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 چکيده
نیازمندند. این منابع مالی  های اقتصادی خود به منابع مالیدولت ها برای انجام مسئولیت

ارزش  بر مالیات درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی تأمین می شود. بر همین اساس، قانون

 دقیق برای اجرای الزم هایتصویب شد. ولی تاکنون زیرساخت 1387 سال در افزوده

مالیات بر ارزش  قانون اجرای هایمنظور، چالش نشده است به همین ایجاد قانون این

طبق این تحقیق و  .گرفت قرار بررسی مورد مطالعه این افزوده در بورس اوراق بهادار در

کاهش سهم مالیات در مطالعاتی که در زمینه مالیات انجام گرفته است یکی دالیل اصلی 

درصد  ۴3که بالغ بر ،معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور، اقتصاد عمومی کشور

 مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتیو همچنین  شودامل میتولید ناخالص داخلی را ش

این مساله جدای از مشکالت نظام بانکی کشور به نقش پررنگ درآمدهای می باشند. 

بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای  ، کهنفتی در اقتصاد ایران نیز باز می گردد

 .مالیاتی است

 ارزش افزوده، بورس، اوراق بهادار، قانون هاچالش ها، مالیات بر  :يديکل واژگان
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 2 حسين رشيد پور ، 1 اهلل جمشيدپورروح 

 .یار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد کرمانشاهداستا 1
 .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد کرمانشاه 2 

 

 نام نویسنده مسئول:
 روح اهلل جمشيدپور

 

 

بررسی چالش هاي موجود در اجراي قانون ماليات بر 

 ارزش افزوده در بورس اوراق بهادار
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 مقدمه
 قانونی مجوز براساس را قانون این امور مالیاتی سازمان و شده شروع 1387 مهرماه دوم نیمه از ارزش افزوده بر مالیات قانون اجرای

مؤدی  به عنوان ثبت نام به ملزم را مشمول مؤدیان از بخشی مرحله هر در و گذاشته اجرا مرحله ای به (به صورت18) ماده مفاد در شده صادر

 تعداد این از و شده اند قانون این اجرای و مشمول ثبت نام مؤدی هزار 52۴ حدود مجموع در تاکنون .است کرده فراخوان قانون این مشمول

 عوارض و مالیات کل .است شده مالیاتی امور سازمان تسلیم مختلف فرآیندهای در مالیاتی 5/7حدود 1قانون این اجرای سنوات در مؤدی

 به مربوط تومان آن میلیارد هزار 5/67 رقم، این از است که تومان بوده میلیارد هزار 7/110معادل  2قانون این اجرای هایسال در وصولی

 متمرکز وجوه حساب به واریزی منابع و هاشهرداری ها و دهیاری )سهم عوارض به مربوط نیز هزار میلیارد تومان(  2/۴3مابقی) و هامالیات

 و پیچیدگی از جمله ضعفی نقاط توانمی مالیاتی مقررات و قوانین رکن با ارتباط (. در1،139۴عمومی، بخش است )مطالعات ) کشور وزارت

 را مالیاتی هایپایه در محدودیت اجرایی دو هایضمانت در ضعف ناکارامد، حال عین در و گسترده کلی، هایمعافیت وجود جامعیت، عدم

نظران حوزه اقتصاد در محافل مختلف از رهایی اقتصاد کشور از اتکا به هاست کارشناسان و صاحبمدت(. 1392نمود )نظری و فدایی، احصاء

ن یکی از کنند و از طرفی نقش مالیات را نیز به عنوانفت و درآمدهای نفتی به عنوان یکی از راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی یاد می

شود کارشناسان بر این باورند اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی باعث می،دانندای دولت، در این مسیر پررنگ میهای بودجهسرفصل

گالیه های نفتی در امان بماند. با این حال در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت مشکالتی وجود دارد که باعث انتقاد و بودجه از تکانه

توان به عدم اجرای قوانین مرتبط با مالیات یا اجرای ناقص و نادرست این بخش از فعاالن بخش خصوصی است؛ از جمله این مشکالت می

 تضییع و موجبات گردیده مالیات وصول و تشخیص عرصه در های شخصیسلیقه اعمال به منجر مقررات، و قوانین ضعف .اشاره کرد قوانین

 درآمدهای تشخیص امر در شفاف و کارا های از شیوه استفاده سوی به مالیاتی سیستم هدایت بنابراین .نماید می فراهم را ولتد و مردم حقوق

 دیگر طرف از شد و خواهد مالیات مشمول واقعی درآمد تعیین و های رسیدگیشیوه کیفی سطح ارتقای و تحول موجب طرف یک مالیاتی از

 و مالیاتی دستگاه بین اعتماد فضای و ایجاد حقوقی و حقیقی اشخاص فعالیت در شفافیت و انضباط مالی و نظم استقرار برای را الزم زمینه

 مسئله مورد و موضوع به شناسانه آسیب نگاه یک از گیری بهره بدون اصالحی اقدام هر انجام (. اصوال1387ًنماید )آبایی،فراهم می مؤدیان

 به مالیاتی نظام با ارتباط در مزبور نگاه ویژه نیست، به مستثنی امر این از نیز مالیاتی نظام اصالح شد. نخواهد منتهی مفیدی نتایج به نظر

 تمام با ارزش افزوده بر مالیات قانون اجرای .است برخوردار بسزایی اهمیت از های اجتماعی نظام ویژه به ها نظام دیگر بر آن اثرگذاری دلیل

 اغلب این مشکالت، که آورده به وجود کشور تولیدکنندگان برای را مشکالتی دارد، اقتصادی شفاف سازی فعالیتهای بحث در که هاییمزیت

 تفسیر از یا و قانون این از مؤدیان کامل اطالع عدم و اجرا برای بسترهای الزم نبود یا و قانون ناصحیح اجرای قانون، مبهم احکام از ناشی

 (.1395عمومی، بخش میشود)مطالعات ناشی قانون، احکام از ممیزین مالیاتی ناصحیح

 

