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از تحقق درآمد مالیاتی بودجه ۱۴۰۰نشان داد

احتمال تحقق مالیاتها بیش از رقم بودجه
امیرعب�اسآذرم وند :یک تحلیل نش�ان میدهد اگر در س�ال آینده مقابله با
فرار مالیاتی به ش�کل کاملی صورت بگیرد جذب درآمدهای مالیاتی در کش�ور
میتواند به نحو ش�گفتآوری نسبت به امس�ال افزایش پیدا کند .همچنین اگر
مالیاتستانی به وضع کنونی هم ادامه پیدا کند باز هم مالیاتی که در سال آینده
اخذ میش�ود میتواند بیش از ارقام پیشبینی شده در قانون بودجه  ۱۴۰۰باشد.
در این میان سهم باالی معافیتهای مالیاتی میتواند پاشنه آشیل شفافسازی
و رقابت�ی کردن فضای اقتصادی حاکم بر ایران ش�ود و ب�ه همین دلیل ضروری
اس�ت در مقابل این روند سیاس�تی اصولی اتخاذ ش�ود .بهویژه معافیت مالیاتی
برای کش�اورزان بزرگ و همچنین مناطق آزاد تجاری-صنعتی در عمل نش�ان

مالیات در اقتصادهای پیشرفته و ایران

ب��ا توجه به رک��ود تورمی و همهگیری ویروس کرونا در س��الهای
 ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰و برطب��ق ب��رآورد مرکز پژوهشهای مجلس رش��د
اقتصادی در سال  ۹۹حدود  ۰.۵درصد خواهد بود.

افزایش سهم مالیات به نیمی از هزینهها
از آنج��ا که ممکن اس��ت در س��ال آینده هم مانند امس��ال
تحریمها ادامه داشته باشند ،ضروری است تا جایی که ممکن
است از اتکا به درآمدهای نفتی در منابع عمومی فاصله گرفته
و به درآمدهای مالیاتی روی آورده ش��ود .درآمدهای مالیاتی،
درآمدهایی پایدار برای کش��ور هس��تند که در صورت اجرای
درست اصول مالیاتی ،آثار نامناسبی همچون تورم برای اقتصاد
ندارد.
ب��ر همین اس��اس ،ضرورت دارد از مش��کالت پیشآمده در
مس��یر ف��روش نفت ،اس��تفاده کرد و به ج��ای روی آوردن به
استقراض و استفاده از منابع آینده به درآمدهای مالیاتی متکی
بود .مسیر درونزایی اقتصاد نیز از این رهگذر محقق میشود.
اما در الیحه بودجه  ۱۴۰۰سهم درآمدهای مالیاتی پایینترین
نس��بت در سالهای گذش��ته رسیده و تنها  ۲۷درصد از منابع
بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود.
این در حالی اس��ت که براس��اس قانون برنامه ششم توسعه

درآمد  ۲۴۷هزار میلیاردی مالیات محقق میشود؟
در الیحه بودجه س��ال آینده مع��ادل  ۲۴۷هزار و
 ۹۰۰میلی��ارد توم��ان بهعنوان درآمده��ای مالیاتی
پیشبینی شده است.
این رقم نس��بت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب
در قانون بودجه امسال که  ۲۰۴هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان بوده از رشدی  ۲۱درصد برخوردار بوده است.
ب��ا توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی و
سایر شرایط اقتصادی ،پیشبینی میشود کل وصول
درآمدهای مالیاتی امس��ال ح��دود  ۱۹۶هزار و ۹۰۰
میلیارد تومان باشد.

