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به صورت خالصه، بودجه باید نشان دهندۀ همۀ دخل و خرج دولت باشد؛ یعنی باید همۀ درآمد ها و هزینه های 
دولت درسند بودجه تجمیع شده باشد. درواقع در فرایند تصویب بودجه، دولت از مجلس اجازه می گیرد که 
چه درآمدهایی داشته باشد و آن درآمدها را در چه جاهایی خرج کند. این موضوع که اجازۀ کسب درآمد و 
خرج کردن باید هر سال در قانون بودجه به تصویب مجلس برسد، نقش اساسی مجلس را در مقابل دولت 
نشان می دهد و اساساً یکی از کارهای اصلی مجلس تصویب بودجه و نظارت بر نحوۀ اجرای بودجه است. با  

توجه به نکات باال، یک اصل بدیهی آن است که نباید دولت هیچ خرجی خارج از بودجه داشته باشد.

11. بخش های بودجه. بخش های بودجه
به طور کلی بودجه دو قسمت دارد:

1. بودجۀ عمومی )بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی(:
این بودجه شامل منابع دولت و مصارف دولت است.

2. بودجۀ شرکت های دولتی:
بخش دیگری از بودجه که در قالب پیوست شمارۀ 3 به مجلس تقدیم می شود، بودجۀ شرکت های دولتی  است.

چند نکته در رابطه با بررسی بودجه شرکت های دولتی:
الف( عموماً مجلس وقت زیادی برای بررسی این بخش از بودجه نمی گذارد. این امر در کنار بزرگ بودن عدد 

بودجۀ شرکت ها )در مقایسه با بودجۀ عمومی( موجب نگرانی نمایندگان مجلس شده است.
ب( جنس بودجۀ شرکت ها با بودجۀ دستگاه ها کاماًل متفاوت است. بودجۀ دستگاه های دولتی، اعتباری  است که از خزانه

دریافت می کنند و صرف امور جاری خود می نمایند؛ اما بودجۀ شرکت ها از جنس گردش مالی شرکت است. 
ج( نکات فوق به این معنا نیست که مجلس بر بودجۀ شرکت ها نباید نظارتی داشته باشد. 

کتابچه های بودجهکتابچه های بودجه
معموال بودجۀ سالیانه در قالب چند کتابچه تهیه می شود. این کتابچه ها عبارتند از: مادۀ واحده و جداول کالن.

در این کتابچه، مادۀ واحده و تبصره های بودجه، جداول کالن و اصلی بودجه، جدول تفصیلی درآمد  های دولت، 
جدول بودجۀ هر دستگاه، جدول بودجۀ استان ها، ردیف های متفرقه و... ارائه می شود. همچنین الیحۀ بودجه 

دارای 4 پیوست است که به طور میانگین در 300 صفحه تهیه می شود.
پیوست ها:

پیوست 1: لیست طرح های عمرانی ملی
پیوست 2: جزئیات درآمد های دولت به تفکیک نوع و دستگاه وصول کننده

پیوست 3: بودجۀ شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
پیوست 4: اعتبارات دستگاه ها بر حسب برنامه و فعالیت؛ این پیوست که به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی 

بر عملکرد تهیه شده است، در آن مشخص شده که هر دستگاهی برای چه خروجی قرار است بودجه بگیرد.

دخل وخرج دولتدخل وخرج دولت

سیدحسین هژبری       ورودی99

عضو فعال انجمن مستقل در دانشکده

  دردر خانه ملت خانه ملت
بررسی کلی ساختار بودجه
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تبصره ها:
گفته  شد که در مادۀ واحده، تبصره های بودجه قرار داد ه می شود. عمدۀ وقت مجلس نیز به بررسی و تصویب 

تبصره ها اختصاص پیدا می کند. برخی تبصره ها اهمیت بیشتری دارند، از جمله:
تبصرۀ 1: به نحوۀ تقسیم منابع مربوط به صادرات نفت و گاز و میعانات  گازی می پردازد.

تبصرۀ 2: به نحوۀ واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود.
تبصرۀ 4: معموالً اجازۀ برداشت از صندوق توسعۀ ملی در این تبصره مطرح می شود.

تبصرۀ 12: معموالً در این تبصره، تصمیم دولت برای نحوۀ افزایش حقوق در سال آینده مشخص می شود.
تبصرۀ 14: به موضوع هدفمندی یارانه ها می پردازد.

22. شفافیت بودجه:. شفافیت بودجه:
در این جا به سه  محور از مواردی که منجر به عدم شفافیت بودجه می گردند بسنده می شود:

الف( بودجه های خارج از بودجه:
هر ساله برخی هزینه های دولت هر چند در میان تبصره ها قابل ردیابی هستند، اما در سقف بودجه و جداول 

مربوطه دیده نمی شود.
ب( وجود رقم »1«:

دولت  هزینه ها،  و  درآمد ها  برخی  برای  در واقع  ردیف ها ست.  برخی  در   1 رقم  وجود  بودجه،  رموز  از  یکی 
پیش بینی ارائه نداده و یک رقم 1 درج می کند. 

ج( تخصیص:
میزان تخصیص بودجه، طبیعتاً می تواند اختالف قابل توجهی با ارقام مصوب بودجه داشته باشد. نکتۀ مهم آن 

است که میزان و نحوۀ تخصیص ردیف ها در هنگام بررسی الیحه مشخص نیست.

