هدفمندی مشـوق های 
مالياتی از طريق جايگزينی روش اسـتهاک 
شـتابان و تسـهيل اسـتهاک مجـاز مالياتی 
 و تشـويق توليد سـرمايه گذاری مـورد هدف

 بوده است.
 بحـث اعطای معافيت حـق تمبر موضوع 
مـاده 48 قانـون ماليات هـای مسـتقيم بـه 
بـورس  شـرکت های  در  سـرمايه  افزايـش 

تأميـن  نقـدی  آورده  محـل  از  کـه  اسـت 
می شـود. در ايـن زمينـه بـاز بايـد اشـخاص 
حقوقـی عضـو بورس، ايجـاد انگيزه شـود تا 
بتوانـد نسـبت بـه افزايش سـرمايه خـود در 
موعـد مشـخص و موردنيـاز اقـدام نماينـد. 
معافيـت مالياتـی سـود دريافتـی متعلـق به 
آورده فـردی اشـخاص بـرای تأميـن مالـی 
بنگاه هـای توليـدی و همچنيـن تلقی سـود 
بانکـی بنگاه هـا به عنـوان تسـهيات مذکـور 
به عنـوان هزينه هـای قابل قبـول، از مسـائلی 
محدوديـت  هـم  دارد،  وجـود  کـه  اسـت 
بـا  باالخـره  بانکـی اسـت هم اينـک  منابـع 
توجـه بـه اينکـه بعضـی از بنگاه هـا، امـکان 
تأميـن مالـی بـرای آن هـا وجـود دارد کـه 
اشـخاص خـود از آورده هـاي خود اسـتفاده 
کنند.اين کـه باالخـره در نظـر گرفتـه  شـده 
اسـت کـه بدانيـم آورده نقـدی اشـخاص را 
بانکـی  مثـل نرخ هـای مشـارکت مسـتقيم 
کشـور لحـاظ کـرده و تشـويق کنيـم بـراي 
ايجـاد  انگيـزه  سـهامداران  بـراي  و  افـراد 
منابـع  طريـق  از  را  بنگاه هـا  کـه  می کنـد 
بانکـی بتواننـد تأميـن کننـد. نهايتـاً حجـم 
وام دهـی در اقتصـاد افزايش پيـدا می کند و 
سـرمايه گذاری و توليـد هـم کـه موردتوجه 

بيشـتر قـرار خواهـد گرفـت.
زمينـه  ايـن  در  قانـون،   132 مـاده  در 
نظـر  در  را  وسـيعی  بسـيار  معافيت هـای 
گرفته شـده و تقويت و توليد سـرمايه گذاری 
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در ايـن زمينـه مـورد توجـه اسـت. تقويـت 
توليـد و سـرمايه گذاری در مناطـق محروم، 
مناطـق  و  صنعتـی  شـهرک های  توسـعه 
اشـخاص  ماليـات  سـاختار  اصـاح  ويـژه، 
حقوقـی که بتوانند سـرمايه خـود را در اين 
مناطـق بـکار بگيرنـد و همچنيـن جـذب و 
سـرمايه گذاری خارجـی و تقويت و تشـويق 
صـادرات و بحث توسـعه صنعت گردشـگری 
روحانـی  آقـای  جنـاب  دولـت  موردتوجـه 
اسـت و اقدامـات بسـيار خوبـی را در ايـن 

زمينـه شـاهد هسـتيم. 
بحـث حمايـت از تحقيـق و پژوهـش در 
اسـت  ديده شـده  قانـون  ايـن  جای جـای 
به هرحـال، بحـث افزايـش معافيـت مالياتی 
بـه  درصـد   80 از  غيردولتـی  شـرکت های 
بـه 100 درصـد در مـدت  مـدت 4 سـال 
ايـن  مالياتـی  معافيـت  تصـدی  و  سـال   5
هتل هـا  بيمارسـتانی،  خدمـات  بـه  قانـون 
دوره  افزايـش  اسـت.  گردشـگری  مراکـز  و 
اصاحـی   132 موضـوع  مالياتـی  معافيـت 
بـرای شـهرک های صنعتـی و مناطـق ويـژه 
کـه حـدوداً اگـر در مناطـق غيـر برخـوردار 
و در شـهرک های صنعتـی صـورت بگيـرد. 
دقيقـاً تـا 13 سـال می تواننـد از امتيـازات 
ايـن قانـون اسـتفاده کننـد. بحـث اعطـای 
مالياتـی صددرصـدی در مناطـق  معافيـت 
کمتـر توسـعه يافته و 50 درصـدی در سـاير 
مناطـق برای پـس از اتمام معافيـت مالياتی 
کـه در صـدر مـاده 132 بـه آن اشاره شـده، 
مشـروط بـر اينکـه جمـع درآمـد مشـمول 
ماليـات واحـد در مناطـق توسـعه يافته تـا 
2 برابـر و در سـاير مناطـق معـادل سـرمايه 
ثبـت پرداخت شـده شـرکت باشـد. مشـوق 
مالياتـی بـه سـرمايه گذاری های انجام شـده 
خارجـی،  سـرمايه گذاری  مشـارکت  بـا 
بـه  پنجاه درصـدی،  مالياتـی  معافيت هـای 
شـرکت های خارجـی کـه از طريـق انعقـاد 
قـرارداد بـا واحدهـای توليدی داخلـی اقدام 
به توليد با نشـان معتبر را در کشـور توسـعه 
دهيـم. بحـث اعطـای معافيـت صددرصدی 
بـه درآمد ابزاری دفاتر گردشـگری و زيارتی 
بـرای جـذب گردشـگر خارجی يا اعـزام زائر 
بـه عتبـات اسـت و اعطـای اعتبـار مالياتـی 
بـرای هزينه هـای تحقيقاتـی تـا ميـزان 10 
درصـد ماليـات ابـزاری اسـت. بنابرايـن، در 
ايـن قانـون اختيـارات بسـيار وسـيعی برای 
سـازمان و نهادهای سـرمايه گذار ديده شـده 
اسـت که قطعـاً بايد اسـتفاده مفيدی شـود 
تـا بحـث اقتصاد مقاومتـی تحقق پيـدا کند 