مالیات بر ثروت و دارایی از پایههای مالیاتی رایج در جهان است .مالیات بر دارایی
مالیاتی اس��ت که بر داراییهای ناش��ی از مالکیت بخش خصوصی وضع میشود و
داراییهایی مانند زمین ،ساختمان ،ماشینآالت و سایر داراییهای حقیقی مانند
خودرو ،قایق ،اموال بنگاهها و ...را ش��امل میش��ود .به گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ش��ورای اس�لامی ،این مالیات در اغلب کشورهای اروپایی و آسیایی وجود
دارد .سهم مالیات بر دارایی در کشورهای توسعهیافته رو به افزایش است که نشان
میدهد کش��ورها برای کاهش فاصله طبقاتی و پوشش درآمدهای مالیاتی هرچه
بیشتر به سمت این پایه مالیاتی حرکت میکنند.
اینک��ه ای��ن مالیات بر چه نوع از داراییها وضع میش��ود در هر کش��ور متفاوت
اس��ت اما درباره دارایی زمین و س��اختمان بیشتر کشورهای مشترک هستند .در

فهرست بلندباالی معافیتها

بررسی تجارب دیگر کشورها حاکی از آن است که مالیات بر سود
س��پردههای بانکی یکی از مهمترین مالیاتها در اش��کال مختلف
پسانداز است.
یک��ی از مس��ائل اقتصاد ایران ،ب��اال بودن تقاضای س��رمایه در
گردش بنگاهها در مقایس��ه با متوس��ط جهانی (حداقل ۴برابر) و
حتی کشورهای منطقه (بیش از  ۲برابر) است .باال بودن نیاز مالی
بنگاهه��ا ریش��ه در عوام��ل مختلفی دارد که یک��ی از آنها معافیت
مالیاتی س��ود سپردههای بنگاهها یا به طور کلی اشخاص حقوقی،
موضوع ماده  ۱۴۵قانون مالیاتهای مس��تقیم است .این در حالی

دولت مکلف بود تا س��ال  ۱۴۰۰س��هم درآمده��ای مالیاتی از
مناب��ع را به  ۴۹.۸درصد افزایش ده��د .درواقع از قانون برنامه
ششم تخطی شده و به جای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی،
این سهم کاهش یافته است.

همین راستا یکی از اقدامات مجلس شورای اسالمی در بودجه  ،۹۹وضع مالیات بر
برخی داراییها چون واحد مس��کونی و خودرو بوده که امیدواریم در قانون بودجه
امسال نیز چنین شود .درباره مالیات بر مجموع ثروت نیز نظریات و تجارب جهانی
فراوانی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به مطالعات توماس پیکتی اشاره کرد
که برای چالشهای جهانی نابرابری اقتصادی و اجتماعی ،ایدهای مش��ابه مالیات
ب��ر مجم��وع ثروت را مط��رح میکند .مالیات بر مجموع ث��روت به جای مالیات بر
داراییهای جداگانه میتواند به شناس��ایی دقیقتر داراییهای در اختیار هر فرد و
مالیاتس��تانی عادالنهتر منجر ش��ود؛ هرچند در برخی از کشورها عالوهبر مالیات
بر ثروت ،مالیات بر داراییهای دیگر به صورت مضاعف اخذ میش��ود .این الگوی
مالیاتی در کشورهایی چون کانادا و فرانسه به اجرا درآمده است.