33. منابع واقعی یا غیر واقعی:. منابع واقعی یا غیر واقعی:
یکی از مباحثی که در سال های اخیر در رابطه با الیحه های بودجه مطرح شده، بحث میزان واقعی بودن منابع 
و متعاقب آن، میزان »کسری بودجه« است. ارقام غیر واقعی این امر عمدتاً در 3 رکن زیر قابل تعقیب است:

الف( نفت ب( استقراض از صندوق توسعۀ ملی ج( اوراق پیش فروش نفت

44. نقش مجلس:. نقش مجلس:
به طور کلی الیحۀ بودجه در مجلس در 3 مرحله بررسی می شود: کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و 

صحن علنی.
طبیعتاً مرحلۀ اصلی بررسی الیحۀ بودجه در مجلس، در کمیسیون تلفیق است. در بررسی الیحه در کمیسیون 

تلفیق نیز ابتدا کلیات الیحه بررسی شده و در صورت تصویب کلیات، وارد جزئیات الیحه می شوند.

55. اصالح بودجه:. اصالح بودجه:
مشکل اصلی بودجه که شاید بتوان گفت آن را به امّ الفساد اقتصاد کشور تبدیل کرده است، »کسری بودجه« 
است. لذا اگر مجلس قصد اصالح بودجه را دارد، باید به کاهش کسری بودجه بپردازد. برای انجام آن دو 

راهکار وجود دارد که باید همزمان پیگیری شود: » کاهش هزینه ها« و به موازات آن »افزایش درآمد ها«
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در مسیر در مسیر 
شفافیتشفافیت

نرگس محمدی دوست          ورودی98

عضو فعال  انجمن مستقل در دانشکده

بودجـه ،مهم تریـن سـند مالـی کشـور، 
در صورتـی می توانـد باالتریـن کارایـی 
را داشته باشـد کـه دارای انضبـاط مالـی 
باشـد. منظـور از انضباط مالی این اسـت 
کـه درآمد هـا و مخـارج کشـور طـی یک 

سـال به هم  تـراز شـوند. 
اسـت  الزم  بودجـه  ترازشـدن  بـرای 
را  درآمد هـا  یـا  و  کاهـش  را  هزینه هـا 
افزایش دهیم. در بودجۀ 1400، اقداماتی 
بـرای افزایـش درآمدهـا صـورت گرفته  
کـه یکـی از آنهـا، افزایـش »درآمدهـای 
عایـدی از مالیات« اسـت. یکـی از نکات 
مثبـت ایـن کار، تمرکـز نداشـتن منابـع 
دریافتـی بر روی نفت اسـت که همیشـه 
به عنـوان یکی از معضالت اقتصـاد ایران 

می شـود. محسـوب 
اما صـرف دریافـت  مالیات کافی نیسـت 
و نهادهـای مربوطه، باید نظارت درسـت 
و دقیقـی بـر ایـن فراینـد داشته باشـند. 
اینجا سـت کـه از اصطالحـی بـا عنـوان 

یـاد می کنیم.  »شـفافیت« 

ــرای  ــه ب ــات صورت گرفت ــی اقدام بررس
شــفافیت منابــع مالیاتــی بودجــۀ 1400 
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چه چیزی باید شفاف شود؟چه چیزی باید شفاف شود؟
مهم ترین هدف از شفافیت بودجه 
و  جزئی  اطالعات  که  است  این 
و  درآمدها  فرایند  از  دقیق تری 
شفافیت  داشته باشیم.  هزینه ها 
اصلی  معیارهای  از  یکی  همواره 
بودجه نویسی و هر گونه برنامۀ مالی 
است.  اقتصاد  یک  پویایی  برای 
بودجه،  شفاف سازی  بحث  در  ما 
و  درآمد ها  شفاف کردن  دنبال  به 
در  هستیم.  هزینه  ها  شفاف کردن 
شفافیت،  از  منظور  مالیات  بحث 
مؤدیان  همه  پرداختی  بر  نظارت 
بودجۀ  در  همچنین  است.  مالیاتی  
1400، تدابیری اندیشیده شده تا 
کمترین میزان فرار های مالیاتی را 

شاهد باشیم.
نمایندگان مجلس،  تمام   شرکت های 
دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی 
کردند  مکلف  را  دولت  به  وابسته 
و هر  در طول سال 1400، متناوباً 
و  ثبت  به  نسبت  یک  بار  سه  ماه 
خود،  اطالعات  همۀ  به روزرسانی 
و  تابعه  مؤسسات  و  شرکت ها 
وابسته اقدام کنند. همچنین وزارت 
امور اقتصاد و دارایی، مکلف است 
امکان دسترسی به اطالعات سامانۀ 
برای  بر خط  صورت  به  را  مذکور 
اداری  برنامه و بودجه،  سازمان های 
محاسبات  دیوان  و  استخدامی  و 

کشور فراهم کند.