 مالياتی مقررات و قوانين -1

 چراکه گردند،یم محسوب مالیاتی یک نظام اساسی رکن دولت توسط مؤدیان از مالیات وصول مجوز عنوان به مالیاتی مقررات و قوانین

 نیز مالیات وصول کلی فرایندهای حاوی است مالیات( پایه و نرخ جمله از(های مالیاتی سیاست دربردارنده تنها نه مقررات و قوانین این

 مندی بهره که نمود اناذع توانرو می این از .گرددمی تعیین مربوطه قوانین چارچوب در مالیاتی نظام یک اصلی شاکله باشند، بنابراینمی

 و قوانین اصالح همواره دلیل این به بود. خواهد اثربخش و کارا مالیاتی و مقررات قوانین از گیریبهره گرو در کارامد مالیاتی نظام یک از

 اشدبرنامه ریزان می ب و سیاستگذاران توجه مورد مالیاتی نظام پویایی حفظ و ساختن کارامد راستای مالیاتی در مقررات

 

 افزوده ارزش بر ماليات با آشنایی -2
 محل از مالی این منابع .هستند نیازمند مالی منابع به خود اقتصادی غیر و اقتصادی های مسئولیت و ها مأموریت انجام برای ها دولت

 اقتصادی های فعالیت طریق از دولت معموالً که هستند وجوهی مالیاتی غیر درآمدهای .شود می تأمین مالیاتی غیر و مالیاتی درآمدهای

 کل در درآمدها از نوع این سهم چقدر هر بنابراین بودن آنهاست نامطمئن و نامنظم درآمدی، منابع این اصلی ویژگی آورد. می دست به خود

 در شود آن بعدی عوارض و بودجه مداوم هایکسری قالب در بیشتری بروزآثار اقتصادی باعث است ممکن باشد، بیشتر دولت درآمدهای

 نامطلوبی عوارض چنین بروز از تواند می باثبات درآمدی منابع عنوان به دولت درآمدهای کل مالیاتی در درآمدهای سهم بودن باال مقابل،

 پایه .است غیرمستقیم های مالیات نوع از افزوده ارزش بر مالیات مالیاتی، های بندی تقسیم (. در1392احمدوند و علیخانی، (کند جلوگیری
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و  فرآیندها سازی شفاف مانند توجهی قابل های قابلیت دارای مالیاتی نظام از نوع این و بوده مصرف افزوده، بر ارزش مالیات در مالیاتی

 توزیع تولید، واردات، صادرات، مختلف مراحل در نظارتی هایسیستم تقویت اقتصادی، اطالعات جامع های بانک ایجاد اقتصادی، معامالت

 چند مالیات نوعی افزوده، ارزش بر مالیات. است... و صادرات انگیزه بردن باال تولید، مالیاتی بار کاهش مصرف، همچنین و خدمات و کاالها

 اخذ شده ارائه خدمات یا و شده تولید کاالهای افزوده از ارزش درصدی اساس بر توزیع تولید زنجیره مختلف مراحل در که است ایمرحله

می معاف مالیات پرداخت از را های واسط خدمات و کاالها خرید که ای استمرحله چند فروش بر مالیات نوعی واقع در مالیات شود. این می

 بر و بوده نهایی کنندگان مصرف دوش به آن مالیاتی بار که است فروش قیمت بر نوعی مالیات افزوده ارزش بر مالیات دیگر عبارت به .کند

 جمع آوری مالیات مؤدی توسط تولید مختلف مراحل در که است مالیاتی افزوده، ارزش بر هر مالیات در افزوده ارزش از درصدی اساس

 در درصد این کند دریافت خریدار از فروشد، می که را خدماتی و کاالها از معین درصدی شود خواسته می مؤدی از نظام، این در شود.می

 نظام در .باشد آگاه کامال شود می گرفته وی از که درصدی از باید خریدار و شودمی ثبت جداگانه طور به فروش مؤدی هایصورت حساب

 مالیاتی شودمی داده اجازه وی به بلکه کند، نمی پرداخت دولت به کرده دریافت خریدار از که را مالیاتی تمام مؤدی ارزش افزوده بر مالیات

 از مالیات کرده، پرداخت گذاری( ثابت سرمایه سرمایه تشکیل و تولید فرآیند برای خدمات و کاالها خرید(ای واسطه مصارف که برای را

 نرخ .گیرد نمی تعلق 3غیرمستقیم افراد به معموال افزوده ارزش بر مالیات .کند پرداخت دولت به را مانده و کرده کسر خریدار از دریافتی

 .متفاوت باشد تواندمی خریدار نوع یا شده خدمات عرضه و کاالها نوع برحسب افزوده ارزش بر مالیات

 

 مستقيم در کشورهاي چالش هاي اجراي قانون ماليات -3

یکی از موضوعاتی است  ،ستانی در اقتصاد کشورگسترش عدالت مالیاتی یکی از اولویت های اقتصاد کشور است. مقوله مالیات و مالیات

دانند و بر این اعتقاد وت میکه باید به صورت ویژه مورد توجه و پایش قرار بگیرد. برخورداری از یک نظام مالیاتی صحیح کلید توزیع عادالنه ثر

هم به عنوان یکی  نفت هستند در حال حاضر نطام مالیاتی کشورمان با نقطه مطلوب خود فاصله دارد. از سوی دیگر کاهش وابستگی بودجه به

 .از تکالیف مهم اسناد باالدستی مطرح است که راهکار عملیاتی شدن آن هم استفاده مناسب از ابزار مالیات است

 

 ز نقش ماليات:اغفلت  -3-1
 ابزار منزله به اتمالی حتی بلکه گیرد، قرار غفلت مورد آن اقتصادی اثرات و مالیات نقش تنها نه شده باعث ساختاری مشکالت وجود 

 اندک سهم ملی، لصناخا تولید به مالیات پایین نسبت چون مواردی. کند ایفا را خود نقش مطلوبی طور به نتواند نیز بودجه تامین مناسب

های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در لیات در تامین مالی هزینهما