معافیت مالیاتی بخش کشاورزی ،سیاستی شکستخورده
اس��ت که س��ود تس��هیالت پرداختی به بانکها ،هزینه قابلقبول
مالیات��ی تلقی میش��ود .این رویه مالیاتس��تانی در نظام مالیاتی
کش��ور در کنار تفاوت اندک نرخ س��ود تسهیالت و سپرده ،بنگاهها
را به این س��مت س��وق میدهد که حتی اگر منابع نقد کافی برای
س��رمایهگذاری داخلی شرکتها دارند ،آن را سپردهگذاری کرده و
از بانک تسهیالت دریافت کنند .برای مثال ،فرض کنید یک بنگاه
 ۱۰۰واحد منابع نقد و همین مقدار نیاز به تامین مالی خرید مواد
اولیه دارد ،محاسبات نشان میدهد با نرخ سود سپرده  ۱۵درصد و
نرخ سود تسهیالت  ۱۸درصد و نرخ مالیات  ۲۵درصد ،برای بنگاه
بهصرفه اس��ت که از منابع داخلی ش��رکت استفاده نکند و تقاضای
تسهیالت کند.
این مس��ئله را میتوان یکی از مصادیق اخاللهایی دانس��ت که
ت چراکه این
از سوی نظام مالیاتستانی در اقتصاد ایجاد شده اس 
شیوه مالیاتستانی موجب خروج منابع از شرکتها و مزیت تامین
مالی بدهیمحور به جای استفاده از تامین مالی داخلی شده است.
انتظار میرود با حذف این معافیت مالیاتی و سایر زمینههای خروج
منابع نقد از ش��رکتها ،س��رمایهگذاری با استفاده از منابع داخلی
ش��رکتها افزایش یافته و تقاضا برای تسهیالت سرمایه در گردش
کاهش یابد .البته یکی دیگر از پیامدهای مثبت این اصالح ،با فرض
نرخ مالیات  ۱۰درصدی بر س��ود سپرده اشخاص حقوقی ،افزایش
درآمدهای مالیاتی دولت به اندازه  ۹هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مالیات بر درآمد حاصل از کشاورزی سابقه طوالنی در جهان
دارد .در قوانی��ن مالیات��ی ایران نیز تا پیش از س��ال  ۶۶از این
بخش مالیات اخذ میشد اما آن سال درآمد بخش کشاورزی
به طور کلی معاف از مالیات تشخیص داده شد .گرچه بنا بوده
این معافیت فقط تا سال  ۷۲برقرار باشد و سپس مقرر شده بود
دولت حداکثر تا پایان برنامه س��وم توس��عه الیحه اصالح ماده
 ۸۱قان��ون مالیاتهای مس��تقیم را ارائه دهد اما تاکنون هیچ
یک از دولتها الیحهای برای اصالح معافیت درآمد کشاورزی
ارائه نکرده است.
در بررس��ی تج��ارب مختلف جهان ،تعداد کش��ورهایی که
بخ��ش کش��اورزی را مع��اف از مالیات کردهاند بس��یار ناچیز
اس��ت .در مقاب��ل بس��یاری از کش��ورها بخش کش��اورزی را
مش��مول مالیاتهای مختلفی چون مالیات بر درآمد ،مالیات
ب��ر ارزش افزوده و ...قرار میدهن د چراکه در اس��اس معافیت
کامل یک بخش اقتصاد خالف عدالت مالیاتی و گاهی موجب
فرار مالیاتی میش��ود .معموال قوانین مالیاتی کش��ورها برای
اشخاص حقوقی بخش کشاورزی سختگیرانهتر از کشاورزان
خرد و حقیقی اس��ت .در بس��یاری از کشورها با درنظر گرفتن
معافیته��ای محدود و امتیازات مالیاتی خاص از کش��اورزان
حقیقی مالیات بر درآمد میگیرند.
اکن��ون پ��س از چند ده��ه معافیت کام��ل مالیاتی بخش

معافیت مالیاتی صادرکنندگان
براساس ماده  ۱۴۱قانون مالیاتهای مستقیم ،تمام درآمدهای حاصل از صادرات
خدم��ات و کااله��ای غیرنفتی و همچنین  ۲۰درصد درآم��د حاصل از صادرات مواد
اولیه خام مشمول مالیات با نرخ صفر میشود .بررسی فهرست مواد اولیه خام حاکی
از آن است که بخش ناچیزی از مواد اولیه خام موجود را شامل میشود و بسیاری از
مواد اولیه تولید مانند محصوالت پتروشیمی که به نوعی محصوالت خام و غیرنهایی
قلمداد میشوند را دربر نمیگیرد .صادرات محصوالت و مواد اولیه خام ارزش افزوده
قابلتوجهی برای نظام اقتصادی کشور نداشته است.بررسی تجربیات کشورها درباره
اعطای مشوقهای مالیاتی به صادرکنندگان نشان میدهد در بسیاری از این کشورها،
مشوقهای مالیاتی صادرکنندگان محدود بوده و پس از مدتزمان مشخصی به اتمام
میرس��د .از س��وی دیگر معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات بیش��تر
مشمول شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری میشود .همچنین مشوق مالیاتی
به صادرکنندگان بیش��تر محدود به مالیاتارزش افزوده اس��ت که میتوان در این
باره کش��ورهایی چون اس��ترالیا را نام برد.عالوهبر این ،در بسیاری از کشورها صادرات
کاالهای «هایتک» و صنایع با فناوری باال تخفیف در نرخ مالیات تعلق میگیرد .برای