معافیت مالیاتی؟ دیگر بس است!معافیت مالیاتی؟ دیگر بس است!
امروزه شاهد عدم شفافیت در پرداخت مالیات در تعدادی از مشاغل پردرآمد 
هستیم. علی رغم اصالح ساختار بودجه و توسعۀ پایه های مالیاتی بر مبنای 
اسناد باالدستی، اعم از برنامۀ ششم توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مدنظر مقام معظم رهبری و سایر قوانین مربوط به آن، طبق گفتۀ مسئوالن 
اقتصادی کشور و کارشناسان، بیش از 50هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی 
در بخش های مختلف اقتصادی کشور گسترده شده است. اگر این گروه ها، 
اقدام به پرداخت مالیات حقۀ خود کنند، می توانند منبع عظیمی از درآمد را 
روانۀ دولت کرده و در نهایت باعث کاهش نا ترازی بودجه  شوند. برای حل 
این مشکل، بایستی به افزایش تسلط و کنترل حاکمیت بر تمامی فعالیت های 
اقتصادی پرداخت. سپس با حمایت از تشکیل و توانمند سازی جامعۀ مدنی و 
فعالیت های اتحادیه ای، به گروه های مختلف جامعه، حق ابراز وجود و پیگیری 

حقوق و مطالباتشان را داد تا عدالت اجتماعی تحقق یابد.

در نهایت اینکه هر  چند تجربه های نا موفق در اصالح ساختار بودجه بسیار 
بوده، اما می توان امید داشت امروزه که دولت درد تنگنا ی مالی را حس 
می کند، قدم های مؤثری در مسیر اصالح ساختار بودجه بردارد. پایداری در 
این مسیر، یادگیری از خطا ها و باز کردن یک به یک و با حوصلۀ گره های کالف 
بزرگ و در هم تنیدۀ کسری بودجه، برای دستیابی به نتیجۀ مطلوب ضروری  

است.
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کسری بودجه 
گریبان گیر  که  است  سال  سالیان 

شرایط  به خاطر  ایران  در  شده.  ایران  اقتصاد 
تورمی که بر اقتصاد حاکم است، همواره از »کسری بودجه« 

به عنوان یک شرایط مهلک و خطرساز یاد می شود؛ با این وجود 
نمی توان گفت که کسری بودجه یک عامل مطلقاً بد و زیان بار است. اگر 

کسری بودجه کنترل نشود یا صرف اموری شود که رشد و توسعۀ کشور را 
به همراه ندارد، در این شرایط می تواند کشور را در یک موقعیت بحرانی قرار دهد.

کسری بودجۀ موقت و اندک، خود یکی از سیاست های مالی دولت است، اما همان طور 
که اشاره شد دولت باید کنترل کنندۀ آن باشد و آن را به سمت رشد متغیر های اقتصادی 

هدایت کند.
به شدت  را  اقتصاد  که  مستمر  بودجۀ  کسری  آثار  به  بخواهیم  اگر 

تحت تأثیر قرار می دهد اشاره کنیم، موارد زیر حائز اهمیت هستند:

11.افزایش نرخ تورم:.افزایش نرخ تورم:
 ارتباط میان کسری بودجه و تورم، بستگی به تأمین کسری بودجه دارد.

کشور ها از لحاظ ارتباط بین کسری بودجه و افزایش نرخ تورم به سه 
دسته تقسیم می شوند: دستۀ اول کشورهایی هستند که با وجود کسری 
بودجۀ باال، نرخ تورم پایینی دارند. مانند فرانسه، ایتالیا و انگلستان. 
دستۀ دوم کشور هایی هستند که با وجود مازاد بودجه، نرخ تورم حتی 
نیز  مانند مکزیک و شیلی. دستۀ سوم  را تجربه کرده اند،  دو   رقمی 
یعنی  داشته اند.  مستقیمی  رابطه  بودجه  کسری  و  تورم  نرخ  بین 
مثالً زمانی که کسری بودجۀ باالیی داشته اند، تورم آنها نیز شدت 

یافته است؛ مانند رومانی و ترکیه.
ایران از کشور های دستۀ سوم است. زیرا به دلیل تحریم ها و 
خارجی،  استقراض  طریق  از  بودجه  کسری  تأمین  دشواری 
برداشت  ارزی  ذخیرۀ  حساب  از  می دهند  ترجیح  دولت ها 

کرده یا از بانک مرکزی استقراض کنند.
در  نتیجه، چون اسقراض و چاپ پول باعث افزایش پایۀ پولی و 

نقدینگی می شود، تورم نیز افزایش می یابد.

    شرحی بر بیماری مزمن    شرحی بر بیماری مزمن

هانیه سلحشور                  ورودی 98 کسری بودجه کسری بودجه

دبیر فرهنگی انجمن مستقل در دانشکده
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22.کاهش سرمایه گذاری:.کاهش سرمایه گذاری:
 اگر تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام 
افزایش  بانکی  اعتبارات  برای  این صورت چون تقاضای دولت  شود، در 
یافته، نرخ بهرۀ بانکی نیز افزایش می یابد و به تبع آن دسترسی بخش 
خصوصی به این اعتبارات و تسهیالت بانکی کاهش می یابد و این کاهش 

سرمایه گذاری بخش خصوصی را در پی دارد.

33.افزایش تعداد طرح های عمرانی نا تمام:.افزایش تعداد طرح های عمرانی نا تمام:
ماندن  نیمه کاره  بودجه،  کسری  آفات  دیگر  از   

طرح های عمرانی ا ست. دولت به دلیل کسری 
بخش های  بودجۀ  می کند  تالش  بودجه، 

موجب  این  و  دهد  کاهش  را  عمرانی 
این  ساخت و ساز  روند  شدن  طوالنی 
افزایش  موجب  قضیه  این  طرح ها ست. 
بهره بری،  کاهش  ساخت و ساز،  هزینه 

اتالف منابع و ... خواهد شد.