های مالیاتی در جهت های مالیاتی در جهت حمایت از تولید، گسترش پایهدر این شرایط هدفمند کردن مشوق .اقتصاد کشور حکایت دارد

های مالیاتی های اقتصادی غیر مولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به منظور پوشش کامل مالیاتی، رفع تبعیضمالیات ستانی از فعالیت

های مالیاتی رافع موانع های اقتصادی به عنوان برخی سیاستهای زائد و حتی بعضا تهدید آمیز از فعالیتو حذف معافیت هامیان فعالیت

 این از  تواند به رفع مشکالت در این حوزه کمک کند.گذاری از جمله مواردی است که در صورتی که در دستور کار قرار بگیرد میسرمایه

 توسعه که ندارد ودوج تردیدی. است وابسته کشور اقتصادی نظام ارکان تمام جانبه همه تالش و ملی عزم یک به ،مالیاتی نظام توسعه منظر

 تامکان پذیر نیس سنتی هایروش بر تکیه با مالیاتی نظام

 

 :مقاومت در برابر شفافيت اقتصادي -3-2

شود، اما هنوز افکار عمومی اهمیت این موضوع را به محسوب می مالیات یکی از ارکان تامین درآمد دولت و ابزار توزیع عادالنه ثروت

شود؛ به واقع این اصل ترین ارکان تامین در آمد دولت محسوب میمالیات در کشورهای توسعه یافته جهان، از اصلی درستی درک نکرده است.

امر اتفاق نظر دارند که کشور با پرداخت مالیات اداره  و قاعده به یک هنجار در افکار عمومی مردم جوامع مذکور تبدیل شده و همه بر این

روند نیز بسیار جدی است و در صورت هایی که از پرداخت مالیات طفره میها در ارتباط با افراد و گروهاز سوی دیگر،سخت گیری شود.می

های در سال .گیرداین گروه در دستور کار قرار میتخلف و سرباز زدن گروهی از پرداخت مالیات، بدون مسامحه، برخوردهای قانونی مقتضی با 

اند و با وجود رشد درآمدهای گذشته،کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به کرات بر لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید کرده

 و حل به نسبت داراولویت صورتی هب رودمی انتظار که خوردمی چشم به ارتباط این در هایی خالء و هاها، نارساییکاستی همچنان  مذکور

ها، گروه» بیان شد کهسازی اطالعاتی در کشور شفاف بارهطرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور در در  .شود اقدام آن فصل
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با سازی اطالعاتی در کشور نهادینه نشده است شفافهمچنین « ها و قواعد مالیاتی عادت ندارند.افراد و نهادهای مختلف در کشور، به نظم

این ماده به دنبال آن است که چنین رویکردی را تغییر دهد. بنا به همین دلیل امکان دارد با ، قانون مالیات های مستقیم 169به ماده توجه 

اند بخواهند سرمایه خود را از کشور ی استفاده کردهای، افرادی که دارای سرمایه هستند و تا االن از یک نوع پوشش اطالعاتاجرای چنین ماده

سازمان امور مالیاتی در کشورهایی مانند ایتالیا، بلژیک، چین،  مطالعات نشان می دهد د.خارج کنند یا آنکه به سمت اقتصاد غیررسمی برون

این سازمان دسترسی مستقیم با رعایت سطوح هند و روسیه دسترسی مستقیم به اطالعات بانکی افراد دارند و در کشوری مانند انگلستان 

هزار پوند باشد، سازمان امور مالیاتی این مجوز را دارد  5هزار پوند کاری ندارند. اما اگر باالتر از  5دارد. در این کشور به مبالغ و سرمایه زیر 

ها ها از یک مبلغ خاصی باالتر باشد، خود بانکر بانککه اطالعات بانکی شخص را بررسی کند. حتی در این کشور اگر میزان منابع مالی افراد د

اگر پایگاه اطالعاتی شفاف وجود نداشته باشد، به  .مکلف هستند تا به نهادهایی مانند مبارزه با پولشویی و حتی نهادهای امنیتی اطالع دهند

های ناشی از عدم وجود پایگاه جامع شود در مورد آسیبهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرا نمیطور کل قانون مالیات

های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اطالتی، معتقدند اگر پایگاه اطالعاتی شفاف وجود نداشته باشد، به طور کل قانون مالیات

 .شوداجرا نمی

 

 قانون به مربوط ارقام عملکرد -4
 مشمول فرآیند قانون، این مرحله ای اجرای ترتیبات با مالیاتی سازمان امور که است شده پیش بینی ارزش افزوده بر مالیات قانون

 اول هایسال در قانون این به درآمد مربوط عملکردی ارقام که است طبیعی براین اساس .کند بیان مختلف هایدر فراخوان را مؤدیان کردن

مشمول  مؤدیان( ثبت نام شدگان تعداد همچنین و قانون این عملکردی ارقام درواقع، افزایش یابد. ارقام این زمان مرور به و اندک قانون اجرای

 توسط اعالمی گزارش کشور( طبق مالیاتی امور )سازمان شده اند. برخوردار توجهی قابل رشد از قبل، دوره به نسبت سال هر در  )جدید

دویست و  و میلیون 1حدود درمجموع139۴ شهریورماه آخر تا ارزش افزوده بر مالیات قانون اجرای دوره از اولین کشور مالیاتی امور سازمان

 آن بینیپیش .است گرفته قرار رسیدگی مورد و شده دریافت مؤدیان ارزش افزوده از بر مالیات قانون به مربوط مالیاتی اظهارنامه هزار بیست

 با ارقام این و مقایسه ارزش افزوده بر مالیات قانون به مربوط مالیاتی درآمدهای عملکرد نتایج بررسی .یابد افزایش سال رقم هر این که است

بر  .است مالیات از نوع این پایه گسترش برای مالیاتی امور سازمان تالش، از حکایت قانون این به مربوط سالیانه بودجه قوانین مصوب ارقام

بخشنامه  139۴تیرماه  31های مستقیم اصالحی مصوب ( مکرر قانون مالیات169( ماده )5نامه اجرایی موضوع تبصره )ابالغ آیین همین اساس

