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خالصه مدیریتی

هــر شــخصی در طــول دوران زندگــی، درآمدهــای مختلفــی را از محــل ارائــه خدمــات نیــروی کار و ســرمایه خــود 
ــره ای«،  ــای به ــروی کار«، »درآمده ــای حاصــل از نی ــامل »درآمده ــا ش ــن آن ه ــه اصلی تری ــد ک کســب می کن
ــا ِحــَرف« و »درآمدهــای  »ســودهای توزیــع شــده شــرکت ها«، »درآمدهــای اجــاره ای«، »درآمدهــای شــغلی ی
ــی  ــه سیســتم های مالیات ــا پایه هــای درآمــدی مذکــور بســتگی ب ــی ب ــه« می باشــد. نحــوه برخــورد مالیات مالکان
منتخــب در هــر کشــور دارد. اگــر سیســتم »مالیــات بــر درآمــد جامــع یــا مالیــات بــر جمــع درآمــد« انتخــاب شــده 
باشــد، تمامــی درآمدهــای کســب شــده از منابــع مختلــف تجمیــع شــده و ســپس در قالــب نرخ هــای تصاعــدی 
ــات  ــه مالی ــه«، درآمدهــای ســرمایه ای از پای ــر درآمــد دوگان ــات ب ــات می شــوند. در »سیســتم مالی مشــمول مالی
ــات می شــوند، حــال  ــدک مشــمول مالی ــا نرخ هــای تناســبی و ان ــًا ب ــر درآمــد اشــخاص منفــک شــده و عمدت ب
آنکــه بدهــی مالیاتــِی درآمدهــای نیــروی کار و آن بخــش از درآمدهــای شــغلی کــه قابــل انتســاب بــه خدمــات 
نیــروی کار اســت طبــق یــک جــدول مالیاتــی و بــا نرخ هــای تصاعــدی محاســبه می گــردد. در طبقــه ســوم از 
سیســتم های مالیاتــی کــه از آن بــه »سیســتم مالیــات بــر درآمــد یکنواخــت« یــاد می شــود، مجمــوع درآمدهــای 
ــی از آن کســر  ــع شــده و کســورات قانون ــا یکدیگــر تجمی ــع گوناگــون ب کســب شــده توســط اشــخاص از مناب
می گــردد و مابقــی بــا نــرخ یکنواخــت یــا تناســبی مشــمول مالیــات می شــوند. ایــن رویــه مالیاتــی داللــت بــر 
ــی،  ــت مالیات ــؤدی اســت و معافی ــی از کل درآمدهــای کســب شــده توســط م ــی تابع ــه بدهــی مالیات آن دارد ک

مقــدار ثابــت و مشــخصی اســت کــه بــه ســطح درآمــد وابســته نمی باشــد.

از آنجایی کــه تأمیــن اصــل عدالــت افقــی )رفتــار مالیاتــی برابــر یــا یکســان بــا اشــخاصی کــه توانایــی پرداخــت 
مالیــات برابــر دارنــد( در قــرن بیســتم حاکــم بــر تفکــرات اقتصــادی بــود، سیســتم مالیــات بــر مجمــوع درآمــد 
عمدتــًا مــورد اســتقبال کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی قــرار گرفــت. امــا در اواخــر 
ــر درآمــد  ــات ب ــه ســوی مالی ــی، ب ــاالی ســرمایه و مالحظــات کارای ــری ب ــه دلیــل تحرک پذی قــرن بیســتم و ب
ــی اندکــی  ــا نرخ هــای مالیات ــه حرکــت شــد کــه در آن، مالیات ســتانی از درآمدهــای حاصــل از ســرمایه ب دوگان
صــورت می گرفــت. در ادامــه، بــا برجســته شــدن اهمیــت رعایــت اصــل ســادگی در طراحــی نظــام مالیــات بــر 
ــا ســرعت نســبتًا  ــد کــه ب ــر درآمــد یکنواخــت انتخــاب گردی ــات ب درآمــد اشــخاص حقیقــی، سیســتم های مالی

ــژه در کشــورهای CIS در حــال پیاده ســازی اســت.  ــه وی ــی ب باالی

ــر درآمــد اشــخاص حقیقــی در ســال 2020 حاکــی از آن  ــات ب ــه 126 کشــور مجــری نظــام مالی بررســی تجرب
اســت کــه نظــام مالیــات بــر جمــع درآمــد در 37 کشــور )30 درصــد(، نظــام مالیــات بــر درآمــد دوگانــه در 76 
کشــور )60 درصــد( و نظــام مالیــات بــر درآمــد یکنواخــت در 13 کشــور )10 درصــد( انتخــاب شــده اســت. الزم 
ــه GDP« در کشــورهایی کــه ســه نظــام مذکــور را انتخــاب  ــت ب ــه ذکــر اســت »نســبت ســرمایه گذاری ثاب ب
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کرده انــد، متفــاوت اســت بــه طوری کــه در کشــورهایی بــا نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد، مالیــات بــر درآمــد 
ــه ترتیــب 19/9 درصــد، 24/15 درصــد و 25/10 درصــد اســت. ایــن  ــر درآمــد یکنواخــت ب ــه و مالیــات ب دوگان
حقایــق آمــاری حکایــت از آن دارد کــه اعمــال نرخ هــای مالیاتــی انــدک روی درآمدهــای ســرمایه در کشــورهای 
بــا نظــام مالیــات بــر درآمــد دوگانــه در مقایســه بــا نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد، موجــب تجربــه نرخ هــای 

ــری شــده اســت. ســرمایه گذاری باالت

صرف نظــر از نــوع نظــام مالیاتــی منتخــب، طیفــی از راهکارهــا بــرای تضمیــن اســتانداردهای حداقلــی زندگــی 
و تعمیــق ادراک عادالنــه بــودن نظــام مالیاتــی در قوانیــن کشــورها قابــل شناســایی اســت کــه از جملــه آن هــا 
ــا  ــی ب ــه نخســت درآمــدی در نظام های ــرای طبق ــر ب ــرخ صف ــا اعمــال ن ــه ی ــه »اعمــال معافیــت پای ــوان ب می ت
ــژه  ــه وی ــوار« ب ــر خان ــرایط ه ــا و ش ــا ویژگی ه ــب ب ــتاندارد متناس ــورات اس ــاظ کس ــدی«، »لح ــاختار تصاع س
ــدان، ســالمندان و ســایر اقــوام نزدیــک  ــودن همســر، تعــداد و ســن فرزن ــا غیرشــاغل ب ــا شــاغل ی در ارتبــاط ب
تحــت پوشــش مــؤدی، معلولیــت یــا ناتوانــی برخــی از اعضــای خانــوار و در نهایــت »کســورات یــا هزینه هــای 
ــوط  ــارج مرب ــکن، مخ ــره وام  مس ــت  به ــی، پرداخ ــی و درمان ــکی، داروی ــارج پزش ــًا مخ ــول« خصوص ــل قب قاب
ــروز پدیــده  ــرای جلوگیــری از ب ــدان اشــاره کــرد. نکتــه جالــب توجــه اینکــه ب ــه مهدکــودک و تحصیــل فرزن ب
»خــزش مالیاتــی«، اکثــر کشــورها تمهیداتــی را بــرای شــاخص بندی طبقــات درآمــدی، معافیــت پایــه، کســورات 

ــیده اند. ــخاص اندیش ــول اش ــل قب ــارج قاب و مخ

مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی از منظــر دســتیابی بــه اهــداف عدالــت و بازتوزیــع درآمــدی، مهم تریــن پایــه 
مالیاتــی در هــر نظــام مالیاتــی اســت. بــه رغــم آنکــه در کشــورهای پیشــرفته بیــش از 34 درصــد از درآمدهــای 
مالیاتــی بــه مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی اختصــاص یافتــه اســت امــا در ایــران، یــک رونــد ثابــت حــدود 
13 درصــدی دارد و تقریبــًا یک ســوم کشــورهای OECD اســت. مقایســه عملکــرد ترکیــه و کره جنوبــی در ایــن 
پایــه مالیاتــی بــه ترتیــب بــا ســهم 20/6 و 27/5 درصــدی از کل درآمدهــای مالیاتــی نیــز حاکــی از نامطلــوب 
بــودن عملکــرد نظــام مالیاتــی در ایــران اســت. انــدک بــودن ســهم مالیــات بــر درآمــد اشــخاص در ایــران عمدتــًا 
ــود  ــد اشــخاص و وج ــر درآم ــات ب ــدم پیاده ســازی نظــام مالی ــات مشــاغل، ع ــار و اطالع ــود آم ــل کمب ــه دلی ب
ــت  ــف ادراک عدال ــه »تضعی ــد ب ــد می توان ــن رون ــداوم ای ــی اســت کــه ت معافیت هــای گســترده پایه هــای مالیات

مالیاتــی« و »تعمیــق نابرابــری« منجــر گــردد.
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سهم پایه های عمده مالیاتی از کل مالیات وصولی در ایران و برخی کشورهای جهان

مأخذ: صندوق بین المللی پول، آمارهای مالی دولت )GFS( در سال 2018
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  مقدمه

در اکثر کشورهاي مختلف جهان (به استثناي کشورهاي  1)PITاشخاص (درآمد  طور کلی، سه نوع نظام مالیات بر به

 جمعر سیستم مالیات ب«سازي است که مشتمل بر فارس و چند کشور کوچک) در حال پیادهنفتی حاشیه خلیج

ها باشد. وجه تمایز این سیستممی 4»نظام مالیات بر درآمد یکنواخت«و  3»سیستم مالیات بر درآمد دوگانه«، 2»درآمد

  بندي است:ر اصلی قابل طبقهدر دو محو

 برخورد با درآمدهاي حاصل از سرمایه و درآمدهاي حاصل از کار بایستی متفاوت باشد یا یکسان؟ 

  درآمدهاي مشمول مالیات اشخاص با یک نرخ ثابت مشمول مالیات شوند یا در قالب یک نظام مالیاتی

 تصاعدي مشمول مالیات گردند؟

این  هاي متفاوتی روي عدالت و کارایی خواهد داشت.داللت PITانتخاب هر یک از سه نوع مختلف بدیهی است 

مطالعه در پی بررسی دقیق ابعاد مختلف چند مسئله است که عبارتند از اینکه: اوالً چه اصولی در طراحی نظام 

رآمد دهاي سه نوع نظام مالیات بر جمعها و ویژگیمالیات بر درآمد اشخاص باید مدنظر قرار گیرد. ثانیاً مؤلفه

، چه PITکشورهاي مجري تأمین اصول بنیادین هستند. ثالثاً  هاي مالیاتی تا چه اندازه قادر بهچیست و این نظام

  استخراج نمود؟ ،کشور مورد بررسی 126توان یکسري قواعد کلی از رفتار مالیاتی در اند و آیا مینظامی را برگزیده

   

                                                           
1. Personal Income Tax 
2. Comprehensive Income Tax 
3. Dual Income Tax 
4. Fixed Tax System 
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  1ستانی از درآمد اشخاص. اصول بنیادین و مفاهیم کلیدي در مالیات1

است،  اجراهاي مالیات بر درآمد اشخاص که در اکثر کشورهاي جهان در حال تر از نظامدرك و قضاوت صحیح

 رو ضروري است پیش از ارائه مباحث مرتبط با انواعمستلزم تبیین دقیق چند مفهوم و اصل بنیادین است. از این

هر یک از موضوعات  پیرامون .ه باشیمهاي مالیات بر درآمد اشخاص، مرور مختصري بر این اصول داشتنظام

 لکندارد. جود وهاي فلسفی و مسائل فنی شود ادبیات وسیعی مشتمل بر پیچیدگیبنیادین که در ادامه مطرح می

  .اي نیاز داردهاي جداگانهو به پژوهش برخورد عمیق با چنین موضوعاتی فراتر از مطالعه حاضر است

  . عدالت افقی و عدالت عمودي1-1

در طراحی نظام مالیات بر درآمد اشخاص، مالحظات مربوط به عدالت است که غالباً در  اساسیی از موضوعات یک

» یعدالت افق«گیرد. این مالحظات بر حسب دو مفهوم رایج از عدالت یعنی هاي سیاستی قرار میتوصیه صدر

)HE(2  عدالت عمودي«و) «VE(3 سازگارند. به طور کلی، » پرداخت مالیاتتوانایی «د که با اصل نشومطرح می

شود در اي براي تضمین منصفانه یا عادالنه بودن سیستم مالیاتی در نظر گرفته میعدالت افقی به عنوان قاعده

است. البته به محض آنکه بخواهیم به این  4که عدالت عمودي، قاعده اصلی در دستیبابی به عدالت توزیعیحالی

ي هاها را مشخص کنیم، مشکالت و دشواريوشانیم و محتواي عملیاتی هر یک از آنمفاهیم، جامه عمل بپ

(براي نمونه » عدالت«شوند. مثالً در خصوص عدالت افقی، مسائل متعددي هم در تعریف پدیدار می متعددي

) و مشخصه ها، در یک زمان مشخص یا در طول چرخه زندگیهاي اولیه یا عایديعدالت در درآمد یا رفاه، موهبت

مالیاتی  هايهاي مطلق مالیاتی یا برابري در پرداخت(یعنی برابري در پرداخت» رفتار مالیاتی برابر یا یکسان«

کسان ها، برخورد غیریگردد. در خصوص عدالت عمودي نیز اینکه چگونه باید با نابرابريمرتبط با درآمد) مطرح می

تواند بین دو دیدگاه حدي قرار گیرد؛ ی است. عدالت توزیعی میو نابرابري داشت، مسلماً مسئله قضاوت ارزش

رفاه که بر اساس باور آنان ( 5رفاه اجتماعی، مجموع رفاه اشخاص است) و رالزیونکه معتقدند گرایان (مطلوبیت

ر با ابرابها، دیدگاه متفاوتی درباره درجه و شدت رفتار ندرآمدترین افراد است) که هر یک از آناجتماعی، رفاه کم

توان به ها مید که از جمله آنندار PITهاي سیاستی متفاوتی در طراحی د و لذا داللتندهها را ارائه مینابرابري

  درجه تصاعدي بودن سیستم مالیاتی اشاره کرد.

ها در ادبیات مالیاتی اثرات عدالت عمودي و افقی در یک نظام مالیات بر درآمد اشخاص، موضوع همیشگی بحث

کند. است. مالیات، هر توزیع درآمد پیش از وضع مالیات را به یک توزیع درآمد متفاوت بعد از وضع مالیات تبدیل می

                                                           
، Piper & Murphy (2005) ،Brich Soerensen (1993) ،Lehmann (2018) ،Zee (2005)هاي عمدتاً مبتنی بر پژوهش حاضر . تنظیم مطالب بخش1

Atkinson & Sandmo (1980)  .بوده است   
2. Horizontal Equity (HE) 
3. Vertical Equity (VE) 
4. Distributive Justice 
5. Rawlsian 
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چنانچه افرادي که داراي سطح درآمد یکسانی قبل از وضع مالیات باشند اما پس از برقرار مالیات، سطوح درآمد 

  1خواهد شد.متفاوتی را تجربه کنند در این صورت، عدالت افقی نقض 

  ستانی بر مبناي رویکرد جمع درآمد یا رویکرد دوگانه. مالیات1-2

شود آن است که باید منابع درآمدي مختلف اشخاص تجمیع با آن روبرو می PITمسئله بنیادي دیگري که طراحی 

هاي یا نرخ) یا جمع درآمد د (رویکرد درآمد جامعنشده و در قالب یک جدول مالیاتی واحد مشمول مالیات شو

ضوع داراي . این مو(رویکرد مالیات بر درآمد دوگانه) مالیاتی متفاوتی براي انواع مختلف درآمدي به کار گرفته شود

کند که درآمدهاي حاصل از کار و سرمایه آیا باید به طور جداگانه و متمایز اهمیت اساسی است زیرا مشخص می

  مشمول مالیات شوند یا خیر؟

ن بیست و یکم، رویکرد جمع درآمد که متکی به آثار کالسیک هایگ و سیمونز بود، بر تفکرات قبل از شروع قر

از  نظرکند و کل درآمد اشخاص صرفاقتصادي حاکم بود. رویکرد جمع درآمد از اصول عدالت افقی تبعیت می

متفاوت  ت که برخورد مالیاتیاین در حالی اسگیرند. ستانی قرار میاند، مبناي مالیاتاینکه از چه محلی کسب شده

 تواند اصلشود میبا درآمدهاي حاصل از نیروي کار و سرمایه که در سیستم مالیات بر درآمد دوگانه اعمال می

سازي ههاي اخیر، توصیه به پیادپذیري سرمایه طی دههالبته به دلیل درجه باالي تحرك. را نقض کند عدالت افقی

و در مقابل، کشورهاي مجري نظام مالیات بر درآمد  به مرور زمان کاهش یافته است رویکرد مالیات بر جمع درآمد

دالت مزایاي ناشی از ع این مشاهده حکایت از آن دارد که .اندبه سمت سیستم مالیات بر درآمد دوگانه حرکت نموده

ی و مورد بررسرمایه پذیري بین نیروي کار و سهاي قابل مالحظه در تحركبایستی در مقابل تفاوتافقی می

هاي نترلپذیر در غیاب کستانی از یک پایه مالیاتی به شدت تحركهاي مالیاتدشواري قرار گیرد. در واقع،مقایسه 

و  2مضر کمّی، در حال حاضر بسیاري از کشورها را وادار نموده است که تعقیب اهداف عدالت افقی را کنار بگذارند

کرد رسد که جذابیت رویهاي ناشی از کار و سرمایه انجام دهند. از این رو به نظر میستانی متمایزي از درآمدمالیات

  .شده استتر کمرنگبه مرور زمان مالیات بر جمع درآمد 

  

                                                           
گیري کرد. در ابتدا الزم است که متوسط درآمد بعد از وضع مالیات را براي اشخاصی توان به شیوه زیر اندازهمیزان این انحراف را می. بر اساس ادبیات مالیاتی، 1

رفاه  ک تابعی که درآمد یکسانی قبل از وضع مالیات دارند محاسبه نمود و یک توزیع درآمد متوسط فرضی بعد از وضع مالیات را به دست آورد. سپس بر اساس

. این اختالف نمود اجتماعی، تفاوت بین رفاه اجتماعی مرتبط با توزیع واقعی درآمد پس از وضع مالیات و آنچه که با توزیع درآمد فرضی مرتبط است را محاسبه

 ی بین توزیع درآمد فرضی و توزیعتوان اختالف رفاه اجتماعتواند میزان نابرابري افقی را مشخص سازد. در مورد سنجش میزان نابرابري عمودي نیز میمی

  گیري کرد.رسد را اندازهاي که از نظر اجتماعی مطلوب و بهینه به نظر میشدهدرآمد داده

 ات برآید که در مباحث مرتبط با مالی. البته اینکه مبناي سنجش عدالت افقی، درآمد ساالنه افراد باشد یا درآمد کل طول عمر، نتایج متفاوتی به دست می2

گیري ، مالك اندازهدرآمد دوگانه به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. طرفداران نظام مالیات بر درآمد دوگانه بر این باورند که چنانچه درآمد کل عمر فرد

  تر خواهد بود.سازي نظام مالیات بر درآمد دوگانه به اهداف عدالت افقی نزدیکعدالت افقی باشد آنگاه پیاده
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  . سنجش تصاعدي بودن1-3

هر چند عدالت افقی در مباحث مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر درآمد دوگانه، یکی از مالحظات مهم محسوب 

گیرد. ، عدالت عمودي در کانون توجه قرار میPITشود اما به هنگام تصمیم درباره نحوه تصاعدي بودن می

دارد. قبل از آنکه درباره اعتبار و هاي گوناگونی براي سنجش درجه تصاعدي بودن سیستم مالیاتی وجود روش

ود. ارائه ش» مالیات تصاعدي«تري از هایی بحث شود، ضروري است که تعریف دقیقگیرياهمیت چنین اندازه

) تابعی از tکند بدین ترتیب مالیات () تغییر میyمالیاتی را در نظر بگیرید که بسته به سطح درآمد قبل از مالیات (

y  خواهد بود که باt(y) شود. نرخ مالیات نهایی در یک درآمد مفروض مشخص میy توان با را میm(y)  نشان

دیگر  دهد. به عبارتداد که میزان تغییر در مالیات وصولی را با افزایش یک واحد در درآمد قبل از مالیات نشان می

�(�) = ∆�(�) سازي در بحث جاري، کننده تغییر در یک متغیر است. براي سادهمنعکس ∆که در آن  ⁄�∆

  شود که نرخ مالیات نهایی همیشه غیرمنفی و کوچکتر از یک است. فرض می

شود که نسبت مالیات به درآمد قبل از نشان داده می (�)�مفروض نیز با  yنرخ مالیات متوسط به ازاي یک 

(�)�مالیات یعنی  = �(�) . نرخ مالیات متوسط نیز غیرمنفی و کمتر از واحد است. یک دهدرا نشان می ⁄�

یابد  افزایش ،درآمدمتوسط مالیات متوسط به موازات با افزایش توان تصاعدي نامید که نرخ مالیات را زمانی می

(�)�∆، yیعنی به ازاي هر  ∆�⁄ > (�)�باشد. بدین ترتیب  0 > خواهد بود. شرط مذکور، کامالً  (�)�

یابد که نرخ مالیات نهایی میفاً زمانی نرخ متوسط مالیات به موازات افزایش درآمد، افزایش شهودي است و صر

. اگر نرخ مالیات نهایی با نرخ مالیات متوسط برابر باشد نگاه کنید) 1(به نمودار  بیشتر از نرخ متوسط مالیات باشد

ازلی چکتر از نرخ متوسط باشد به آن، مالیات تنشود و چنانچه نرخ نهایی مالیات کواز آن به مالیات تناسبی یاد می

  )، ساختار مالیات تصاعدي به تصویر کشیده شده است.1در نمودار ( گردد.اطالق می

  ). ساختار تصاعدي مالیاتی1نمودار (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نرخ متوسط 

 مالیات

 نهایینرخ 

 مالیات

 درآمد

ت
یا

مال
خ 

نر
 

 ساختار تصاعدي
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هاي البته داشتن یک تعریف از تصاعدي بودن به تنهایی کافی نیست تا بتوان درجه تصاعدي بودن نسبی مالیات

الیاتی تصاعدي بودن م گیري درجهمعیار یا شاخصی براي اندازهمختلف را با یکدیگر مقایسه کرد. بدین منظور، 

اخص شادبیات مالیاتی قابل شناسایی است؛ مورد نیاز است. به طور کلی، چهار شاخص معروف تصاعدي بودن در 

  نهایی، متوسط، بدهی و پسماند.تصاعدي بودن 

  گیري درجه تصاعدي بودن سیستم مالیات بر درآمدهاي متداول اندازه). شاخص1جدول (

  توضیحات  نام شاخص

تصاعدي بودن 

  MP(1نهایی (

سیم تقکند و حاصلهاي مختلف را در یک سطح درآمدي قبل از مالیات مقایسه می، تصاعدي بودن مالیاتMPمعیار 

��تغییر نرخ مالیات نهایی به تغییر درآمد یعنی  = ∆�(�) بزرگتر باشد، درجه تصاعدي  MPاست هر چه  ⁄�∆

تر از بودن نیز باالتر است. این شاخص کامالً منطبق بر مفهوم تصاعدي بودن مالیاتی است. یک مالیات، تصاعدي

  د.نمالیاتی آن با سرعت باالتري افزایش یابنهایی هاي دیگري است اگر نرخ

تصاعدي بودن 

  AP(2متوسط (

هاي مختلف را در یک سطح مفروض صاعدي بودن نسبی مالیاتنیز درجه ت AP، شاخص MPمشابه با شاخص 

از تقسیم تغییرات نرخ مالیات متوسط به تغییر در درآمد مشخص  APکند. شاخص گیري میدرآمد قبل از مالیات اندازه

��شود یعنی می = ∆�(�) ∆�⁄ = [�(�) − �(�)] بزرگتر باشد، درجه تصاعدي بودن  AP. هر چه ⁄�

  هد بود.مالیات باالتر خوا

تصاعدي بودن 

بدهی مالیاتی 

)LP(3  

) به کشش بدهی مالیاتی نسبت به درآمد پیش از مالیات توجه دارد یعنی LPشاخص تصاعدي بودن بدهی مالیاتی (

نسبت تغییرات نسبی در عبارت نخست به تغییرات نسبی در عبارت دوم. بدین ترتیب در هر سطح مشخص از درآمد 

�� قبل از مالیات، داریم: = [∆�(�) �(�)⁄ ] [∆� �⁄ ]⁄ = �(�) بزرگتر باشد مالیات،  LP. هر چه ⁄(�)�

  تر خواهد بود.تصاعدي

تصاعدي بودن 

  RP(4پسماند (

) به کشش درآمد بعد از مالیات نسبت به درآمد قبل از مالیات در یک سطح RPشاخص تصاعدي بودن پسماند (

 صورتمالیات به  کسر که درآمد بعد ازدارد. از آنجایی اي از درآمد پیش از مالیات تمرکزشدهمشخص و داده

 [� −  شود لذا:تعریف می [(�)�

�� = {∆[� − �(�)] [� − �(�)]⁄ } [∆� �⁄ ]⁄ = [1 − �(�)] [1 − خواهد بود. واضح است  ⁄[(�)�

  تر بودن مالیات دارد.همواره کوچکتر از یک است و هر چه این شاخص کوچکتر باشد حکایت از تصاعدي RPکه 

  

گانه مذکور ضرورتاً نتایج یکسانی را به  4هاي هاي مختلف، شاخصبودن نسبی مالیاتهنگام مقایسه تصاعدي

شاخص  4کدامیک از ها متفاوت باشد، که اگر نتایج شاخصشود این پرسش مطرح میلذا دهند. دست نمی

هاي شود که ویژگییگري مطرح می؟ با کمی تأمل روي این سوأل، پرسش دالذکر را باید مالك عمل قرار دادفوق

مشخصه «بودن مالیات چیست؟ شاید یک ویژگی نسبتاً جذاب،  مطلوب یک شاخص سنجش تصاعدي

مربوط به آن شاخص باشد یعنی اگر بدهی مالیاتی شخصی به یک میزان مشخص کاهش یا افزایش » تغییرناپذیري

تنها شاخصی است که این ویژگی را تأمین  LPترتیب بدین یابد، نباید اندازه تصاعدي بودن تحت تأثیر قرار بگیرد.