44.متکی شدن به منابع صندوق ارزی:.متکی شدن به منابع صندوق ارزی:  
یکی  شد،  اشاره  باال  در  که  همان طور 

در  به خصوص  دولت ها،  که  را ه هایی  از 
در نظر  بودجه  کسری  تأمین  برای  ایران، 

می گیرند، برداشت از صندوق ارزی  است. 
دولت ها  برای  بودجه  کسری  تأمین  هرچه 

راحت تر و بی دردسر تر باشد، کیفیت هزینه کرد 
آن منبع، پایین تر خواهد بود.

پرداخت  برای  صندوق  این  منابع  اگر  آن،  عالوه بر 
بدهی های دولت و پرداخت حقوق استفاده شود و در جهت 

ایجاد فعالیت های مولد اقتصادی نباشد، از اهداف این صندوق 
نیز دور خواهیم شد؛ زیرا همان طور که در اساس نامۀ صندوق تأمین توسعۀ 
ملی آمده از شرایط اعطای تسهیالت، ایجاد یک فعالیت مولد اقتصادی 

ا ست. 

البته این موارد، تنها بخشی از آثار کسری بودجۀ مدوام بر اقتصاد کالن 
کشور است.

سخن    پایانی...سخن    پایانی...  
و  بـاال  مسـائل  بـه  اشـاره 

آثارکسـری بودجه، به این معنی نیسـت 
که آنها الینحل هسـتند و دیگر امیدی نمی توان 

داشـت. زیرا ایران از لحاظ اقتصادی، کشـور بسـیار 
اشـاره  انقـالب  رهبـر  کـه  با ظرفیتی سـت. همان طـور 

کردنـد ایران از لحـاظ موقعیـت  جغرافیایـی و ژئوپلوتیکی، 
دسترسـی بـه بازارهای گسـترده و متنوع، دسترسـی به منابع 

طبیعـی استفاده نشـده، بهره مندی از منابع سرشـار انـرژی و .... 
کشـور ممتـاز و ویژه ای سـت.

اصـالح  بـرای  نیسـت.  نو ظهـور  اتفـاق  یـک  بودجـه  کسـری 
سـاختاری مسـأله کسـری بودجه، باید عالوه بر کاهـش هزینه های 
غیر ضـروری، افزایش یا برداشـتن معافیت های مالیاتـی بی مورد و 
بریـدن بند  نـاف اقتصاد از فـروش نفت خام، درآمد ها را نیز بیشـتر 
صـرف هزینه های عمرانی و زیر سـاخت ها کنیـم؛ زیرا اختصاص 
ایـن درآمد هـا به هزینه هـای جـاری مانند حقوق دسـتمزد ها، 

صرفـاً به طور مقطعی به مسـئله کسـری بودجـه می پردازد 
و به طـور ریشـه ای آن را حـل نمی کند. 

و  کارشناسـان  توصیـۀ  عملی کـردن  بـا  لـذا 
بهره بـرداری از ایـن ظرفیت های خـدادادی، 

داشـت؛  قـوی  اقتصـادی  می تـوان 
ان شاء اهلل.



گاهنامه عیار_ شماره 10_ فروردین 1400 99

چالش

مناطق آزادمناطق آزاد

ــه  ــه منطق ــار س ــرای اولین ب ــال 1372، ب س
آزاد در مناطــق چابهــار و جزایــر کیــش و 
ــذب  ــادرات، ج ــش ص ــدف افزای ــا ه ــم ب قش
ــوژی  ــال تکنول ــی و انتق ــرمایه  گذاری خارج س
ــید  ــی نکش ــد. طول ــود آمدن ــه وج ــران ب در ای
ــد، ارس  کــه در ســال 1382 ســه منطقــه ارون
ــه  ــو ب ــه ماک ــال 1389، منطق ــی و در س و انزل
ــد.  ــه گردی ــور اضاف ــق آزاد کش ــت مناط لیس
درحــال حاضــر 8 منطقــه آزاد و 65 منطقــه 
ــا 17  ــه تنه ــود دارد ک ــادی وج ــژه  ی اقتص وی
منطقــه ویــژه  ی اقتصادی فعال محســوب می شــوند.

اهداف تشکیل منطقه آزاد
تشکیل مناطق آزاد از جمله سیاست گذاری های 
رایج دنیا می باشد که هدف آن، محرومیت زدایی 
در  خارجی  سرمایه  گذاری  جذب  وسیله ی  به 
بورکراسی  دست وپاگیر  قوانین  عدم حضور 
درونی کشور است و همچنین محلی برای انتقال 
تکنولوژی و مکانی برای تسهیل در امر صادرات 

غیرنفتی تلقی می گردد. 
مناطق  کارنامه  ی سی ساله  در حیطه ی عمل، 
و  بررسی ها  می رسد.  نظر  به  بسیار سیاه  آزاد 
داده  است  نشان  امر  کارشناسان  واکاوی های 
کشور  صادرات  در  مناطق  این  نقش  که 
جذب  دیگر،  سوی  از  و  بوده  درصد   2 تنها 
درصد   5 به  حدوداً  خارجی  سرمایه گذاری 
درصد   3 از  کمتر  شغل  ایجاد  در  و  رسیده 
اسفناکی  ارقام  قاچاق  زمینه  در  بوده است! 
را  مناطق  این  اگر  که  به حدی  دیده  می شود، 
نیست. بیراهه  بنامیم،  ایران«  قاچاق  »دروازه 