 به که کشور مالیاتی امور سازمان 1396 مهرماه 6 مورخ 200٫1057۴ شماره پیشنهاد براساس ،1395 ماهبهمن 2 مورخ 230٫۴1997شمار 

 . ۴( آیین نامه مذکور اصالح گردید8و دارایی و دادگستری رسیده است، بخشی از جدول موضوع ماده ) اقتصادی امور وزرای تصویب
 

 1۶۹ماده  ۵آیين نامه اجرایی تبصره  ۸موضوع ماده  -(1)جدول
 

 مدت حدآستانه قبلی آستانه حد عنوان بخش

 معامالتی

خرید و فروش ارز )اعم 

از نقدی با برات یا 

 (ایحواله

کلیه معامالت بانک مرکزی و سایر 

و  ها: مؤسسات مالی و اعتباریبانک

دالر  25000ها با میزانی بیش از صرافی

 و یا معادل آن در هر سال

ها، کلیه معامالت بانک مرکزی و سایر بانک

ها با مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی

بیش از یکصد هزار دالر و یا معادل  میزانی

 آن در هر سال

 النهسا

 

 ساالنه گردش جمع

 و نقل( مالی دوره)

 سایر و سهام انتقال

 بهادار اوراق

 ساالنه فروش یا خرید گردش جمع

 به که اشخاصی بهادر اوراق سایر یا سهام

 باشد بیشتر و ریال میلیارد یک میزان

 یا سهام ساالنه فروش یا خرید گردش جمع

 پنجاه میزان به که اشخاصی بهادر اوراق سایر

 .باشد بیشتر و ریال میلیارد

 ساالنه

 

جمع گردش و مانده 

ساالنه )دوره مالی( 

های ریالی انواع حساب

های و ارزی )سپرده

 :لف( اشخاص حقوقی

ها به استثنای کل گردش حساب

( 2های اشخاص مشمول ماده )حساب

 :الف( اشخاص حقوقی

ها به استثنای حساب کل گردش حساب

( قانون که 2های اشخاص مشمول ماده )

 ساالنه

                                                           
اصالح حد آستانه بخشی از جدول موضوع ماده , ارقام اطالعات مالیاتی در آستانه رسیدگی به عملکرد مودیان, مکرر 169ماده  5یی تبصره آیین نامه اجرا ۴

 200/96/116شماره  ,200/96/116نامه بخش ,152637اصالحیه شماره  ,مکرر 169ماده  5آیین نامه اجرایی تبصره  8
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ها و دیداری( نزد بانک

 مؤسسات اعتباری

داری کل کشور قانون که توسط خزانه

 .شودافتتاح شد یا می

 :ب( اشخاص حقیقی

جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه 

های اشخاص که در طی سال حساب

شمسی پنج میلیارد ریال )با معادل ارزی 

 .این مبلغ( و بیشتر باشد

ری کل کشور افتتاح شد یا داتوسط خزانه

 .شودمی

 :ب( اشخاص حقیقی

جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه 

های اشخاص که در طی سال حساب

پنجاه میلیارد ریال )با معادل ارزی  شمسی

 .این مبلغ( و بیشتر باشد

 

جمع گردش و مانده 

ساالنه )دوره مالی( 

های انواع سپرده

غیردیداری ریالی وا 

و سود آنها نزد رزی 

ها و مؤسسات بانک

 اعتباری

 و گردش جمع :حقوقی اشخاص( لف

 در متعلق سود و هاسپرده کلیه مانده

 هایحساب استثنای به سال هر پایان

 که قانون( 2) ماده مشمول اشخاص

 شده افتتاح کشور کل داریخزانه توسط

 .شودمی یا

 :حقیقی ب( شخاص

 کلیه بستانکار یا بدهکار گردش جمع

 طی در که اشخاص سپرده هایحساب

 معادل با) ریال میلیارد پنج شمسی سال

 .باشد بیشتر و( مبلغ این ارزی

 :حقوقی اشخاص( الف

 سود و هاسپرده کلیه مانده و گردش جمع

 استثنای به سال هر پایان در متعلق

 قانون( 2) ماده مشمول اشخاص هایحساب

 شده افتتاح کشور کل داریخزانه توسط که

 .شودمی یا

 :حقیقی اشخاص( ب

 کلیه بستانکار یا بدهکار گردش جمع

 سال طی در که اشخاص سپرده هایحساب

 ارزی معادل با) ریال میلیارد پنجاه شمسی

 .باشد بیشتر و( مبلغ این

 ساالنه

 

جمع گردش و مانده 

ساالنه )دوره مالی( 

ها، سپرده انواع حساب

و سود آنها 

دیداری و های )سپرده

 غیر

 و هاسپرده ها،حساب تمامی طالعات

 و حقیقی) اشخاص تعهدات و تسهیالت

 (حقوقی

 و هاسپرده ها،حساب تمامی اطالعات

 و حقیقی) اشخاص تعهدات و تسهیالت

 (حقوقی

 ساالنه 

 (13۹۶کشور) مالياتی امور مأخذ: سازمان

 

 بررسی عملکرد نظام مالياتی -۵
ها عالوه بر بیان کارآیی و عملکرد گیرد. این شاخصهای کمی مورد سنجش قرار میمالیاتی معموال با برخی شاخصعملکرد نظام های 

کند)سید نواریی و سعید توتون چی های دولت ها را نیز مشخص میکننده مخارج و هزینهنظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین

اتی به تولید ناخالص داخلی، سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه های جاری دولت، ( شاخص های نسبت درآمدهای مالی53،1389ملکی،

نسبت درآمدهای مالیاتی به ارقام بوجه عمومی و نسبت هزینه های وصول مالیات به درآمدهای وصولی مالیات ها از جمله این شاخص ها می 

 باشد.