هاي موضعی یا محلی گیري تصاعدي بودن، شاخصشاخص اندازه 4کند. همچنین باید توجه داشت که تمامی می

ها صرفاً اندازه درجه تصاعدي بودن مالیات را در یک سطح مشخص و هستند به این معنا که هر یک از آن

                                                           
1. Marginal Progression (MP) 
2. Average Progression (AP) 
3. Liability Progression (LP) 
4. Residual Progression (RP) 
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یاتی مالکل سیستم ها درجه تصاعدي بودن یک از آندهند. در واقع هیچاي از درآمد قبل از مالیات ارائه میشدهداده

  گیرد.بر توزیع درآمد مورد واکاوي قرار می PITسازند. این مسئله در توضیحات مرتبط با تأثیر را مشخص نمی

  اندازسهاي کارایی: اثر بر عرضه نیروي کار و پ. داللت1-4

 که پایه مالیاتیاز آنجاییگذارد. همانند هر مالیات دیگري، روي رفتار اشخاص تأثیر می PITتردیدي نیست که 

انداز افراد را متأثر شود قطعاً تصمیمات عرضه نیروي کار و پسمیشامل درآمدهاي نیروي کار و سرمایه  PIT در

هاي فتار اشخاص ایجاد خواهد کرد بستگی به جدول نرخچه اختالالتی در ر PITخواهد کرد. این موضوع که 

، الزم است دو مسئله PITمالیاتی و ساختار پایه مالیاتی خواهد داشت. در مباحث مربوط به اختالالت منتج از 

عرضه  میزانشود و یات موجب تغییر در رفتار میمرتبط اما متفاوت از یکدیگر را از هم تفکیک کنیم. اوالً مال

یی به همراه هاي کارامنتج از مالیات اعمال شده، هزینه رفتاريِ  و ثانیاً تغییراتِ  کندمیانداز تغییر پسکار و نیروي 

را درك کرد. این آثار در ادامه با  PIT. براي شفاف شدن این موضوع الزم است که آثار درآمدي و جانشینی دارد

  شود.ه بحث میانداز به طور جداگانتوجه به تصمیمات عرضه کار و پس

  عرضه کار .1-4-1

یابد. پس از مالیات کاهش می ، نرخ دستمزدِ به تبع آن، درآمد نیروي کار مشمول مالیات است و PITدر تمامی انواع 

بدیهی است که تأثیر آن روي تصمیم نیروي کار مزدبگیر به کشش عرضه نیروي کار نسبت به دستمزد بستگی 

اند که کشش مذکور براي نیروي کار مرد نسبتاً اندك است، دارد. از آنجایی که اغلب مطالعات تجربی نشان داده

بر عرضه کار اندك است  PITرداشتی دارند که هزینه کارایی مرتبط با اثرات برخی از این شواهد چنین استنباط و ب

شود لذا اثر روي نیروي کار ثانویه (یعنی زنان) محدود می PITتأثیر  صرفاً بههاي کارایی کم، هزینهو یا دست

ضع مالیات، زیرا وتري است گیري مستلزم بررسی دقیق. با این حال، چنین نتیجهنداردداري بر کل اقتصاد معنی

  دو اثر مخالف روي عرضه کار دارد.

د شود که از آن به اثر جانشینی یااوالً وضع مالیات موجب کاهش پاداش کار و افزایش انگیزه فرد براي فراغت می

کند که فقیرتر شده است و وادار به عرضه کار بیشتر شود. در عین حال، با وضع مالیات، نیروي کار احساس میمی

گردد. در عمل، این دو اثر ممکن است همدیگر را خنثی کنند که در اطالق می» اثر درآمدي«شود که به آن، می

شود. اما قطعاً این نتیجه به این معنی نیست که اثر عرضه نیروي کار اندك میاین صورت، کشش دستمزدي 

سنجش قرار گیرد) ناچیز است. در واقع،  مورد جانشینی (یعنی اثري که باید به عنوان هزینه کارایی وضع مالیات

ه نظام باي را هزینه کارایی قابل مالحظه بوده وتواند بسیار بزرگ دهد که اثر جانشینی میشواهد اخیر نشان می

  .اقتصادي تحمیل کند
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  اندازپس. 1-4-2

اي و ...)، نرخ سرمایه هاياي، عایديشده، درآمدهاي بهرهشود (مثالً سود تقسیم PITاگر درآمد سرمایه مشمول 

به کشش  انداز بستگییابد. میزان اثرگذاري این نوع مالیات بر پسانداز بعد از کسر مالیات، کاهش میبازدهی پس

گیرد هاي تجربی از کشش مذکور در دامنه وسیعی از صفر تا یک قرار میانداز دارد. متأسفانه تخمیناي پسبهره

  شود.اره محدوده قرارگیري ارزش واقعی این کشش میو همین مسئله موجب تردید درب

توان این نتیجه را گرفت که هزینه کارایی مالیات بر درآمد انداز اندك باشد، لزوماً نمیاي پسحتی اگر کشش بهره

سرمایه اندك است. دلیل این موضوع را هم مجدداً باید در اثرات جانشینی و درآمدي جستجو کرد. اثر جانشینی 

دي، که طبق اثر درآمدهد در حالیانداز بعد از کسر مالیات میانداز به دلیل افت نرخ بازدهی پساز کاهش پسخبر 

د برآیندِ این دهند. هر چنانداز بیشتري انجام میکنند، پساندازکنندگان به دلیل آنکه احساس فقیرتر شدن میپس

تواند کننده هزینه کارایی است، میانشینی که منعکسدو نیرويِ مخالفِ جهت ممکن است ناچیز باشد اما اثر ج

  قابل مالحظه باشد.

اي وجود دارد اما در خصوص وضع مالیات ستانی از درآمدهاي سرمایهنگرانی جدي دیگري که در ارتباط با مالیات

وم داز کمتر به مفهانکارایی است. در واقع، پسپویاي هاي کار اساساً موضوعیتی ندارد، هزینه بر درآمدهاي نیروي

تر و نهایتاً رشد اقتصادي کمتر خواهد بود. حتی اگر کاهش در سطح گذاري کمتر، انباشت سرمایه پایینسرمایه

انداز در یک زمان مشخص، اندك باشد اثرات مرکب آن در طول زمان، تأثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادي خواهد پس

  داشت.

  دي بودن و توزیع درآمدهاي عدالت: اثر بر تصاع. داللت1-5

سازي هزینه کارایی، هم اشاره به آن دارد که براي حداقل PITهاي کارایی که بحث فوق درباره داللتدر حالی

ها و هم درجه تصاعدي بودن بایستی اندك باشند، مالحظات مربوط به عدالت عمودي (یعنی عدالت توزیعی) نرخ

، توصیه معکوس دارد. در اینجا سیاستگذاران عالقمندند تا به دو سوأل قرار دارند PITکه در کانون توجه طراحی 

ها کاهش دهد؟ و ثانیاً تواند نابرابري درآمدي را بیش از دیگر گزینهمی PITاساسی پاسخ داده شود. اوالً کدام 

 اما یکساناند چه کسانی هستند؟ هر چند دو سوأل فوق به یکدیگر مرتبط PITبرندگان و بازندگان وضع چنین 

که سوأل دومی، است در حالی PITنیستند. پرسش اولی مرتبط با مقایسه درجه تصاعدي بودن نسبی انواع مختلف 

سازد. تفاوت بین این دو در این واقعیت نهفته است هاي مختلف درآمدي مشخص میاثرات توزیعی را در بین گروه

ی دارند بدین مفهوم که توزیع درآمد بعد از مالیات ممکن هاي تصاعدي، یک اثر بازتوزیعی ضمنکه تمامی مالیات

ممکن است با هدف  PITاست نابرابري کمتري در مقایسه با توزیع درآمد قبل از مالیات داشته باشد و اصالح 

  ها را دنبال کند.هاي درآمدي به ضرر سایر گروهسازي برخی گروهمنتفع ،غیرصریح

هاي موضعی یا محلی در سطوح باط با تصاعدي بودن مطرح شد، شاخصهاي مختلفی که قبالً در ارتشاخص

هاي فوق، پاسخ دهند. آنچه مورد نیاز است، شاخص توانند به پرسشستانی هستند و نمیدرآمدهاي قبل از مالیات
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 فهاي معروتصاعدي بودن جامع یا عمومی است که کل دامنه درآمد قبل از مالیات را پوشش دهد. یکی از شاخص

یاد  2»منحنی تمرکز بدهی مالیاتی«است که از آن به  Kیا شاخص  1تصاعدي بودن جامع، شاخص کاکوانی

دهد: سهم تجمعی (قبل از مالیات) رابطه بین دو متغیر را نشان می 3دانیم منحنی لورنزشود. همانطور که میمی

گیرد و نسبت تجمعی افرادي که درآمد قبل از مالیات که روي محور عمودي و در محدوده صفر تا یک قرار می

یع بر توزکنند که روي محور افقی و در محدوده صفر تا یک قرار دارند. اگر درآمد کامالً براآن درآمد را دریافت می

صورت به شود، منطبق خواهد شد، در غیر ایندرجه که از مبدأ مختصات رسم می 45شود، منحنی لورنز روي خط 

ترسیم ) 2نمودار (در  Lگیرد. یک منحنی لورنز عادي همانند منحنی درجه قرار می 45صورت منحنی، زیر خط 

گیري نابرابري درآمدي است، با هاي اندازهشده است. همچنین ضریب جینی که یکی از پرکاربردترین شاخص

) به Xدرجه با منحنی لورنز (مثالً ناحیه  45منحنی لورنز مرتبط است و از طریق نسبت مساحت ناحیه بین خط 

 آید، یعنی ضریب جینی معادل) به دست میX+Y+Zناحیه پایین خط مورب (یعنی ناحیه 

 � = � (� + � + �)⁄ = 1 − 2(� + بین صفر (برابري کامل) و یک (نابرابري کامل) است و مقدار آن  (�

  گیرد.قرار می

منحنی تمرکز براي بدهی مالیاتی، ساختاري مشابه با منحنی لورنز دارد با این تفاوت که متغیر محور عمودي، سهم 

نمایش داده شده است. مشابه ضریب جینی،  T، منحنی مذکور با )2نمودار (تجمعی از بدهی مالیاتی است. در 

برابر سطح زیر منحنی تمرکز براي بدهی  تواند به صورت یک منهاي دومی Nضریب تمرکز براي بدهی مالیاتی یا 

�مالیاتی به دست آید، یعنی  = 1 − تواند در محدوده صفر (باالترین درجه می N. کامالً واضح است که �2

شود) و یک (باالترین درجه تصاعدي بودن مالیاتی) درجه منطبق می 45خط مورب بر  Tتنازلی بودن که منحنی 

�تغییر کند. شاخص کاکوانی نیز به صورت  = � − � = شود که دو برابر فاصله بین منحنی تعریف می �2

ر تبزرگتر باشد مالیات در سطح عمومی یا جامع، تصاعدي Kلورنز و منحنی تمرکز بدهی مالیاتی است. هر چه 

در نوسان باشد که ارقام  G-1تا  G–تواند از می Kخواهد بود. به ازاي یک مقدار ضریب جینی داده شده، مقدار 

منطبق شده و  Lروي  Tکننده تنازلی بودن مالیات است و اگر مالیات تناسبی باشد منحنی منعکس Kمنفی براي 

K .مساوي صفر خواهد گردید  

 

  

  

  

  

                                                           
1. Kakwani 
2. Concentration Curve for Tax Liability 
3. Lorenz Curve 
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  و منحنی تمرکز بدهی مالیاتی لورنزمنحنی ). 2نمودار (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مالیاتی. رفاه اجتماعی و شکل بهینه جدول نرخ1-6

است.  PITبستان بین مالحظات عدالت عمودي و کارایی یکی از موضوعات اساسی سیاستگذاري در طراحی -بده

ه هاي رفتاري اشخاص (یعنی اینکدر واقع، مسئله اصلی، حداکثرسازي یک تابع رفاه اجتماعی مشروط به واکنش

اد هاي فنی اقتصدهد) و محدودیتکارشان را تحت تأثیر قرار میها و تصمیمات عرضهانداز آنچگونه مالیات، پس

ئله توان از طریق حل مسد در اقتصاد) است. اینکه آیا می(مثالً نحوه ترکیب سرمایه و نیروي کار براي ایجاد درآم

به دست آورد یا خیر، موضوع بسیاري از  PITاي در مورد طراحی جدول نرخ یابی فوق، یافته قابل استفادهبهینه

هاي سازي بوده است. به طور کلی، مطالعات نظري بینش بسیار محدودي درباره جدول نرختحقیقات نظري و شبیه

ها ترین یافتهاي که فقط دستمزدها مشمول مالیات هستند، مهمدورهدهد. بر اساس مدل یکاتی ارائه میمالی

بینش اضافی دیگري  هاي مالیاتی نهایی بهینه غیرمنفی و کمتر از واحد هستند. اما نظریهحمایت از آن دارد که نرخ

اندکی  هايدهد. با توجه به داللتدرآمد ارائه نمیهاي مالیاتی بین نقاط مختلف توزیع در مورد شکل بهینه نرخ

هاي بهینه مالیاتی استخراج کرد، پژوهشگران به سمت توان از مطالعات نظري در خصوص نرخکه می

ابرابري ن«، »ساختار ترجیحات فردي درباره مصرف و فراغت«هاي مبتنی بر فروض خاص در ارتباط با سازيشبیه

متمایل شدند و » ادراك سیاستگذاران از عدالت توزیعی«و » نابرابري در دستمزدها ها و به تبع آندر مهارت

عنوان  هاي تصاعدي بههاي مالیاتی نسبتاً یکنواخت داشت و بعضاً نرخها بعضاً حکایت از جداول نرخهاي آنیافته

راي تعیین یاتی قابل اتکایی بهاي این مطالعات نیز راهنماي عملشد. بدین ترتیب، یافتههاي بهینه گزارش مینرخ

    نبود. PITهاي بهینه سطوح و ساختار نرخ

X 
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Z 
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  هابندي آنهاي مالیات بر درآمد اشخاص و طبقه. مروري کلی بر سیستم2

هاي درآمد«ها مشتمل بر ترین آنکند که مهمهر شخصی در طول دوران عمر خود از منابع مختلفی کسب درآمد می

و » درآمدهاي شغلی«، »درآمدهاي اجاره«، »شدهسودهاي تقسیم«، »ايمدهاي بهرهدرآ«، »حاصل از نیروي کار

ه ک ستانی از درآمدهاي مذکور وجود داردهستند. به طور کلی سه نوع سیستم براي مالیات» درآمدهاي مالکانه«

سیستم مالیات «و  2»دوگانهسیستم مالیات بر درآمد «، 1»مالیات بر درآمد جامع یا مالیات بر جمع درآمد«عبارتند از 

  . 3»بر درآمد یکنواخت

، بدهی مالیاتی تابعی از مجموع تمامی درآمدهاي »مالیات بر درآمد جامع یا مالیات بر جمع درآمد«تحت سیستم 

، هر یک از درآمدها طبق جدول 4»مالیات بر درآمد تفکیک شده«که در سیستم کسب شده خواهد بود. در حالی

آن درآمد مشمول مالیات خواهد شد. در سیستم مالیات بر درآمد تفکیک شده یا مجزا که از آن  مالیاتی مختص به

اي از پایه مالیات بر درآمد اشخاص منفک شود، درآمدهاي سرمایهنیز یاد می 5»سیستم مالیات بر درآمد دوگانه«به 

، نروژ 1991گردد. سوئد در سال یشده و تحت یک جدول مالیاتی خاص که عمدتاً تناسبی است، مشمول مالیات م

و آلمان از جمله کشورهایی هستند که با خارج کردن  2006، اسپانیا در سال 1993، فنالند در سال 1992در سال 

اي از پایه مالیات بر درآمد اشخاص، به سیستم مالیات بر درآمد دوگانه پیوستند. اي از درآمدهاي سرمایهبخش عمده

شده به شیوه م مالیاتی ترکیبی را اخیراً پیاده نموده است. در فرانسه نیز سودهاي تقسیمدانمارك نیز یک سیست

ی ستانسازي مالیاتاکنون نیز این کشور در حال پیادهمشمول شدند و هم 2012تا  2007هاي اي طی سالدوگانه

سیستم مالیاتی این کشور نیز  هلند، 2001تاکنون است. پس از اصالحات  2017اي از دوگانه از درآمدهاي سرمایه

  .)Lehmann, 2018( از مالیات بر جمع درآمد به سمت سیستم مالیات بر درآمد دوگانه حرکت کرد

وند بدین شدر سیستم مالیات بر درآمد یکنواخت، تمامی انواع درآمدها با نرخ مالیات یکنواختی مشمول مالیات می

اشخاص از منابع گوناگون با یکدیگر تجمیع شده و کسورات قانونی معنا که مجموع درآمدهاي کسب شده توسط 

بر آن  شوند. این رویه داللتشود و مابقی با نرخ یکسانی مشمول مالیات می(از جمله معافیت پایه) از آن کسر می

یاتی الشوند و همچنین مقدار معافیت مدارد که درآمد حاصل از کار و سرمایه با نرخ یکسانی مشمول مالیات می

  نیز به سطح درآمد وابسته نیست.

حث ها به تفصیل بالذکر، مزایا و معایب متعددي دارند که در ادامه درباره هر یک از آنهر سه سیستم مالیاتی فوق

خواهد شد. نکته مهمی که بایستی خاطر نشان کرد آن است که هیچ یک از کشورهاي مجري نظام مالیات بر درآمد، 

اند و همانطور که در بخش هفتم این مطالعه ذکر خواهد شد اکثر ها را اعمال نکردهین سیستمنسخه محض نظري ا

هاي مالیات بر درآمد شبه جامع، شبه دوگانه و شبه یکنواخت هستند. در ادامه سازي سیستمکشورها در حال پیاده

                                                           
1. Comprehensive Income Tax System 
2. Dual Income Tax System 
3. Flat Income Tax System 
4. Separate Income Tax System 
5. Dual Income Tax System 
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د و م مالیات بر درآمد ارائه خواهد شسازي هر سه نوع سیستضمن تبیین دقیق پایه مالیاتی، معایب و مزایاي پیاده

  ، این سه نوع سیستم مقایسه خواهد شد.»سادگی«و » کارایی«، »عدالت«پس از آن با توجه به اصول سه گانه 
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  CIT(1سیستم مالیات بر جمع درآمد ( سازيتبیین پایه مالیاتی، معایب و مزایاي پیاده. 3

دهد، مالیاتی را تشکیل می و جامعی از درآمد اقتصادي که پایهمالیات بر جمع درآمد بر اساس تعریف گسترده 

 نظرهايها و اختالفشود. هرچند درباره اینکه درآمد اقتصادي متشکل از چه اجزایی است، تفاوتریزي میپایه

حت تتوان گفت که بسیاري از موارد مستثنی از درآمد اقتصادي زیادي وجود دارد اما با درجه احتمال باالیی می

ساختار مالیاتی موجود، در قالب یک نظام مالیات بر جمع درآمد نیز وجود نخواهند داشت. عالوه بر این، بسیاري از 

کسورات و اعتبارات مالیاتی موجود، تحت یک نظام مالیات بر جمع درآمد توجیه اقتصادي نخواهند داشت. اکثر 

ه ها بهاي مالیاتی به موازات با افزایش پایه، کاهش نرخهاي پیشنهادي در ارتباط با مالیات بر جمع درآمدطرح

کنند. با این وجود، نیازي نیست که یک نظام مالیات بر جمع منظور پایدار نگهداشتن درآمدهاي مالیاتی را دنبال می

نجایی که آ درآمد، یک نرخ یکتا و تناسبی را مدنظر قرار دهد و یا اصطالحاً ساختار نرخ یکنواخت را انتخاب کند. از

شود لذا این دو نظام نرخی نیز مالیات روي پایه مالیات بر درآمد وسیع و جامعی اعمال میهاي تکدر اکثر نظام

اي هشوند. اگرچه بین یک ساختار جمع درآمد و ساختار نرخ یکنواخت تفاوتغالباً به طور همزمان ارزیابی می

ها و مزایاي منحصر به فرد هر یک از ساختارها به طور کامل هزینهغیرقابل انکاري وجود دارد که در این مطالعه، 

  شود.تبیین می

نظام مالیات بر جمع درآمد مبتنی بر دو ویژگی اساسی است. ویژگی اول، ارائه یک تعریف گسترده و جامع از درآمد 

ه مالیاتی معیاري، پای کند درآمد اقتصادي را به طور تقریبی مشخص سازد. چنینمشمول مالیات است که تالش می

آل و یدهدارد که یک پایه مالیاتی ا» توانایی پرداخت«کند که بیشترین شباهت و نزدیکی را با مفهوم را معین می

نیافتنی است. از آنجایی که در یک نظام مالیات بر جمع درآمد، معافیت پایه درآمدي موضوعیت صدالبته دست

کسورات، مرسوم و رایج است لذا این نوع نظام، دو مزیت مهم خواهد داشت نداشته و صرفاً در نظر گرفتن برخی 

  ».عدالت افقی«و » سادگی«که عبارتند از 

ار ها، بسیاین نرخ عمدتاًهاي مالیاتی است که ویژگی دوم یک نظام مالیات بر جمع درآمد، وجود یک جدول نرخ

هاي دول نرخج که پایه مالیاتی محدودي دارد. بدیهی استهاي مالیاتی مرتبط با ساختار مالیاتی است کمتر از نرخ

زاي این مالیات بر تصمیمات مرتبط با نظام مالیات بر جمع درآمد، دو مزیت جدي دارند؛ اوالً آثار اختالل مالیاتی

فه رها منجر به بهبود خنثایی مالیات و صاقتصادي کمتر است و ثانیاً تمکین مالیاتی بیشتر است که هر دوي آن

یز به هایی را نسازي یک نظام مالیات بر جمع درآمد، هزینهتردیدي نیست که پیادهالبته  شود.اقتصادي آن می

هاي اجرایی کشور تحمیل کند. اوالً تغییر ساختار مالیاتی موجود و حرکت به سمت چنین ساختار متفاوتی، هزینه

بر این، پایه مالیاتی جامع ممکن است موجب تخصیص  . عالوهکندمیهاي گذار را تحمیل توجه و پیچیدگیقابل

د و انعطاف را در ساختار مالیاتی از بین ببر د. سادگی این ساختار نیزنادرست و انحراف در تصمیمات اقتصادي شو

                                                           
 Bittker (1968) ،Hulten & Schwab (1991) ،Robinson (1984) ،Lefebvre et.al. (2019)سازي مطالب این بخش با استفاده از مطالعات آماده. 1

 Ballard, et.al. (1985) ،Graetz & Warrernهاي ها و اشخاص عمدتاً از پژوهشهاي تجمیع مالیات بر درآمد شرکتصورت گرفته است و در خصوص شیوه

(2016) ،Gravelle (2016) ،Rosenthal (2016) .براي تنظیم مطالب بهره گرفته شده است  
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با عنایت به این توضیحات، در ادامه به  داف اقتصادي و اجتماعی کاهش دهد.در نتیجه توانایی آن را در تحقق اه

  سازي سیستم مالیات بر جمع درآمد خواهیم پرداخت.ن پایه مالیاتی و مزایا و معایب پیادهتبیی

  . پایه مالیاتی3-1

از ســیســتم  SHS(1( ســیمونز-هیوگ-شــیونز تعریف که مبتنی برنســخه محض مالیات بر مجموع درآمد طبق 

ر مبتنی بخالص تغییرات در ثروت  و ارزش بازاري مصــرف از مجموعپایه مالیاتی  مالیات بر مجموع درآمد اســت

در نسخه محض این سیستم اصل بر این است که مجموع  .شودتشکیل می 2زمان رخ دادن آنها (روش تعهدي)

، قرضــهها و اوراق روي ســپرده بهرهدرآمدهاي ، شــدههاي تقســیمحقوق و دســتمزد، ســودها مشــتمل بر درآمد

مان رخ دادن آن، مشارکت در صندوقسرمایه بر اساس ز هاي، عایدياي اعم از صریح و ضمنیاجارهدرآمدهاي 

هاي هاي دریافتی از شرکتیارانههاي انتقالی دولت، اي نقدي و غیر نقدي شغلی، پرداختهاي بازنشستگی، مزای

سایر نهادهاي خیریه،  شده و درآمد ي و حق امتیاز وبردارحق تألیف، حق بهرهدولتی و  شاغل با یکدیگر جمع   م

سب آن،صرف شود. با نرخ نظر از محل ک شمول مالیات  صاعدي م سرمایه و همه هاي ت ستم بازدهی  سی در این 

 یوهشهاي قابل کسر از پایه مالیاتی و تعدیل نسبت به تورم) باید به ناشی از آن سرمایه (با لحاظ زیانهاي عایدي

  تعهدي مشمول مالیات شوند.