دروازه قاچاق ایران
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، رقم 
ورود قاچاق به کشور به عدد 12.5میلیارد دالر 
 90 که  است  این  برانگیز تر  شوک  می رسد. 
درصد قاچاق کشور، یعنی حدود 11.5میلیارد 
دالر، از مناطق آزاد عبور می کند. علت این حجم 

عظیم از قاچاق چیست؟ 
به طور معمول، مناطق آزاد در دنیا کمتر از هزار 
هکتار وسعت دارند و به منظور جلوگیری از قاچاق، 
به طور کامل محصور و فنس کشی می گردند، اما 
در ایران وسعت مناطق آزاد چند ده هزار هکتار 
می باشد و این رقم در ماکو به 500 هزار هکتار 
این مناطق سبب  می رسد. وسعت گسترده   ی 
عدم فنس کشی کامل آن ها گردیده است و به 

جعفر صارمی                   ورودی 98
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گیت های  عدم استقرار  شاهد  آن،  تبع 
عدم نظارت  و  منسجم  خروج  و  ورود 

کامل گمرک بر این مناطق هستیم. 
به  ورود  راه  مستقیم،  مالیاتی  معافیت 
درون مرز های کشور را راحت تر کرده 
و کاال بدون پرداخت عوارض گمرکی 
از  سپس  می گردد،  آزاد  مناطق  وارد 
قانونی  صورت  به  یا  و  قاچاق  طریق 
توسط مسافرین تحت عنوان بار همراه 
مسافر، به سرزمین اصلی وارد می شود. 
بر اساس تخمین های زده شده، حدود 
روش  این  از  کاال  دالر  600میلیون 
قانونی بدون پرداخت مالیات و عوارض 
اصلی می  گردد.  وارد سرزمین  گمرکی 
علل مذکور، سبب کاهش هزینه فرصت 
این مناطق گردیده است و  قاچاق در 
طرق  از  قاچاق  برای  زیادی  جذابیت 
قانونی و غیرقانونی فراهم آورده است. 

فرار مالیاتی
طبق قانون رسمی کشور، با ثبت شرکت 
در مناطق آزاد، تا 20 سال معافیت از 
این  می  گیرد.  تعلق  به شرکت  مالیات 
انگیزه  ایجاد  و  تسهیل  برای  قانون 
برای سرمایه گذاری و محرومیت زدایی 
گردیده است  مصوب  مناطق  این  در 
این  آن،  بر  شده  وارد  اصلی  ایراد  اما 
الزاماً  شرکت  فعالیت  محل  که  است 
در  باشد؛  آزاد  منطقه  ی  در  نیست  نیاز 
شرکت های  ثبت  عظیم  سیل  نتیجه، 
صوری در این مناطق روانه  شده است. 
نبود شفافیت، عدم استقرار سامانه های 

نظارتی و خالء  های قانونی، فرار مالیاتی 
به این شیوه را تسری بخشیده است. 
در   ،1395 سال  در  تنها  مثال،  برای 
 2800 از  بیش  کیش  آزاد  منطقه 
با یک آدرس و یک کدپستی  شرکت 

ثبت شده است.

مالیات بر ارزش افزوده
از   )VAT( افزوده  ارزش  بر  مالیات 
جمله مالیات   های غیرمستقیم محسوب 
می گردد که مصرف کننده هنگام خرید 
به  است  موظف  خدمات  یا  و  کاال 
فروشنده پرداخت کند و فروشنده آن 
را به خزانه ی دولت انتقال دهد. مناطق 
از  درصدی  صد  معافیت  شامل  آزاد 
مالیات بر ارزش افزوده است. این امر 
و  کاال  زنجیره ی  عدم شفافیت  سبب 
قاچاق  راه  نتیجه  در  می شود.  خدمات 
را باز می کند و به واسطه ی آن، تولید 
گسترش  را  بی  عدالتی  و  تخریب  را 

می دهد. 
یازدهم،  مجلس  جدید  مصوبه ی  در 
معافیت   ،1400 بودجه  الیحه  درباره 
آزاد  افزوده  ی مناطق  بر ارزش  مالیات 
صورت  در  امر  این  شده است.  حذف 
می تواند  الزم،  زیرساخت های  وجود 
آزاد  مناطق  اصالح  برای  مفید  قدمی 
محسوب گردد. به واسطه ی این مالیات، 
زنجیره ی کاال و خدمات شفاف می گردد 
کسری  از  بخشی  دیگر،  سوی  از  و 
بودجه ی دولت پوشش داده خواهد شد. 
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تحریم های بین المللی علیه ایران، سال ها هست که درآمدهای حاصله از منابع نفتی را به شدت مورد 
تاثیر خودش قرار داده و با توجه به اتکای بخش قابل توجهی از منابع عمومی بودجه هر ساله به 
این درآمدها و همچنین چالش هایی که در پی نوسانات شدید قیمت های نفتی با آن مواجه هستیم، 
ضرورت اخذ تصمیم های مناسب برای رسیدن کشور به درآمدهای پایدار را بیشتر احساس می کنیم. 
عمدتا دولت ها به دلیل هزینه اقتصاد سیاسی کمتر، از طریق استقراض از بانک مرکزی این کسری 
بودجه را پوشش می دهند و این در حالی هست که تورم ناشی از افزایش پایه پولی و متعاقب آن 

نقدینگی، فشار بیشتری را بر طبقه های محروم جامعه وارد می کند.
مالیاتی  افزایش درآمدهای  منابع درآمدهایی که الزم هست موکدا بهش توجه شود،  این  از  یکی 
می باشد که در صورت اجرای درست اصول آن، شاهد آثار ناخوشایندی همچون ایجاد تورم اقتصادی 
نخواهیم بود. مالیات در کشورهای توسعه یافته نه تنها از ابزارهای مهم تامین مالی دولت ها محسوب 
می شود، بلکه نقش مهمی را در راستای اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی مدنظر کشورها ایفا می کند.