و هـم در جهـت توسـعه بخش هـای مختلف 
و مناطـق کشـور، بحـث ايجـاد تعادل هـای 
اقداماتـی  بتوانيـم  کشـور  در   منطقـه ای 

انجام دهيم.
در ارتبـاط با بحث توسـعه نظام اطاعات 
مالياتـی، مـا به طـور مشـخص دو مـورد را 
داريـم کـه در ايـن زمينـه، بحث مـاده 169 
قانـون ماليات هـای مسـتقيم به اسـتفاده از 
سـامانه صنـدوق فـروش اسـت کـه در ايـن 
اسـت.  تدويـن  دسـت  در  قوانيـن  زمينـه، 
سـخت افزاری  و  نرم افـزاری  هزينه هـای 
مؤديـان بابـت خريـد و نصـب و راه انـدازی 
آن هـا،  شـده  قطعـی  ماليـات  از  صنـدوق، 
بخشـودگی  شـد.  خواهـد  کسـر  هزينه هـا 
مالياتـی، معادل 10 درصد، در سـال ابتدای 
اسـتفاده از اين سامانه اسـت. در اين زمينه، 
بـاز جهت گيـری سـازمان امـور مالياتـي بـر 
اين اسـت کـه بتوانـد در براي شفاف سـازی 
مالياتـی در اسـتفاده افزايش انگيـزه اصناف 
و مؤديـان کـه بتواننـد اطاعـات دقيـق و 
شـفافی را ايجـاد کننـد و خوشـبختانه بـا 
ايـن کار بايـد شـاهد کاهـش فـرار مالياتـی 
و افزايـش شـفافيت در کليـه فعاليت هـای 
مـاده  بحـث  باشـيم کـه  اقتصـادی کشـور 
بـه  خوبـی  بسـيار  اختيـارات  مکـرر   169
سـازمان امـور مالياتـی در ارتبـاط و ايجـاد، 
عملکـردی  و  اطاعاتـی  پايـگاه  اسـتقرار 
مؤديـان مالياتـی اعـم از اشـخاص حقيقی و 
حقوقـی در سـازمان داده، کار بسـيار عظيم 
همـکاری  گيـرد  صـورت  بايـد  بزرگـی  و 
نهادهـای اقتصـادی در ايـن زمينـه، بـرای 
مـا بسـيار مؤثـر اسـت. سـازمان ثبت احوال، 
سـازمان ثبت اسـناد، وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت وزارت راه و سـاير وزارتخانه هـا و 
سـازمان هايی کـه در ايـن زمينـه، اطاعات 
هـم  دارنـد طبيعتـاً  مؤديـان  از  دقيق تـری 
بايـد در جهـت پربـار کـردن و غنـی کـردن 
سـامانه های خـود ادغـام کننـد و هـم براي 
اتصـال ايـن سـامانه ها بـه پايـگاه اطاعاتـی 
سـازمان تـا بتوانند بـراي شـفافيت و امکان 
شناسـايی مؤديان جديد و در جهت راسـتی 
آزمايـی اظهارنامه هـای مالياتـی و افزايـش 
سـطح کيفيـت اطاعـات مؤديـان در نظـام 
بـه مـا کمـک کننـد. در شـرايط  مالياتـی 
اعتمادسـازی  نگـرش  همـان  بـا  جديـد، 
کـه  اسـت  قـرار  قانـون،  اجـرای  نگـرش  و 
بـر  مالياتـی   رسـيدگی های  و  شناسـايی 
اسـاس اظهـارات مؤديـان باشـد. طبيعتـاً ما 
اظهارنامـه مؤديـان را قبـول خواهيـم کـرد 

مگـر 10 درصـد را کـه بـر اسـاس اطاعات، 
دارای ريسـک بااليـی هسـتند کـه در مورد 
آن هـا دقيقـاً حسابرسـی بـر مبنای ريسـک 
صـورت خواهـد گرفـت و سـامانه هـم بـه 
مـا ايـن اجـازه را خواهـد داد کـه اطاعـات 
سـاير  اطاعـات  بـا  مؤديـان  از  موجـود 
داده  تطبيـق  باهـم  اطاعاتـی  بانک هـای 
شـود و دقيقـاً آن 10 درصـد از جامعه مورد 
هـدف مـا، از غنـای اطاعاتی که در سـامانه 
سـاير دسـتگاه ها و هم چنيـن سـامانه طـرح 
جامـع مالياتـی بـه وجـود می آيـد تـا بتواند 
هـم به رسـيدگی بـه وصول ماليات سـرعت 
بدهـد و هـم کاهـش فرارهـای مالياتـی و 
هـم افزايـش کارايی نظـام مالياتی کشـور را 