شد مالیات بر مجموع د شاره  شده از منابع مختلف دارد لذا همانطور که ا سب  سانی با درآمدهاي ک رآمد، رفتار یک

هاي مختلف کسب درآمد و روش سازماندهی کسب و کارها (اینکه به صورت شرکتی این مالیات نسبت به شیوه

باشــد یا غیرشــرکتی) خنثی اســت. همچنین این ســیســتم مســئله آربیتراژ مالیاتی و انتقال درآمدها از یک منبع 

ســازد. عالوه بر این، همانطور که اشــاره شــد این ســیســتم بازتوزیع دي به منبع درآمدي دیگر را منتفی میدرآم

ساختار نرخ شکل مؤثري از طریق اعمال یک  صاعدي امکاندرآمدها را به  ستر پذیر میهاي ت سازد. از این رو ب

ایی در کشورهسازد. البته ی را فراهم میمناسبی براي برقراري عدالت افقی، عدالت عمودي و ادارك عدالت مالیات

هاي اند برخی مالحظات کارایی یا ســـادگی و یا دشـــواريکه ســـیســـتم مالیات بر مجموع درآمد را اجرا نموده

ها و استثنائات مالیاتی شده است که نهایتاً به فاصله گرفتن گیري پایه درآمدي، موجب اعمال برخی معافیتاندازه

  سیستم از نسخه محض آن منجر گردیده است. هاي اجرایی ایننسخه

سب می ستم مالیات بر مجموع درآمد، تمامی درآمدها به افراد منت سی ساس  سشود لذا یکی از مهمبر ا ائل ترین م

ها است. و مالیات بر شرکت اشخاصسازي سیستم مالیات بر مجموع درآمد، شیوه تجمیع مالیات بر درآمد در پیاده

شود و درآمدهاي حاصل از سهام سهامداران، مشمول که سیستم مالیات بر درآمد پیاده میهنگامیبه بیان دیگر 

شخاص می شمول مالیات مالیات بر درآمد ا شرکتی دو بار م ست که درآمدهاي  ضوع به مثابه آن ا شود، این مو

در  ها، اختالالت جديمالیات وجود دو سطح از شوند، یکبار مالیات بر شرکت و بار دیگر مالیات بر سهامداران.می

                                                           
1. Schunz-Huig-Simons 
2. Accruals Basis 
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کند؛ اوالً آیا یک شرکت تأسیس کنند یا به شیوه شراکتی گیري کسب و کارها از چندین جهت ایجاد میتصمیم

سب و کار به فعالیت بپردازند؛ ثانیا شکال ک سایر ا شر یا  سهام منت  آیا تأمین مالی را از طریق بدهی انجام دهند یا 

شته را  کنند و ثالثاً آیا درآمدها سود انبا شرکت باقی نگهدارند و از این طریق،  سهامداران توزیع کنند یا در  را بین 

  افزایش دهند. 

شنهاد می ستم مالیاتی پی سی صالحات  شرکت شود که از طریق تجمیع مالیاتدر ا سهامداران و  هاي پرداختی 

ستی  شید. مثالً در ایاالت متحده، به مالیاتبای ضاعف خاتمه بخ صرفاً از طریق ستانی م شرکتی یا  درآمدهاي 

شمول مالیات می شمول مالیات میشرکت م سهامداران م صرفاً از طریق  سطح شود، یا  شود و یا اینکه هم در 

شمول مالیات می سهامداران م سطح  شرکت، بابت مالیاتشود لکن شرکت و هم در  سط  شده تو هاي پرداخت 

  . شوده میدر نظر گرفتسهامداران  براياعتبار مالیاتی 

 شده سهامداران وجودها و مالیات بر سود توزیعالگوي اصلی درباره تجمیع مالیات بر درآمد شرکت 4به طور کلی 

ـــازي ســـود ) الگوي مســـتثنییک این الگوها عبارتند از: ها خواهیم پرداخت.دارد که در ادامه به تبیین آن س

و چهار)  CBIT(3الگوي مالیات بر درآمد کسب و کار جامع (، سه) 2، دو) الگوي تخصیص سهامداران1شدهتقسیم

ها براي حذف بسته به تمرکز آن الذکرفوقهاي روش. 4الگوي اعطاي اعتبار مالیاتی و کسر سودهاي تقسیم شده

  شان متفاوت هستند.مالیات مضاعف، انحراف در روش تأمین مالی و درجه سادگی یا پیچیدگی

ود ها اقدام به محاسبه درآمد ختحت این الگو، شرکت شده:ودهاي تقسیمسازي سالگوي مستثنییک) 

ستفاده از قوانین و مقررات جاري می شرکتبا ا سهامدارها، مالیات مینمایند و با نرخ مالیات بر درآمد  انی پردازند. 

سودهاي تقسیم شده از درآمد ناخالص آنها، کسب درآمد میکه از سود توزیع شده شرکت ها خارج کنند عموماً 

شرکتمی ست که  سود غیرمشمول (شود. این الگو مستلزم آن ا گیري براي اندازه EDA(5ها یک حساب توزیع 

شمول  شود (یعنی مقادیري که م ستثنی  سهامداران، خارج یا م شند که باید از درآمد  شته با سودهایی دا مقدار 

شدهپرداخت مالیات شرکتی  سودهاي توزیع  .اند)هاي  شده و هم درآمدهاي باقیمانده با نرخ لذا در این الگو، هم 

ور اي که به طشدهشود اما مالیات در سطح سهامداران روي سودهاي تقسیممالیات بر شرکت مشمول مالیات می

هاي دیگر نظیر بهره و یا عایدي سرمایه شود. سایر توزیعاند، حذف میکامل مشمول مالیات بر درآمد شرکت شده

  ات خواهد بود.به همان شیوه مشمول مالی

شده به طور خودکار سرمایه سهامی عرضه شده توسط سهامداران معاف از الگوي مستثنی نمودن سودهاي تقسیم

شرکت شمول مالیات بر درآمد  سرمایهها میمالیات را م شی از  سهام کند. به بیان دیگر درآمدهاي نا گذاري در 

شمول مالیات بر درآ سط نهادهاي معاف از مالیات، م شرکتتو شدمد  اما هنگام توزیع درآمد، از مالیات  ها خواهد 

                                                           
1. Dividend Exclusion Prototype 
2. Shareholder Allocation Prototype 
3. Comprehensive Business Income Tax (CBIT) Prototype 
4. Imputation Credit Prototype and a Dividend Deduction Alternative 
5. Excludable Distributions Account (EDA) 
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در الگوي فوق، رجحان مالیات شرکتی تحت قوانین جاري و اعمال مالیات  در سطح سهامداران معاف خواهد بود.

شــود. براي ممانعت از بســط رجحان مالیات شــرکتی به ســهامداران، در این روش به حداقلی شــرکتی حفظ می

سیمداده می سهامداران اجازه سودهاي تق صرفاً آن بخش از  شرکتی به طور کامل شدهشود تا  سطح  اي که در 

  اند را کنار بگذارند و از درآمدهایشان جدا کنند.مشمول مالیات شده

ستم سی سایر  ساس این الگو و  سئله مالیاتبر ا شده، م سودهاي توزیع  صرفهاي مرتبط با  ضاعف  اً براي ستانی م

خواهد شد  هاشود. پیامد استفاده از چنین رویکردي، ایجاد این انگیزه براي شرکتشده منتفی میتوزیعدرآمدهاي 

که تمایل بیشتري به توزیع سود داشته باشند و بدین ترتیب میزان سودهاي توزیع نشده بنگاه کاهش یابد که به 

  اش را تحت تأثیر قرار خواهد داد.گذاريهاي سرمایهمرور، منابع درونی بنگاه براي تأمین مالی پروژه

سهامداران: صیص  شرکت به عنوان یک واحد مجزا و جداگانه براي اهداف  دو) الگوي تخ در این الگو با 

و  هاشود. تمامی موارد مالیاتی مشتمل بر انواع مختلف درآمدها، کسورات، زیاندهی و ممیزي برخورد میگزارش

ــده  ــرکتی تجمیع ش ــطح ش ــهامداران انتقال نمیاعتبارات در س یابد. براي بهبود تمکین مالیاتی و کاهش و به س

هاي هاي بر درآمد بر اساس نرخها ملزم به پرداخت مالیاتمسائل جریان نقدینگی سهامداران، در این الگو شرکت

شرکت ستند. عادي مالیات بر  شمول مالیاتشرکتها ه سهامدار ، درآمد م صیص میاخود را بین  د. دهنش تخ

صیص شان میسهامداران نیز این درآمد تخ شرکتمالیات افزایند و در مقابلِیافته را به درآمدهای ، هاي پرداختی 

ــهامدارانی با نرخاعتبار مالیاتی دریافت می ــرکتکنند. س توانند از ها میهاي نهایی مالیاتی کمتر از نرخ مالیات ش

ست نتوانند اعتبار مالیاتی مازاد خود براي کاهش بدهی مالی ستفاده کنند و البته ممکن ا شان ا سایر درآمدهای اتی 

ــترداد اعتبار مالیاتی ــتار اس ــوند.خواس ــان ش ــرکت ش ها که به براي ابقاي وجود یک نوع از مالیات روي درآمد ش

صاص می سهامدارسهامداران معاف از مالیات اخت سترداد براي  شرکتی قابل ا ن ایابد، اعتبار مالیاتی براي مالیات 

  معاف از مالیات نیست.

سب و کار جامع (سه)  سب و CBITدر الگوي  ):CBITالگوي مالیات بر درآمد ک ، توزیع درآمدهاي ک

ــیم ــودهاي تقس ــده یا بهره عموماً تحت مالیاتکارها در قالب س ــتانی قرار نمیش ــیلهگیرد هنگامیس  که به وس

سبگذاران دریافت میسرمایه شتمل بر ک سب و کار م شرکتی و شود. درآمدهاي تمامی واحدهاي ک وکارهاي 

سطح همان واحد و با نرخ شرکتی در  شرکتهاي مالیات غیر شمول مالیات میبر درآمد  شود. پایه مالیاتی ها م

CBIT شرکت ست عمدتاً پایه مالیات بر درآمد  سوراتی براي مخارج بهرههیچ با این تفاوت کهها ا اي در گونه ک

شوند. از آن خارج می CBITاي حاصل از واحدهاي شده و درآمدهاي بهرهشود و سودهاي تقسیمنظر گرفته نمی

سطح واحد رخ میهایزیان سهامداران انتقال نمیی که در  سب و این زیانیابد. دهد به  سطح همان واحد ک ها در 

 ها به کارشــود که تحت قوانین جاري در مورد شــرکتاي رفتار میشــود و به همان شــیوهکار به جلو منتقل می

  شود.گرفته می
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یروي کار در مورد کســب و کارهاي بســیار کوچک اي از درآمدهاي نکه جداســازي درآمدهاي ســرمایهاز آنجایی

اي در این کسب و کارها با نرخ بسیار مشکل است و عالوه بر آن مشمول مالیات کردن تمامی درآمدهاي سرمایه

CBIT ــتانی بیشمنجر به مالیات ــود (زیرا ممکن اســت درآمدهاي کار در براکتاز حد از درآمد کار میس هاي ش

پایین با نرخدرآمدي  یات  پایینتر قرار گرفته و مشـــمول مال لذا در الگوي هاي نهایی  عمدتاً  CBITتر گردند) 

  شود.استثنایی براي کسب و کارهاي کوچک در نظر گرفته می

سوده سیمبهره و  سط یک واحد شدهاي تق سرمایه CBITاي که تو گذاران خارجی یا معاف از مالیات پرداخت به 

 گذاران خارجی و نهشود، قبالً در سطح واحد کسب و کار مشمول مالیات شده است و به طور کلی، نه سرمایهمی

ضافی دیگري روي درآمدهاي بهرهسرمایه شمول مالیات ا سیمگذاران معاف از مالیات، م سودهاي تق شده اي و 

  شوند.نمی

ست. بدین ترتیب با  CBITالگوي  سازمانی قابل اعمال ا شکل قانونی  سب و کارها با هر اندازه و  براي تمامی ک

اب شــود و انتخ، اختالالت قوانین در ارتباط با کســب و کارهاي شــرکتی و غیرشــرکتی مرتفع میCBITاعمال 

سب و  شت.مؤدیان در ارتباط با واحد ک ستگی به مالحظات غیرمالیاتی خواهد دا صرفاً ب شان  ي حفظ البته برا کار

ــتثنائات کســب و کارهاي کوچک باید محدود به واحدهاي بســیار کوچک گردد. در مورد این  مزایاي خنثایی، اس

سب و کارهاي کوچک که درآمدهاي ناخالص آن سورات مخارج ک ست، ک صی ا شخ ستانه م ها کمتر از یک حد آ

شمول مالیات خواهد گردید. همچنین ها پرداخت میاي که آني قابل قبول خواهد بود و هر بهرهابهره کنند نیز م

صول کننده  سط و سب و کارهاي کوچک تو سط این ک شده تو سودهاي توزیع  ستمزدهاي پرداختی یا  تمامی د

  مشمول مالیات خواهد شد.

ها بر اساس قوانین جاري محاسبه شده و با مد شرکتدر این الگو، درآ چهار) الگوي اعطاي اعتبار مالیاتی:

سته به کنند، بشوند. سهامدارانی که سود توزیع شده دریافت میها مشمول مالیات مینرخ مالیات بر درآمد شرکت

شده شود و اعتبار مالیاتی مرتبط با آن که به سودهاي تقسیممیزان آن سود (مشتمل بر مقدار سودي که توزیع می

ــا ــایی میص میاختص ــناس ــی از بدهی توانند از اعتبار مالیاتیکنند و مییابد)، درآمد ش ــان براي جبران بخش ش

صرفاً براي مالیاتمالیاتی ست و  سترداد نی ستفاده نمایند. اعتبار مالیاتی قابل ا از تاریخ  هاي پرداختی پسشان ا

ست. ستفاده ا صل  مؤثر اظهارنامه قابل ا شرکتدر این الگو درآمدهاي حا سهام  سهامداران معاف از از  سط  ها تو

   باشد.شود و اعتبار مالیاتی مرتبط با آن نیز غیرقابل استرداد میمالیات، در همان سطح شرکتی مشمول مالیات می

ــرکت و مالیات بر درآمدهاي توزیع2در جدول ( ــلی تجمیع مالیات بر درآمد ش ــده با یکدیگر ) چهار الگوي اص ش

ــده ــه ش ــرکتی یا ) نیز نرخ3در جدول ( اند.مقایس ــب و کار (ش هاي مالیاتی قابل اعمال روي انواع درآمدهاي کس

  نوع مختلف الگوي تجمیع ارائه شده است.  4غیرشرکتی) در 
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 هاي تقسیم شدهمقایسه چهار الگوي اصلی تجمیع مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود). 2جدول (

  انسهامدار

  
مستثنی نمودن الگوي معافیت یا 

  شدهسود تقسیم

الگوي 

تخصیص به 

  سهامداران

 CBITالگوي 
الگوي انتساب 

  اعتبار مالیاتی

  هانرخ

الف) 

درآمدهاي 

  دهشتقسیم

  نرخ مالیات بر شرکت

نرخ مالیات بر 

سهامداران (نرخ 

مالیات بر درآمد 

  اشخاص)

  CBITنرخ 

نرخ مالیات بر 

سهامداران (نرخ 

مالیات بر درآمد 

  اشخاص)

ب) 

درآمدهاي 

باقیمانده 

(یا توزیع 

  نشده)

نرخ مالیات بر شرکت 

(اعمال مالیات اضافی در 

سطح سهامداران بستگی به 

ي هارفتار مالیاتی با عایدي

  اي دارد)سرمایه

نرخ مالیات بر 

سهامداران (نرخ 

مالیات بر درآمد 

  اشخاص)

(اعمال  CBITنرخ 

مالیات اضافی در سطح 

گذار بستگی به سرمایه

رفتار مالیاتی با 

اي هاي سرمایهعایدي

  دارد)

نرخ مالیات بر 

شرکت (اعمال 

مالیات اضافی در 

سطح سهامداران 

بستگی به رفتار 

مالیاتی با 

هاي عایدي

  اي دارد)سرمایه

برخورد با 

کسب و 

کارهاي 

  غیرشرکتی

  بدون تأثیر  بدون تأثیر

روي  CBITالگوي 

تمامی کسب و کارهاي 

غیرشرکتی همانند 

شود ها اعمال میشرکت

و تنها موارد استثنا مربوط 

به کسب و کارهاي بسیار 

  کوچک است.

  بدون تأثیر

 رجحان

  مالیات شرکت

دهی و رجحان به سهامداران اولویت

درآمد ترجیحی شود. توسعه داده نمی

مشمول مالیات بر سهامداران است 

  شود.که توزیع میهنگامی

دهی و اولویت

رجحان 

سهامداران 

  عمومیت دارد.

دهی و رجحان به اولویت

سهامداران توسعه داده 

شود. درآمد ترجیحی نمی

مشمول مالیات جبرانی یا 

مالیات در سطح 

سهامداران است 

  ود.شکه توزیع میهنگامی

دهی و اولویت

رجحان به 

سهامداران توسعه 

شود. درآمد داده نمی

ترجیحی مشمول 

مالیات بر سهامداران 

که ت هنگامیاس

  شود.توزیع می

گذاران سرمایه

معاف از 

  مالیات

درآمدهاي سهام شرکتی صرفاً در یک 

  شود.سطح مالیاتی، متحمل مالیات می

درآمدهاي سهام 

شرکتی صرفاً در 

یک سطح 

مالیاتی، متحمل 

  شود.مالیات می

درآمدهاي سهام واحد 

CBIT  و درآمدهاي

مورد استفاده در پرداخت 

سطح  بهره در یک

  شود.مشمول مالیات می

درآمدهاي سهام 

شرکتی صرفاً در یک 

سطح مالیاتی، 

متحمل مالیات 

  شود.می
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مستثنی نمودن الگوي معافیت یا 

  شدهسود تقسیم

الگوي 

تخصیص به 

  سهامداران

 CBITالگوي 
الگوي انتساب 

  اعتبار مالیاتی

درآمدهاي با 

  منشأ خارجی

هاي خارجی در سطح شرکتی قابل مالیات

اعتباردهی است، اما درآمدهاي پوششی 

مشمول مالیات بر سهامداران به هنگام 

  توزیع درآمد است.

هاي مالیات

قابل خارجی 

اعتباردهی در 

سطح شرکتی و 

در سطح 

  سهامداران است.

هاي خارجی در مالیات

سطح شرکتی قابل 

اعتباردهی است، اما 

درآمدهاي پوششی 

مشمول مالیات جبرانی یا 

مالیات در سطح 

گذاران به هنگام سرمایه

  توزیع درآمد است.

هاي خارجی مالیات

در سطح شرکتی 

قابل اعتباردهی 

دهاي است، اما درآم

پوششی مشمول 

مالیات بر سهامداران 

به هنگام توزیع 

  درآمد است.

گذاران سرمایه

  خارجی

مالیات در مشمول  درآمد سهام شرکت

هاي تکلیفی است و مالیات سطح شرکت

  شود.که به هنگام توزیع سود اعمال می

درآمد سهام 

شرکت مشمول 

مالیات در سطح 

شرکت و 

هاي مالیات

تکلیفی است که 

هنگام توزیع به 

سود اعمال 

  شود.می

درآمد سهام واحد 

CBIT  و درآمد استفاده

شده براي پرداخت بهره 

صرفاً در سطح واحد 

مشمول مالیات هستند و 

هیچ مالیات تکلیفی روي 

شده بر سودهاي توزیع

سهامداران یا 

اي هاي بهرهپرداخت

  شود.اعمال نمی

درآمد سهام شرکت 

مشمول مالیات در 

و  سطح شرکت

هاي تکلیفی مالیات

است که به هنگام 

توزیع سود اعمال 

  شود.می

برخورد با 

  بدهی
  بدون تأثیر  بدون تأثیر

رفتار بین بدهی و سهام 

  شود.یکسان می

بدون تأثیر (مگر 

آنکه سیستم اعتبار 

مالیاتی براي 

قرضه دارندگان اوراق

  اتخاذ شود)
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  وکار در قالب الگوهاي مختلف تجمیعدرآمدهاي مرتبط با منبع کسبهاي مالیاتی روي انواع . نرخ)3(جدول 

انواع دریافت

 کنندگان

  درآمد

انواع 

  درآمدها

Dividend 
Exclusion 
Prototype 

Shareholder 
Allocation 
Integration 

CBIT  Imputation Credit Prototype 

گذار سرمایه

فردي 

ه کننددریافت

  است.درآمد 

  سهام شرکت

  شدهتوزیع 

  توزیع نشده

 
�� 

�� + (1
− ��)�� 

 
�� 
�� 

 
��
� 

��
� + (1
− ��

�)�� 

 
[(1 − ��)�� + �� − ��

�] (1 − ��
�)⁄  

�� + (1 − ��)�� 

سهام 

  غیرشرکتی
�� �� ��

� ��  

�� �� ��  بهره
� ��  

ها و درآمد رانت

  مالکانه
�� �� ��  ��  

واحد معاف 

از مالیات، 

ه کننددریافت

  درآمد است.

  سهام شرکت

  توزیع شده

  توزیع نشده

�� 
�� 

�� 
�� 

��
� 
��
� 

�� 
�� 

سهام 

  غیرشرکتی
�� �� ��

� �� 

��  0  0  بهره
� 0  

ها و درآمد رانت

  مالکانه
0  0  0  0  

گذار سرمایه

خارجی، 

ه کننددریافت

  درآمد است.

  سهام شرکت

  توزیع شده

  توزیع نشده

 
�� + (1
− ��)��� 

�� 

 
�� + (1
− ��)��� 

�� 

 
��
� 
��
� 

 
�� + (1 − ��)��� 

�� 

سهام 

  غیرشرکتی
��� ��� ��

� ��� 

�� ��� ���  بهره
� ��� 

ها و درآمد رانت

  مالکانه
��� ��� ��� ��� 

��، ايهاي سرمایهنرخ مالیات مؤثر اشخاص روي عایدي: ��نرخ مالیات بر درآمد اشخاص، : ��نرخ مالیات بر درآمد شرکت، : ��
باالترین نرخ : �

,���، مالیات بر درآمد اشخاص ���, ���, هاي به خارجیان به ترتیب مشتمل بر سودهاي تقسیم شده، هاي تکلیفی روي پرداختینرخ :���

.درآمد سهام غیرشرکتی، بهره پرداختی کسب و کارها، رانت و درآمدهاي مالکانه
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  سازي نظام مالیات بر جمع درآمدي پیادهمزایا. 3-2

  سادگی .3-2-1

ه موفقیت هر ساختار مالیاتی است که دو منفعت عمده دارد؛ متخصصین مالیاتی بر این باورند که سادگی، الزم

ها و تالشی دانست که هر مؤدي براي درك قانون و توان در کاهش هزینهتمکین و اجرا. مزیت تمکین را می

ها یا بهبود کارایی در تفسیر و اجراي سازي نیز از کاهش هزینهکند. منفعت اجرا و پیادهتمکین از آن صرف می

رین تدهد از جمله مهمن قابل استخراج است. سادگی در نظام مالیات بر جمع درآمد به طرق مختلفی رخ میقوانی

سازي این نظام مانع از توان به عدم تبعیض بین درآمدهاي کار و سرمایه اشاره کرد. در واقع، پیادهها میآن

محل کار باشد یا سرمایه، با رویه آنکه از ز شود زیرا تمامی درآمدها صرف نظر اهاي اجرایی اضافی میپیچیدگی

لحاظ شود و  بینی وها در هر ساختار مالیاتی بایستی پیشواحدي مشمول مالیات خواهد شد. البته برخی پیچیدگی

اند توسازي میهاي تمکین و اجراي قانون را افزایش خواهد داد. در واقع، سادهها، هزینهقطعاً اعمال این پیچیدگی

  ب یک ساختار مالیاتی جامع که فاقد صدها معافیت، کسورات و اعتبار باشد، تحقق یابد.در قال

  . خنثایی3-2-2

مکان ا تر شدن پایه مالیاتی،گسترده هاي حرکت به سمت مالیات بر جمع درآمد آن است که به دلیلیکی از مزیت

صادي بر تصمیمات اقت مالیاتزاي ، اثرات اختاللترتیبوجود خواهد داشت و بدین ترهاي مالیاتی پاییناعمال نرخ

ک سو و از تر کردن پایه مالیاتی از یدستیابی به چنین مزیتی مستلزم هر چه وسیع به بیان دیگر،یابد. کاهش می

 با نرخ واحد، مشهودتر خواهد جامع هاي مالیاتی است. البته اثر خنثایی در یک نظام درآمدسوي دیگر، کاهش نرخ

شود که دهد و موجب میجود یک نرخ یکنواخت، انگیزه انتقال درآمد بین اعضاي خانوار را کاهش میبود. و

گذاري با اهداف مالیاتی داشته باشند و یا سرمایههاي مختلف گزینهگذاران، تمایل کمتري به انتخاب سرمایه

  بخواهند زمان معامالت خود را با هدف کاهش مالیات پرداختی تنظیم سازند.