نگاهی کوتاه بر ضرورت افزایش منابع مالیاتی

مجتبی شهرابی              ورودی 97
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وضعیت درآمدهای مالیاتیوضعیت درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی هر سال، بر اساس 

سال  در  اقتصادی  فعاالن  که  عملکردی 
عامل  دو  و  می شود  محاسبه  داشته اند،  گذشته 
متغیر تورم و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، بر 
افزایش این درآمدهای تاثیرگذار خواهد بود. به طور 
کلی، مالیات ها به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم 
تقسیم بندی شده است و در ادامه هم به برخی از 
تغییرات مهمی که در بودجه سال آتی برای مالیات های 
مستقیم )شامل مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت 

و مالیات اشخاص حقوقی( اعمال شده، می پردازیم.
به  مربوط  فعالیت های  بودجه،  قانون  مصوبه  طبق 
از  هنری  فعالیت های  و  درسی  کمک  انتشارات 
قبیل بازیگری، دارای درآمدی تا سقف 200میلیون 
تومان معاف از پرداخت مالیات محسوب می شوند 
و بر اساس قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی با 
درآمد بیش از سقف تعیین شده مکلف به پرداخت 
مالیات هستند. همچنین معافیت مالیاتی موسسات 

کنکور دانشگاه ها نیز برداشته شد.
بیش  با  اینفلوئنسرهایی  که  درآمدی  پس  این  از 
از 500هزار دنبال کننده از محل تبلیغات دارند هم 

مشمول پرداخت مالیات می شود.
از پرداخت مالیات مستثنی  نیز  پزشکان و قضات 
پایانه های  از  استفاده  لزوم  به  توجه  با  و  نشدند 
فروشگاهی برای شفافیت درآمدشان، باید 10 درصد 

از حقوق خود را به عنوان مالیات در نظر بگیرند.
خودروهای  برای  نیز  ثروت  بر  مالیات  بخش  در 
لوکسی که تا پایان سال 1400 ارزش آن ها به بیش 
از یک میلیارد تومان می رسد هم مالیاتی وضع شده 
است و در درآمدهای حاصله از مالیات  بر واحدهای 
مسکونی خالی نیز از 200میلیارد تومان، با 10 برابر 

افزایش، به 2هزار میلیارد تومان رسیده است.
تومان،  4میلیون  سقف  تا  دولتی  کارمندان  حقوق 
و  زیربنایی  پروژه های  در  مردمی  سرمایه گذاران 
نیز در سال  از کرونا  همچنین مشاغل آسیب دیده 

آینده معاف از پرداخت مالیات هستند.

راهکارهایی برای افزایش منابع مالیاتیراهکارهایی برای افزایش منابع مالیاتی
سایر کشورها، به ندرت از معافیت های مالیاتی برای 
و  می کنند  استفاده  متنوع  فعالیت های  از  حمایت 
دلیلش هم این هست که معافیت های غیرهدفمند، 
منجر به کوشش گروه های مختلف برای معاف شدن 
از پرداخت مالیات و همچنین باعث عدم شفافیت 
نیز  ایران  در  می شود.  معاف شده  فعالیت های  در 
از  که  دارد  وجود  گوناگونی  مالیاتی  معافیت های 
سپرده های  سود  معافیت  به  می توان  آن ها  جمله 
بانکی، صادرات برخی از موادخام و نهاده های تولید 
و درآمدهای فعاالن اقتصادی مناطق آزاد تجاری و 
... اشاره نمود. بیشتر این معافیت های مالیاتی که 
همیشگی، غیرمشروط و بدون هدف هست، نه تنها 
درآمدهای  از  توجهی  قابل  بخش  کاهش  موجب 
مالیاتی می شود؛ بلکه در عمل نیز باعث ناکارآمدی 
سیستم بازتوضیع درآمدی که یکی از اهداف نظام 

مالیاتی هم هست، محسوب می شود. 
تعیین پایه های مالیاتی جدید نیز از عواملی هست 
که موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و از 
جمله پایه های مالیاتی مهمی که می تواند در جهت 
کاهش  همچنین  و  درآمدها  این  بیشتر  پوشش 
بر  مالیات  شود،  واقع  تاثیرگذار  طبقاتی  فاصله 
مجموع ثروت می باشد. در این پایه مالیاتی ، به جای 
مالیات بر دارایی های جداگانه می توان به شناسایی 
دقیق تر دارایی های در اختیار هر فرد و مالیات ستانی 
عادالنه تر رسید. همچنین در بعضی از کشورها نیز 
عالوه بر مالیاتی که بر ثروت وضع می شود، مالیات 

بر دارایی های دیگر را نیز اخذ می کنند.
مالیاتی  فرار  پدیده  با  مناسب  مقابله  صورت  در 
مالیاتی،  جدید  پایه  های  کردن  لحاظ  همچنین  و 
کاهش معافیت ها و افزایش نرخ ها در احکام بودجه، 

می توانیم شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی باشیم.