داشـته باشـيم.
 بحـث مربـوط بـه ضمانت هـای اجرايـی، 
بحـث دقيقـی اسـت کـه خوشـبختانه، در 
قانـون پيش بينی هـای خيلی خوبـی صورت 
گرفتـه اسـت. هميشـه يکـی از نگرانی هـای 
جامعـه ايـن بـود کـه خـوب اگـر مـا فـرار 
بـا  بخواهيـم  يـا  باشـيم،  داشـته  مالياتـی 
اسـت  ممکـن  کنيـم،  برخـورد  متخلفيـن 
ابـزار کافـی در ايـن زمينـه نداشـته باشـيم. 
در قانـون جديـد، 23 ابـزار به طور مشـخص 
ديده شـده اسـت و بحـث جريمه هايـی برای 
بـرای  از قانـون  فراريـان مالياتـی اسـتفاده 
برخوردهـای کيفـری با بدهـکاران و فراريان 
مالياتـی در نظـر گرفته شـده اسـت. شـايد 
در ايـن زمينـه يـک سـؤال ايجـاد شـود که 
جامعـه مـا، جامعـه ای اسـت کـه مـا بايد به 
اطاعـات آن اکتفـا کنيم و با ايـن ادبيات با 
آن هـا بحـث نکنيـم. مـا بحثمان اين اسـت 
که درسـت اسـت ادبيات ما، ادبيـات اعتماد 
و قانـون و قانون گرايـی اسـت و تمکيـن بـه 
اجـرای قانون اسـت اما طبيعتـاً اعتقاد ما بر 
اين اسـت کـه عمده افـراد جامعه راسـت گو 
و درسـتکار هسـتند و اطاعـات خـود ارائـه 
می دهنـد و ارتباطـات آن ها مناسـب اسـت؛ 
امـا افـرادی هسـتند کـه تخطـی می کنند و 
از راه هـای قانونـی و غيرقانونـی بـرای عـدم 
پرداخـت ماليات اسـتفاده می کننـد. طبيعتاً 
در ايـن زمينـه، برای ايـن دسـته از مؤديان 
هـم درزمينـٔه مسـائل مربـوط بـه خصوصـاً 
بحث هـای حسابرسـی و گزارش هـای مالی، 
خيلـی تکاليـف خوبـی ديده شـده اسـت و 
اينکـه مـا بتوانيـم از طريـق رسـيدگی های 
دقيق تـر بـه ارقـام و اعـداد دقيـق ماليـات 
اگـر  کـه  بايـت  ايـن  از  هـم  و  برسـيم 
 کسـانی امتنـاع کردنـد برخوردهـای دقيـق 
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صورت گيرد. 
در بحـث مـاده 199 قانـون در ماده 272 
در ماده 255، ماده 169 اشاره شـده و دقيق 
تکاليفـی را درزمينـه ضمانت هـای اجرائـی 
مالياتـی در نظر گرفته شـده اسـت. در بحث 
اصـاح سـاختار و چابـک سـازی بـاز سـه 
مـورد مـاده 100 و تبصره هـای آن و مـاده 
266 و تبصـره 2 و مـاده 219 در ارتبـاط بـا 
گسـترش پايه هـای مالياتـی و ايجـاد منابـع 
جديـد در نظـر گرفته شـده اسـت، دو مـورد 
اسـت.  مکـرر   54 مـاده  بحـث  کـه  داريـم 
طبيعتـاً در شـهرهای بـا بيـش از 100 هزار 
نفـر جمعيـت، واحدهـای مسـکونی خالی از 
سـال دوم مشـمول ماليـات خواهنـد شـد و 
بـر مبنـای ماليات بـر اجاره اماک مشـمول 
خالـی  مسـکونی  مسـتغات  بـر  ماليـات 
خواهند شـد کـه در اين زمينه بايـد اميدوار 
اسـتيجاری  مسـکن  عرضـه  کـه  باشـيم 
افزايـش پيـدا کنـد و شـايد با اجـرای قانون 
شـاهد کاهـش اجاره بهـا باشـيم و افزايـش 
درآمدهـای مالياتـی موردتوجه اسـت. بحث 
ماده 77 اسـت کـه درآمد اشـخاص حقيقی 
و حقوقی ناشـی از سـاخت و فـروش هر نوع 
سـاختمان مشـمول ماليـات درآمد مشـاغل 
اشـخاص حقوقی خواهد شـد کـه به هرحال 
ثبـت سـفته بازی در بخـش مسـکن کاهش 
درآمـد  افزايـش  شـاهد  و  می کنـد  پيـدا 
عدالـت مالياتـی خواهيم شـد. البتـه در اين 
از  بعضـی  و  دارد  وجـود  سـؤاالتی  زمينـه، 
کسـانی که درزمينـه ساخت وسـاز، خصوصاً 
نگرانی هايـی  سـرمايه گذاری،  شـرکت ها 
دارنـد کـه در آيين نامـه مربوط بـه ماده 77 
تـاش کرديـم کـه نگرانی هـای ايـن صنـف 
را برطـرف کنيـم. خصوصـاً بـر ايـن اسـاس 
کـه انشـااهلل اگـر در مراحـل بعـدی تصويب 
شـود. همکاران ما در سـازمان امـور مالياتی 
جهت گيـری بـر ايـن اسـت کـه اجـرای اين 
قانـون را خصوصـاً در ارتبـاط بـا آن دسـته 
از اماک و سـاختمان هايی شـامل می شـود 
ابتـدای سـال 1395  از  آن هـا  پروانـه  کـه 
صـادر می شـود، شـايد بخـش عمـده ای از 
نگرانی هـای موجـود در اين زمينـه با همين 
يـک تصميـم برطـرف خواهـد شـد و تاش 
هـم کرده ايم که در اين زمينـه هم با وزارت 
مسـکن و هـم با سـازندگان و انبوه سـازان و 
شـرکت های سـرمايه گذاری بخش مسـکن، 
کـه  آورديـم  عمـل  بـه  را  هماهنگی هايـی 
بتوانيـم باالخـره بـه نحـوی ايـن قانـون را 
اجـرا کنيم کـه در سـال های آغاز، مشـکلی 