ش کاهها، هاي مالیاتی موجب کاهش ناکارامديختر کردن پایه مالیاتی به موازات با کاهش نرتردید موسعبی

شود. هر چند ارزش پولی چنین حجم اقتصاد زیرزمینی میکاهش هاي اجتناب مالیاتی و روش انگیزه استفاده از

هر اصالح مالیاتی، افزایش خنثایی به موازات با تواند قابل مالحظه باشد، اما ارزشمندترین دستاورد منفعتی می

ات مالییک «احیاي مجدد اعتماد عمومی به ساختار مالیاتی و تقویت ادراك عمومی از مالیات بر درآمد به عنوان 

یافت دست ايهاي نهایی مالیاتی ممکن است نتوان به چنین نتیجهخگردد. البته با کاهش نرمحسوب می» عادالنه

نهایی،  هاي مالیاتیهاي مالیاتی با مفهوم توانایی پرداخت منطبق باشد به این معنا که کاهش نرخنرخ مگر آنکه

  هاي موجود بین مؤدیان ثروتمند و بقیه مردم را تشدید نکند.نابرابري

نخستین گام براي دستیابی به خنثایی، حذف ترجیحات مالیاتی و مفرهاي موجود است. از آنجایی که بخش 

اي از اجتناب مالیاتی ثروتمندان، مرتبط با قوانین مالیاتی است که در راستاي تشویق رفتار خاصی تدوین شده عمده

است لذا چنین ترجیحات مالیاتی باید حذف شده و یا به حداقل برسند. الزم به ذکر است که این اقدام، گامی مهم 
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ود. البته وضع یک نرخ مالیاتی حداقلی بر ترجیحات در راستاي استقرار یک پایه مالیاتی جامع و وسیع خواهد ب

گردد اما  یافته محسوبسازي یک نرخ مالیاتی یکنواخت یا کاهشمالیاتی ممکن است نخستین گام براي پیاده

  روي بینش یا برداشت عمومی در خصوص حذف ترجیحات مالیاتی، ممکن است اثري نداشته باشد.

  . عدالت افقی3-2-3

ن مزایاي نظام مالیات بر جمع درآمد، بهبود عدالت افقی در ساختار مالیاتی است. عدالت افقی، ترییکی از مهم

حاوي این مفهوم است که مؤدیان با موقعیت مشابه، باید مالیات یکسانی پرداخت کنند. مالیات بر جمع درآمد 

هش داده و تغییرات نرخ مالیاتی گیري دقیق و جامع درآمدها، ترجیحات مالیاتی را کاتواند از طریق اندازهمی

ت، تغییر ترین مؤلفه این مزیگروهی را کنترل کند و بدین ترتیب نقش مؤثري در عدالت افقی ایفا نماید. مهمدرون

 »عادالنه و مبتنی بر توانایی پرداخت«نظام مالیاتی را  مردم کهطوريادراك مردم از ساختار مالیاتی است به

لیاتی که مبتنی بر ترجیحات و تبعیض مالیاتی است. بدیهی است چنین بینش و ادراکی موجب پندارند نه نظام مامی

کاهش اجتناب مالیاتی و مشارکت در اقتصاد زیرزمینی خواهد شد و تمکین مالیاتی را نیز افزایش خواهد داد. 

ل منطقی مالیاتی به دلی که باید قبل از لغو ترجیحات مالیاتی بدان توجه کرد آن است که اگر ترجیحاتموضوعی

معتبري در قانون فعلی تعبیه شده باشد (مثل کسورات مخارج پزشکی)، در آن صورت حذف این قبیل از ترجیحات 

  مالیاتی، عدالت را کاهش خواهد داد.

  سازي نظام مالیات بر جمع درآمدپیاده يهاهزینه. 3-3

هاي هزینه«، »عدالت عمودي«با سه هزینه حرکت به سمت یک نظام مالیات بر جمع درآمد به طور خاص 

ود. هاي غیرمستقیم نیز توجه نمروبرو خواهد بود هر چند که باید به سایر هزینه» هاي کاراییزیان«و » سازيپیاده

ه شود، دربرگیرنده این نگرانی است کقطعیت اصالحات شناخته میهاي غیرمستقیم که نوعاً به عنوان عدمهزینه

ی بعد هاي مالیاتی کاهش نیابد و یا حتها شود اگر که نرختواند منجر به افزایش مالیاتاي مالیاتی میهتوسعه پایه

در  که اصالحات مالیاتیاز اصالحات، مجدداً به سطوح اولیه خود افزایش یابند. این نااطمینانی خصوصاً در زمانی

و یا اصالحات به صورت مرحله به مرحله و  اي در حال انجام است که دولت با کسري بودجه روبرو استدوره

  پذیرد، حادتر خواهد بود. غیرمنسجم صورت می

  . عدالت عمودي3-3-1

هاي بالقوه مستقیم در اصالح نظام مالیاتی و حرکت به سمت یک نظام مالیات بر جمع درآمد، وجود یکی از هزینه

هاي مالیاتی است که عمالً منجر به بازتوزیع بار مالیاتی خواهد شد. درست است که برخی احتمال کاهش نرخ

غییر قابل مالحظه در بار مالیاتی و انتقال آن به ناپذیر هر اصالحات مالیاتی است اما یک تاختالالت، جزء جدایی

تواند منافع ناشی از بهبود ادراك عمومی از عادالنه بودن نظام مالیاتی را کامالً خنثی سازد. سمت طبقه متوسط می

راکه تواند شدیدتر باشد چهزینه مربوط به عدالت عمودي حتی در خصوص یک نظام مالیاتی با نرخ یکنواخت می
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با کاهش بار مالیاتی طبقات پایین درآمدي و باالي درآمدي، عمالً بار مالیاتی بر دوش طبقه متوسط قرار عمالً 

  گیرد. می

اً هاي خاص که بار مالیاتی را نسبتتوان با طراحی یک ساختار مالیاتی با نرخزیان مربوط به عدالت عمودي را می

ه آیا شود آن است ک. البته پرسشی که در این میان مطرح میدارد، کنترل و یا به حداقل رساندبدون تغییر نگه

بازتولید بار مالیاتی موجود، مطلوب و بهینه است یا خیر؟ از سوي دیگر این مالحظه وجود دارد که مسئله درجه 

 گیرد. بدین ترتیبعدالت عمودي، یک موضوع سیاستی است و عمالً فراتر از محدوده یک مالیات جامع قرار می

بایستی در مالیات بر جمع درآمد مدنظر قرار گیرد آن است که آیا بار مالیاتی بازتوزیع خواهد شد و اي که میلهمسئ

  هاي احتمالی کاهش اعتماد مردم است یا خیر؟آیا منافع این بازتوزیع، بیشتر از هزینه

  هاي اجرا. هزینه3-3-2

و سازي یک نظام مالیات بر جمع درآمد است که از دبا پیادههاي مرتبط ترین مسائل و شاید باالترین هزینهپیچیده

یک  هاي خاص به عنوانهاي گذار. تغییرات قیمتی براي داراییگیرد؛ تغییرات قیمتی و هزینهموضوع نشأت می

دهد. ها رخ میهاي حاصل از فروش داراییاي به تغییرات در شیوه مشمول شدن درآمدها یا عایديواکنش لحظه

دهد. ها به تغییر در جریان خالص پس از کسر مالیات دارایی مربوطه، واکنش نشان میارت دیگر، قیمت داراییبه عب

هاي مالیاتی توسط قوانین و مقررات جدید اي از قوانین و رویههاي گذار نیز به دلیل جایگزینی مجموعههزینه

اکنون ممکن است به عنوان درآمد مالیات بود هم شود. مثالً درآمدهایی که در قوانین قبلی، معاف ازایجاد می

  مشمول مالیات شناسایی شود.

  در کارایی . زیان3-3-3

هاي خنثایی هستند با این تفاوت که در دو جهت مخالف حرکت ها و زیان در کارایی قابل مقایسه با عایديهزینه

أت که از هر گونه تأثیر مالیاتی، آزاد است) نش کنند. در واقع، منافع خنثایی از افزایش کارایی (یعنی اقتصاديمی

دهد که تغییرات مالیاتی موجب اختالل در تصمیمات اقتصادي هاي در کارایی نیز هنگامی رخ میگیرد و زیانمی

 تواند موجبمیگردد. نظام مالیات بر جمع درآمد به سه دلیل عمده شوند و به رفتارهاي غیربهینه منجر میمی

  شود.کارایی  هاي درزیان

اي ساختاربندي نشود که منجر به تصمیمات نااریب کسب و کارها اوالً مالیات بر جمع درآمد ممکن است به گونه

ها و مالیات بر درآمد اشخاص است. کاهش نرخ مالیات گردد. نمونه بارز این زیان، تعامل مالیات بر درآمد شرکت

ها همراه نباشد ممکن است تصمیمات مرتبط با یات بر درآمد شرکتبر درآمد اشخاص اگر با کاهش مشابه نرخ مال

راي حلی احتمالی بها، راهاندازي شرکت یا توزیع درآمد شرکت را متأثر سازد. شاید ادغام مالیات بر درآمد شرکتراه

  نشده دیگري نیز ممکن است که پدیدار شود.این مسئله خاص باشد، هر چند مسائل مشاهده

ي و کند که به منظور تحقق برخی اهداف اقتصادهایی پشتیبانی میمالیاتی موجود از مجموعه انگیزهنین قواثانیاً 

 ها نیز کنارتواند ضررهاي دائمی ایجاد کند زیرا اهداف معتبر آنها میاند. حذف این مشوقاجتماعی، طراحی شده
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اي براي امور ها، انگیزهه و کمک به خیریهالمنفعهاي عامشود. مثالً کسورات مربوط به مشارکتگذاشته می

  هاي دولتی جبران نمود.ها را از طریق کمککند که احتماالً شاید نتوان تمامی آنخیرخواهانه ایجاد می

توان به عنوان تعامل اقتصاد و ساختار مالیاتی توصیف کرد. در موارد ثالثاً، سومین نوع از ضررهاي در کارایی را می

کند زیرا تغییرات در اقتصاد بدون تغییر در ساختار مالیات بر جمع درآمد، رفتارهاي ناکارایی را ایجاد میخاص، نظام 

هاي کارایی است که در آن، یکی از انواع هزینه» هاخزش براکت«دهد. براي نمونه، تورم و پدیده مالیات رخ می

ک نظام کنند. البته در یهاي مالیاتی مطالبه میتیاشخاص افزایش بیشتري در دستمزدهایشان را براي جبران پرداخ

  توان این مشکل خاص را به حداقل رساند.مالیات بر جمع درآمد با نرخ یکنواخت می

ی توان ارزیابها را از قبل میلهر سه اختالل فوق در رفتار کارا در هر اصالح مالیاتی وجود دارد. برخی از این اختال

سازي داقلحل حگیري نیستند. راهها، قابل شناسایی و اندازها، پیش از پدیدار شدن ناکاراییهکرد اما بسیاري از آن

 ت.پذیري ساختار مالیاتی اسهاي مذکور، نظارت مستمر، ارزیابی مجدد ساختار مالیاتی و ارتقاي انعطافناکارامدي
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بررسی مزایا و انتقادات وارد ) و شبه دوگانه و DIT. معرفی سیستم مالیات بر درآمد دوگانه (4

  1بر آن

، کشورهاي شمال اروپا (نوردیک) در تالش براي اصالحات شدید مالیاتی بودند و در اوایل 1980در طول دهه 

 هاي نهایی مالیاتی به شدت کاهش، اصالحات عمیقی در نظام مالیاتی سوئد و نروژ صورت گرفت و نرخ1990دهه 

ا، اصالحات مالیاتی کشورهاي اسکاندیناوي از اصول مشابهی پیروي نمودند که در هیافتند. در بسیاري از جنبه

شد. در واقع کشورهاي مشاهده می 1986به ویژه در اصالحات مالیاتی آمریکا در سال  OECDسایر کشورهاي 

درآمدهاي  کردن و با ها را گسترش دادند و با محدودهاي مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتاسکاندیناوي، پایه

ها هاي نهایی مالیات بر درآمد شرکتاضافی به دست آمده از طریق حذف بسیاري از کسورات خاص، به کاهش نرخ

و اشخاص اقدام نمودند. به طور خاص، اصالحات سوئد و نروژ حاکی دو ویژگی مهم داشت؛ اوالً اطمینان از اینکه 

فظ حد و ثانیاً احیاي مجدد این اصل که تنها مخارج ضروري براي گیرنتمامی انواع درآمدي در پایه مالیاتی قرار می

  مؤدیان باید به عنوان کسورات پذیرفته شود.سطح حداقل استانداردهاي زندگی 

ات بر ها از سیستم مالیهاي مالیاتی جدید کشورهاي اسکاندیناوي، حرکت آنبا این حال، ویژگی اصلی سیستم

دانیم تحت نظام مالیات بر جمع درآمد بر درآمد دوگانه بود. همانطور که میجمع درآمد به سمت سیستم مالیات 

شود بدین معنا که مجموع درآمد تصاعدي، یک جدول مالیاتی تصاعدي واحد براي تمامی انواع درآمدي اعمال می

ر ل، مالیات بشوند. در مقابهاي مالیاتی تصاعدي، مشمول مالیات میمؤدیان از تمامی منابع در قالب جدول نرخ

مول هاي متفاوتی مشدرآمد دوگانه کشورهاي اسکاندیناوي، درآمد سرمایه را از سایر درآمدها تفکیک کرده و با نرخ

پذیري که در برخی کشورهاي اروپایی، به دلیل فشارهاي ناشی از افزایش درجه تحركکند. با وجوديمالیات می

یستم اند، ویژگی خاص ساي به کار گرفتهواع خاصی از درآمدهاي سرمایههاي مالیاتی کمتري را براي انسرمایه، نرخ

اسبی هاي تناي را با نرخمالیات بر درآمد دوگانه کشورهاي اسکاندیناوي آن است که تمامی اشکال درآمد سرمایه

لیات دي مشمول ماهاي تصاعکه باقیمانده درآمدهاي مؤدیان از منابع دیگر را با نرخکند در حالیمشمول مالیات می

وانین (در ق» درآمد اشخاص«با عنوان » درآمدهاي باقیمانده«کند. در قوانین مالیاتی کشورهاي اسکاندیناوي، می

شود و معادل با درآمدهاي نیروي کار، (در سوئد و فنالند) یاد می» درآمد کسب شده«دانمارك و نروژ) و 

به طور  »درآمد سرمایه«که نتقاالت دولتی است، در حالیهاي بازنشستگی دولتی و خصوصی و سایر امستمري

اي مشمول مالیات و درآمدهاي منتسب به هاي سرمایهشده، عایدياي، سودهاي تقسیمعمده از درآمدهاي بهره

هاي شود. در دانمارك، درآمد سرمایه مشمول مالیات شامل اجارهفرمایان تشکیل میهاي شغلی خویشدارایی

اي ترین نرخ مالیات بر درآمدههاي شخصی است. در سیستم محض مالیات بر درآمد دوگانه، پاییننهمرتبط با خا

                                                           
 .Soerensen (1993) ،Kaplow (1993) ،Lefebvre et.alباشد: . مطالب این بخش عمدتاً مبتنی بر تلخیص و ترکیبی از مطالعات زیر می1

(2019) ،Lehmann (2018) ،Pirttila & Selin (2011) ،Bastani & Waldenstrom (2018) ،Bird & Zolt (2010) ،

Lindencrona (1993)  وZee (2005).  
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 اي اعمالشود که روي درآمد سرمایهکسب شده (یا درآمد شخصی) به عنوان نرخ مالیات تناسبی انتخاب می

  باشد.ها میشود که از سوي دیگر برابر با نرخ مالیات بر درآمد شرکتمی

  ایه مالیاتی در نظام مالیات بر درآمد دوگانه. پ4-1

ي هاي نهایی تصاعد، درآمد نیروي کار در قالب یک جدول با نرخدر نسخه محض سیستم مالیات بر درآمد دوگانه

ا برابر هاي که با نرخ مالیات بر درآمد شرکتو نرخ مالیات بر درآمدهاي سرمایه شوندمالیاتی مشمول مالیات می

ر این بسیستم مالیات بر درآمد دوگانه است معادل با نرخ نهایی مالیات بر درآمد کار در اولین براکت درآمدي است. 

وسیع و اید ر درآمد سرمایه بپایه مالیات ببه منظور تضمین باالترین درجه خنثایی، است که فلسفه اصلی استوار 

یین در پنج بحث قابل ارائه و تبهاي اصلی سیستم مالیات بر درآمد دوگانه ویژگیوجه مشخصه و گسترده شود. 

  ١.است

سرمایه -یک شامل  درآمد به دو جزء درآمد  سرمایه، درآمد اجاره( سهام، عایدي  سود ضمنی  اي،بهره،  بازدهی 

و درآمد  )هاي اقتصادي غیرشرکتیگذاري شده در فعالیتسرمایه سرمایه منزل مسکونی شخصی، بازدهی ضمنی

. پس از ودش(شامل حقوق و دستمزد، درآمد بازنشستگی، تأمین اجتماعی و مزایاي جانبی شغلی) تفکیک می کار

سرمایه در نرخی یکنواخت و درآمد کار در نرخ آن، شمول مالیات میدرآمد  صاعدي م شوند. نرخ یکنواخت هاي ت

  2.برابر استترین نرخ مالیات بر درآمد کار با پایین غالباًمالیات بر درآمد سرمایه، 

مالیات مضاعف  عها، مانع از وضهاي پرداخت شده روي درآمد شرکتتمالیا 3سیستم تجمیع کامل کاربست -دو

  شود.کامل در سطح شرکت و سهامداران می

 هاي محدود خانوادگی وهاي با مالکیت فردي یا مالکیتتفکیک سودهاي مشمول مالیات حاصل از شرکت -سه

ــاب نرخ بازدهی  CHC(4( تعداد محدودي مالک فعال ــرمایه و درآمد کار که جزء اول با انتس به دو جزء درآمد س

صی به ارزش ن ست میخا سرمایه به د صل از اخالص/ خالص  سرمایه، درآمد حا سودها و درآمد  آید و تفاوت بین 

دهد. در نهایت جزء اول به روش مالیات بر درآمد سرمایه و جزء دوم به روش مالیات بر درآمد کار کار را شکل می

  شوند.مشمول می

  .ز کسورات خاص مانند استهالك سریعـ جلوگیري اچهار

ـ ارائه فرصت به مؤدیان براي انتخاب بین مالیات مشترك یا مالیات جداگانه بر درآمد کار و سرمایه، روش پنج 

که روش مالیات دهد در حالیمالیات مشترك به جبران درآمد منفی سرمایه در مقابل درآمد مثبت کار اجازه می

                                                           
1- Sorensen (1998, 2001), Cnossen (2000) 
2- Nielsen and Sorensen (1997) 

شود بدین دهنده در نظر گرفته میشرکت به عنوان یک انتقال)، Full Imputation System(هاي تجمیع کامل در سیستم . همانطور که قبالً مطرح گردید3

شود. در این مورد مالیات شرکت صرفًا شود و شرکت به عنوان یک واحد مجزا مشمول مالیات نمیمعنا که هر سود و زیانی به صاحبان و سهامداران منتقل می

، سهامداران بابت مالیات پرداختی شرکت بر سود سهام توزیع شده یک اعتبار مالیاتی رودپرداخت مالیات سهام در سطح سهامداران به کار میبه عنوان پیش

 کنند. دریافت می

4. Closely Held Companies 
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ر دهد، در نتیجه از طریق مالیات با کساجازه می هاي تناسبی بر انواع مختلف درآمد سرمایهجداگانه به وضع مالیات

  کند که درآمد سرمایه صرفاً یک بار مشمول مالیات شود.در سطح شرکت تضمین می 1در مبدأ

حرکت به سمت سیستم مالیات بر درآمد دوگانه  در کشورهاي اسکاندیناويمروري بر تجربه . 4-2

  رآمديهاي دبرخورد مالیاتی با انواع پایه و تغییر در

ایده مبنایی سیستم مالیات بر درآمد دوگانه اسکاندیناوي از دانمارك نشأت گرفت که نخستین کشوري بود که 

رسد که نیلز کریستین نیلسن، نخستین فردي بود که پیشگام پیشنهاد را اجرا کرد. به نظر می DIT نوعی از سیستم

دیگري بود که بر اساس آن، درآمدهاي سرمایه با یک درباره جایگزینی سیستم مالیات بر جمع درآمد با سیستم 

ستانی تصاعدي از کل درآمدهاي مؤدي از ها) با یک مالیاتنرخ یکنواخت (در سطح نرخ مالیات بر درآمد شرکت

، دولت اقلیت دانمارك، سیستم مالیاتی را 1985شد. در جریان مذاکرات سیاسی در بهار سایر منابع ترکیب می

اي به درصدي براي تمامی درآمدهاي سرمایه 50ه به موجب آن نرخ مالیات تناسبی یکنواخت پیشنهاد کرد ک

شد. با این حال به دلیل فشار مخالفان که تمایلی ها اعمال میدرصدي مالیات بر درآمد شرکت 50همراه یک نرخ 

 1987سال  ه ازکاصالحات مالیاتی  هایتاً الیحهاي تصاعدي نداشتند، نبه کنار نهادن نظام مالیات بر درآمد سرمایه

شد. به درصدي روي درآمدهاي مازاد بر یک حد آستانه مشخصی می 6اجرایی شد، شامل یک اضافه مالیات 

شد هر چند نرخ ستانی اندك تصاعدي میموجب وضع این اضافه مالیات، درآمد خالص سرمایه مشمول مالیات

روي درآمد  درصدي 68مالیات نهایی سیار کمتر از باالترین نرخ بروي درآمد سرمایه درصدي  56مالیات نهایی 

ا هایی باي خالص منفی که نوعاً صاحبخانهبود. همچنین شمار زیادي از مؤدیان با درآمدهاي سرمایه نیروي کار

ایی ترین نرخ نهدرصدي (که معادل با پایین 50هاي نهایی هاي رهنی بودند با نرخاي وامکسورات پرداخت بهره

  شدند.مالیاتی روي درآمد اشخاص بود)، مشمول مالیات می

 34به  50ش نرخ مالیات بر درآمد سرمایه، نرخ مالیات بر شرکت را از ه، دانمارك بدون کا1990اوایل دهه در 

هاي نهایی مالیات بر ، با کاهش نرخ1993درصد کاهش داد و در الیحه اصالحات جدید اصالح مالیات در سال 

کار، از نسخه محض نظام مالیات بر درآمد دوگانه فاصله گرفت. بدین ترتیب در سیستم مالیاتی جدید  درآمد

مالیاتی مشابه نهایی هاي هزار کرون مشمول نرخ 20، درآمد خالص مثبت سرمایه باالتر از 1994دانمارك از سال 

هاي سودهاي تقسیم شده و عایدي با نرخ مالیاتی درآمد اشخاص گردید و درآمدهاي حاصل از سهام (اعم از

درصد براي درآمدهاي حاصل  30اي کامالً متفاوت و در قالب دو براکت با نرخ اي مشمول مالیات) به شیوهسرمایه

  درصد نسبت به مازاد آن مشمول مالیات شدند. 45هزار کرون و با نرخ مالیات نهایی  30از سهام کمتر از 

رآمد د ت بر درآمد دوگانه با شکست روبرو شد اما ایده بنیادي سیستم مالیات برهر چند دانمارك در اجراي مالیا

 ستانی تناسبی از درآمدهايدوگانه در سایر کشورهاي اسکاندیناوي پیاده شد و نروژ، سوئد و فنالند، مالیات

تمی ند همچنین سیسها در پیش گرفتند. نروژ و فنالاي را با نرخی معادل با نرخ مالیات بر درآمد شرکتسرمایه

                                                           
1. Withholding Tax 
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ها را معرفی نمودند و همچنین دولت سوئد نیز شده شرکتستانی مضاعف از سودهاي تقسیمبراي حذف مالیات

شده، سودهاي تقسیم شده را از شمول مالیات بر درآمد سرمایه براي حذف مالیات مضاعف از سودهاي توزیع

  اشخاص خارج کرد. 

ز درآمد سرمایه در فنالند، نروژ و سوئد کامالً تناسبی است و این کشورها ستانی االزم به ذکر است که مالیات

اند. در مقابل، هاي معاف از مالیات را براي درآمدهاي کسب شده و نه براي درآمد سرمایه در نظر گرفتههزینه

  کند.سیستم مالیاتی دانمارك از مخارج معاف از مالیات براي هر دو منبع درآمدي حمایت می

  . انتقادات وارد بر سیستم مالیات بر درآمد دوگانه4-3

ستانی صرفاً دو شاخص را به عنوان توانایی اشخاص براي پرداخت مالیات به رسمیت ادبیات مرتبط با اصول مالیات

شناسد؛ درآمد یا مصرف. هر چند هر دو معیار توانایی پرداخت، طرفداران خاص خود را دارد اما دفاع از سیستم می

ستانی دوگانه اسکاندیناوي با توجه به یکی از استانداردهاي پذیرفته شده در ارتباط با رفتار عادالنه با مؤدیان یاتمال

کل  مالیاتی مؤدي نه تنها به درآمد برگه تشخیصبسیار دشوار است. بر اساس سیستم مالیات بر درآمد دوگانه، 

کامالً با  که این موضوعال درآمد نیز بستگی دارد. در حالیوي، بلکه به تقسیم آن درآمد بین سرمایه و سایر اشک

ه با مالیاتی فرد تحت سیستم دوگان برگه تشخیصفلسفه نظام مالیات بر جمع درآمد مغایر است. عالوه بر این، 

  مالیات بر مصرف اشخاص منطبق نیست مگر به صورت تصادفی. برگه تشخیص

اند که بر اساس سیستم مالیات بر درآمد دوگانه الزم موضوع اشاره کردهناقدان سیستم دوگانه همچنین به این 

» درآمد کار«هاي کوچک به دو جزء مشتمل بر فرمایان و مشاغل و درآمد صاحبان کارگاهاست که درآمد خویش

ر ب ها و مشکالت اجرایی زیادي دارد. عالوه بر این، سیستم مالیاتتفکیک شود که دشواري» درآمد سرمایه«و 

مالیاتی  هايدرآمد دوگانه، فضاي جدیدي براي اجتناب مالیاتی از طریق انتقال بخشی از درآمد کار (که مشمول نرخ

  کند.تري است) فراهم میهاي پاییننهایی باالست) به درآمد سرمایه (که مشمول مالیات با نرخ

دوگانه پیش برد. هر چند برخی از این مباحث به  توان به نفع مالیات بر درآمدها را میبا این وجود، برخی از بحث

تري هستند. اياند اما بعضاً مبتنی بر اصول پایهبینانه بوده و به صورت دقیق نیز به طرح موضوع نپرداختهندرت واقع

 ها را ارائه نمود. تشخیص این موضوع که مباحث موجود مبتنی برشود تا برخی از این استداللدر ادامه تالش می

گیرد، مفید خواهد بود. همچنین تالش مالحظات عدالت است یا از موضوعات مرتبط با کارایی اقتصادي نشأت می

 هاي مالیاتی تناسبیهاي مرتبط با نرخ مالیات اندك روي درآمد سرمایه را از مباحث مربوط به نرخشود بحثمی

عدالت  نقض«یستم مالیات بر درآمد دوگانه در خصوص که عمده انتقادها از سبر این درآمدها منفک کرد. از آنجایی

هاي تناسبی مالیاتی پایین متمرکز خواهد شد. هاي عدالت براي نرخها روي برخی استداللاست لذا بحث» افقی

است یعنی مسئله تضمین برخورد مالیاتی برابر با افرادي » عدالت افقی«مالحظه جدي و مهم در ارتباط با مفهوم 

هاي یکسانی قرار دارند. در ادامه نیز به طور مختصر ارتباط سیستم مالیاتی دوگانه با اصل عدالت عیتکه در موق
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عمودي (که بر اساس آن، اشخاص با توانایی پرداخت باالتر باید بار مالیاتی بیشتري را به دوش بکشند) بررسی 

  خواهد شد.