بررس��ی ارقام مختلف نش��ان میدهد در س��الهای گذشته
نهتنه��ا از فرصت تحریمها برای مقاومس��ازی اقتصاد و اصالح
س��اختار بودجه استفاده نش��ده بلکه در قوانین بودجه دو سال
گذش��ته و الیحه بودجه س��ال  ۱۴۰۰بیش از گذشته به منابع
ش��کننده و آس��یبزا همچون درآمدهای نفت��ی و روشهای
مختلف استقراض و فروش اوراق رویآورده است.
ض��رورت دارد با حذف معافیته��ای مالیاتی غیرضروری و
تس��ریع در اصالح قوانین مالیاتی ،ساختار منابع بودجه تحول
یاب��د .با توج��ه به رکود تورمی و همهگی��ری ویروس کرونا در
سالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰و براساس برآورد مرکز پژوهشهای
مجلس ش��ورای اسالمی رشد اقتصادی در سال  ۹۹حدود ۰.۵
درص��د خواهد بود .همچنین طب��ق آخرین گزارش مرکز آمار
ایران نرخ تورم تا پایان آذر  ۳۰درصد ش��ده اس��ت .این آمارها
به دلیل اینکه بخش��ی از مالیات وصولی سال  ۱۴۰۰مربوط به
عملکرد اقتصادی امسال است،اهمیت دارد.

مسئله اخذ مالیات از ثروت و دارایی

در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی الیحه بودجه
س��ال  ۱۴۰۰رش��دی  ۲۶درصدی نسبت به عملکرد
برآورد شده برای امسال خواهد داشت.
پایه اصلی درآمدهای مالیاتی در اقتصاد هر کش��ور
تولید ناخالص داخلی است.
درآمدهای مالیاتی در سال آینده برمبنای عملکرد
فعاالن اقتصا د درس��ال جاری تعیین خواهد ش��د به
همین دلیل رش��د درآمده��ای مالیاتی از ترکیب اثر
دو متغیر تورم و رش��د واقع��ی تولید ناخالص داخلی
متاثر خواهد بود.

براس��اس مبان��ی نظ��ری و تجارب س��ایر کش��ورها ،حمایت از
فعالیتهای گوناگون بهندرت از مسیر اعطای معافیت مالیاتی به آن
فعالیتها میگذرد و یکی از مهمترین دالیل این مهم آن است که
وجود چنین معافیتهای غیرهدفمندی موجب بروز پدیده خزش
معافیته��ای مالیاتی و نیز افزایش عدم ش��فافیت در فعالیتهای
یادش��ده میش��ود؛ مس��ائلی که هماکنون به دلیل دامنه گسترده
معافیتها در قوانین مالیاتی ایران ش��اهد آن هس��تیم .درواقع از
یک طرف فعالیتهای مختلف اقتصادی با استناد به معافیت سایر
ت مالیات هس��تند و
فعالیتها به دنبال معاف کردن خود از پرداخ 
از ط��رف دیگر جریان وجوه در فعالیتهای گوناگون غیرش��فاف و
نامعلوم است.
در ایران معافیتهای مالیاتی زیادی وجود دارد .فهرست بلندباالی
معافیتهای مالیاتی در کشور که بیشتر غیرهدفمند ،غیرمشروط و
دائمی اس��ت ضمن آنکه موجب کاهش شدید درآمدهای مالیاتی
ش��ده باعث ش��ده در عمل نظام مالیاتی یکی از کارکردهای اصلی
خود یعنی بازتوزیع درآمد را بهدرستی انجام ندهد.
در قانون مالیاتهای مس��تقیم سود سپردههای بانکی به موجب
ماده  ۱۴۵معاف از مالیات است .معافیت سود سپردههای بانکی با
تشویق به سپردهگذاری در بانک و کسب سود قطعی بهعنوان یک
فعالیت بدون ریس��ک ،جذابیت سرمایهگذاری در بخش را کاهش
میدهد.