اقتصـادی  فعـاالن  از  بخـش  ايـن  بـرای  را 
کشـور وجـود نيايـد بحـث تعديـل نرخ ها و 
رفـع تبعيض هـای مالياتـی اسـت کـه پنـج 
مـورد اسـت. در مـاده دو، از بحث هايـی کـه 
معمـوالً در جامعـه می شـود ايـن اسـت کـه 
آيـا دامنه شـمول ماليات بر همه مؤسسـات 
و سـازمان ها و ارگان هـا و فعـاالن اقتصـادی 
در  عـده ای  نـه  يـا  دارد  وجـود  کشـور  در 
ايـن زمينـه هـم معافيت هايـی را مـا بـرای 
آن هـا در نظـر گرفته ايـم و در دامنـه وصول 
در  خوشـبختانه  نگرفته انـد.  قـرار  ماليـات 
مـاده 2 قانـون در ايـن زمينه صراحتـاً اعام 
کـرده کـه به خصـوص در تبصـره 2 مـاده 2 
کـه در مـورد درآمـد ناشـی از فعاليت هـاي 
اين دسـته از بنيادها، مؤسسـات و آسـتان ها 
بخش هـای  توليـدی،  بخش هـای  در  کـه 
معدنی، صنعتـی، بازرگانی صـورت می گيرد 
مثـل سـاير شـرکت های و اشـخاص حقوقی 
در جامعـه بايـد، ماليـات پرداخـت نکننـد و 
طبيعتـاً مـا در ايـن زمينه شـاهد گسـترش 
چتر نظـام مالياتی بر فعاليت هـای اقتصادی 
نهادهـای عمومـی و بنيادها خواهيـم بود که 
ايـن فرآينـد منجـر بـه افزايـش درآمدهای 
فلسـفه اصلـی  مالياتـی مي شـود. خصوصـاً 
رقابتـی  فضـای  برافزايـش  مصوبـه  ايـن 
مالياتـی  عدالـت  گسـترش  و  اقتصـاد   در 

توجه دارد. 
و  سـاختار  اصـاح  بحـث   ،17 مـاده  در 
تعديـل نرخ هـای ماليـات بـر ارث را داريـم. 
در مـاده 45، بحـث تعديل نـرخ حق تمبر و 
اوراق بهـادار را داريـم. نظير حـق تمبربرات 
و سـفته از 3 در 1000 بـه نيـم در 1000 و 
تعديل نرخ حق تمبر سـهام و سـهم شرکت 
از 2 در 1000 بـه نيـم در 1000 که در اين 
زمينـه بايـد مـا بـه سـمت کاهـش هزينـه 
مبـادالت اقتصـادی برديـم. کاهـش هزينـه 
مربـوط به چک هـای برگشـتی و جايگزينی 
از جهت گيری هايـی  به جـای چـک،  سـفته 
اسـت کـه مـورد نظـر جنـاب آقـای دکتـر 
سـيف رئيـس کل بانـک مرکزی، هم هسـت 
کـه دقيقـاً سـفته در نظـام بانکـی جايگزين 
چک شـود. بحـث بهبـود فضای کسـب وکار 
انگيـزه  ايجـاد  و  سـرمايه گذاری  توسـعه  و 
اقتصـادی،  فعـاالن  بـرای  سـرمايه گذاری 
از  مـاده  ايـن  بـه  مربـوط  آثـار  از  طبيعتـاً 
قانـون اسـت. بـراي رفـع تبعيـض مالياتـی 
بيـن حقـوق گيـران فعـال در بخـش دولتی 
فعاليت هايـی  مالياتـی،  عدالـت  افزايـش  و 
صـورت گرفتـه کًا تعييـن نـرخ حقـوق بـه 

2 طبقـه 10 درصـدی و 20 درصـدی بـرای 
کليـه حقوق بگيـران اعـم از دولتـی و غيـر و 
دولتـی اسـت کـه در قوانيـن قبلـی و قانون 
بودجـه هـم داشـتيم ولـی اينجـا بـه شـکل 

دائمـی در قانـون ديده شـده اسـت. 
اصاح سـاختار رو تعديل و يکسان سـازی 
نـرخ ماليـات حقـوق و کليـه افـراد، بحـث 
کاهـش نـرخ نهايـی ماليـات از 35 درصد به 
25 درصـد کـه در جهـت و خواسـت دولـت 
و خوشـبختانه  تـورم  کاهـش  بـرای  اسـت 
تـورم  کاهـش  و  نقدينگـی  کنتـرل  بـرای 
شـاهد موفقيت هايـی بوديم. در ايـن زمينه، 
ارتقـای  خصـوص  در  مؤثـري  اقدامـات 
فرهنـگ مالياتـی و خـود اظهـاری، صـورت 

گرفتـه اسـت. 
ايجـاد  قانـون،  اجـرای  سـهولت  بحـث   
ارتبـاط بيـن سـازمان و مؤديـان بـه شـکل 
همچنيـن  و  قانونـی  و  روشـن  و  شـفاف 
جهت گيری موجود در سـازمان بـرای اينکه 
مـا سـازمان امـور مالياتـی را بـه سـازماني 
چابـک، سـالم و پـاک دسـت تبديـل کنيـم 
طبيعتـاً هرچـه شـفافيت مالياتـی افزايـش 
سـالم تر  هـم  مـا  اداری  نظـام  کنـد،  پيـدا 
آن  ارتقـای  و  بـراي سـامت  خواهـد شـد 
برنامه هايـی را هم زمـان با اجـرای اين قانون 
در دسـتور کارداريـم و هـدف ما در شـرايط 
جديـد مالياتـی ايـن اسـت کـه بتوانيـم بـا 
اتـکای بـه جامعـه و تقويـت روح اجتماعـی 
کـه می توانيـم بـر بخش هـا مختلف داشـته 
مالياتـی،  سـازمان  اينکـه  باشـيم خصوصـاً 
نمی دانيـم،  مالـی  صـرف  سـازمان  يـک 
سـازمانی اسـت کـه بـا جنبه هـای اقتصادی 
و بـا جنبه هـای اجتماعـی، بـا عمـوم جامعه 
سـروکار دارد. قطعـاً بـه اين سـمت خواهيم 

رفـت کـه خـود را اصـاح کنيـم. 
نگرش هايمـان را اصاح کنيـم. نگرش ها، 
نگرش هايـی  باشـد  جامعه گـرا  نگرش هـای 