  . ابعاد عدالت در سیستم مالیات بر درآمد دوگانه4-4

  انداز چرخه زندگیبر درآمد دوگانه در چشم . مالیات4-4-1

دانند بحث پردازانی که مالیات بر مصرف اشخاص را بر مالیات بر درآمد مرسوم ارجح میهاست که نظریهمدت

ه مصرف شود ککنند که مالیات بر درآمد سرمایه تحت نظام مالیات بر درآمد موجب تبعیض علیه اشخاصی میمی

  ) نشان داده شده است.5) و (4دهند. این نکته در جداول (شان انتقال میمراحل بعدي چرخه زندگیخود را به 

  

  کنندگان داراي ترجیحات زمانی مختلف مصرفمصرف). برخورد مالیاتی تحت مالیات بر درآمد با 4جدول (

  شخص ب  شخص الف  

  2دوره   1دوره   2دوره   1دوره 

  2000  2000  2000  2000  . حقوق و دستمزد1

  100  0  0  0  اي. درآمدهاي بهره2

  1050  1000  1000  1000  )%50. مالیات (3

  -1000  1000  0  0  انداز. پس4

  2050  0  1000  1000  . مصرف5

  2000  4/1952  هاي مالیاتیارزش فعلی کل پرداخت

  

کننده ارزش فعلی ) منعکس2(شده مالیات پرداختی در دوره به اضافه ارزش تنزیل 1هاي مالیاتی در دوره پرداخت

درصد باشد و نرخ مالیات بر  10اي قبل از مالیات هاي مالیاتی فرد خواهد بود. با فرض آنکه نرخ بهرهکل پرداخت

درصد خواهد  5درصد در نظر گرفته شود نرخ تنزیل شده یا همان نرخ بهره بعد از کسر مالیات معادل  50درآمد نیز 

  بود.

آورند. با این حال چون الف و ب، دستمزد یکسانی در دو دوره چرخه زندگی خود به دست می) افراد 4در جدول (

کول ؤم 2انداز کند، بنابراین مصرف را به دوره پس 1گیرد بخشی از درآمد خود را در دوره می تصمیم» ب«فرد 

 ، مالیات»الف«قایسه با شخص . بنابراین در مشودمیاي سازد و در این دوره، مشمول مالیات بر درآمد بهرهمی

بیشتري در طول عمر خود (حتی با محاسبه ارزش فعلی مالیات پرداختی) پرداخت خواهد کرد، به رغم این واقعیت 

یک از  رهاي زندگی دقیقاً یکسانی را در اختیار داشته و هر دو، دستمزد کامالً یکسانی در هکه هر دو فرد، فرصت

  کنند.ها دریافت میدوره
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  افق زمانی متفاوت در کسب درآمد). برخورد مالیاتی تحت مالیات بر درآمد با صاحبان درآمد داراي 5جدول (

  شخص ب  شخص الف  

  2دوره   1دوره   2دوره   1دوره 

  *2100  0  0  2000  . حقوق و دستمزد1

  0  0  100  0  اي. درآمدهاي بهره2

  1050  0  50  1000  )%50. مالیات (3

  0  0  -1000  1000  انداز. پس4

  1050  0  1050  0  . مصرف5

  1000  6/1047  هاي مالیاتیارزش فعلی کل پرداخت

  

کننده ارزش فعلی ) منعکس2شده مالیات پرداختی در دوره (به اضافه ارزش تنزیل 1هاي مالیاتی در دوره پرداخت

درصد باشد و نرخ مالیات بر  10مالیات اي قبل از هاي مالیاتی فرد خواهد بود. با فرض آنکه نرخ بهرهکل پرداخت

درصد خواهد  5درصد در نظر گرفته شود نرخ تنزیل شده یا همان نرخ بهره بعد از کسر مالیات معادل  50درآمد نیز 

  بود.

 2000درصدي، درآمدهاي کسب شده از محل حقوق و دستمزد داراي ارزش فعلی  5* با فرض یک نرخ تنزیل 

  است. 1دستمزد شخص الف در دوره خواهد بود که معادل با 

کول ؤم 2دهند مصرفشان را به دوره می ) موردي در نظر گرفته شده است که هر دو شخص ترجیح5در جدول (

کنند و ارزش فعلی حقوق و دستمزد هر دو نیز در طول زندگی، یکسان است اما فرد الف، دستمزد خود را زودتر از 

شود ارزش فعلی اي، همانطور که مشاهده میمال مالیات بر درآمدهاي بهرهآورد. به دلیل اعفرد ب به دست می

هاي اولیه چرخه از فرد ب است چرا که درآمدهاي فرد الف در دوره ررداختی کل عمر براي فرد الف بیشتمالیات پ

  یابد.اش تحقق میزندگی

که د. از آنجاییمآهاي افقی به وجود نمینابرابريچنین اگر مالیات بر درآمد سرمایه وجود نداشت واضح است که 

مع اي کمتري نسبت به مالیات بر جسیستم مالیات بر درآمد دوگانه اسکاندیناوي، نرخ مالیات بر درآمد سرمایه

توان ادعا کرد که سیستم مالیات بر درآمد دوگانه به کاهش تبعیض افقی بین سیمونز دارد، می-درآمد هایگ

  رساند.هاي زمانی درآمد و مصرف متفاوت یاري میریانمؤدیانی با ج

  ستانی از درآمد سرمایه در یک اقتصاد تورمی. مالیات4-4-2

 د و بخشی از درآمد اسمی سرمایهکنمالیات بر جمع درآمد واقعی صرفاً بازدهی واقعی سرمایه را مشمول مالیات می

ن را جبرااش هاي اسمی داراییارزش واقعی موجوديکاهش د نماید زیرا مؤدي بایرا از شمول مالیات مستثنی می

ستانی نسبت به تورم تعدیل شود. با این حال، . در اصل، درآمد اسمی مشمول مالیات باید قبل از مالیاتنماید

در تالش براي تعدیل سیستماتیک تورم روي درآمد مشمول مالیات هستند مگر  ندرتبه مقامات اجرایی مالیاتی 

تورم  تعدیل سیستماتیکاي در مالحظهمشکالت اجرایی و اداري قابلیط ابرتورم. دلیل اصلی این است که در شرا

  وجود دارد.
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اگر به دالیل اجرایی، به جاي اعمال مالیات بر درآمد واقعی سرمایه، روي درآمد اسمی، مالیات وضع شود، با ثبات 

اي خصوصاً در شرایط حاد تورمی است. به آمدهاي سرمایهسایر شرایط این به مفهوم وضع مالیات اضافی روي در

 mا اي که ببیان دیگر، اگر مالیات روي کل بازدهی اسمی وضع شود، نرخ مؤثر مالیات روي درآمد واقعی سرمایه

  شود از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است:نمایش داده می

  

� =
�(� + �)

�
 

  

نرخ تورم است. بنابراین اگر نرخ بازده واقعی  pنرخ واقعی بازدهی قبل از کسر مالیات و  rنرخ مالیات،  tکه در آن 

درصد خواهد بود که به معنی  100درصد باشد، نرخ مؤثر مالیات  50درصد و نرخ مالیات  5درصد و نرخ تورم نیز  5

  اخذ کل بازده واقعی است.

ه هاي مالیاتی کمتر روي درآمد سرمایه در مقایسکارگیري نرخبهدر ادبیات اسکاندیناوي از این مشاهده براي توجیه 

ک شود که درآمدهاي کار یکنند. الزم به ذکر است که در این ادبیات استدالل میبا درآمد نیروي کار استفاده می

ان ذارشود. براي مثال، اگر سیاستگبندي مینوع جریان نقدینگی است که به طور خودکار نسبت به تورم شاخص

درصدي مشمول مالیات  50مایل باشند که درآمدهاي نیروي کار را مشابه با درآمدهاي واقعی سرمایه با نرخ مؤثر 

درصد باشد، سیستم مالیاتی باید از یک نرخ  2درصد و نرخ تورم  10کنند، چنانچه نرخ بازدهی اسمی سرمایه 

اي استفاده کند براي درآمدهاي اسمی سرمایهدرصدي  40درصدي براي درآمدهاي کار و از یک نرخ  50مالیاتی

0.4)زیرا  ∗ 0.1) (0.1 − 0.02)⁄ = 50%.  

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بحث تورم در سیستم مالیات بر درآمد دوگانه، اهمیت پیشین خود را تا حد 

ه هاي باال برمزیادي از دست داده است زیرا وضعیت تورم در کشورهاي اسکاندیناوي شدیداً تغییر نموده از تو

مچنان همانند ایران هاي تورم بسیار باال اما این مسئله در خصوص کشورهایی با نرخ اند.هاي پایین رسیدهتورم

  .موضوعیت دارد

  ستانی از سرمایه انسانی. مالیات4-4-3

شریح شد، که قبالً ت هاي زمانی متفاوتقابل اکتساب در دورهعالوه بر تبعیض مالیاتی بین اشخاصی با درآمدهاي 

و » یهاي مالی و فیزیکسرمایه«گذاري در سیستم مالیات بر درآمد متعارف منجر به بروز تبعیض بین سرمایه

  ) تالش شده تا این موضوع نمایش داده شود. 6شود. در جدول (می» سرمایه انسانی«
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  گذاري مالی تحت مالیات بر درآمد متعارفسرمایهگذاري در سرمایه انسانی در مقابل ). سرمایه6جدول (

  شخص الف  

گذاري (سرمایه

  )1در دوره  درآموزش

  شخص ب

در  مالیگذاري (سرمایه

  )1دوره 

  2دوره   1دوره   2دوره   1دوره 

  200  200 *420  200  . حقوق و دستمزد بالقوه1

  200  200  420  0  . درآمد واقعی دستمزد2

  10  0  0  0  اي. درآمدهاي بهره3

  105  100  210  0  )3و  2درصد از مجموع  50. مالیات (4

  -100  100  0  0  گذاري مالی. سرمایه5

  205  0  210  0  . مصرف6

  درصد در نظر گرفته شده است. 10گذاري سرمایه انسانی، توجه: نرخ بازدهی قبل از مالیات دارایی مالی و سرمایه

گذاري (که عایدي سرمایه 1/1*200=220یک شخص غیرآموزش دیده است که باید با درآمد اضافی واحدي براي  200این مقدار برابر با حقوق 

  است) جمع بسته شود. 1آموزشی در دوره 
  

آورند. واحد پولی را به دست می 200هر دو شخص الف و ب که مهارت یکسانی دارند دستمزد مشابه  1در دوره 

واحدي را به دست آورد.  200کارکردن اختصاص داده و درآمد را به  1گیرد که دوره تصمیم می» ب«شخص 

نیمی از درآمد کار خود را به عنوان مالیات پرداخت نموده و مابقی را در یک دارایی مالی با بازدهی قبل از مالیات 

جمع سه جزء مشتمل بر از طریق حاصل 2کند. مقدار مصرف شخص ب در دوره گذاري میدرصدي سرمایه 10

که مالیات بر درآمد از » فروش دارایی مالی«و » انداز دوره قبلاي کسب شده از پسدرآمدهاي بهره«، »زددستم«

) نشان 6واحد مصرف خواهد کرد که در جدول ( 205شود، قابل محاسبه خواهد بود و بدین ترتیب وي آن کسر می

  داده شده است.

دهد به شکلی متفاوت رفتار کند. وي در دوره ترجیح می هاي شخص ب را در اختیار دارد امافرد الف همان فرصت

هایش پوشی نموده و وقت خود را روي تقویت مهارتواحدي خود چشم 200گیرد که از درآمد بالقوه تصمیم می 1

ده گذاري در سرمایه انسانی با بازشود که بازدهی قبل از مالیات سرمایهسپري کند. به منظور مقایسه فرض می

واحدي  220تواند به دستمزد می 2درصد. بدین ترتیب فرد الف در دوره  10گذاري مالی برابر است، یعنی سرمایه

 210معادل  2درصدي روي درآمد کار، مصرف شخص الف در دوره  50) دست یابد. با فرض مالیات 1/1*200(

  واحد خواهد بود.

الی گذاري مرغم اینکه بازده سرمایهاند و علیبرو بودههاي یکسانی روبا فرصت 1اگرچه این دو فرد در ابتداي دوره 

ند. این گیرگذاري در نیروي انسانی یکسان است، در سطوح متفاوتی از مصرف قرار میقبل از مالیات و سرمایه

نی ساگذاري در سرمایه انمشاهده ریشه در آن دارد که مالیات بر درآمد مرسوم اساساً رفتار مالیات مصرفی با سرمایه

هاي فیزیکی و تواند مخارج خود روي داراییدهد. تحت مالیات بر مصرف شخصی، مؤدي میاز خود نشان می

گذاري اش کسر کند. تحت نظام مالیات بر درآمد متعارف، برخورد مالیاتی مشابهی با سرمایهمالی را از پایه مالیاتی
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دوره  نظر شده طینسانی به شکل دستمزدهاي صرفشود زیرا هزینه کسب سرمایه ادر سرمایه انسانی انجام می

شود. از آنجایی که در نظام مالیات بر درآمد مرسوم، دستمزدها در زمان کسب شدن تحصیل یا آموزش لحاظ می

ورات کس«نظر شده) داللت به گذاري سرمایه انسانی (دستمزدهاي صرفشوند، هزینه سرمایهمشمول مالیات می

ه گذاري در سرمایروي سرمایه» مخارج کامل«ه از درآمد مشمول مالیات دارد. به این معنا که از مقادیر مشاب» فوري

هاي تحصیل سرمایه فیزیکی صرفاً به میزان که هزینهانسانی تحت نظام مالیاتی مرسوم وجود دارد درحالی

  شود.استهالك در طول عمر دارایی پذیرفته می

ان به سیمونز از مصرف مؤدی-سیستم مالیات بر درآمد ترسیم شده توسط هایگبر خالف مالیات بر درآمد متعارف، 

در اصل،  .کندستانی میانسانی وي، مالیات هاي ثروت خالص حقیقی از جمله ذخیره سرمایهاضافه تمامی بازدهی

بر راسیمونز ب-براي یک شخص مزدبگیر تحت سیستم مالیات بر درآمد هایگ tدرآمد مشمول مالیات در دوره 

  است با:

�� = �� + �� − ���� 

است که با ارزش فعلی درآمدهاي کار پس از  tاش در دوره ذخیره سرمایه انسانی ��دستمزد جاري فرد و  ��که 

سازي چنین نظام مالیات بر جمع درآمدي که تغییرات در ذخیره سرمایه کسر مالیات برابر است. تردیدي نیست پیاده

انسانی  ایهگیري سرمپذیر نیست. اوالً مشکالت الینحلی درباره اندازهانسانی را در پایه مالیاتی لحاظ کند، امکان

رد اي وضع کمتولد شدهدي وجود دارد. ثانیاً طبق این قاعده الزم است که مقدار زیادي مالیات روي افراد تازههر مؤ

  اي را پس از تولد تجربه کنند!هاي سرمایه انسانی قابل مالحظهکه قرار است عایدي

یک عامل یا فاکتوري کند که اگر حقوق و دستمزد مشمول مالیات در هر سال از طریق ) بیان می1993کاپلو (

1تعدیل شود (مانند  +
��

���
هاي نرخ تنزیل است)، در آن صورت ارزش فعلی مالیات rسن مؤدیان و �  که در آن، 

-هایی خواهد بود که تحت سیستم مالیات بر درآمد هایگپرداختی در طول چرخه زندگی برابر با ارزش فعلی مالیات

��تی سیمونز و با استفاده از پایه مالیا = �� + �� − هاي که بدهیشود. بنابراین حتی هنگامیپرداخت می ����

 پذیر است که با توجه به ارزشمالیاتی باید بر مبناي درآمدهاي دستمزد قابل مشاهده جاري تعیین شود، امکان

راي د محض و بفعلی، بتوان به همان توزیع بار مالیاتی در طول عمري دست یافت که بر اساس مالیات بر درآم

  الگوي دستمزد قبل از مالیات مفروضی قابل دستیبابی بود.

ارتباط نتایج مطالعه کاپلو با مباحث مرتبط با سیستم مالیات بر درآمد دوگانه اسکاندیناوي آن است که تعدیل 

1دستمزد مشمول مالیات جاري توسط فاکتور  +
��

���
دي، بزرگتر (که به استثناي دوره نخست از زندگی کاري مؤ 

ستانی از درآمدهاي نیروي کار غیرتعدیل شده با نرخی باالتر از نرخ درآمدهاي سرمایه باشد) برابر با مالیاتمی 1از 

اي که در فرآیند تعدیل پیشنهادي کاپلو وجود دارد آن است که نرخ مالیات مؤثر بر درآمد فعلی با است. مسئله

نظر از مشکالتی که در توضیح و توجیه فلسفه چنین سیستم مالیاتی رفیابد. صافزایش سن مؤدیان، افزایش می

براي مؤدیان وجود دارد، چنین برخوردي ممکن است انگیزه اشخاص براي تالش و کار در مراحل پایانی عمر را 

  تضعیف کند.
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نظر از صرف وي کارسیستم مالیات بر درآمد دوگانه اسکاندیناوي، برخورد مالیاتی یکسانی با تمامی درآمدهاي نیر

دهد. لذا بدیهی است که این سیستم، تغییرات ذخیره ثروت انسانی فرد که در پایه مالیاتی سن مؤدیان ارائه می

کند. هدف ارائه این بحث آن است که اگر فلسفه مالیات بر شود را به طور دقیق تعدیل و تصحیح نمیلحاظ نمی

 هاي مالیاتیرد، بر خالف باورهاي رایج، بحث نظري براي برقراري نرخجمع درآمد به طور جدي مورد توجه قرار گی

  باالتر براي درآمدهاي کار در مقایسه با درآمد سرمایه وجود دارد.

، استدالل عدالت افقی براي ترکیب یک )6(توان بیان کرد که تحلیل مرتبط با جدول بندي این قسمت میدر جمع

درآمدهاي کار با یک سیستم تناسبی روي درآمدهاي حاصل از سرمایه غیرانسانی سیستم مالیاتی تصاعدي روي 

کننده آن است که درآمدهاي حاصل از ستانی از درآمدهاي کار تضمیندهد زیرا تصاعدي بودن مالیاترا ارائه می

ارائه شده  هايحلیلرسد که تگذاري در سرمایه انسانی نیز مشمول مالیات شوند. عالوه بر این، به نظر میسرمایه

ارگیري نرخ کهاي نهایی مالیاتی باالتر براي درآمدهاي کار در مقایسه با بهتوسط کاپلو، مهر تأییدي بر اعمال نرخ

  تناسبی مالیاتی بر درآمد سرمایه باشد.

  ستانی تناسبی از درآمدهاي ناشی از سرمایهاي و مالیاتهاي سرمایه. عدالت عمودي، عایدي4-4-4

انداز چرخه زندگی پذیرفته شده توسط طرفداران مالیات مصرف، مورد طور که قبالً توضیح داده شد اگر چشمهمان

اي داراي توجیه خواهد بود. عالوه بر این، اتفاق نظر قرار گیرد، نرخ مالیاتی نسبتاً پایین براي درآمدهاي سرمایه

الت مونز به طور کامل پذیرفته شود، به دلیل مشکسی-تبیین شد که حتی اگر فلسفه مالیات بر جمع درآمد هایگ

اجرایی مربوط به تعدیل درآمدهاي اسمی نسبت به تورم و عدم امکان عملی لحاظ نمودن تغییرات در سرمایه 

بر  هاي مالیاتاي کمتر از نرخهاي مالیات بر درآمدهاي سرمایهانسانی در پایه مالیاتی، باز هم الزم است که نرخ

  باشد.درآمد کار 

هاي گذشته است که بر اساس آن، درآمدهاي سرمایه هاي کالسیکی در زمانها دقیقاً بر خالف بحثاین استدالل

هاي باالتري در مقایسه با درآمدهاي نیروي کار باید مشمول با نرخ» مؤلفه درآمد کسب نشده از سرمایه«به دلیل 

هاي اشتغال، خطر د این موضوع باشد که با وجود ریسکتوانشدند. نسخه مدرن از این استدالل میمالیات می

با  هاي مرتبطبیماري و ناتوانی در کار، درجه ریسک و مخاطره مرتبط با درآمدهاي کار و دستمزد باالتر از ریسک

اي نیز مخاطرات جدي دارد و دولت رفاه مدرن اي است. از سوي دیگر، برخی از اشکال درآمد سرمایهدرآمد بهره

  دهد.بگیران ارائه میهاي اجتماعی را به حقوقاي از بیمهندیناوي، مبالغ سخاوتمندانهاسکا

هاي فوق به اصل عدالت افقی، یعنی اصل رفتار برابر مالیاتی با اشخاصی که در موقعیت یکسان قبل از استدالل

کنند ات بر درآمد دوگانه مطرح میشوند. با این حال برخی از ناقدان سیستم مالیوضع مالیات قرار دارند، متوسل می

شود زیرا بخش هاي مالیات کمتر بر درآمد سرمایه موجب بدتر شدن وضعیت عدالت عمودي میکه اعمال نرخ

  هاي درآمدي باال متمرکز است.اي از درآمد سرمایه در دهکعمده
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براي  خواهد از سیستم مالیاتیدي میدهند که اگر فرمدافعان مالیات بر درآمد دوگانه به انتقاد فوق چنین پاسخ می

هاي هاي بر ارث یا ثروت، ابزار بهتري نسبت به نرخمقابله با تمرکز درآمد یا ثروت استفاده کند در آن صورت مالیات

کند که ممکن شود. عالوه بر این، آنها بحث میمالیاتی نهایی باال روي درآمدهاي اسمی سرمایه محسوب می

ایی هاي نهپذیر نباشد مگر آنکه نرخاي سازگار امکانهاي سرمایهسازي یک مالیات بر عایدياست در عمل، پیاده

 هايکه عایديمادامی ، زیراسرمایه) نسبتاً اندك باشدهاي اي (مشتمل بر عایديمالیات بر درآمدهاي سرمایه

هاي سرمایه یی مالیاتی روي عایديهاي نهاباشند مشمول مالیات نخواهند بود. اگر نرخ اي، تحقق نیافتهسرمایه

غیرقابل تحمل خواهد شد که بر اساس آن، » قفل شدن«منجر به بروز اثر » اصل تحقق«بیش از حد باال باشد، 

معامالت عادي در بازار  همین موضوع، شان را نگهدارند وکنند که داراییمؤدیان مالیاتی تا حد ممکن سعی می

هاي نهایی مالیاتی باال بر درآمد سرمایه داشته سازد. اگر سیاستگذاران اصرار بر اعمال نرخسرمایه را مختل می

پذیرند. هاي سرمایه بها یا امتیازات را به هنگام اعمال مالیات بر عایديباشند ممکن است محبور شوند انواع معافیت

ز ستانی اتواند مالیاتاي میمال نرخ مالیاتی یکنواخت و اندك روي درآمدهاي سرمایهاین در حالی است که اع

  تر سازد. اي (که شکل دیگري از بازدهی سرمایه است) را آسانهاي سرمایهعایدي

هاي ستانی تصاعدي از عایديآن است که مالیات از درآمدهاي سرمایه ستانی تناسبیبراي مالیات استدالل دیگر

شود زیرا ممکن است مؤدیان در سال تحقق این عایدي، یافته موجب وضع مالیات بیش از حد میاي تحققایهسرم

ور به پذیرش الذکر، مجباي شوند. اگر به دلیل فوقبه براکت درآمدي باالتر انتقال یابند و مشمول مالیات غیرعادالنه

ستی برخورد مالیاتی مشابهی با سایر اشکال درآمد اي باشیم بایهاي سرمایهستانی تناسبی از عایديمالیات

  اي وجود داشته باشد تا از تبعیض به نفع نوع خاصی از درآمد سرمایه جلوگیري شود.سرمایه

اند که مالیات متناسب (در مقایسه با مالیات حامیان سیستم مالیات بر درآمد دوگانه به این نکته اشاره نموده

نی کند که مبتگیري انواع خاصی از آربیتراژ مالیاتی را ایجاد میشکل اي، فرصتیهتصاعدي) روي درآمدهاي سرما

هاي نهایی مالیاتی است که مؤدیان مختلف با آن روبرو هستند. به طور خاص، برداري از اختالفات در نرخبر بهره

مشابهی روي درآمدهاي سرمایه  هاي مالیاتیکه مؤدیان با نرخ) تأکید کرد هنگامی1993( 1همانطور که لیندنکرونا