کارگران مشغول کارند!

بـاز هـم ماه هـای آخـر سـال فـرا 
دسـتمزد  حداقـل  بحـث  و  رسـید 
کارگـران بـاال گرفـت. گروهـی بـا 
اصـل قضیـه مخالفنـد و بـا توجـه 
بـه شـرایط کنونـی کشـور، تعیین 
پایمال کـردن  را  دسـتمزد  حداقـل 
حقـوق کارگـران و دلیـل افزایـش 
دیگـر  گـروه  می داننـد.  بیـکاری 
نیـز، بـا افزایـش حداقل دسـتمزد 
کارگـران موافـق و آن را هم جهت با 
رفـاه آن هـا و به نفـع صنایع کشـور 

می بیننـد.
اقتصـاد یـک علـم تحلیلی اسـت؛ 
همان گونـه کـه گریگـوری منکیـو 
در اوایـل کتـاب کلیـات اقتصـاد به 
نقـل از برنارد شـاو می نویسـد:»اگر 
یـک جـا  در  اقتصاددانـان  تمامـی 
جمـع شـوند، هرگـز بـه نتیجـه ای 
مشـترک نخواهنـد رسـید.«  زیـرا

اقتصـاد در شـرایط مختلـف متفاوت 
اسـت و ممکن اسـت نتـوان الگوی 
ثابتـی بـرای اداره اقتصـاد کشـورها 
اجـازه دهیـد بی طرفانـه  داد. پـس 
ادعاهـای فـوق را بـه شـکل خالصه 
برایتـان توضیـح دهیـم و در آخـر به 

بیـان پیشـنهاد خـود بپردازیم.
در دیدگاه اول، معتقدند خاستگاه این 
قانـون بـه تفکـرات نژادپرسـتانه ی 
برمی گـردد.  بیسـتم  قـرن  اوایـل 
بـه عبارتـی، تدویـن آن سـبب کنار 
مهاجـری  کارگـران  گذاشته شـدن 
دسـتمزد  درخواسـت  بـا  کـه  شـد 
کمتـر، کار را از مردم بومی آن منطقه 

می ربودنـد.
امـا بزرگتریـن قربانیان ایـن قانون، 
نه کارگـران و نـه کارفرمایانند، بلکه 
بیکارانـی هسـتند که مهارت و سـن 
کمتری داشته و در کارشان مبتدی اند؛ 
زیـرا کارفرمـا ترجیـح می دهـد کـه  
حداقـل دسـتمزد را بـه افـراد دارای 
مهـارت و سـابقه ی بیشـتر بدهـد. 

بنابرایـن، ایـن قشـر کـه صنـف و 
اتحادیه ی خاصـی ندارند و هیچ نهاد 
رسـمی آن هـا را حمایـت نمی کنـد، 
می گردنـد.  متضـرر  قانـون  ایـن  از 
ایـن قانـون باعـث ایجـاد بازارهای 
وقتـی  زیـرا  می شـود؛  غیررسـمی 
کارفرمـا نمی توانـد از پـس حداقـل 
دسـتمزد کارگران خود بربیاید، آن ها 
ناچـاراً بـه بازارهای غیررسـمی روی 
می آورنـد کـه در آن نـه بیمـه  و حـق 
اعتراضی وجـود دارد و نـه نهادی که 

از حقوقشـان دفـاع کنـد.
در دیـدگاه دوم، معتقدنـد که حداقل 
دسـتمزد از اخراج بلندمدت کارگران 
جلوگیـری می کنـد؛ زیـرا در صـورت 
برابر بـودن دسـتمزد، کارفرما تمایل 
بـا  کارگـر  بـا  ادامـه همـکاری  بـه 
تجربـه  را دارد تا اینکـه فرد جدیدی 
اسـتخدام شـود و از اول شـروع بـه 

آموختن  کنـد.
افزایـش حداقـل  ایـن دیـدگاه،  در 
دسـتمزد تاثیر چندانـی روی بیکاری 

علی چمن آرا                      ورودی99

عضو فعال  انجمن مستقل در دانشکده
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در صنایـع گوناگون و مناطق مختلف 
وارد مذاکره با یکدیگر شـده و نهایتاً 
به یـک عدد خـاص می رسـند؛ این 
عـدد باید منافـع دو طرف را تضمین 
کنـد زیـرا در ایـن حالـت کارفرمـا 
نیـز می توانـد کارگـری را کـه به آن 

احتیاجـی ندارد، اخـراج کند.
نمی نشـیند  بیـکار  دولـت  امـا 
بـرای  آن  حمایتـی  چتـر  و 
قانـون  ایـن  از  کـه  افـرادی 
می شـود؛ بـاز  دیده انـد،  آسـیب 

 به طـوری کـه افـراد آسـیب دیده 
آن هـا  از  و  می کنـد  شناسـایی  را 
حمایـت مالـی، روحـی و همچنین 
بازآمـوزی و مهارت افزایـی انجـام 
وارد  دوبـاره  بتواننـد  تـا  می دهـد 

بـازار کار شـوند.
شـاید ایـن پیشـنهاد در نـگاه اول 
بـرای دولـت هزینه بـر باشـد، ولی 
در بلندمـدت تاثیر انکارناپذیری در 
توسـعه ی اقتصادی کشـور خواهد 

داشت.