بحث مربوط به 
ضمانت های اجرایی، 
بحث دقیقی است که 

خوشبختانه در اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم 

پیش بینی های خوبی 
صورت گرفته است
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باشـد که حقـوق مؤديان را به طـور کامل در 
نظـر بگيريـم و اميـد داريم که ايـن قانون و 
قوانيـن ديگری کـه براي خدمت مناسـب تر 
بـه مـردم صـورت می گيـرد بتوانـد گـره ای 
از مشـکات اقتصـادی کشـور را بـاز کنـد و 
بتوانـد رابطـه معنـادار و مثبتـی رابين مردم 

و دولـت برقـرار کند.
در  و  کـرده  تـاش  واقعـاً  دولـت  ايـن 
از  کـه  اسـت  داده  نشـان  اخيـر  سـال های 
هدف هـای آن، عـاوه بر بحث اعتمادسـازی 
در عرصـه جهانـی، ايـن اسـت کـه در درون 
خصوصـاً  همه جانبـه،  توسـعه  بـراي  هـم 
سياسـی  و  اجتماعـی  ابعـاد  تقويـت   بـراي 

حرکت کند.
حسين وكيلي

مالياتی انداز طرح جامع   چشم 
  با تأكيد بر مواد 169، 169 مکرر 
مربوط اجرایی  و ضمانت های 

بـرای هـر اقتصـادی، آنچـه مهم اسـت و 
چرخ هـای اقتصـاد را به حرکـت در می آورد 
»درآمدهـای« آن اقتصـاد اسـت. همانطـور 
کـه مقام معظم رهبـری، درآمدهای نفتی را 
بـه پول مفت نفـت تعبير فرمودنـد درآمدی 
اسـت که هميشـگی و پايدار نيسـت. درآمد 
مالياتـی معـروف بـه درآمـد پاک، عـاوه بر 
تأميـن درآمد دولـت، از مهم تريـن ابزارهای 
سياسـت گذاری مالـی برای کنتـرل و توزيع 

عادالنـه درآمد در جامعه اسـت.
مي دهـد  نشـان  سـاده  بررسـي  يـک 

کـه ميـزان ماليـات وصولـي در جامعـه مـا 
نسـبت بـه ظرفيت بالقـوه آن، ناچيـز و عدم 
نبـود  و  اقتصـادي  فعاليت هـاي  شـفافيت 
فرهنـگ مالياتـي، از جملـه عواملي هسـتند 
مي کننـد.  دشـوار  را  ماليـات  وصـول  کـه 
نيـاز به رفـع مشـکات پيشـگفته و افزايش 
درآمـد مالياتـي و بازنگري در نظـام مالياتي 
کشـور  ضـرورت ويـژه و لـذا طـرح جامـع 
مالياتـی برای اصاح سـاختار نظـام مالياتی 

و اتوماسـيون آن عملياتـی شـد.
حضـور  بـا  مالياتـی  جامـع  طـرح 
شـرکت های داخلـی و خارجی چون ديلويت  
کانـادا و بول  فرانسـه، با بيـش از 32 پروژه، 
مالياتـی  نظـام  در  الزم  تحـول  دارد  قصـد 
کشـور را ايجـاد کنـد. افزايـش رضايتمندی 
مؤديـان، کاهـش هزينه های وصـول ماليات 
اهـداف  از  مالياتـی  درآمدهـای  افزايـش  و 
اصلـی ايـن طـرح می باشـند. از کليدی ترين 
پروژه هـای طـرح جامـع می تـوان پروژه های 
نرم افـزار سيسـتم ماليات يکپارچـه، اصاح 
قانـون ماليات هـای مسـتقيم، ايجـاد پايـگاه 
ذينفعـان،  بـا  ارتبـاط  و  مالياتـی  اطاعـات 
مجـدد  مهندسـی  و  سـازی  اسـتاندارد 
بـر  بـرای حسابرسـی  انتخـاب  و  فرآيندهـا 

مبنـای ريسـک را نـام بـرد. 
همـان  جامـع  طـرح  مهـم  پـروژه  يـک 
بـود  مسـتقيم  ماليات هـای  قانـون  اصـاح 
کـه ضمـن ايجـاد بسـتر حقوقـی الزم برای 
اجـرای ماليـات الکترونيکی بـا اهدافی چون 
تسـهيل و سـاده سـازی فرآيند اخذ ماليات، 
هدفمنـد  و  مالياتـی  نرخ هـای  کاهـش 
سـازی معافيت هـای مالياتـی، اختيـارات و 
مالياتـی،  اطاعـات  پايـگاه  ايجـاد  الزامـات 
رفـع تبعيـض و يکسـان سـازی ماليات هـا و 
ضمانت هـای اجرايـی مناسـب، انجـام شـد.
در اجـرای طـرح جامع مالياتـی تمام امور 
مالياتـی حـول محـور مـؤدی و بـا سيسـتم 
ماليـات يکپارچه فارغ از نـوع و منبع ماليات 
عملياتـی خواهـد شـد. اظهارنامـه مـؤدی و 
اسـناد ومـدارک ماک اصلی تعييـن ماليات 
خواهـد بـود. با توجه بـه نتايج اجـرای طرح 
مبنـی بـر شـفافيت ايجاد شـده در اطاعات 
مالياتـی و عملکرد دسـتگاه مالياتـی، انتظار 
ميـرود ضمن افزايـش رضايتمنـدی مؤديان 
مالياتـی شـاهد گسـترش عدالـت مالياتی و 

افزايـش درآمدهـای اين بخش باشـيم.
قانـون جديـد و بـه تبـع آن سيسـتم های 
اطاعاتـی و نرم افـزاری به گونـه ای در کنار 
الزامـات  حسـب  کـه  گرفته انـد  قـرار  هـم 

احتمـال  جديـد  مکـرر   169 و   169 مـواد 
پنهـان مانـدن درآمدهـای مؤديـان مالياتی 
نسـبت بـه قبل بسـيار کاهـش يافته اسـت. 
از طرفـی بـا توجـه بـه ضمانت هـای اجرايی 
موضـوع مـواد 274 تـا 277 جديـد که عدم 
مالياتـی  به عنـوان جـرم  را  ارائـه اطاعـات 
در  آن  مهمی بـرای  مجازات هـای  و  اعـام 
نظـر گرفته انـد، قطعـا از يک طـرف تمکين 
داوطلبانـه مؤديـان مالياتـی و از طرف ديگر 
اعتماد دسـتگاه مالياتی بـه مؤديان، افزايش 