  یابد.داري کاهش میروبرو باشند، محدوده اجتناب مالیاتی از طریق انتقال ثروت بین اعضاي خانوار به طور معنی

  . ابعاد کارایی سیستم مالیات بر درآمد دوگانه4-5

  ستانی بهینه. سیستم مالیات دوگانه و نظریه مالیات4-5-1

ات بر درآمد دوگانه با توجه به اصول سنتی عدالت مورد بحث قرار گرفت. در این در قسمت قبلی، سیستم مالی

هاي مطرح درباره اینکه چرا سیستم مالیات بر درآمد دوگانه در مقایسه شود تا برخی از استداللقسمت تالش می

ار گیرد. با رد بررسی قربا سیستم مالیات بر درآمد مرسوم، سازگاري بیشتري در ارتباط با کارایی اقتصادي دارد مو

)، مشخص شده است که 1980) و کینگ (1980هاي علمی افرادي نظیر اتکینسون و ساندمو (توجه به مشارکت

                                                           
1. Lindencrona (1993) 
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ستانی با نرخ یکسان از درآمدهاي سرمایه و نیروي کار که منطبق با رویه مالیات بر جمع درآمد است، به مالیات

 زا بر درآمد سرمایههاي اختاللکه درآمدهاي مالیاتی از طریق مالیاتطور کلی ناکاراست. در عوض، اگر الزم است 

هاي مالیاتی مربوط به دو نوع درآمد بایستی با توجه به حساسیت نسبی عرضه یا نیروي کار افزایش یابد، نرخ

ت باشد. به وانداز نسبت به نرخ دستمزد بعد از مالیات و نرخ بهره واقعی پس از کسر مالیات متفانیروي کار و پس

هاي عوامل تولید بعد از کسر مالیات، اثرات جانشینی اندك براي عرضه نیروي عنوان نمونه، اگر تغییرات در قیمت

انداز داشته باشد، پیروي از بهینه دوم، اعمال نرخ مالیاتی باالتر روي کار اما اثرات جانشینی نسبتاً بزرگ براي پس

  کند.الیات روي درآمد سرمایه را الزامی میدرآمدهاي نیروي کار نسبت به نرخ م

 انداز به این نکتههاي جانشینی عرضه نیروي کار و پس) بر اساس برآوردهاي کشش1980عالوه بر این، کینگ (

ستانی از درآمد سرمایه، بایستی به آن یارانه داد و در مقابل بایستی بار مالیاتی کند که به جاي مالیاتاشاره می

هاي هاي جانشینی (و کششنیروي کار باشد. با این وجود، به دلیل نااطمینانی از اندازه واقعی کششروي دوش 

هاي مالیاتی بهینه دوم مرتبط با درآمد سرمایه و نیروي کار رسد که مسئله اندازه نسبی نرخمتقاطع)، به نظر می

  ت.هنوز به عنوان یک موضوع الینحل در یک اقتصاد بسته باقی مانده اس

پذیري سرمایه، ادبیات مالیاتی نشان داده است که اگر با این حال، در یک اقتصاد کوچک و باز و با فرض تحرك

ر پذینظارت و اجراي مالیات بر درآمد سرمایه کسب شده در خارج از کشور براي مقامات اجرایی مالیاتی امکان

مالیاتی روي درآمد نیروي کار متمرکز شود. در واقع،  نباشد بهتر است درآمد سرمایه از مالیات معاف و تمرکز بار

چنین توصیه سیاستی ریشه در یک بینش سنتی دارد که تالش براي تحمیل بار مالیاتی روي عوامل تولیدي که 

باشد. بنابراین وقتی ممکن است سرمایه با انتقال به مد میآپذیر است، بیهوده و ناکار کششها کامالً عرضه آن

متر به دوش پذیري کستانی داخلی فرار کند باید بار مالیاتی توسط عوامل تولید با تحركشور از مالیاتخارج از ک

 شود و بازدهی سایر عوامل تولیدکشیده شود. زیرا اعمال مالیات بر درآمد سرمایه، صرفاً منجر به فرار سرمایه می

  دهد.داخل، کاهش می داخلی را نیز به دلیل کاهش شدت استفاده از سرمایه در تولید

هاي مالی (به ویژه نرخ بهره) در اصالحات مالیاتی کشورهاي هاي مالیاتی نهایی روي بازدهی داراییدر عمل، نرخ

هاي مالیاتی قانونی روي سود کسب و کارها کاهش یافته اسکاندیناوي کاهش یافت. با این وجود، حتی اگر نرخ

ی کسب و کار گذاري فیزیکرسد که نرخ مؤثر مالیات بر سرمایهی به نظر میهاي مالیاتباشد، به دلیل گسترش پایه

هاي هاي مالی به شدت باال است اما سرمایهالمللی سرمایهپذیري بینکه تحركافزایش یافته باشد. از آنجایی

رمایه از منظر سرسد که این تغییر ساختار مالیات بر درآمد پذیري کمتري دارند به نظر میفیزیکی تا حدي تحرك

هایی اي و نرخ نپذیرتر است. عالوه بر این، با برهم زدن ارتباط بین نرخ مالیات بر درآمد سرمایهتئوري توجیه

هاي توانند اقداماتی در راستاي کاهش نرختر میهاي اسکاندیناوي راحتمالیات اشخاص روي درآمدهاي کار، دولت

  المللی سرمایه انجام دهند.ش تحرك بینمالیات بر درآمد سرمایه در صورت افزای
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  هاي مربوط به سرمایه انسانی. بازبینی استدالل4-5-2

گذاري در سرمایه انسانی به عنوان جانشینی براي سرمایه گذاري مالی و فیزیکی، دالیل بیشتري در وجود سرمایه

هاي ارائه شده در د. در قالب مثالسازارتباط با کارایی براي سیستم مالیاتی کشورهاي اسکاندیناوي فراهم می

گذاري در تشکیل سرمایه انسانی و به ضرر ) تبیین شد که مالیات بر درآمد متعارف به نفع سرمایه4جدول (

توان )، می4سازي فروض (مشابه با جدول شود. در صورت سادهگذاري مالی (و فیزیکی) تبعیض قائل میسرمایه

د توانهاي باالتر روي درآمدهاي حاصل از کار، میاین اختالل، وضع مالیات با نرخنشان داد که براي مقابله با 

گذاري در سرمایه انسانی، سیستم مالیات بر درآمد بهینه دوم قلمداد شود. به عبارت دیگر در صورت وجود سرمایه

اعدي ک مالیات تصدوگانه کشورهاي اسکاندیناوي از طریق ترکیب یک مالیات تناسبی روي درآمد سرمایه و ی

  تواند کاراتر از مالیات بر درآمد متعارف باشد.روي درآمدهاي کار می

ه، هاي بازار سرمایاي در آموزش وجود داشته باشد، اگر وجود نقصهاي خارجی مثبت قابل مالحظهالبته اگر صرفه

تشکل از درآمدهاي کار از استقراض جوانان براي گذراندن تحصیالت را دشوار سازد، اگر هزینه فرصت آموزش م

ستانی صورت مالیاتهاي پرداختی باشد، در آناي نظیر شهریهاز دست رفته و سایر موارد هزینهدست رفته، فراغت 

گذاري در سرمایه انسانی با هدف ارتقاي کارایی، تا حد زیادي توجیه خود را از دست خواهد تصاعدي از سرمایه

ستانی تصاعدي از درآمد نیروي کار و ري پیرامون کارایی در ارتباط با مالیاتداد. البته ممکن است دالیل دیگ

) 1993وود و منینگ (ستانی تناسبی از درآمد سرمایه وجود داشته باشد. بسیاري از محققین از جمله الكمالیات

ه ده و در نتیجهاي تصاعدي بر درآمد نیروي کار، مطالبات دستمزدي را کاهش داکنند که وضع مالیاتبحث می

  دهد.هاي غیرارادي را کاهش میبیکاري

  هاي درآمدي. استدالل4-5-3

مد هاي مالیاتی بر درآبراي کسب درآمد کافی به منظور تأمین نیاز دولت، الزم است که به موازات با کاهش نرخ

 در بستر نهادي کشورهايهاي نهایی مالیاتی باالتر روي درآمدهاي نیروي کار وضع کرد. هر چند که سرمایه، نرخ

اي اسکاندیناوي، چنین فرضی گمراه کننده است. در واقع برخورد مالیاتی مساعد با برخی از انواع درآمدهاي سرمایه

هاي تحت تملک شخصی و وضع قوانین لیبرال براي اندازهاي بازنشستگی و بازدهی خانههاي پسخصوصاً بازدهی

 شود. درهاي مالیاتی دانمارك، نروژ و سوئد محسوب میاصلی سیستم هاياي از جمله مشخصهکسورات بهره

اي اشخاص به طور تاریخی موجب نتیجه به جاي تأمین منابع درآمدي براي دولت، وضع مالیات بر درآمد سرمایه

  هاي اسکاندیناوي خصوصاً دانمارك و سوئد شده است.اي از درآمد دولتاز دست رفتن بخش قابل مالحظه

سیمونزي بر این باورند که چنین مشکلی صرفاً به دلیل عدم -ه مدافعان سیستم مالیات بر جمع درآمد هایگالبت

آید. هر چند صحت این ادعا بدیهی ها به اصول اساسی سیستم مالیات بر جمع درآمد به وجود میپایبندي دولت

ن اندازهاي بازنشستگی، چنیانه و پساست اما با توجه به مشکالت جدي حذف امتیازات مالیاتی روي مالکیت خ

  استداللی چندان جذاب نیست. 
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اگر این امتیازات به عنوان یک داده سیاسی در نظر گرفته شود، مالیات بر درآمد سرمایه نهایتاً به یک مالیات 

دن کننده به دلیل قابل کسر بواي و اعطاکننده سوبسید به استقراضانتخابی و گزینشی روي درآمدهاي بهره

شود. در چنین فضایی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد سرمایه به سمت نرخ مالیات بر اي تبدیل میهاي بهرههزینه

ها به عنوان روشی عملی براي کاهش درآمدهاي از دست رفته ناشی از قابل کسر بودن بهره قلمداد درآمد شرکت

زا روي درآمدهاي نیروي کار را فراهم ي اختاللهاي نهایی بسیار باالشود و بدین ترتیب زمینه کاهش نرخمی

  سازد.می

ي هاي مالیاتی نسبتاً کمتر برابراي نرخ» هاي درآمدياستدالل«فرآیند پرشتاب جهانی شدن ممکن است اهمیت 

 انداز در خارجگذاري بخشی از پسالمللی سرمایه، سرمایهپذیري بیندرآمد سرمایه را تقویت سازد. با افزایش تحرك

اي در خارج از کشور براي که نظارت بر درآمد سرمایهاز کشور براي مؤدیان امري عادي خواهد بود. از آنجایی

مقامات مالیاتی داخلی دشوار است، ممکن است به موازات با افزایش تحرك سرمایه پایه مالیات بر درآمد سرمایه 

سرمایه از کشور الزم باشد که نرخ مالیات بر درآمد  هاي رو به رشد خروجنیز کاهش یابد و براي غلبه بر انگیزه

  سرمایه نیز کاهش یابد.

  . استدالل مربوط به خنثایی4-5-4

ستانی جامع و سازگار که تمامی انواع درآمدهاي سازي یک سیستم مالیاتهاي سیاسی و فنی پیادهدشواري

ي در اهاي قابل مالحظهرد به طور حتم تفاوتهاي سرمایه را در بر گیاي مشتمل بر اجاره ضمنی و عایديسرمایه

گذاري تحت سیستم مالیات مرسوم خواهد داشت. انداز و سرمایههاي نهایی مؤثر مالیاتی روي انواع مختلف پسنرخ

گذاري در کشورهایی که سطوح باالیی از مخارج دولتی را تجربه انداز و سرمایهاختالالت ناشی از الگوي پس

هاي نهایی مالیاتی باالیی روي درآمد سرمایه در چارچوب سیستم مالیات بر جمع یر به اعمال نرخکنند و ناگزمی

  درآمد هستند، شدیدتر خواهد بود.

در عمل ممکن است اختالالت بین بخشی تخصیص سرمایه که نتیجه یک سیستم مالیاتی مرسوم است بسیار 

شد که نظریه مالیات بهینه مرسوم روي آن تمرکز دارد و اندازي باتر از اختالالت موقت و گذراي سطح پسجدي

رسد کاهش نرخ مالیات بر درآمد سرمایه در سیستم مالیات بر درآمد دوگانه، تالشی براي کاهش به نظر می

  اختالالت بین بخشی باشد.

، یکسان مالیاتیهاي نهایی استدالل کارایی مربوط به وضع مالیات تناسبی بر درآمد سرمایه آن است که اگر نرخ

انداز براي مؤدیان متفاوت خواهد بود. بنابراین تصاعدي بودن ساختار مالیاتی سبب نباشد بازدهی بعد از مالیات پس

شود که نرخ نهایی جانشینی بین مصرف جاري و آتی از یک مؤدي به مؤدي دیگر متفاوت باشد که به معناي می

  .انداز کل خواهد بودتخصیص ناکاراي سطح پس
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  انداز. استدالل مربوط به پس4-5-5

شود که تحت یک نظام مالیات بر درآمد هاي عمومی موجب میهمانطور که قبالً بیان شد سطح باالي هزینه

ارت که مقامات قادر به کنترل و نظهاي نهایی مالیاتی باالتري روي درآمد سرمایه مطالبه شود. تا جاییمرسوم، نرخ

هاي المللی تبادل اطالعات بین سازمانهاي بیناز خارج کشور شوند (مثالً در قالب توافقنامه ايبر درآمدهاي سرمایه

هاي نهایی مالیات در داخل کشور موجب فرار سرمایه به خارج نخواهد شد و صرفاً مالیاتی کشورها)، باال بودن نرخ

  انداز داخلی را تضعیف خواهد نمود.هاي پسانگیزه

 يالمللی سرمایه موجب برابربین الیات بر درآمدي که مبتنی بر اصل اقامت است، تحركبه طور خاص، تحت م

اندازکنندگان در کشورهایی با باالترین هاي بهره قبل از مالیات در بین کشورها خواهد شد و پسسطوح نرخ

از کسر مالیات روبرو اندازشان بعد هاي بازدهی پسهاي نهایی مالیاتی روي درآمد سرمایه با کمترین نرخنرخ

  ها در این کشورها خواهد شد.انداز و کسري تراز پرداختخواهند شد. همین موضوع موجب کسري پس

انداز احتیاطی و اي وجود دارد، پسهاي بیمه اجتماعی عمومی گستردهدر کشورهاي اسکاندیناوي که سیستم

یافته است و با وجود یک سیستم مالیاتی  هاي چرخه زندگی به شدت کاهشاندازها با انگیزه نگرانیپس

انداز انداز خصوصی، کارایی اقتصادي صدمه خواهد خورد. لذا نگرانی درباره سطح پایین پسضدانگیزشی براي پس

خصوصی، انگیزه زیادي براي کاهش نرخ مالیات بر درآمد سرمایه از طریق معرفی سیستم مالیات بر درآمد دوگانه 

انداز کردن در یک سیستم مالیات بر درآمد اید به این موضوع توجه کرد که عدم انگیزه پسایجاد کرد. البته ب

  هاي نهایی مالیاتی باال. اي و ثانیاً نرخهاي بهرهمرسوم دو دلیل عمده دارد؛ اوالً کسر هزینه

  

  ها و اشخاصبر درآمد شرکت . سیستم مالیات بر درآمد دوگانه و ارتباط بین مالیات4-6

نسخه محض سیستم مالیات بر درآمد دوگانه، نرخ مالیات بر درآمد سرمایه اشخاص یکنواخت بوده و با نرخ  در

کننده آن است که هیچ عایدي آربیتراژي از محل ها مطابقت دارد. چنین تطابقی تضمینمالیات بر درآمد شرکت

ها و ستانی اندك از شرکتدلیل مالیات هاي تأمین مالی شده از طریق بدهی بهتجمیع بازدهی مربوط به دارایی

  اي وجود نداشته باشد.هاي بهرهکسر نمودن پرداخت

یکی از مزایاي بالقوه سیستم مالیات بر درآمد دوگانه آن است که همسویی نرخ مالیات بر درآمد سرمایه اشخاص 

سازد. ستانی در منبع در سطح شخصی را منتفی میها، در اصل نیاز به مالیاتبا نرخ مالیات بر درآمد شرکت

اي نظیر درآمدهاي ع درآمدهاي سرمایههاي داخلی و سایر انواکه درآمدهاي کسب شده توسط شرکتهنگامی

ي هاشوند، هر مالیات اضافی روي سودهاي تقسیم شده و عایدياي مشمول مالیات با نرخ یکسانی میبهره

ر ها است. هستانی مضاعف از درآمد شرکتشود به معناي مالیاتها منتج میاي سهام که از سود شرکتسرمایه

نوز اند اما هها انجام دادهستانی مضاعف از درآمد شرکتایی براي کاهش مالیاتهچند کشورهاي اسکاندیناوي، گام

رسد مالحظات اند. به نظر میاشخاص معاف نکرده اي سهام را از مالیاتهاي سرمایهشده و عایديسودهاي تقسیم
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ه مچنین عدم تمایل بهاي اشخاص باشد. هالمللی، یکی از دالیل حفظ مالیات بر درآمد این نوع از سرمایهبین

گذاران شخصی، یکی دیگر از دالیل این موضوع است. الزم ها به سرمایهانتقال امتیازهاي مالیات بر درآمد شرکت

اي از منابع شرکتی براي صاحبان شرکت به ذکر است که حفظ مقداري از مالیات اشخاص روي درآمد سرمایه

اي هاي سرمایهخشی از درآمدهاي نیروي کار به سودها یا عایديدشوار است و بار مالیاتی را از طریق تبدیل ب

  دهند.کاهش می

  هاي کوچک؛ پاشنه آشیل سیستم مالیات بر درآمد دوگانهستانی از درآمد بنگاه. مالیات4-7

  فرمایانستانی از خویش. مالیات4-7-1

اره بر درآمد دوگانه، الزم است که درب پس از تبیین مالحظات مرتبط با مباحث عدالت و کارایی در سیستم مالیات

کوچک است.  هايستانی از بنگاهبزرگترین کاستی و نقطه ضعف سیستم مذکور بحث شود و آن کاستی، مالیات

هاي کاري فرد شود؛ بخشی از آن مرتبط با تالشدرآمد صاحبان کسب و کارهاي کوچک از دو جزء تشکیل می

ی گذاري شده است. در سیستم مالیاتدازهایی است که در آن بنگاه سرمایهاناست و بخشی دیگر نیز بازدهی پس

شوند، الزم است که درآمدهاي هاي متفاوتی مشمول مالیات میکه درآمدهاي نیروي کار و سرمایه با نرخ

ک یفرمایان را به دو جزء درآمد کار و درآمد سرمایه تفکیک نمود و به طور مجزا مشمول مالیات کرد. تفکخویش

  این درآمد، مشکالت اجرایی زیادي را به دنبال دارد.

ستی رو وجود دارد؛ با بایکه این دو جزء درآمدي به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند لذا دو راهکار پیشاز آنجایی

 دستمزد را برآورد نمود و مابقی درآمدهاي کسب و کار شخص را به درآمد سرمایه منتسب کرد، یا اینکه بازدهی

  سرمایه مورد استفاده در بنگاه را تخمین زد و باقیمانده درآمد کسب و کار را به حساب درآمد نیروي کار نوشت.

توانند به طور مؤثر و دقیقی، آورد زیرا اوالً مقامات مالیاتی نمیمحاسبه دستمزد، مشکالت مهمی را به وجود می

گیري درباره نرخ مناسب دستمزد در هر ساعت کار بسیار یمفرما را ارزیابی کنند و ثانیاً تصمتالش افراد خویش

فرمایان است. عالوه بر این، چنین فرآیندي به طور تلویحی بدین معناست که نرخ نهایی مالیاتی خویش يدشوار

قدار شود. اگر قرار باشد یک مبرابر با نرخ مالیات تناسبی اندکی است که براي درآمد سرمایه در نظر گرفته می

خص شده درآمد کار را مشمول مالیات با نرخ تصاعدي کنیم، در آن صورت به موازات با افزایش درآمد کسب مش

کننده نسبت بدهی کل مالیاتی به درآمد کل کسب و کار است) کاهش و کار، نرخ متوسط مالیات (که منعکس

کاندیناوي ندارد که چرا کشورهاي اسیابد و چنین سیستمی تمایل به تنازلی شدن خواهد داشت. بنابراین تعجبی می

تمایل دارند که بازدهی سرمایه برآوردي را از کل درآمد کسب و کار خارج نموده و مابقی درآمد را به عنوان درآمد 

  زند.دامن می يمسائل دیگرظهور اي باز هم به کار در نظر بگیرند. البته اتخاذ چنین رویه

هایی که منشأ استفاده شخصی یا کار را مشخص نمود و در خصوص داراییهاي کسب و اوالً باید انواع دارایی

ستلزم آن م هاحاسبه بازدهی مترتب به داراییشغلی دارند، تعیین چنین حد و مرزي، بسیار مشکل است. ثانیاً، م

ا بشونده هاي مستهلکهاي کسب و کارها از قبل ارزیابی شده باشد. در خصوص داراییاست که ارزش دارایی
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در  ايهاي استاندارد شاید به راحتی بتوان ارزش دفتري دارایی را از استهالك کسر کرد اما مشکالت ویژهنرخ

ي شود تا گیرهاي نامشهود وجود دارد. ثالثاً بایستی روي نرخ بازده مناسب براي سرمایه تصمیمارزشگذاري دارایی

ن نرخی بسیار دشوار است زیرا با توجه به ضرورت اي مشخص گردد. بدیهی است که تعیین چنیدرآمد سرمایه

در طیف وسیعی از کسب و کارها، در نظر گرفتن یک نرخ بهره ثابت، مناسب نخواهد بود. » صرفه ریسک«لحاظ 

هاي مالی باید مبناي محاسبه بازده دارایی قرار گیرند یا خیر. ها و بدهیگیري شود که آیا داراییرابعاً باید تصمیم

فرما بایستی به صورت سودهاي هاي کل بنگاه کسر شود، درآمد کار خویشهاي مالی خالص از داراییهیاگر بد

اي و کسر نمودن بازدهی دارایی خالص به دست آید. از این هاي بهرهخالص کسب و کار بعد از کسر پرداخت

کار از طریق تفاضل درآمدهاي شود. سناریوي جانشین آن است که درآمد نیروي یاد می» روش خالص«رویکرد به 

ر ، اجازه کس»روش ناخالص«کسب و کار از قلم بازدهی برآورد شده براي دارایی به دست آید. بدین ترتیب در 

ها وجود ندارد. این دو روش، نتایج یکسانی خواهند داشت اگر نرخ بازدهی مورد استفاده نمودن بدهی مالی از دارایی

 اش باشد. اگر نرخ بهره واقعیها برابر با نرخ بهره حقیقی پرداختی روي بدهیراییدر فرآیند محاسبه بازدهی دا

  .تر خواهد بود و بالعکسباالتر باشد، روش خالص نسبت به روش ناخالص براي صاحبان کسب و کارها مطلوب

ده ازدهی برآورد شگذاري را به هنگام متفاوت بودن نرخ بهره از نرخ بکه روش ناخالص، تصمیمات سرمایهدر حالی

زا است. توان نشان داد که روش خالص، حتی در صورت وجود چنین تفاوتی، غیراختاللکند، میبا اختالل روبرو می

» یبدهی شخص«شان را از طریق ثبت سازد تا بدهی مالیاتیفرمایان را قادر میاز سوي دیگر روش خالص، خویش

  از نرخ بازدهی اعمال شده روي کسب و کار، کاهش دهند. با نرخ بهره باالتر» بدهی شغلی«به عنوان 

  ها با مالکان فعال در شرکتستانی از شرکت. مالیات4-7-2

هاي کوچکی که مالکان در آن شرکتها فعال هستند تحت سیستم مالیات بر درآمد دوگانه، وضع مالیات بر شرکت

کتی که یک سهامدار در شرز خوداشتغالی است. هنگامیباعث ایجاد مشکالتی در ارتباط با مالیات بر درآمد حاصل ا

شود وي درآمد کار و همچنین درآمد سرمایه از شرکت کسب که در آن سهام دارد به عنوان مدیر به کار گرفته می

شی از گیري درباره اینکه چه بخکند. اگر وي سهام کنترلی شرکت را در اختیار داشته باشد به هنگام تصمیممی

اي سهام توزیع شود، از درجه باالي کت به صورت دستمزد، سود تقسیم شده یا عایدي سرمایهدرآمد شر

اي پذیري منتفع خواهد شد. اگر بار مالیاتی اشخاص و شرکت روي سودهاي تقسیم شده یا عایدي سرمایهانعطاف

نین ات بر درآمد دوگانه، چهاي نهایی مالیات بر درآمد نیروي کار باشد (که نسخه محض سیستم مالیکمتر از نرخ

 شده بیشتري پرداخت نماید و بدینتواند به جاي پرداخت دستمزد به خود، سود تقسیمویژگی دارد)، سهامدار می

  اش را کاهش دهد.ترتیب بدهی مالیاتی

کند که قانون مالیاتی نروژ ایجاب میدر برخی قوانین مالیاتی از جمله براي جلوگیري از چنین اجتناب مالیاتی، 

فرما مشمول مالیات شوند. بنابراین، نرخ بازدهی روي ها مطابق صاحبان مشاغل خویشمالکین فعال در شرکت

شود و با کسر نمودن آن از سود کل شرکت، درآمد اي مشخص میهاي شرکت اعمال شده و درآمد سرمایهدارایی
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ک یا چندین مالک شرکت، دو سوم سهام آن شود که یشود. این قانون زمانی اعمال مینیروي کار تعیین می

شرکت را در اختیار داشته باشند یا دو سوم سود سهام شرکت را از آن خود کنند. اما مشکل اصلی، تعیین آن است 

، وي »فعالیت«باشد. به عبارت دیگر، در چه سطحی از » فعال«که چه هنگام یک سهامدار در شرکت خودش 

به »لمنفع«یا » فعال«شود؟ بدیهی است که تفکیک سهامداران به حسوب میدر آن شرکت م» شاغل یا فعال«

  خواهی خواهد بود.بهنوعی دل

شود. درآمد سرمایه از در شرکت به دو جزء درآمد سرمایه و درآمد کار تفکیک می» فعال«در سوئد، درآمد مالکان 

قانون مالیات فنالند، مشکل سهامداران آید. طریق اعمال یک نرخ بازدهی روي قیمت اکتساب سهام به دست می

ی رفع هاي خصوصهاي غیربورسی بر اساس قانون بنگاهفعال از غیرفعال را با مشمول مالیات کردن تمامی شرکت

هاي غیرسهامی در نظر گرفته و با نرخ هاي شرکتدرصدي روي خالص دارایی 15نموده است که بازده ضمنی 

آمد مشمول که مابقی درکند در حالیها است) مشمول مالیات مینرخ مالیات بر شرکت مالیات بر سرمایه (که برابر با

کننده بازدهی شود. کامالً مشخص است که در این روش، سودهایی که منعکسمالیات بر درآمد اشخاص می

م درآمد سیشوند. در مقابل، دانمارك نیازي به تققلمداد می» درآمد کسب شده«سرمایه شرکت هستند به عنوان 

ستانی مضاعف از درآمد منبع شرکت تمرکز دارد تا انتقال دستمزد سهامداران فعال ندارد و به جاي آن به مالیات

  اي را جلوگیري نماید.هاي سرمایهسهامداران فعال به سود تقسیم شده یا عایدي
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  1سازي سیستم مالیات بر درآمد یکنواختمالیاتی، مزایا و معایب پیاده ایه. پ5

م شد اما بعد از آن، سیستاي استفاده میمیالدي، روش مالیات با نرخ یکنواخت به طور گسترده 19تا قبل از قرن 

فته و در یاهاي درآمدي عمومیت یافت و در حال حاضر، عمده کشورهاي توسعهمالیات تصاعدي در قالب براکت

کل اند. در اروپا نیز همین سیستم به شستانی در قالب سیستم تصاعدي را مالك عمل قرار دادهحال توسعه، مالیات

سازي است زیرا اعضاي اتحادیه اروپا مصرند که استقالل خود در سیستم مالیات بر تري در حال پیادهبسیار متنوع

  درآمد اشخاص را حفظ نمایند.