نمودارها:

مالیاته��ا در نظامه��ای اقتصادی کش��ورهای توس��عهیافته،
نهتنها ابزار تامین مالی دولت محس��وب میشوند ،بلکه در اجرای
سیاس��تها و راهبرده��ای اقتصادی تعیینش��ده نیز نقش بارزی
دارند .در اقتصاد ایران به دلیل مشکالت ساختاری که ریشه آن به
مجموعه عوامل اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی برمیگردد ،اهمیت و
اثربخشی مالیاتها در نظام اقتصادی بهویژه در بودجههای ساالنه
چندان مورد توجه قرار نگرفته است .عوامل گوناگونی میتواند به
رش��د درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در کل منابع عمومی
منجر شود .رش��د ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد ،میزان
تورم و ساختار قوانین مالیاتی کشور از جمله مهمترین این عوامل
به حس��اب میآین��د .از طرف دیگر همچنان مش��کالت متعددی
گریبانگیر نظام مالیاتی کش��ور اس��ت .فقدان نظام جامع اطالعات
مالیاتی ،نامشخص بودن وضع پایه مالیات بر مجموع درآمد ،وصول
مالیاتها و فساد در برخی حوزهها از جمله کاستیها و آسیبهای
نظام مالیاتی کش��ور به ش��مار میرود که سبب شده نظام مالیاتی

کارایی کافی و الزم را نداش��ته باش��د .با توجه به تداوم تحریمهای
نفتی ،اصالح سیاستهای مالیاتی برای افزایش درآمدهای دولت
از این محل اهمیت بسیار باالیی دارد.
ثب��ات بودج��ه و متعاقب آن ثبات کاالها و خدماتی که دولت در
اختی��ار جامعه قرار میدهد در گرو تامی��ن درآمدهای مطمئن و
پایدار دولت است .منشأ درآمدهای پایدار دولت ،فرآیندهای جاری
درونزای اقتصاد هس��تند که تحت تاثیر شوکهای بیرونی مانند
نوسانات درآمدهای نفتی و تحریمهای بینالمللی قرار نمیگیرند.
آنطور که بازوی نظارتی مجلس شورای اسالمی گزارش میدهد،
با این نگاه ،برای مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل
به هدف جداس��ازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی ،الزم اس��ت
راهکارهای��ی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میانمدت
ت برای گذر از تنگنای بودجهای دولت در سال
و اقداماتی کوتاهمد 
پیشرو درنظر گرفته ش��ود .یکی از ای��ن راهکارها توجه به منابع
مالیاتی و افزایش درآمدها از این محل است.

عکس:

داده نمیتواند چندان در جذب س�رمایه ،میزان تولید و افزایش صنعتی ش�دن
کشور مثمرثمر باشد و بهتر است این معافیتها نیز لغو شوند .درآمدهای مالیاتی
از جمله مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه س�االنه کش�ور است .در ایران
عالوهب�ر درآمده�ای مالیاتی بخش قابلتوجهی از درآمدهای دولت به واس�طه
فروش نفت خام محقق میشود که متاسفانه اتکای این منبع درآمدی با توجه به
نوس�انات ش�دید نرخ آن یکی از چالشهای اساسی در کشور محسوب میشود.
بنابراین افزایش درآمدهای مالیاتی و به دنبال آن کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
در بودجه س�االنه همواره از مهمترین اولویتهای کش�ور بود ه است .در تحلیل
این شماره
به تحقق درآمد مالیاتی بودجه پرداختهایم .با ما همراه باشید:

مثال ،در چین هرچه کاالهای صادراتی فناوری باالتری داشته باشند ،تخفیف مالیاتی
بیش��تری خواهند گرفت .مقایس��ه وضعیت معافیت درآمدهای حاصل از صادرات در
ایران نس��بت به س��ایر کشورها موید آن اس��ت که در ایران معافیت درآمد حاصل از
ص��ادرات مواد اولیه و کاالهای غیرنهایی ،ب��ه صورت مطلق طوالنیمدت و برای کل