يافت. خواهنـد 
اقتصـاد کشـور و فعاالن اقتصـادی و بطور 
کلـی مؤديـان مالياتـی انتظـار بحقـی دارند 
کـه ماليات هـا بـر اسـاس قوانيـن تعييـن و 
ضمن ارائـه حداکثری خدمـات الکترونيکی، 
آرامـش الزم در فعاليـت روزمـره و اعتمـاد، 
دسـتگاه  بيـن  مناسـب  احتـرام  و  ارتبـاط 
مالياتـی و مؤديـان مالياتـی برقـرار گـردد. 

فرشيد فريدوني
حسابدار رسمي

ماليات ستانی  چار چوب نظری 
و بررسـی تطبيقی آن با اصالحات سال 1394

ماليات و ماليات ستانی بر همه جنبه های 
ماليات  که  آنجا  از  و  است   موثر  زندگی 
دامنه ای  لذا  است،  رشته ای  بين  موضوعی 
گسترده دارد، با اين توضيح  می توان گفت، 
درک مفهوم ماليات متناسب با درک از علوم 
آلبرت  که  نحوی  به  است  متغيير  مربوط 
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بر  ماليات  شناخت  و  »فهم  گفت:  انيشتين 
درآمد، سخت ترين کار دنياست.«

مفهـوم  وتحليـل  تجزيـه  در  آنچـه 
ماليـات بيـن جوامـع بشـری و منطبـق بـا 
رفرنس هـای علمـی، اقتصـادی و فرهنگـی 
جهـان، مشـترک بـه نظرمی رسـد: اجبـاری 
بـودن، تحميلـی بـودن ونهايتا »ناخوشـايند 
بـودن« ماليـات بيـن جوامع مختلف اسـت، 
بـه نحـوی کـه فرهنـگ لغـات آکسـفورد، 
بـه  اجبـاری  سـهم  پرداخـت  را  ماليـات 
و  کاال  درآمـد،  امـوال،  محـل  از   دولـت 

معامات می داند.
سـطح  ايـن  بـا  کـه  اسـت  چگونـه  امـا 
دولت هـا  جوامـع،  بـرای  ناخوشـايندی  از 
منابـع  از  اهميتـی  بـا  سـهم  می تواننـد 
منابـع  ايـن  محـل  از  را  عمومی)بودجـه( 
الزامـا  کننـد،  تأميـن  اجبـاری  و  تحميلـی 
پاسـخ به اين سوال مسـتلزم انجام تحقيقات 
و  مقايسـه ای  بررسـی های  اسـت،  ميدانـی 
مطالعـات در سـاير کشـورها نشـان می دهـد 
آمـدی  در  تأميـن  در  کليـدی  عامـل  دو 
محـوری  نقـش  ماليـات  محـل  از   دولـت 

بازی می کند.
چـار  مفهـوم  گسـترده  کاربـرد   – الـف 
ماليـات سـتانی در طراحـی  چـوب نظـری 

مالياتـی  مقـررات 
ب – بـاال بـردن ريسـک عـدم پرداخـت 
ماليـات در موعـد مقـرر، بـه نحـوی کـه اين 
ريسـک توسـط افـراد جامعه پذيرش نشـود.

را  سـتانی  ماليـات  نظـری  چارچـوب 
می تـوان محصـول فلسـفه و نظريـه ماليـات 
سـتانی دانسـت. ايـن نظريه ها، اغلـب با کار 
اقتصـاد دانان کاسـيک و از همه مشـهور تر 
نظريه پـرداز  ايـن  آغـاز شـد.  اسـميت  آدام 
انصـاف،  جملـه  مفاهيمـی از  بـه  بـزرگ 
قطعيـت، راحتـی و اثـر بخشـی بـه عنـوان 
اشـاره  ماليـات سـتانی  فلسـفه  بنـای  زيـر 

داشـته اسـت. 
تحقـق فلسـفه ماليات سـتانی و پوشـش 
درک  و  ارائـه  قالـب  در  ماليـات،  اهـداف 
الزاماتـی خواهد بـود که تحقق ايـن الزامات 
نهايتـاً منجر بـه کاهش اثرات ناخوشـايندی 
نـکات  عنـوان  بـه  شـد،آنچه  خواهـد  آن 
محـوری در ايـن خصـوص قابـل ذکر اسـت 
اين اسـت کـه مفهومی با عنـوان » چارچوب 
موضاعـات  از  سـتانی«  ماليـات  نظـری 
کليـدی در فرآيند ماليات سـتانی محسـوب 
می گـردد. بـه بيـان بهتـر، چارچـوب نظری 
در برگيرنـده همـه الزاماتـی خواهـد بود که 

اوالًبتوانـد ماليات گيـری را در محور فلسـفه 
و نظريـه مالياتـی قـرار دهـد وحفـظ کنـدو 
بنـای  زيـر  عنـوان  بـه  الزامـات  ايـن  ثانيـا 
و  بخشـنامه ها  قوانيـن،  در  ماليات گيـری 
مـورد  ماليات گيـری  دسـتورالعمل های 
عمـل و اجـرا قـرار گيرنـد و نهايتـاً اين چار 
چـوب نظـری بـه عنوان بسـته اي الـزام آور، 
حـاوی نکاتـی باشـد کـه بوسـيله قانونگـزار 
 و بـه منظـور تحقـق فلسـفه ماليات سـتانی 

به کار رود.
بديهی اسـت کـه ماليـات و ماليات گيری، 
مهمتريـن کارکـرد دولـت در تأميـن منابـع 
خواهـد بـود کـه ايـن کارکـرد مهـم ،تحـت 
تاثيـر نحـوه کاربرد الـزام آور چارچوب نظری 