سازي سیستم ) از ساده1995رابرت هال و آلوین رابوشکا ( 1980ها، در آغاز دهه ی این سیستمبه دلیل پیچیدگ

درصدي براي تمامی درآمدها و معافیت مالیاتی خانوارهاي  19حمایت نموده و پیشنهاد اعمال یک نرخ یکنواخت 

هاي صاف و عادالنه بودن، وظیفه سیاستها اجراي اصل انهزار دالر به پایین را ارائه نمودند. از نظر آن 25با درآمد 

ت، اندازي سیستم مالیات با نرخ یکنواخهاي مالیاتی. آنان بر این باور بودند که با راهاجتماعی است و نه سیاست

هاي اداري را به شدت کاهش داد و نیازي نیز به اظهارنامه مالیاتی وجود نخواهد داشت و عالوه بر توان هزینهمی

  توان کنترل کرد.تر را به نحو کاراتري میتم شفافاین، یک سیس

وپاي استقالل یافته در ارگیري کشورهاي تازهشکلسازي سیستم مالیات یکنواخت در جهان به موازات با پیاده

 هاي جدید قدرت تجدید ساختار اقتصادي و همچنین بازسازيدولت رخ داد. در این دوره که 1990شرقی در دهه 

هاي ، تصمیم به معرفی سیستم مالیات یکنواخت گرفتند و از نرخهاآنبرخی از  و ی را به دست آوردندسیستم مالیات

مالیاتی و انواع مالیات بر درآمد یکنواخت تبیین  در ادامه پایهمالیات بر درآمد شخصی تصاعدي پیروي نکردند. 

  گردد.شده و پس از آن، معایب و مزایاي این نظام تشریح می

  پایه مالیاتی و انواع مالیات بر درآمد یکنواخت. 5-1

مول شان به شیوه مشابهی مشدر نسخه مرسوم سیستم مالیات با نرخ یکنواخت، تمامی درآمدها صرف نظر از منبع

، اگر . براي نمونهها یکسان هستندشوند و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و نرخ مالیات بر درآمد شرکتمالیات می

میلیون  10بایستی مالیات می مشمولِ میلیون تومان درآمدِ 100درصد باشد شخصی با  10یکنواخت نرخ مالیات 

ی خواهد بود. در تومان میلیون 50میلیون تومانی، مشمول مالیات  500تومان مالیات بپردازد و شخصی با درآمد 

و بدین  شودي در نظر گرفته نمیاترین نسخه مالیات بر درآمد یکنواخت، هیچ حد آستانه یا معافیت پایهمحض

  ترتیب، نرخ نهایی و نرخ متوسط با یکدیگر برابر بوده و سیستم مالیاتی اکیداً تناسبی خواهد بود.

 اند. همانطور که قبالً توضیح داده شد درهاي یکنواخت به عنوان جایگزین مالیات تصاعدي پیشنهاد شدهمالیات

 یابند و چنین ساختاري ازمتوسط به موازات با افزایش درآمد، افزایش میهاي تصاعدي، نرخ مالیات ساختار نرخ

هاي درآمدي باالتر قابل حصول و دستیابی است. نمودار هاي نهایی مالیاتی باالتر براي براکتطریق اعمال نرخ

                                                           
و  Ambrus (2012) ،Piper & Murphy (2005) ،Baldini & Rizzo (2010) ،Basham & Mitchell (2008)هاي . مطالب این بخش بر پایه پژوهش1

Zoltan (2014) .تنظیم شده است  
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رخ که یک نناظر به شرایطی است » یکنواخت«دهد. واژه هاي یکنواخت و تصاعدي را نمایش می)، ساختار نرخ3(

نهایی مالیاتی یکتا و منحصر به فرد روي پایه مالیاتی مفروض اعمال می شود. هر چند در عمل، تغییرات متعددي 

  روي نسخه محض صورت گرفته است.

  ). ساختار تصاعدي در مقابل ساختار یکنواخت مالیاتی3نمودار (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

متفاوتی داشته و  هاي یکنواخت را نیز معرفی کردند که پیچیدگیانواع دیگري از مالیات OECDکشورهاي عضو 

کننده آن است که درآمد قابل تصرف با درجه منعکس 45خط اند. در این نمودار، ) نمایش داده شده4در نمودار (

اي کننده محدودهدرجه منعکس 45شود. ناحیه زیر خط درآمد ناخالص فرد برابر است و هیچ مالیاتی پرداخت نمی

است که مالیات پرداخت شده است و ناحیه باالي این خط نیز بیانگر آن است که درآمد قابل تصرف، بیشتر از 

  اخالص است (بدین معنا که اعتبارات مالیاتی قابل بازگشت به مؤدي پرداخت شده است).درآمد ن

  مالیات یکنواخت از نوعA مالیات یکنواخت محض یا ساده است که تمامی درآمدها با نرخ یکنواخت منحصر ،

 اند.به فردي مشمول مالیات شده

  مالیات یکنواخت از نوعB کند اما صرفاً درآمدهایی که نیز درآمدها را با نرخ یکنواخت مشمول مالیات می

باالتر از آستانه معافیت مالیاتی (یا معافیت پایه) باشند، مشمول مالیات خواهند شد. در نتیجه، این نوع مالیات را 

ین شود که اموجب میتوان به عنوان مالیات یکنواخت محض در نظر گرفت. در نظر گرفتن معافیت پایه نمی

یزان پردازند و یا به ممالیات یک ساختار تصاعدي پیدا کند بدین معنا که افرادي با درآمد اندك، یا مالیات نمی

هایی نهاي متوسط مالیاتی نیز به موازات با افزایش درآمد، افزایش یافته و به سمت نرخ دهند. نرخاندکی مالیات می

 کند.یکنواخت است) حرکت می مالیات (که همان نرخ مالیات

  نوع مالیات یکنواختC  که بر اساس آن، یک مالیات منفی براي اشخاصی که درآمدشان از سطح مشخصی

عاً شود. این نوع مالیات نیز قطها بازگردانده میشود و مالیات منفی (یعنی یارانه) به آنتر است اعمال میپایین

شود اگر این جبران (یارانه) بزرگتر از بدهی مالیاتی طور که مشاهده مینسخه محض مالیات یکنواخت نیست. همان

نرخ متوسط 

 مالیات

نرخ نهایی 

 مالیات

 درآمد

خ 
نر

ت
لیا

ما
 

 ساختار تصاعدي

 نرخ نهایی مالیات = نرخ متوسط مالیات

 درآمد

ت
لیا

ما
خ 

نر
 

 ساختار یکنواخت
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باشد، این مقدار مالیات منفی پرداخته شده موجب خواهد شد که درآمد قابل تصرف  Zدر سطوح درآمدي کمتر از 

 ، بیش از درآمد ناخالص قرار بگیرد.Zشخص در سطوح درآمدي کمتر از 

  هاي یکنواختت). انواع مختلف مالیا4نمودار (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اند و داشته Bاقتصادهاي کشورهاي اروپاي شرقی تمایل به معرفی سیستم مالیات بر درآمد شخصی مشابه نوع 

  اند.اي را مشخص نمودهحد آستانه

  مالیاتیبنیادین اصول . انطباق سیستم مالیات یکنواخت با 5-2

مل بر برابري (یا شود مشتاستفاده میاصول استاندارد مالیاتی که براي ارزیابی اثربخشی بالقوه هر سیستم مالیاتی 

باشد. در عمل، هیچ نظام مالیاتی سازي (درك آسان) میزایی حداقلی) و سادهمنصفانه بودن)، کارایی (یا اختالل

قادر به تأمین هر سه شاخص فوق نیست و در برخی مواقع، هر یک از این معیارها در تضاد با سایر اصول قرار 

  گیرند.می

با مباحث مربوط به عدالت، همانطور که قبالً نیز مطرح شد، دو مفهوم عدالت افقی و عدالت عمودي در ارتباط 

وجود دارد. طبق عدالت افقی، مؤدیانی که شرایط اقتصادي یکسانی دارند باید به نحو مشابه مشمول مالیات شوند. 

پرداخت (که بر حسب درآمد، ثروت  که طبق مفهوم عدالت عمودي، اشخاص با پتانسیل و ظرفیت باالتردر حالی

شود) باید مالیات بیشتري را بپردازند. در یک سیستم مالیات بر درآمد یکنواخت محض، گیري مییا مخارج اندازه

وند. اما ششود زیرا تمامی انواع درآمدها با نرخ یکسانی مشمول مالیات میاصل عدالت افقی به خوبی تأمین می

عدالت عمودي ناتوان است زیرا هم اشخاص با درآمد باال و هم افراد با درآمد اندك با  این سیستم از تأمین اصل

منفی یا  مالیات«و برقراري » حد آستانه معافیت مالیاتی«شوند. اعمال نرخ مالیاتی یکسانی مشمول مالیات می

ف
صر

ل ت
قاب

د 
رآم

د
 

 درآمد ناخالص

 معافیت پایه یا حد آستانه

 درآمد پایه

 درآمد ناخالص= درآمد قابل تصرف

Z 
 Cمالیات یکنواخت 

 Bمالیات یکنواخت 

 Aمالیات یکنواخت 
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ار خت را در خصوص معیتواند عملکرد سیستم مالیات یکنوااز جمله اقداماتی است که می» جبران کسري درآمد

  شود.عدالت عمودي بهبود بخشد چراکه موجب افزایش نرخ متوسط مالیاتی به موازات افزایش درآمد می

ند بدون آوري کتواند جمعمعیار کارایی مرتبط با این مفهوم است که سیستم مالیاتی چه مقدار درآمد مالیاتی می

ادي براي تشریح مالیاتی که در آن، مؤدیان رفتار اقتص» خنثایی«فهوم آنکه رفتار اقتصادي را تحت تأثیر قرار دهد. م

مالیاتی  گیرد. در یک سیستم مالیاتی یکنواخت محض، چنانچه نرخدهند، مورد استفاده قرار میخود را تغییر نمی

رخ مالیاتی که ناندکی روي پایه مالیاتی گسترده اعمال شود، این سیستم نسبتاً کارا خواهد بود. در واقع، هنگامی

اندك است احتمال کمتري براي تغییر رفتار اقتصادي وجود خواهد داشت. عالوه بر این، انگیزه اجتناب و فرار 

مالیاتی نیز در این سیستم کاهش خواهد یافت. البته، اختالالتی که به دلیل حد آستانه معافیت مالیاتی یا امتیازات 

  دهد.کاهش میآید، کارایی را مالیاتی به وجود می

سازي مرتبط با آن است که مؤدیان، سیاستگذاران و مجریان قوانین و مقررات، بتوانند سیستم مالیاتی معیار ساده

هاي تمکین مؤدیان بایستی حداقل شود و مؤدیان باید به راحتی قادر به را درك نموده و از آن تمکین کنند. هزینه

اشند. طرفداران سیستم مالیاتی یکنواخت بر این باورند که این سیستم هایشان بدرك پیامدهاي مالیاتی فعالیت

مالیاتی، به لحاظ اجرایی بسیار ساده است. اعمال یک نرخ مالیات یکنواخت بر پایه مالیاتی که گسترده بوده و به 

هاي چیدگیته پیتواند اطمینان و قطعیت را براي مؤدیان به همراه داشته باشد. البطور شفاف تعیین شده است، می

ر ها نظیمربوط به جبران مالیاتی یا مالیات منفی (با اهداف عدالت) و اعمال سایر درآمدهاي مرتبط با مالیات

  تواند ساده بودن سیستم مالیاتی را کاهش دهد.هاي تأمین اجتماعی، میپرداخت

  سازي سیستم مالیات بر درآمد یکنواختمزایا و معایب پیاده. 5-3

ت تخصصی مالیاتی مزایاي متعددي در ارتباط با مالیات با نرخ یکنواخت ذکر شده است که برخی از در ادبیا

هاي ههاي مالیاتی یا هزینکه با اصالحات پایهسازي سیستم مالیاتی (به شرط آنها عبارتند از: سادهترین آنمهم

د)، کاهش که نرخ مالیات بیش از اندازه باال نباشقابل قبول پیچیده نشود)، بهبود عملکرد نظام مالیاتی (مشروط به آن

ؤثري بر رفتار هاي مهاي سنگین و کنترلهاي مالیاتی به اندازه کافی پایین باشد و جریمهاجتناب مالیاتی (اگر نرخ

 مؤدیان اعمال گردد)، افزایش اشتغال افزایش (به دلیل وجود اثر ترکیبی و نه صرفاً به دلیل متأثر شدن از سیستم

الذکر مالیاتی)، امکان افزایش درآمدهاي مالیاتی افزایش یابد (مشروط به اینکه یک یا چند مورد از مزایاي فوق

وجود داشته باشد)، کاهش بوروکراسی (به دلیل نیاز به تشکیالت محدودتر براي کنترل و ثبت)، بهبود رشد اقتصادي 

ت پذیري کشور (این مورد نیز یک اثر ترکیبی اسزایش رقابتگذاري و افانداز و سرمایه(اثر ترکیبی)، افزایش پس

اتی تر باشد و همچنین بار مالیتر و قابل دركو در مواردي که سیستم شفاف، به درستی ساختاربندي شده، ساده

  نسبتاً اندکی به فعاالن اقتصادي تحمیل کند بر جذابیت فعالیت در آن کشور خواهد افزود).

مالیات بر درآمد اشخاص با نرخ یکنواخت (ضمن اعمال یک ترین کاستی نیز مطرح شد مهم اما همانطور که قبالً

عدالت عمودي است. به همین دلیل مخالفان با این نوع مالیات، ناعادالنه اصل با مغایرت براکت معاف از مالیات)، 
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فه به کنند. این مؤلمداد میهاي سیستم مالیات یکنواخت قلها و کاستیبودن عمودي را به عنوان یکی از نقص

هاي ویژه در مقایسه با سیستم مالیات تصاعدي، از آن جهت داراي اهمیت است که بار مالیاتی مضاعفی به گروه

  شود.هاي درآمدي باالتر میکه منجر به کاهش بار مالیاتی در گروهکند در حالیبا دستمزد اندك وارد می

هاي اجتماعی شود. هر چند با اصالح برخی موارد منجر به افزایش تنش تغییرات در درآمدهاي خالص ممکن است

شود. حامیان و طرفداران نظام تر میممکن است این احتمال را کاهش داد اما در مقابل، سیستم مالیاتی پیچیده

ي هاخنرها و هاي اطالعات مدرن، براکتمالیات بر درآمد اشخاص تصاعدي بر این باورند که در عصر تکنولوژي

مالیاتی نباید مورد تأکید قرار گیرد بلکه باید روي تضمین شفافیت قوانین مالیاتی متمرکز شد. همچنین اثر بر 

هاي مالیاتی نسبتاً اندك، درآمدهاي مالیاتی را در توان مدلسازي کرد. نرخدرآمدهاي مالیاتی را به سختی می

مبناي برآوردهاي دقیق، افزایش درآمدهاي مالیاتی در دهد هر چند که ممکن است بر مدت کاهش میکوتاه

مؤدیان  آمیز هر سیستم مالیاتی به شدت بستگی به تمایلبینی گردد. عالوه بر این، عملکرد موفقیتبلندمدت پیش

براي پرداخت مالیات دارد. نتایج مطالعات نیز حاکی از آن است که خواسته مؤدیان به پرداخت مالیات، رابطه 

  گیرانه دارد.هاي سختی با کنترل مؤثر و جریمهمستقیم

هر چند سیستم مالیات با نرخ ثابت نوعاً تداعی کننده کاهش درآمدهاي مالیاتی است اما نتایج مطالعات تجربی 

اتی هاي مالیاتی نه تنها درآمدهاي مالیشود که افزایش نرخکننده است. معموالً به رساله آرتور الفر استناد میگیج

ی هاي کمّی مبتنی بر اقتصادسنجدهد بلکه حتی ممکن است آن را کاهش دهد. با این حال، تحلیلافزایش نمیرا 

دهد که در صورت لحاظ فساد، کاهش نرخ مالیاتی منجر به افزایش درآمدهاي مالیاتی ) نشان می2009ماریا الکو (

 ورد انتظار حرکت به سمت سیستم مالیاتیشود. با توجه به توضیحات فوق، بسیار دشوار است که اثرات منمی

  بینی کرد.یکنواخت را حتی در کشورهایی با نظام مالی پایدار پیش
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  . مقایسه سه نظام مالیات بر درآمد از منظر عدالت، کارایی و سادگی6

از مطالعه، ســه نظام مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر درآمد دوگانه و مالیات یکنواخت بر اســاس  در این بخش

  شوند.مقایسه میسادگی  و عدالت، کارایی معیارهاي

  عدالت افقی و عمودي. 6-1

رآمد شود لذا کل دشان مشخص میکلدرآمد  بسیاري از اقتصاددانان بر این باورند که سطح مصرف افراد توسط

گیرد. اما در اینجا ســـوألی که ترین معیار توانایی پرداخت مدنظر قرار میافراد از منابع مختلف به عنوان اصـــلی

باید مالك عمل بررسی عدالت مالیاتی قرار گیرد یا درآمد فرد در شود آن است که آیا درآمد ساالنه فرد مطرح می

اگر مبناي بررسی عدالت مالیاتی درآمد سالیانه باشد مالیات بر مجموع که قبالً تبیین شد طول عمرش؟ همانطور 

ضمین درآمد شخاصزیرا  خواهند بودعدالت افقی  کنندهو مالیات بر درآمد یکنواخت، ت سان  ا با مجموع درآمد یک

سانی می شمول مالیات یک ست که شوند. م شخاص ،وگانهتحت نظام مالیات بر درآمد داین در حالی ا طوح سبا  ا

 ، مالیات متعلق متفاوتی را تجربه خواهند کرد،ترکیبات متفاوت درآمد کار و درآمد ســرمایهیکســان درآمدي اما با 

   کند.بنابراین بر مبناي درآمد سالیانه سیستم مالیات بر درآمد دوگانه اصل عدالت افقی را نقض می

یار بررسی و مقایسه سه نظام مالیاتی از منظر تأمین عدالت عمودي از سوي دیگر، اگر درآمدهاي ساالنه فرد، مع

قلمداد شود، صرفاً نظام مالیات بر مجموع درآمد است که قادر به تضمین رعایت عدالت عمودي است. در مقابل، 

ــمول مالیات می ــان مش ــار درآمدي با نرخ یکس ــوند لذا نرخ نهایی چون در نظام مالیات یکنواخت، تمامی اقش ش

حتی با در نظر گرفتن یک معافیت پایه، درجه تصـــاعدي بودن نظام مالیات الیاتی مشـــابه خواهند داشـــت و م

ــت که برقراري ــح اس ــیار اندك خواهد بود. در نظام مالیات بر درآمد دوگانه نیز کامالً واض اي هنرخ یکنواخت بس

ــبتاً روي ــرمایه  مالیاتی نس ــل از س ــل عدالت عم در تغایر بادرآمد حاص قرار خواهد گرفت چرا که بخش  ودياص

ــرمایهعمده ــاحبان درآمدهاي قابلاي در دهکاي از درآمدهاي س ــت و ص مالحظه هاي درآمدي باال متمرکز اس

  . شوندهاي نهایی مالیاتی اندك مشمول مالیات میاي، با نرخسرمایه

صورتی سنجش کهدر  ست می ،دقرار بگیرعدالت  درآمد طول عمر مالك  صویر کامالً متفاوتی به د ن ر اید آید.ت

ارزش فعلی مالیات اعمال  متفاوت باشد انداز و مصرف طول عمر دو فرد با درآمد یکسان،الگوهاي پساگر  حالت

ـــده بر آن که در  متفاوت خواهد بودو نظام مالیات بر درآمد یکنواخت تحت نظام مالیات بر مجموع درآمد ها ش

ضاد با اصل عدا ستداللکه در صورتی .گیردلت قرار میت سیستم مالیات بر  هاي ارائه شده توسط مدافعانبنا بر ا

ــدکه پیش درآمد دوگانه ــریح ش ــیار نزدیک به هم  تر تش ذا نظام ل خواهد بودارزش فعلی مالیات پرداختی آنها بس

  .دالت را تضمین کندتواند برقراري عمالیات بر درآمد دوگانه بهتر از دو نظام مالیاتی دیگر می
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  کارایی. 6-2

ستانی بهینه به تفصیل درباره ضرورت حداقل کردن زیان در کارایی بحث شد و مشاهده گردید در مباحث مالیات

 کند نسبت به نظامی که به اخالل درکه نظام مالیاتی که اخالل کمتري در تصمیمات عوامل اقتصادي ایجاد می

صمیمات دامن می ساس ت ستمزند، ارجحیت دارد. بر این ا سی ه کبر این باورند هاي مالیات یکنواخت، طرفداران 

سی  سا ستم نرخنظام مالیات یکنواخت به دو دلیل ا سی صاعدي کاراتر از  ه دلیل اوالً ب کند.عمل میهاي جدولی ت

ـــه کار و پسکاهش نرخ یات بر درآمد اشـــخاص، اثرات مثبتی بر عرض نداز دارد و از این طریق، آثار هاي مال ا

ستم مالیااختالل سی سوي دیگر به دلیل گستردگی پایه مالیاتی و حذف معافیتتی را کاهش میزاي  ها و دهد. از 

  برد.هاي مشخص را تا حد زیادي از بین میهاي مالیاتی براي انجام یکسري فعالیتهاي مالیاتی، انگیزهتبعیض

سه بین نظام مالیات بر مجموع درآمد و نظام مالیات بر درآمد دوگانه از منظر ک ست که ارایی مقای ه بحاکی از آن ا

سرمایهدلیل وجود  شکال درآمد  سازگار بر همه ا ضع مالیات جامع و  ضمین و سی براي ت سیا شکالت فنی و   م

نواع ا هاي نهایی مؤثر مالیاتی روي، نرخهاي سرمایه)اجاره ضمنی منزل مسکونی شخصی و عایدي مشتمل بر(

سرمایهمختلف پس ستم مالیاتی مجموع درآمد انداز و  سی شدت متفاوت خواهد بود و به تبع آن، گذاري تحت  به 

از طرف دیگر در عمل درآمد سرمایه د. هاي شدیدي روبرو خواهند شبا اخاللگذاري انداز و سرمایهالگوهاي پس

شکال مختلفی تحقق می شکدر ا ال درآمد سرمایه به دالیل سیاسی و اجرایی دشوار یابد، وضع مالیات بر برخی ا

ست.  شکالینرخ مالیات بر  لذا با کاهش دادنا سرمایه که می ا توان نمود میمالیات را مشمول توان آنها از درآمد 

. ا محدود ســازدر اســتاخالل ناشــی از وضــع مالیات بر درآمد ســرمایه که ناشــی از تغییر شــکل درآمد ســرمایه 

شود وضع مالیات سنگین بر سرمایه موجب فرار سرمایه میتم مالیات بر درآمد دوگانه معتقدند که طرفداران سیس

ــدت ســرمایه هاي کار اســت، که در نتیجه آن نرخوري نهایی نیرويبري و کاهش بهرهکه نتیجه آن کاهش ش

ستمزد داخلی کاهش می سرمایهیابند به طوريد شود. یکار تحمیل مبر نیروي ،که در نهایت بار نهایی مالیات بر 