کشاورزی در ایران ضروری است قوانین مالیاتی و حمایتی از
این بخش تغییر کند که از این منظر موجب افزایش شفافیت
اقتص��ادی در این بخش نیز میش��ود .با توجه به اینکه بخش
کشاورزی گسترده است و از اشخاص حقیقی با دامنه فعالیت
کم تا اشخاص حقوقی با دامنه فعالیت زیاد را شامل میشود،
باید فعاالن این بخش را با س��قف معافیتی بسیار باال مشمول
مالی��ات قرار داد به طوری که کش��اورزان خرد مش��مول این
مالیات نش��وند و در مجموع این مالیات به فعاالن بسیار کمی
اصابت کند.
از موضوعات بس��یار مهم در بررس��ی الیح��ه مالیات ارزش
افزوده ،مس��ئله معاف یا مش��مول بودن مناطق آزاد تجاری-
صنعتی در نظام مالیات ارزش افزوده است .دلیل اهمیت بسیار
زیاد این موضوع آن است که تصمیمگیری در این باره بر میزان
درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابس��تگی بودجه به نفت،
میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کاال
و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود .بررسیهای کارشناسی
حکای��ت از آن دارد که معافی��ت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
ضم��ن کاهش منابع عمومی دولت و ش��هرداریها ،منجر به
بروز فساد و فرار مالیاتی در کشور شده است؛ ضمن اینکه این
معافی��ت به نوعی حمای��ت از واردات و مصرف در مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی است.

سخن پایانی
قلمرو جغرافیایی کشور وجود دارد .به همین دلیل ضروری است مطابق با تجارب سایر
کشورها نسبت به اصالح سیاستهای صادراتی و مشوقهای مالیاتی غیرهدفمند آن
اقدام و بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کند .استقرار نظام مالیات بر مجموع
درآمد ،یکی از اموری است که میتواند نقش محوری در تحول مالیاتی کشور و افزایش
منابع درآمد پایدار بودجه ایفا کند .مالیات بر مجموع درآمد عبارت است از رویکردی
در مالیاتس��تانی از درآمد اش��خاص حقیقی ،که همه منابع درآمدی فرد به صورت
یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع شود و در پایان سال پس از کسر معافیت پایه،
اعتبار و هزینه قابلقبول مش��مول مالیات ش��ود .در مالیات بر مجموع درآمد بسیاری
از معافیتهای فعلی حذف یا محدود میشوند .در عوض اعتبار یا هزینه قابلقبول به
گونهای اس��ت که نیازهای دهکهای پایین تامین ش��ود و فشاری متوجه آنها نباشد.
بنابراین ضروری است برای افزایش منابع درآمدی بودجه عمومی ،عادالنه کردن نظام
مالیاتی ،بهبود وضعیت بازتوزیع ،شفافیت مالی بیشتر ،شناسایی دقیقتر درآمدها و
س��وق دادن پس اندازهای خرد به فعالیتهای مولد ،مالیات بر مجموع درآمد با پایه
گسترده ،معافیتهای محدود و نرخ منصفانه برقرار شود.

ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور و مجموعه تح��والت صورت گرفته
در س��اختار نظام مالی و مالیاتی کش��ور ،به نظر میرسد درآمدهای مالیاتی
پیشبینی شده در بیشتر اجزا ،با عملکرد مالیاتی امسال متناسب است .البته
برخ��ی پایههای مالیاتی چون مالیات ارزش افزوده کمتر از برآورد واقعی در
الیحه بودجه لحاظ شده است .در مجموع انتظار میرود در صورت استمرار
روند کنونی نظام اجرایی ،مالیاتس��تانی درآمدهای مالیاتی در س��ال آینده
حداکثر تا س��قف  ۲۶۴هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان محقق ش��ود .به عبارت
دیگر ،حدود  ۱۰۷درصد از منابع پیشبینی ش��ده در الیحه از محل مالیات
محقق میش��وند .چنانچه در س��ال آینده با پدیده فرار مالیاتی مقابله کلفی
صورت گیرد وصولی مالیات در سال آینده حتی از ارقام الیحه نیز میتواند
بیش��تر ش��ود .از طرف دیگر با توجه به کسری بودجه در سال آینده و حتی
سالهای بعد از آن ،تالش برای کاهش معافیتهای مالیاتی و وضع پایههای
جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ،مالیات بر ثروت و مالیات بر
مجموع درآمد بیش از پیش حائز اهمیت است.