 

 نسبت درآمدهاي مالياتی به توليد ناخالص داخلی: -۵-1
ش تال و تمااقدم اتما ها علیرغم تمالیا که شد  باعث خیرا یها ههد طی مخا نفت دراتصا از حاصل للوصوا سهل مددرآ دجوو

 تولید به تمالیا نسبت از انتو می رکشو دقتصاا در تمالیا هجایگا سیربر جهت باشند. شتهدا رکشو دقتصاا در ندکیانقش   گرفته رتصویها

بر اساس جدول شماره یک، نسبت مالیات به تولید  ،نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی )یا تالش مالیاتی(د. نمو دهستفاا خلیدا ناخالص

های اخیر بوده است. همچنین بر اساس جدول یک، نسبت مخارج دولت درصد در سال 7 /5ناخالص داخلی یا تالش مالیاتی در ایران حدود 

تر از تالش مالیاتی است که این نشانه خوبی برای توسعه های دولت بزرگبنابراین رقم درصد هزینه درصد است و 22 /5به تولید ملی حدود 

های مختلف جهان تالش مالیاتی باالتری داشته و سعی ولی اغلب کشورهای قاره .تر استایران از بقیه کشورها پایینو شود. محسوب نمی

درصد )دو برابر  1۴ق مالیات تامین کنند. متوسط تالش مالیاتی در میانگین جهانی معادل ها را از طریکنند تمام یا بخش اعظم هزینهمی

http://www.joas.ir/


 21 -31، ص 1396، زمستان 8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

تجربه مانند آذربایجان، برابر ایران( است. نکته مهم آن است که کشورهای تازه استقالل یافته و کم 2 /7درصد ) 19ایران( و اروپا و آسیا معادل 

های آماری کشور منتخب دنیا )داده 1۴0اند. در میان زیاد و سریعی در این خصوص داشته ارمنستان، اوکراین و حتی افغانستان، پیشرفت

از نظر تالش مالیاتی است. بنابراین مشخص است که فشار مالیاتی در ایران نسبت به میانگین جهانی و  135بانک جهانی( ایران دارای رتبه 

های دولتی از ایران جایگاه مناسبی نداشته و از طریق فروش نفت و ایجاد بدهی، هزینه سوم است و از این منظردوم تا یکها یکبعضی از قاره

شود. پایین بودن تالش مالیاتی در ایران بیانگر وجود فرار مالیاتی بوده و قبیل بهداشت، آموزش، راه و حقوق کارکنان دولتی و... تامین می

ال، ممکن است تمام یا بخشی از مالیات واقعی را نپردازند. همچنین بر اساس مطالعه آماری های دارای درآمد و سود اقتصادی بابسیاری از گروه

سال گذشته، همبستگی مثبتی میان تالش مالیاتی و رشد اقتصادی مشاهده شده است. یعنی کشورهایی که  10کشور جهان طی  1۴0در 

ش مالیاتی بیشتری دارند، رشد اقتصادی )که شاخص مهمی برای رفاه ای خود، از طریق مالیات عمل کرده و تالبرای تامین منابع هزینه

 .اقتصادی باالتر است( بیشتری خواهند داشت

های دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی یا درصد از هزینه 33در ایران حدود 

پذیر است و باید برای جوانان، نوجوانان و شود. آنچه مسلم است نفت یک منبع پایانمین میاستقراض از خارج یا فروش اوراق مشارکت تا

 های آینده نگهداری شود.نسل
 

 2010 -2014نسبت ماليات به توليد ناخالص ملی در کشورهاي منتخب جهان )درصد(  -(2)جدول 
 

 نام کشور
نسبت مالیاتها به مخارج 

 (دولت )درصد

به تولید نسبت مخارج دولت 

 )داخلی )درصد ناخالص

نسبت مالیات به تولید 

 (ناخالص داخلی )درصد

 5/7 5/23 33 ایران

 10 2۴ ۴3 آمریکا

 13 23 58 آذربایجان

 19 23 82 ارمنستان

 18 ۴1 ۴۴ اکراین

 (13۹۶)رکشو مالياتی رموا نمازسا ،ییدارا و ديقتصاا رموا مأخذ:وزارت

 

 :گیری استزیر قابل نتیجهدر مجموع از جدول یک موارد 

 درصد بوده که نصف رقم میانگین جهانی است 7/ 5نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا تالش مالیاتی در ایران معادل  -الف

 .کشور دنیا(ست 1۴0)از  135معادل  2010-201۴های رتبه تالش مالیاتی ایران در فاصله سال -ب

 .درصد است 33کنند ولی این رقم در ایران معادل های دولت را از طریق مالیات تامین میزینهدرصد ه 70اغلب کشورها بیش از  -ج

انداز کرده و ارتباط آن اغلب کشورها مالیات درآمدهای نفتی و حتی سایر درآمدهای ارزی دولتی خود را در صندوق ثروت ملی پس -د

 .کنندرا با بودجه ساالنه دولت تقریباً قطع می

 

 سهم درآمدهاي مالياتی در تأمين مخارج جاري دولت: -۵-2
 های ارزیابی نظام مالی دولت سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مالی مخارج دولت است. یکی دیگر از شاخص

 می ای  هزینه راتعتباا  هـب اتیـمالی یدهاـمدرآ سبتـن ناـهم اـی مالیاتی پوشش شاخص تبا مالیا مرتبط یشاخصها مهم ترین از

دهنده این این نسبت، نشاندر واقع  ها میباشد. تمالیا لـمح از تـلدو ریاـج یاـههـهزین تأمین انمیز ههنددتوضیح که شاخص یناباشد. 

