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مجلس سهم مالیات در درآمدهای دولت را افزایش داد

سرمقاله

امیدی تازه
برای احیای خلیج گرگان
یادداشتهای امروز

م با ماست
تصمی 
که کدام راه را انتخاب کنیم
یک بام و دو هوای
اقتصاد بازار
ضرورت بازنگری در
سیاستهای تولید
رکوردشکنی مزد ۱۴۰۰
و چالش همیشگی تورم
گفتو گو

رضا دادیم
گرچه رضایت نداریم
تحلیل روز
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کنترل کسری بودجه به امید مالیات

بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت برای تامین مخارج خود اتکای بیشتری
به مالیات نداش��ته باشد ،نمیتوان مش��کالتی مانند تورم افسارگسیخته و کسریهای کالن
بودج��های را حل کرد .این عده که عموما به سیس��تم مالیاتس��تانی در ای��ران نقد دارند ،به
فرارهای مالیاتی در کش��ور اش��اره کرده و آن را عاملی برای افزایش فاصله طبقاتی و ناعدالتی

میدانند .این دسته از صاحبنظران ظرفیت مالیاتی اقتصاد ایران را بهمراتب از آنچه در حال
حاضر اخذ میشود ،باالتر دانسته و اصالح این رویه را یکی از اولویتهای اساسی دولت تعریف
میکنند .نگاه دیگری هم در این بین مطرح اس��ت و اصل را بر دموکراس��ی گذاش��ته و معتقد
اس��ت مالیات پایههای پاس��خگویی دولتها به مردم را مس��تحکمتر میکند ،چراکه وقتی

دولتی برای تامین هزینههای خود به مالیاتی که از مردم میگیرد متکی باشد ،قطعا چارهای
غیر از پاس��خگویی در برابر اذهان عمومی ندارد .دولت نیز ظاهرا در الیحه بودجه  ۱۴۰۰این
اصل را در نظر گرفته و س��هم درآمدهای مالیاتی را نس��بت به سالهای پیش از  ۹۹با افزایش
چشمگیری همراه ساخته است.
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احتمال تحقق مالیاتها
یک تحلیل نشان میدهد اگر در سال آینده مقابله با فرار
مالیاتی به ش��کل کاملی صورت بگیرد درآمدهای مالیاتی
در کش��ور میتواند به نحو ش��گفتآوری نسبت به امسال
افزایش پیدا کند.
3

بازار پوشاک در بزنگاه نوروز
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بیش از رقم بودجه