در قانونگـذاری خواهـد بود.
نـکات زيـر از مصاديـق چارچـوب نظـری 

ماليـات سـتانی اسـت:
 تشـخيص ماليـات، موضـوع حاکميتی و 

قابـل تفويـض با اشـخاص ثالث نيسـت.
 معافيت هـای ماليـات بـر درآمد)ماليـات 
نگرفتـن( صرفـاً بايـد براسـاس صرفـه جويی 

در هزينه هـای دولـت برنامـه ريزی شـوند.
 هزينـه بهـره بـا رويکـرد مصـرف منابـع 

مـورد پذيـرش قـرار گيـرد نـه منبـع آن.
 معافيـت ماليـات بـر درآمـد بـر اسـاس 
ظرفيت هـای اقتصـادی و حفظ قـدرت خريد 
مصـرف کننـده در راسـتای الگـوی مصـرف 

باشـد. خانوار 
 طراحـی نرخ هـای ماليـات بـر درآمـد/ 
دارايـی/ ثـروت بـه ترتيبـی انجـام شـود کـه 
درآمـد، پايين تريـن نـرخ و ثـروت، باالتريـن 

نـرخ مالياتـی را داشـته باشـد.
 طراحـی معافيـت و نرخ هـای ماليـات بر 
درآمـد حقـوق بـه ترتيبی باشـد کـه اهداف 

توزيعـی بـه نحو مطلـوب رعايـت گردد.
 برقـراری رقابت اقتصـادی در بخش های 

اقتصادی مختلف 

 افزايـش ريسـک عـدم پرداخـت ماليات 
برقـراری جرائـم  از طريـق  و حقـه  قانونـی 

مـادی و معنـوی
 تاکيـد به ماليات گيـری از طريق ماليات 
در منبـع بـه عنـوان يـک روش سـاده و قابل 

اجرا در ماليات سـتانی.

سعيد جمشيدي فرد
نائب رييس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي 

حسابرسان  حسابداران،   مسئوليت هاي 
با اصالحيه  و مدیران در مواجهه 

کاهـش اتـکاي بودجـه بـه عوايـد حاصـل 
از نفـت و گاز و ارتقـاي جايـگاه ماليات هـا در 
تاميـن مالـي دولـت از جملـه اهـداف مـورد 
تاکيـد در اليحه پيشـنهادي دولـت در مقدمه 
اليحـه اصـاح قانـون ماليات هـاي مسـتقيم 
بـود که با وچود تشـديد مشـکات اقتصادي، 
بيـن  محدوديت هـاي  و  فعاليت هـا  رکـود 
المللـي پس از تقديم اليحـه در زمان تصويب 
در مجلـس نيـز مـورد توجـه قـرار گرفـت. از 
برنامه سـوم توسـعه که سـازمان امور مالياتي 
تاسـيس شـد، سـازمان موظف به اصاح نظام 
ماليات سـتاني و اجـراي طرح جامـع مالياتي 
گرديـد؛ طرحـي کـه ابعـاد گسـترده و متعدد 
نـرم افزاري و سـخت افزاري را در بر داشـته و 
وعـده پيـاده سـازي کامل آن از ايـن برنامه به 
آن برنامـه و در آخرين آن در اصاحيه مصوب  
تا سـه سـال ديگر برقرار اسـت. از سوي ديگر، 
اجـراي طـرح جامـع مالياتي مسـتلزم اصاح 

بستر قانونی برای تحقق 
ارکان سه گانه و چرخه 

مطلوب مالیات ستانی 
به ترتیب خوداظهاری، 

بانک اطالعاتی و ضمانت 
اجرا فراهم شده است
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قانـون ماليات هاي مسـتقيم بـوده که از جمله 
بتوانـد توسـعه اطاعـات اقتصـادي و شـفاف 
جريـان مبادالت اقتصادي و تجـاري را بوجود 
آورد تـا قانونا راه انـدازي بانک هـاي اطاعاتي، 
امـکان دسترسـي هدفمنـد بـه سـامانه هاي 
اشـخاص  نمـودن  مکلـف  ديگـر،  اطاعاتـي 
حقيقـي و حقوقـي بـه تبـادل اطاعـات بـا 
سـامانه هاي ذيربـط را فراهـم نمايـد. بـر ايـن 
و  سـامانه ها  خصـوص  در  احکامـي  اسـاس، 
و  عملکـردي  هويتـي،  اطاعـات  بانک هـاي 
دارايـي موديـان، ثبتـي شـرکت ها و مديـران 
آنهـا، ثيـت اسـناد و امـاک و دسترسـي بـه 
سـامانه هاي ديگر براي سـازمان امـور مالياتي 

مهيـا گرديده اسـت.
بر اساس مفاهيم مالياتي و اهداف مورد نظر 
در  مستقيم،  ماليات هاي  قانون  اصاحيه  در 
پي استقرار طرح جامع مالياتي و فراهم شدن 
محتواي اطاعاتي آن، الزم است ضمانت هاي 
اجراي قوي براي نيل به اهداف مقرر پيش بيني 
شود. از اينرو، در جاي جاي اصاحيه و بطور 
مصاديق   279 الي   274 مواد  طي  مشخص 
تشکيل  مربوطه،  مجازات هاي  مالياتي،  جرم 
دادسرا و دادگاه هاي مالياتي و حدود دسترسي 
به پايگاه هاي اطاعاتي به قانون وارد شد. به 
تبع ضمانت هاي اجرايي اداري، مدني و کيفري 
اصاحيه، مسئوليت هايي به عهده، حسابداران، 
ماموران  حسابرسي،  مؤسسات  حسابرسان، 
مالياتي، کارکنان بانک ها و مؤسسات مالي و 
اعتباري گذاشته شده است؛ جرم و مجازات ها 
و مسئوليت هايي که در طيف گسترده تر و با 
شدت بيشتري در بسياري از قوانين مالياتي 