دهنده نقش و های جاری کشور را تأمین مالی کند. در واقع این شاخص، نشانواقعیت است که نظام مالیاتی تا چه اندازه قادر است هزینه

 رود.نظام مالیات هر کشور در تأمین منابع مالی دولت نیز به شمار میاهمیت 
 

 نسبت ماليات به هزینه هاي جاري دولت-(3جدول)
 

 2016 2015 201۴ 2013 2012 2011 2010 کشورها

 ۴9 3/۴6 3/۴9 3/۴1 ۴/۴۴ ۴7 6/۴7 ایران

 ----- ----- ----- ----- 52 51 ۴6 آلمان
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 ----- ----- ----- ----- 59 58 57 ایتالیا

 ----- ----- ----- ----- 31 30 30 ژاپن

 ----- ----- ----- ----- 61 61 59 ترکیه

 ----- ----- ----- ----- 50 ۴8 ۴۴ آمریکا

 ----- ----- ----- ----- 6۴ 65 58 روسیه

 مختلفمأخذ:استخراج از داده هاي بانک مرکزي و گزارش هاي عملکرد مالی دولت طی سال هاي 

 

 2012تا  2010های برای ایران و سال 2016تا  2010های اطالعات مربوط به این شاخص در سال 2اطالعات ارائه شده در جدول  

های مورد بررسی، این شود اگرچه در سالبرای برخی از کشورهای منتخب )اطالعات در دسترس نبوده است( را نشان داده است. مالحظه می

در   بهبود یافته است، اما شاخص یاد شده در مقایسه با این نسبت در کشورهای دیگر، در سطحی پایین است. شاخص برای اقتصاد ایران

تواند معیار مناسبی برای سنجش و بررسی عملکرد سازمان امور میی که شاخص یاد شده زمان این نکته توجه کردبررسی این شاخص باید به 

های جاری دولت در قالب قوانین بودجه ساالنه از روند و رشد منطقی برخوردار باشد. ای یا هزینهنهمالیاتی کشور باشد که رشد اعتبارات هزی

  گذاران و برنامه ریزان شود.تواند، منجر به انحراف سیاستچراکه عدم توجه به این مهم می

تار معافیت ها و مشوق های مالیاتی و اصالح ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختار وظیفه محور، برنامه اصالح اساسی در ساخ

حذف موارد غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش با هدف دسترسی کامل به اطالعات مبادالت اقتصادی و صدور 

 نمازسا ،ییدارا و دیقتصاا رموا )وزارت فاکتور الکترونیکی نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی ایران قرار دارد

مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالیاتی، چشم انداز روشنی را فراروی نظام مالیاتی . (1396ر،کشو مالیاتی رموا

مالیات در هزینه های جاری درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم  26در این ارتباط می توان به رشد متوسط بیش از  ایران قرار داده است،

سال گذشته  ۴درصد طی  9درصد به حدود  6درصد، و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از  ۴9درصد به  ۴1دولت از 

به  ه راهکارهای منطقی برای رفع چالش های موجود نظام مالیاتی ضروریئاشاره کرد. با این حال، همچنان آسیب شناسی نقاط ضعف و ارا

نظر می رسد. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات، دیدگاه ها و روش های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای 

 (.1396،بودجه و محاسبات مجلس (عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام های مالیاتی را تسهیل می نماید

 

 درآمدهاي مالياتی به ارقام بوجه عمومی:نسبت -۵-3
 اریتأثیرگذ نقش ها تمالیا باشند. می مدرآکا مالیاتی منظا دارای که توسعه لحا در یهارکشو برخی و یافته توسعه یهارکشو غلبا در

(.  بنابر گزارش بانک 1392د)نظری و فدایی،شو می تأمین ها تمالیا طریق از لتدو مالی منابع از توجهی قابل  سهم و نددار لتدو جهدبو در

 کاهش گذشته مشابه در سال های مدت نسبت به که  است. هزار میلیارد تومان رسیده 8/56به  96تا  اوایل سال درآمدهای دولت مرکزی 

. دهدمی تشکیل درآمدها سایر را آن درصد 1/2۴ و مالیاتی درآمدهای را آن درصد 75 /9 حدود دولت درآمدهای از. است داشته درصدی 3 /7

 0 /۴هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت  ۴3 /1درآمدهای مالیاتی دولت به حدود  عملکردها براساس این 

درصد  29 /6ماه نخست سال گذشته حدود  6درصدی داشته است. این در حالی است که براساس همین گزارش، درآمدهای مالیاتی دولت در 

 .مثبت بوده است

 /8شود که سهم مالیات مستقیم تقسیم می« مالیات غیرمستقیم»و « مالیات مستقیم»درآمدهای مالیاتی دولت نیز به دو دسته کلی 

گزارش دهد. براساس درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می ۴6 /2درصد از کل درآمدهای دولت و سهم مالیات غیرمستقیم 53

هزار میلیارد تومان بوده  23 /2توسط دولت،   (96)سال ماه نخست سال جاری 6های مستقیم گرفته شده در بانک مرکزی، مجموع مالیات

ها و درصدی داشته است. مالیات مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بردرآمد 5 /1که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 

درصد بوده  3درصد و  18 /2درصد،  32 /5به ترتیب  (96)سال که سهم این سه بخش تا پایان شهریور ماه سال جاریاست  ثروت مالیات بر

هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت  1۴0خست امسال، به حدود ماه ن 6دهد که مالیات اشخاص حقوقی در است. آمار منتشر شده نشان می

ماه  6دهد رشد مالیات اشخاص حقوقی درصد کاهش داشته است. این در حالی است که آمارها نشان می 1/12ماه نخست سال گذشته  6به 

دریافت شده از اشخاص  مالیات اهشدرصد بوده است. در نتیجه از میزان ک 26 /8معادل  9۴نسبت به مدت مشابه سال  95نخست سال 

 .ها تا پایان شهریور ماه امسال با کاهش مواجه بوده استتوان استنباط کرد که درآمدهای شرکتحقوقی می
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هزار میلیارد تومان بوده  19 /9، مبلغ 95های غیرمستقیم تا پایان تابستان سال دهد که جمع مالیاتمیعملکرد مالیاتی دولت نشان 

 /۴های غیرمستقیم شده برای مالیاتدهد مبلغ تصویبدرصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. آمارها نشان می 5 /6که رشد 

 .هزار میلیارد تومانی دارد 10 /5مبلغ محقق شده فاصله  هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب30

که قانون مالیات عمومیت داشته و همه باید مالیات داده و این اصل، از  می توان گفتاصل عمومی بودن مالیات در پایان در مورد  