دسـتمزد کمتـر، شـغلی کـه در آن 
مهارتـی ندارنـد را انتخـاب نکننـد.
در صـورت عدم اجـرای ایـن قانون، 
وقتـی سـایر متغیرها، ماننـد قیمت 
مواد اولیه توسـط تولیدکننده تعیین 
نمی شـود و مقـدار آن نسـبتاً ثابـت 
اسـت، در زمـان فشـار اقتصـادی، 
تنهـا متغیری کـه کارفرمـا می تواند 
آن را کاهش دهد، دسـتمزد کارگران 
اسـت و بدیـن ترتیب آن هـا باز هم 

می شـوند. متضرر 

اما پیشنهاد مااما پیشنهاد ما
همگـی موافقیم کـه شـرایط فعلی 
قشـر کارگـر ما مناسـب نیسـت و 
بایـد این اوضـاع تغییر کنـد. اگرچه 
در اکثـر کشـورهای دنیا ایـن قانون 
از کمـی  درصـد  امـا  دارد،  وجـود 

کارگران آن ها شـامل این دسـتمزد 
حداقلـی می شـوند؛ دقیقـاً برخالف 
کشـور مـا.  اسـتفاده از بـازار آزاد، 
راه حـل گـروه اول برای این مشـکل 
اسـت؛ امـا آیـا بـازار آزاد در جمیـع 

پاسخگوسـت؟  موارد 

در  انحصارگـر  یـک  کنیـد  فـرض 
تعییـن قیمـت آزاد باشـد، در ایـن 
صـورت او می توانـد مـردم را بـرای 
تأمیـن این کاال بـه دردسـر بیاندازد.
می تواند  که  نوآورانه ای  شرایط 
باشد،  مناسب  ما  کشور  در 
است؛  دیدگاه  دو  این  از  تلفیقی 
خواهیم  دستمزد  حداقل  ما  یعنی 
داشت، اما این توسط دولت تعیین 
نمی شود. بلکه اتحادیه ها، صنف های 
کارگری و کارفرما فعال می شوند و
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نـدارد؛ اگرچه کارفرمـا به دلیل وجود 
ایـن قانـون ممکـن اسـت کارگـر 
کم مهـارت را کنـار بگـذارد، امـا از 
طرفی به دنبـال اسـتفاده از بهترین 
نیروهـای کار اسـت و ایـن موضوع 
بهـره وری را بـرای آن شـرکت یـا 
نهـاد بـاال می بـرد. ایـن بهـره وری 
باعـث افزایـش تقاضـا و پویایـی 
اقتصـاد می شـود و اثـر بیکارشـدن 
آن افـراد را از بین می بـرد. از طرفی 
نیـز، اجـرای ایـن قانـون موجـب 
می شـود تـا افـراد به سـمت  کاری 
را  الزم  مهـارت  آن  در  کـه  برونـد 
بـه دلیـل گرفتـن دارنـد و صرفـاً 



کلام امام
ــا در  ــی اقتصــاد ]الزم اســت[. م ــه حــّل مســائل اصل ــن ب پرداخت
ــگاه ها  ــم؛ دانش ــاد داری ــه ی اقتص ــی در زمین ــائل فراوان ــور مس کش

ــد. ــل کنن ــا را[ ح ــد و ]آن ه ــا کار کنن ــد روی این ه می توانن
ــای  ــا نیازه ــب ب ــر و متناس ــاّق و مبتک ــانی خ ــروی انس ــت نی تربی
ــئله ی  ــی و مس ــام بانک ــن نظ ــورد همی ــی در م ــروز و کار علم ام
ــه ی  ــا اآلن در زمین ــت. م ــا اس ــکات م ــا مش ــزی؛ این ه بودجه ری
بودجه ریــزی واقعــاً  مشــکل داریــم. بنــده هــم، ســفارش کــرده ام، 
تأکیــد هــم کــرده ام، چهــار مــاه هــم از اّول ســال فرصــت دادیــم 
ــب  ــد؛ خ ــاح کنی ــه را اص ــام بودج ــاه، نظ ــار م ــن چه ــه در ای ک
ــگاه ها  ــد دانش ــن را بای ــود دارد؛ ای ــی وج ــره علم ــر. گ ــده دیگ  نش
ــاه  ــت. م ــور اس ــن  ج ــم همی ــا ه ــی م ــام بانک ــد؛ در نظ ــل کنن ح
ــد  ــه دارم، می آین ــتاد جلس ــجو و اس ــا دانش ــن ب ــه م ــا ک رمضان ه
اینجــا ســاعت ها صحبــت می کننــد، نظــرات بســیار خوبــی را 
ابــراز می کننــد؛ نــه فقــط اســاتید، حّتــی دانشــجویان؛ دانشــجوی 
ــت  ــا صحب ــد اینج ــری می آین ــجوی دکت ــد،  دانش ــی ارش کارشناس
ــد از  ــتفاده می کن ــان اس ــه انس ــد ک ــی می زنن ــد، حرف های می کنن
ــد،  ــم؛ صاحب نظرن ــتفاده می کن ــاً  اس ــده واقع ــا؛ بن ــن حرف ه ای
ــتفاده  ــا اس ــی از این ه ــتگاه های دولت ــد؛ دس ــل کنن ــد ح می توانن

ــد. ــدام کنن ــم اق ــا ه ــد و این ه ــا بخواهن ــد، از این ه کنن
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