کشورهاي پيشرفته جاري است.
بنابراين، مي توان گفت که بستر قانوني براي 

تحقق ارکان سه گانه و چرخه مطلوب ماليات 
ستاني به ترتيب خود اظهاري، بانک اطاعاتي 
و ضمانت اجرا فراهم گرديده وليکن سواالت، 
ابهامات و نگراني هاي مهمي در آستانه اجراي 
است  مطرح   1395 سال  ابتداي  از  قانون 
که بايد به آن پاسخ داد و در صدد رفع آن 
و  اجرايي  ضمانت هاي  برقراري  با  که:  برآمد 
وجود بانک هاي اطاعاتي از يک سو و در نظر 
گرفتن فرجه قانوني مجدد تا سه سال براي 
سوي  از  مالياتي  جامع  طرح  کامل  استقرار 
نخواهد  لنگ  ستاني  ماليات  چرخه  ديگر، 
امور  سازمان  اختيارات  گستردگي  با  زد؟ 
مالياتي، آيا ساختار عملياتي، اجرايي و نيروي 
ماموريت هاي  انجام  مهياي  سازمان  انساني 
مقرر  مسئوليت هاي  آيا  و  هست؟  جديد 
و سنتي سازمان  اجرايي  در اليحه  ساختار 
را  کيفري  حقوق  مفاهيم  مالياتي   امور 

تامين مي کنند؟   

غالمحسين دواني
حسابدار رسمي

قانون  اصالحيه  قانون  اصالحيه  چالش های 
1394/4/30 مصوب  مستقيم  ماليات های 

بـه  کشـوری  هـر  ماليات هـای  قانـون 
مثابـه مهمتريـن قانـون حاکميتـی بعـد از 
قانـون اساسـی تلقـی می شـود. ماليـات يک 
نـوع هزينـه اجتماعی اسـت که شـهروندان 
دولـت  تـا  می کننـد  پرداخـت  دولـت  بـه 

برنامه هـای توسـعه ای و وظايـف حاکميتـی 
خـود را بـه نحـو شايسـته انجـام و در قبـال 
باشـد.  شـهروندان  پاسـخگوی  بايـد  آن 
مقـررات اجرائـی اين قانون منبعـث از قانون 
ماليات هـا بـوده و مقـررات اجرائـی شـامل 
بخشـنامه ها  و  دسـتورالعمل  آئين نامـه، 
نمی توانـد فراتـر از قانـون باشـد. متأسـفانه 
از اوليـن ادوار قانونگـذاری، فرآينـد تدويـن 
قانـون ماليات هـا به طريـق بـوده کـه پس از 
تصويـب هـر قانون، مجـری قانون )سـازمان 
مالياتـی( در فرآينـد اجرائـی عمـًا خـود از 
بخشـنامه های  و  دسـتورالعمل ها  طريـق 
مغايـر قانـون، وضـع قانـون می نمايـد کـه 
سرانجام آن ابطال بسـياری از بخشنامه های 
مالياتـی توسـط ديـوان عدالت اداری اسـت. 
ارکان  و شفاف سـازی  پاسـخگوئی  ماليـات، 
يـک نظـام مالياتـی کارآمـد تلقی می شـوند 
بـه  و هرگونـه ماليات سـتانی بـدون توجـه 
ايـن مهـم عمـًا مانعـی در اجـرای فرآينـد 
وصـول و ماليـات گريـز می گـردد. از ديدگاه 
حسـابداران رسـمی، ماليات و ماليات ستانی 
مالياتـی،  فرهنـگ  راهبـرد  يـک  در  صرفـاً 
اجـرای درسـت ماليـات سـتانی مبتنـی بـر 
عدالـت مالياتـی اسـتوار اسـت.  مهمتريـن 
ايـراد مطروحـه بـه نحـوه اجـرای سـازمان 
مالياتـی و صـدور مکرر بخشـنامه های مغاير 
در  مالياتـی  سـردرگمی مؤديان  و  قانـون 

احـراز حقـوق مالياتـی می باشـد.
قانونگـذاری،  فرآينـد  در  تدقيـق  عـدم 
فقـدان يک راهبـرد بلندمدت، بخشـی نگری، 
مالياتـی  ابـزار  از  مطلـوب  اسـتفاده  عـدم 
به عنـوان يکـی از راهکارهـای اصلـی مالياتی 
اولويـت  و  برنامه هـا  بـه  دادن  جهـت  در 
اقتصـادی ديرگاهـی اسـت به عنوان »چشـم 
اسـفنديار« کارکـرد نظـام مالياتـی به شـمار 
مـی رود بـه طوری کـه وزارت امـور اقتصادی 
و دارائـی وظيفـه اقتصـادی خـود در بسـتر 
ماليات سـتانی خاصـه کـرده اسـت. از ديگر 
نـکات ضعـف بـا اهميـت قانـون ماليات هـا 
بـا  آن  مـواد  از  بسـياری  نبـودن  روزآمـد 
فرآيند جهانی کسـب و کار، ناديده انگاشـتن 
مفاهيـم جديـد کسـب و کار نظيـر کاربـرد 
خـاص  مشـارکت های  مـدارک،  رايانـه ای 
حسـابداری، مشـارکت های حقوقـی مدنـی، 
اسـتاندارهای  از  برخـی  مغايـرت،  و  تلفيـق 
IFRS... می باشـد کـه باعـث گرديـده نظام 
مالياتـی به عنـوان يکـی از موانـع گسـترش 
ايـران  در  جهانـی  کار  و  کسـب   مبانـی 

معرفی شود.

 مالیات یک نوع 
هزینه اجتماعی است 

که شهروندان به دولت 
پرداخت می کنند تا 

دولت برنامه های 
توسعه ای و وظایف 
حاکمیتی خود را به 

نحو شایسته انجام و در 
قبال آن باید پاسخگوی 

شهروندان باشد