شود. به هر حال یکی از اصول اساسی های عمومی که خود یک اصل اساسی حقوق عمومی است، ناشی میتساوی در بر عهده گرفتن هزینه

لیه کشورها ذکر شده است. اصل بعدی، اصل عدالت مالیاتی ها اصل تساوی افراد در مقابل مالیات است. این اصل در قوانین کدر وضع مالیات

بگیران دولتی و کنندگان( تعیین شوند. این دو اصل تکلیف حقوقها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مودیان )پرداختاست که مالیات

های بهداشت، آموزش، های بخشبه تامین هزینه کند و همه نسبتهای تولیدی و خدماتی و مشاغل و اصناف را مشخص میغیردولتی، شرکت

 .دفاع، امنیت و... مسوولیت دارند

 

 نسبت هزینه هاي وصول ماليات به درآمدهاي وصولی ماليات ها: -۵-4
شاخص نسبت هزینه های وصول مالیات ها به درآمدهای وصولی شاخص دیگری است که به وسیله آن می توان وضعیت و کارآمدی 

 نظام مالیاتی کشور را موزد بررسی قرار داد. 

نظام  ول در حوزهتامین درآمدهای مالیاتی در آینده، بدون تح انجام شده است،  سازمان امور مالیاتی کشوربنابر بررسی های که توسط  

هزار میلیارد  130مجموعا  96درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده سال  .مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی امکانپذیر نخواهد بود

د تومان هزار میلیار 23سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسالمی متولی وصول این درآمدها هستند و البته مبلغ که تومان است، 

درصد درآمدهای مالیاتی کشور تحقق یافت، در تحقق  97به اینکه سال گذشته حدود  با توجه  ت.ها اسمربوط به عوارض و سهم شهرداری

مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی سال  .این درآمدها، مالیات بر ارزش افزوده نقش پررنگ و موثرتری به نسبت سال های گذشته داشته است

از  95هزار میلیارد تومان بود و سال  87که مجموع پیش بینی درآمدهای مالیاتی سال گذشته  می باشد.هزار میلیارد تومان  83حدود  95

به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی، هم وظیفه ملی و هم وظیفه سازمانی است،  .با توجهجمله سال های درخشان نظام مالیاتی به شمار می رود

سازمان امور مالیاتی کشور، نظام مالیات . های کشور با کسری بودجه مواجه خواهد شدکامل درآمدهای مالیاتی، هزینهدر صورت عدم تحقق 

وصولی این بخش هم برابر با بخش مالیات های مستقیم بوده  معرفی کردند.بر ارزش افزوده را یکی از بخش های مهم و رو به توسعه سازمان 

دو مقوله مهم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد مالیات به مودیان پرداخت و با دقت  ت. عالوه بر این هاآن اسدر حال پیشی گرفتن از  همو 

سازمان امور مالیاتی  . نظر و تسریع در این دو زمینه، گام مهمی در جهت افزایش رضایتمندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برداشته شد

ا پیش قراول تحول نظام مالیاتی توصیف کرد و این طرح در سه بخش اصلی زیرساخت، بانک اطالعاتی کشور، همچنین طرح جامع مالیاتی ر

و با اجرای کامل این سیستم، عمال تمامی اطالعات منابع مالیاتی مربوط به یک  می باشد و سیستم نرم افزار یکپارچه مالیاتی در حال اجرا

با رسیدگی به پرونده  .گرددها براساس میزان ریسک نیز میسر میبندی پروندهو امکان طبقهقابل استفاده خواهد بود  به طور کاملپرونده 

درصد مودیان مورد پذیرش قرار خواهد  90درصد پرونده ها رسیدگی می شود و عمال اظهارنامه  10مالیاتی مودیان براساس ریسک، تنها 

که سیستم یکپارچه مالیاتی، آینده سازمان امور  با توجه به اینکه  .می شودگرفت که به این ترتیب در وقت و انرژی سازمان صرفه جویی 

کارکرد و فرایند مالیاتی به صورت الکترونیکی تحت این سیستم انجام خواهد شد که مهمترین آنها ثبت نام، ارایه  1۴مالیاتی است، حدود 

اینکه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر در دنیا منسوخ شده با تاکید بر  همچنین .اظهارنامه، وصول و اجرا، حسابرسی و ... است

عمده مالیات از حلقه های اول و مبادی ورودی کاال همچون گمرک اخذ می  بنابرایناست و اصوال چنین اقدامی منطقی و امکان پذیر نیست، 

سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به رای  .نهایی را بر عهده دارندشود و سایر حلقه ها وظیفه انتقال مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کننده 

این صندوق صرفا به منظور بکارگیری در نظام مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار نمی گیرد فروش، در خصوص الیحه صندوق مکانیزه 

بته کارکرد فرعی آن کمک به نظام مالیات بر ارزش افزوده می بلکه هدف اصلی از بکارگیری آن، شفاف سازی مبادالت اقتصادی در کشور و ال

با نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف، مودیان مالیاتی به سمت استفاده از صورتحساب حرکت خواهند کرد و  که.باشد

  .عمال فاکتورنویسی در کشور ترویج و نهادینه خواهد شد
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 عدم اجراي قوانين -۶
گوید: بزرگترین مشکل بخش تولید با سازمان امور مالیاتی عدم تمکین از قوانین می« دنیای اقتصاد»مدیران صنایع در این خصوص به 

 272ماده  ).5داندمالیاتی است به عبارت دیگر در برخی موارد سازمان امور مالیاتی قوانین موجود را با توجه به وضعیت فعلی به نفع خود نمی

 (ها الیاتقانون م

ی این اختیار داده شده که که بر اساس این ماده قانونی به سازمان امور مالیات ا نیز بیان می کندهقانون مالیات 218در این زمینه ماده 

ره سه بر اساس تبص های شخص حقیقی یا حقوقی اقدام کند امااگر به هر دلیلی نتوانست مالیات را اخذ کند، نسبت به ضبط اموال و دارایی

دهد که اگر این مالیات مربوط به واحد تولیدی است، سازمان مالیات اقدامی انجام دهد که منجر قانون، قانونگذار این اجازه را نمی 212ماده 

ت واحدهای افزایش مالیا .شودبه توقف تولید آن شود؛ هدف قانونگذار جلوگیری از توقف تولید است اما در عمل این ماده قانونی نیز رعایت نمی

اخالص داخلی به معنای و پایین بودن تولید ن می باشدتولیدی در شرایط رکود اقتصادی از دیگر مشکالت بخش تولید با سازمان امور مالیاتی 

ه دنبال افزایش درآمدهای اینکه بدون تردید دولت و قانونگذار ب با  ،کندضعیف بودن اقتصاد است؛ اما سازمان مالیات به این مسأله توجه نمی

شوند؛ راریان مالیاتی شناسایی میفهای مالیاتی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی هستند، با این حال تعداد اندکی از مالیاتی از طریق افزایش پایه

 .شود به سایر مؤدیان مالیاتی فشار وارد شودنمیاگرچه شناسایی فراریان مالیاتی دشوار است اما این امر دلیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اتی باید برای ازمان امور مالیقانون، س 272این ماده قانونی کنار گذاشته شده است؛ بر اساس ماده  9۴در اصالحیه جدید از سال  .ها قانون مالیات 272ماده  5

 .افتدها استناد کند و حسابرسی مجدد صورت نگیرد اما در عمل چنین اتفاقی نمیدریافت مالیات به گزارش حسابرسی شرکت
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 نتيجه گيري
های اقتصادی خود به منابع مالی نیازمند هستند. این منابع مالی درامدهای مالیاتی و غیر ها و مسئولیتدولت ها برای انجام مأموریت

ه مالیاتی تأمین می شود. در بررسی قوانین مالیاتی و مراحل اجرایی آن در جامعه، با یکسری موانع و مشکالتی مواجعه می باشد.  با توجه ب

درآمد و ثروت کشور، که نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را دارد بطوری که هر کس درآمد مالیات ابزاری است برای توزیع عادالنه اینکه 

 بیشتر و ثروت بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت کند. مهم ترین عاملی که می تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، مالیات است و تا

ن امیدی به اقتصاد یک کشور داشت. اجرای دقیق قوانین عادالنه اخذ مالیات در زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی توان چندا

جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلکه باعث کاهش تورم در اقتصاد نیز می شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی 

اتها تامین می شود در حالی که سهم مالیات در بودجه ایران طی ده درصد پرداخت های جاری دولت، از طریق مالی90در حال توسعه حدود 

درصد بوده است. طبق آمار درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی رقمی بسیار باالیی را به خود اختصاص می دهد این  33تا  25سال گذشته فقط 

درصد است. در کشور ما سود فعالیت های سوداگرانه  93ا درصد، کشورهای اتحادیه اروپ91استرالیا  درصد،9۴درصد، اتریش97رقم برای آمریکا 

به این دلیل که برای این فعالیت ها مالیات خاصی وضع نشده است بیش از فعالیت های تولیدی است که چاره آن مالیات بر ارزش افزوده 

اگری را کاهش می دهد عالوه بر این که درآمد است و بر اساس ارزش افزوده به آن مالیات تعلق می گیرد که این کار میل به فعالیت های سود

در این مسیر، بهره گیری از تجربیات، دیدگاه ها و روش های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با  دولت نیز بیشتر می شود.

. در بررسی انجام شده ضمن مطالعه یدکشورهای عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام های مالیاتی را تسهیل می نما

ضرورت توسعه نظام مالیاتی در تحقیقات انجام شده و همچنین با استفاده از اطالعات موجود می توان به این نتیجه رسید که با توجه به 

تعددی را در ساختار نظام مالیاتی راستای هدف ایجاد ساختار بودجه پایدار و متکی بر منابع داخلی، برنامه ها و اقدامات توسعه ای و اصالحی م

راهی جز مکانیزه کردن فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و که برای رسیدن با این مقاصد  حال اجرا است.خود در 

ه مجموعه ای از خدمات ئکاهش مراجعات مودیان، تسهیل در پرداخت مالیات و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ماموران مالیاتی و ارا

 .باشدمیهمه این اقدامات گامی موثر به سوی نظام مالیاتی مطلوب  وجود ندارد.الکترونیک به مودیان مالیاتی 

برای اجرای عدالت مالیاتی و شفاف سازی است. با اجرای این  مالیاتی، اجرای طرح جامع اطالعات مالیاتی، گام بزرگ سازمان همچنین

ش کارآیی نظام مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. عالوه بر طرح، ضمن افزای

 .اینها، عملکرد نظام مالیاتی برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است
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 منابع و مراجع
 (.گسترش فعالیتو کارایی حسابرسی مالیاتی در آلمان. نشریه حسابدار.1387آبائی، غالمعلی) [1]

 (.1396، )بودجه و محاسبات مجلس [2]

، ۴سال اول، شماره  ،مالی  دی وقتصاا یسیاست ها فصلنامه(. آسیب شناسی نظام مالیاتی ایران، 1392نظری، ع. فدایی، ا. ) [3]

 95-110ص

 یی.دارا و دیقتصاا رموا نمازسان تهران. ستاا در ودهفزا ارزش بر تمالیا سیربر (.1392م.)، ندوحمدا م.ر. ،علیخانی [۴]

 . رکشو مالیاتی منظا لتحو برنامه، (1396)رکشو مالیاتی رموا نمازسا ،ییدارا و دیقتصاا رموا وزارت [5]

 (1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب.) [6]

 (1395. )هاقانون مالیات 272ماده  [7]

 پژوهشهای آن. معاونت چالشهای و اهم ارزش افزوده بر مالیات عملکرد قانون اجمالی ، بررسی139۴عمومی، بخش مطالعات [8]

 1اقتصادی. ص

(. بررسی برخی از چالش هاو موانع قانون مالیات بر ارزش افزوده 1389سیدنورایی، سید محمدرضا؛ توتون چی ملکی، سعید) [9]

 صنف طاال و جواهردر ایران)مطالعه موردی فعاالن 
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