شــود. مالیات بر ســرمایه باعث ناکارایی در تولید و کاهش ســرمایه در اقتصــاد می از این رو طبق اســتدالل آنان،

ح وضع مالیات بر درآمد کار به صورت صری ،پذیري باالي سرمایهبنابراین در شرایط وجود رقابت مالیاتی و تحرك

عالوه بر این طبق نظر طرفداران نظام مالیات باالي مالیات بر درآمد سرمایه است.  هايبسیار کاراتر از وضع نرخ

که در نسخه محض نظام مالیات بر وضع مالیات بر عایدي سرمایه بر اساس اصل تحقق عایدي بر درآمد دوگانه، 

صیه می شدن داراییشود مجموع درآمد تو شد که به نوبه خود، موانعی برها باعث قفل  صیص خواهد  اي بازتخ

ستفاده سرمایه به منظور ا ست که میهاي با بهرهمجدد  شتر ایجاد خواهد کرد. این در حالی ا ع توان با وضوري بی

  ها جلوگیري نمود.هاي پایین و یکنواخت مالیات بر درآمد سرمایه، از بروز پدیده قفل شدن داراییخنر
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  مالیاتی نظامسادگی . 6-3

ـــه نظام یکی از معیارهاي مهم در هاي مالیاتی درجه ســـهولت درك و تمکین از نظام مالیاتی موجود و مقایس

ه مالیاتی گسترش پای در نظام مالیاتی باسازي ساده باشد. تردیدي نیست کهسازي و اجراي آن میبودن پیادهساده

سا صدها موارددهیعنی حذف  در  توفیقآید. از مالیات، کسورات و اعتبارهاي مالیاتی به دست می معاف ها و چه ب

شور را از منافع متعددي در زمینه تمکین و اجراي مالیات بهره ساده و قابل فهم، ک مند طراحی یک نظام مالیاتی 

د یت خارج شونهاي اجرایی متعدد از موضوعها و دستورالعملنامهشود که تدوین آیینسازد زیرا اوالً باعث میمی

و ثانیاً به دلیل ســاده بودن ســیســتم، تفســیرهاي متعدد از قوانین پیچیده موجود منتفی شــده و همین موضــوع 

  هاي تمکین و اجراي مالیات را به شدت کاهش دهد.تواند هزینهمی

ستم مالیات بر درآمد یکنواخت بر این باورند که نظام  سی ضیحات مذکور، طرفداران  سیار مذکبا عنایت به تو ور، ب

ست تر از نظامساده صاعدي (از جمله نظام مالیات بر جمع درآمد و نظام مالیات بر درآمد دوگانه) ا هاي مالیاتی ت

سخهزیرا  شترك همه ن شنهادي مالیات یکنواختویژگی م ست که با ل مالیاتی یک نرخ واحد اعمال ،هاي پی غو ا

ذف حبر اســاس اســتدالل طرفداران این نظام مالیاتی، شــود. می یقتلفها و اعتبارات مالیاتی همه یا اکثر معافیت

 تصاعدي هاي مالیاتتر از سیستمساده را به نظامی است که سیستم مالیات یکنواختترین عاملی مهمها معافیت

ـــاعدي به جاي نرخ یکنواختبرقراري نرخالبته گروهی بر این باورند که . کندتبدیل می کار  ،هاي جدولی تص

د تعداد اما وجوسازي یک نظام تصاعدي از منظر اجرایی چندان دشوار نباشد، شاید پیادهاي نیست. دان پیچیدهچن

ستم و اینکه در واقعیت چه مقدار به  سی ست فهم  سه با روش یکنواخت ممکن ا زیادي از طبقات درآمدي در مقای

ــود را براي مؤدیان پیچیدهعنوان مالیات پرداخت می ــختش ــاعدي کند. بعالوه نرخمی ترتر و س هاي جدولی تص

از  و فرار غیر قانونی اجتناب مالیاتی (یعنی فرار قانونی)هاي شـــوند که با افزایش درآمد افراد انگیزهموجب می

ستم را به طور منفی  سی ستم مالیاتی و عدالت  سی پرداخت مالیات افزایش یابد که در نتیجه درآمد مالیاتی، کارایی 

   گیرند.ار میتحت تأثیر قر

ر ها به نفع نظام مالیات بدر مقایســه بین دو نظام مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر درآمد دوگانه برخی اســتدالل

ــود. طرفداران نظام مالیات بر جمع درآمد جمع درآمد و برخی نیز به نفع نظام مالیات بر درآمد دوگانه مطرح می ش

سرمایهبر این باورند که به دلیل برخورد یک ، نظام ايسان این نظام مالیاتی با درآمدهاي نیروي کار و درآمدهاي 

ستم مالیات سیاست که موافقان تر سازد. این در حالیتواند سیستم مالیاتی را سادهمذکور به طور قابل توجهی می

ر سازي نرخ مالیات بر درآمد شرکت و نرخ مالیات بیکساناین سیستم از طریق کنند استدالل میبر درآمد دوگانه 

ــرمایه  ــخاصدرآمد س ــازدرا عمالً منتفی میآربیتراژ مالیاتی  بروز ،اش یري بنگاه جلوگ ریزي مالیاتیاز برنامهو  س

سرمایهمالیاتکند. عالوه بر این اگر می صورستانی از تمامی انواع درآمدهاي  سبی و در منبع  صورت تنا  تاي به 

سادهگیرد  شت. تر خواهد بود زیرا اجراي آن  سرمایه وجود نخواهد دا صل از  سبه درآمد حا ضرورتی براي محا

سود  همچنین ضع مالیات در مبدأ جداگانه بر  شند و سرمایه برابر با شرکت و درآمد  سودهاي  اگر نرخ مالیات بر 
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ت بر درآمد سرمایه و مجاز کردن تجمیع نرخ یکنواخت مالیاهاي سرمایه ضروري نیست. از طرفی سهام و عایدي

 عالوه بر این همانطور که قبالً کند.درآمد بهره و سود سهام در مالیات سالیانه بر درآمد سرمایه اجرا را تسهیل می

سب و کارها و خویش شد در نظام مالیات بر درآمد دوگانه، برخورد مالیاتی با درآمد ک صیل بحث  مایان با فربه تف

هاي متعددي روبروست زیرا مستلزم تفکیک درآمدهاي کسب و کار به دو جزء درآمد نیروي یچیدگیدشواري و پ

  اي است.کار و درآمد سرمایه
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  . تجربیات کشورهاي مجري نظام مالیات بر درآمد در انتخاب نوع سیستم مالیاتی7

کشور نظام  13کشور،  126ن از میا 2020-2019بررسی نظام مالیات بر درآمد حاکی از آن است که در سال 

سازي است و کشور در حال پیاده 37اند. نظام مالیات بر جمع درآمد در مالیات بر درآمد یکنواخت را انتخاب نموده

کشور مجري نظام مالیات بر درآمد دوگانه هستند. الزم به ذکر است که کشورهاي امارات متحده  76در نهایت، 

عربی، عربستان سعودي، قطر، عمان، بحرین، کویت، مالدیو و موناکو فاقد نظام مالیات بر درآمد هستند، اطالعات 

دارد المللی وجود نسط نهادهاي بینهاي منتشر شده تونظام مالیات بر درآمد برخی کشورها نیز در آخرین گزارش

هاي این مطالعه مورد توجه الجزایر) مستقل نیز در بررسیجزیره (یا مجمع 24و همچنین نظام مالیات بر درآمد 

  قرار نگرفته است.

 OECDو غیر  OECDهاي منتخب مالیات بر درآمد در کشورهاي ). نوع نظام7جدول (

نوع نظام مالیات بر 

  درآمد
  OECDکشورهاي غیر  OECDکشورهاي 

نظام مالیات بر مجموع 

  درآمد

استرالیا، کانادا، شیلی، فرانسه، 

جنوبی، لوکزامبورگ، نیوزیلند، کره

  انگلستان، ایاالت متحده آمریکا

آرژانتین، آروبا، برزیل، جمهوري دموکراتیک کنگو، جمهوري کنگو، 

کوزوو، ن، ارداکوادور، فیجی، گابن، گویان، اندونزي، عراق، 

شتاین، ماالویا، مالزي، مولداوي، موزامبیک، میانمار، نیجریه، الیختن

  وئالنو، پاراگوئه، سنگاپور، تانزانیا، تایلند، ترینیداد و توباگو، ونزپاپواگینه

نظام مالیات بر درآمد 

  1دوگانه

اتریش، بلژیک، دانمارك، فنالند، 

آلمان، ایسلند، جمهوري ایرلند، 

ند، لتونی، هلیونان،  ایتالیا، ژاپن،

جمهوري پرتغال، لهستان،  ،نروژ

اسلواکی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، 

  ترکیه

آلبانی، الجزایر، آنگوال، ارمنستان، آذربایجان، بوتساوانا، کامبوج، 

اسی، قبرس، جمهوري اد، چین، کلمبیا، کاستاریکا، کروکامرون، چ

، هندوراس، ر، غنا، گواتماال، گینهودومینیکن، مصر، السالواد

کنگ، هند، جامائیکا، کنیا، الئوس، لبنان، لسوتو، لیبی، لیتوانی، هنگ

ماداگاسکار، مالت، موریتانی، مراکش، نامبیا، نیکاراگوئه، پاکستان، 

ي جمهورسنگال، ندا، افلسطین اشغالی، پاناما، پرو، فیلیپین، رو

، انی، آفریقاي جنوبی، سودان جنوبی، سریالنکصربستان، اسلوو

  گوئه، ویتنام، زامبیا، زیمبابوهور، تایوان، تونس، اوگاندا، اامسورین

نظام مالیات بر درآمد 

  یکنواخت
  جمهوري چک، استونی

بالروس، بولیوي، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، قزاقستان، 

  ، روسیهمغولستان، رومانی، اوکراین، ازبکستان

  

  سازد.ما را به چند مشاهده کلی رهنمون می PITسازي نظام مالیات بر درآمد در کشورهاي مجري مروري بر نحوه پیاده

  اوالً نظام مالیات بر جمع درآمد به مرور زمان جاي خود را به نظام مالیات بر درآمد دوگانه و مالیات بر درآمد

نتخاب مشوق ا» المللیپذیري بینکارایی و رقابت«ه یکنواخت داده است، بدین معنا که مالحظات مربوط ب

 منجر به انتخاب نظام مالیات بر درآمد »سازي نظام مالیاتیساده«نظام مالیات بر درآمد دوگانه بوده و انگیزه 

 یکنواخت شده است.

                                                           
ا توجه به گردد. البته ب. نظام مالیات بر درآمد ایران، از نوع نظام مالیات تفصیلی است که با توجه به نوع منبع درآمدي، برخورد مالیاتی متفاوتی اعمال می1

ها و سودهاي بانکی و اوراق قرضه، نظام مالیات بر معافیت درآمدهاي حاصل از تقسیم سود شرکت اي خصوصاًهاي گسترده در حوزه درآمدهاي سرمایهمعافیت

  درآمد ایران تا حدودي مشابه با نظام مالیات بر درآمد اشخاص از نوع دوگانه است.
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 نظر از اینکه کشورهاي مجري صرفPIT اند به چند روش مختلف در تالش براي چه نوع نظامی را برگزیده

، از یک PITباشند. اوالً عمده کشورهاي مجري تضمین استانداردهاي زندگی و حداقل رفاهی خانوار می

کنند. ثانیاً کنند و یا براکت اول درآمدي را با نرخ صفر، مشمول مالیات میمعافیت پایه براي مؤدي استفاده می

شاغل یا غیرشاغل بودن «هاي هر خانوار اعم از اکثر کشورها، کسورات استانداردي با توجه به مشخصهدر 

ته در نظر گرف» معلولیت یا ناتوانی برخی از اعضاي خانوار«، »تعداد سالمندان«، »تعداد فرزندان«، »همسر

رمانی، مخارج د«گرفته از قبیل تشود. ثالثاً در شماري از کشورها نیز امکان کسر نمودن برخی مخارج صورمی

و نظایر آن » مخارج مربوط به مهدکودك«، »اي بابت وام مسکنهاي بهرهپرداخت«، »پزشکی و دارویی

 از نظام مالیاتی خواهد شد.» ادراك عدالت«بدیهی است اتخاذ چنین رویکردي موجب تعمیق  1شود.فراهم می

 بر درآمد تصاعدي (نظام مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر  در قانون مالیاتی کشورهاي مجري نظام مالیات

طبقه درآمدي استفاده شده است و نکته مهم آنکه بر اساس آخرین  5الی  4درآمد دوگانه) به طور متوسط از 

درصد  30هاي نهایی مالیاتی در اکثر کشورها به کمتر از ، باالترین نرخ2019اطالعات در دسترس در سال 

هایی هاي نهاي مختلف قرن بیستم میالدي، باالترین نرخاست. این در حالی است که در دهه کاهش یافته

این مشاهده حکایت از آن دارد که کشورها به مرور زمان با گسترش  رسید.درصد نیز می 70تا  60مالیاتی به 

هاي اند و گامتی شدههاي نهایی مالیاهاي غیرضروري موفق به کاهش نرخهاي مالیاتی و حذف معافیتپایه

 اند.مؤثري در راستاي ارتقاي تمکین مالیاتی برداشته

 له اي (از جماند، انواع مختلف درآمدهاي سرمایهدر کشورهایی که نظام مالیات بر درآمد دوگانه را انتخاب نموده

هاي اندك و مشابه اي و درآمدهاي مالکانه) با نرخاي، درآمدهاي اجارهشده، درآمدهاي بهرهسودهاي تقسیم

 اند.هاي مالیات بر درآمد کار، مشمول مالیات شدهترین نرخبا پایین

  اکثر کشورهاي مجري »خزش مالیاتی«به دلیل جلوگیري از بروز پدیده ،PIT  تمهیداتی به منظور

هاي درآمدي، معافیت پایه، کسورات و مخارج قابل قبول اشخاص و کسب و کارها در بندي براکتشاخص

  شود.) تعدیل میCPIکننده (هاي قانونی با شاخص قیمت مصرفاند. در بسیاري از کشورها، نصابنظر گرفته

گرجستان (نظام مالیات بر درآمد یکنواخت)، مالزي  OECDدر ادامه روي نظام مالیات بر درآمد سه کشور غیر 

نوان ها به ع) تمرکز شده و ساختار مالیاتی آن(نظام مالیات بر مجموع درآمد) و چین (نظام مالیات بر درآمد دوگانه

  شود.نمونه بررسی می

  . بررسی ساختار نظام مالیات بر درآمد یکنواخت در گرجستان7-1

انواع درآمدهاي مختلف مشمول مالیات در گرجستان عبارتند از: درآمدهاي نیروي  الف) درآمد مشمول مالیات:

کار (مشتمل بر تمامی انواع جبران خدمات کارکنان و عواید نقدي و غیرنقدي)، درآمدهاي کسب و کارها و 

                                                           
خارج از مطالعه حاضر بوده و در گزارش دیگري به . ارائه تصویر دقیق توأم با جزئیات مرتبط با هر یک از کشورهاي مجري نظام مالیات بر درآمد اشخاص 1

  تفصیل در این باره بحث خواهد شد.
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هاي مدیران آید)، دستمزدها و پاداشفرمایان (که از تفاضل درآمد ناخالص از مخارج قابل کسر به دست میخویش

اي و سود تقسیم شده مشمول یک مالیات با نرخ (درآمدهاي بهره گذاريو اعضاي هیئت مدیره، درآمدهاي سرمایه

م الز شود) و سایر درآمدها (شامل ارث و هدایا).درصدي است که در منبع وصول شده و نهایی تلقی می 5تکلیفی 

شده و درآمدهاي اي به دست آمده از محل سودهاي تقسیمبه ذکر است که برخی موارد استثنا در خصوص درآمده

  اي نیز در قانون این کشور در نظر گرفته شده است.بهره

هاي دیپلماتیک درآمد نیروي کار اشخاص غیرمقیم که در سازمان ب) درآمدهاي معاف از مالیات بر درآمد:

 یی دولتی؛دانشجوهزینه لتی و خصوصی، کمکها، حقوق بازنشستگی دوواقع در گرجستان مشغول به کارند؛ یارانه

هاي المپیک و سایر رویدادهاي آوري در بازيگري یا مدالهاي ورزشی، مربیها و جوایز مرتبط با فعالیتپاداش

اي ناشی از فروش هاي سرمایهنفقه؛ ارزش دارایی یا درآمدهاي به دست آمده به دلیل طالق؛ عایدي جهانی و اروپا؛

اي ناشی از فروش آپارتمان مسکونی (یا هاي سرمایهماه؛ عایدي 6نگهداري شده به مدت بیش از  وسائط نقلیه

اي ناشی از فروش سایر هاي سرمایهسال از دوره نگهداري آن گذشته باشد، عایدي 2خانه مسکونی) که بیش از 

هاي داري آن گذشته باشد و در فعالیتسال از نگه 2ها (به جز وسائط نقلیه و خانه یا آپارتمان) که بیش از دارایی

  اقتصادي مورد استفاده قرار نگرفته باشد و نظایر آن.

اي تحقق یافته مشمول مالیات بر درآمد خواهند شد و از هاي سرمایهعایدياي: ج) عایدي یا زیان سرمایه

اي مایههاي سرصرفاً زیانشود. نکته مهم آنکه اشخاص اي تحقق نیافته، مالیاتی وصول نمیهاي سرمایهعایدي

اي هاي سرمایهاگر زیان توانند جبران کنند.هاي به دست آمده از فروش همان نوع دارایی میخود را از محل عایدي

  هاي آتی منتقل کرد.توان به سالدر همان سال تحقق زیان قابل جبران نباشد، این مقدار زیان را نمی

تمامی مخارج مستند شده که مرتبط با تحصیل درآمد است (از قبیل مواد توانند مؤدیان می د) کسورات شغلی:

اي) را از درآمدهاي ناخالص هاي بهرهاي، دستمزدها، پرداختهاي اجارهخام و اولیه، کسورات استهالك، پرداخت

ارجی که . مخاي و مخارج غیرمرتبط با تحصیل درآمد، قابل کسر نخواهند بودخود کسر نمایند البته مخارج سرمایه

  قابل کسر نیست شامل موارد زیر است:

 ل هاي خیریه. البته حداکثر کسورات قابهاي اقتصادي به جز کمک به صندوقمخارج غیرمرتبط با فعالیت

اي درصد درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مخارج خیریه 10هایی صرفاً تا قبول در خصوص چنین کمک

 است.

  مؤدي در مشاغل تفریحی و سرگرمی مشغول به فعالیت باشد و این مخارج نیز مخارج تفریحی مگر آنکه

 در چارچوب چنین فعالیتی رخ داده باشد.

 آزمایی.هاي مرتبط با برنده شدن در التاري و بختمخارج مرتبط با مصرف شخصی و هزینه 

 هاي پرداخت شده یا قابل پرداخت به دولت.جریمه 

 ات بر درآمد پرداخت شده توسط اشخاص.مالیات بر درآمد، به جز مالی 
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 درصد در سال. 24اي باالي مخارج بهره 

  درصد درآمد ناخالص به دست آمده در طول سال مالیاتی. 1مخارج اخذ نمایندگی مازاد بر 

 درصد موجودي سرمایه ثابت در انتهاي سال مالیاتی  5اي ثابت بالغ بر هاي سرمایهمخارج تعمیر دارایی

  قبلی.

درصد است لکن همانطور که قبالً گفته شد درآمدهاي به  20: نرخ مالیات بر درآمد گرجستان نرخ مالیاتو) 

درصد به صورت تکلیفی در منبع مشمول مالیات  5اي با نرخ دست آمده از سودهاي تقسیم شده و درآمدهاي بهره

  شود.شوند و هیچ مالیات دیگري از این درآمدها وصول نمیمی

  وع درآمد در مالزيمجمی ساختار نظام مالیات بر . بررس7-2

 هايدرآمدهاي ناخالص ناشی از اشتغال (شامل حقوق، دستمزد، پاداش، پرداختالف) درآمد مشمول مالیات: 

ها، عواید مازاد بر حقوق مشتمل بر نقدي و غیرنقدي)، انفصال از خدمت، کارمزد، کمیسیون، هدایا و کمک

اي (به استثناي بهره پرداختی توسط مؤسسات مورد فرما، درآمدهاي بهرهشاغل خویشدرآمدهاي کسب و کار و م

هاي شوند. همچنین از عایدياي مشمول مالیات بر درآمد میتأیید)، سودهاي تقسیم شده و درآمدهاي اجاره

  شود.اي، مالیات وصول میاي نیز با ترتیبات جداگانهسرمایه

نمودن مخارج مرتبط با تحصیل درآمد به طور کلی فراهم است اما شروطی هر چند امکان کسر  ب) کسورات:

 ايهاي مسافرت، تفریحی و حرفهشود عمالً میزان کسورات را محدود نموده است. هزینهکه در نظر گرفته می

دن شهاي سفر از خانه به کار قابل کسر شود. اما هزینهبراي کارفرمایان به عنوان کسورات در نظر گرفته می

هاي پرداخت شده براي تأمین اي به طور عمومی قابل کسر شدن نیست اما بهرههاي بهرهنیست. همچنین هزینه

ها ممکن است قابل کسر شدن از درآمدهاي اکتسابی باشند. گذاريهاي درآمدزا یا سرمایهمالی خرید دارایی

هایی که مورد تأیید سازمان مالیاتی مانهاي نقدي به دولت، نهادهاي محلی یا مؤسسات اجتماعی و سازکمک

  باشند.باشد، قابل کسر شدن می

در قانون این کشور مجوزهایی در خصوص کسورات قابل قبول براي اشخاص مقیم نیز در نظر گرفته شده است. 

رینگیت براي همسر ناتوان (اگر  6000دالر) براي مؤدي، کسورات اضافی  2170(حدود  1رینگیت 9000کسورات 

رینگیت  4000هیچ منبع درآمدي نداشته باشد و یا اظهارنامه به صورت مشترك تنظیم شده باشد)، کسورات اضافی 

سال و به باال  18یا  سال دارند 18رینگیت براي فرزندان (که کمتر از  2000براي فرزند معلول همسر، مجوز کسر 

رینگیت براي هر فرزند معلولی که در مؤسسات  8000هستند به شرط آنکه در حال تحصیل تمام وقت باشند)، 

رینگیت براي فرزند معلول، مخارج پزشکی براي والدین  6000شناخته شده مشغول به تحصیل است، کسورات 

مایتی براي خود مؤدي، همسر، فرزند یا والدین ناتوانش رینگیت، خرید اقالم و تجهیزات ح 5000حداکثر تا سقف 

                                                           
  باشد.رینگیت می 15/4دالر تقریباً  1هر  2020. در سال 1
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رینگیت، شهریه پرداختی براي ارتقاي سطح مهارت در  1500هاي والدین تا رینگیت، مراقبت 6000حداکثر تا 

 7000رینگیت، حق بیمه عمر پرداختی براي فرد و یا همسرش تا سقف  7000اي تا سقف مؤسسات فنی و حرفه

رینگیت، حق بیمه پزشکی براي خود، همسر و  3000هاي بازنشستگی شخصی تا ر طرح، مشارکت درینگیت

ج العالهاي صعبرینگیت، مخارج پزشکی و دارویی براي خود، همسر و فرزندان با بیماري 3000فرزندان تا سقف 

 Skim Simpanan Pendidikanها در انداز فرزندان مشروط به اینکه سپردههاي پسرینگیت، سپرده 6000تا 

Nasional  رینگیت، مخارج زندگی (مشتمل بر اینترنت،  8000براي تحصیل فرزندان افتتاح شده باشد تا سقف

رینگیت،  2500روزنامه، کتاب، گوشی هوشمند، تبلت، کامپیوتر، تجهیزات ورزشی و حق عضویت باشگاه) حداکثر تا 

  .رینگیت 1000تا سقف سال حداکثر  6پرداخت به مهدکودك براي کودکان کمتر از 

نظر از آنکه از محل کار باشد یا سرمایه، در تمامی درآمدهاي کسب شده توسط اشخاص مقیم صرف و) نرخ مالیات:

  ) ترسیم شده است.8شود که در جدول (درصد مشمول مالیات می 28تا  0مالیاتی و از نرخ  طبقه 11قالب جدولی با 

  مالیاتی در مالزي طبقاتها و ). نرخ8جدول (

  نرخ مالیات  مالیاتی طبقات

  درصد 0  ] رینگیت5,000-0[

  درصد 1  ] رینگیت20,000-5,000[

  درصد 3  ] رینگیت35,000-20,000[

  درصد 8  ] رینگیت50,000-35,000[

  درصد 14  ] رینگیت70,000-50,000[

  درصد 21  ] رینگیت100,000-70,000[

  درصد 24  ] رینگیت250,000-100,000[

  درصد 5/24  ] رینگیت400,000-250,000[

  درصد 25  ] رینگیت600,000-400,000[

  درصد 26  ] رینگیت1,000,000-600,000[

  درصد 28  رینگیت 1,000,000باالي 

شوند. اما امالك و مستغالت و فروش سهام در اي به طور کلی در مالزي مشمول مالیات نمیهاي سرمایهعایدي

) است. RPGTهاي حقیقی (شوند مشمول مالیات بر عایدي داراییبه صورت بسته کنترل میهایی که شرکت

هاي امالك بسته به طول مدت نگهداري متفاوت است. نرخ مالیات براي طول مدت هاي مالیات بر عایدينرخ

رسد، درصد می 20 سال نگهداري شده باشد نرخ مالیات به 4تا  3درصد است، اگر دارایی بین  30سال،  3نگهداري 

یابد و در نهایت، درصد کاهش می 15سال، نرخ مالیات به  5تا  4هایی با طول مدت نگهداري بین براي دارایی

  شوند.درصدي مشمول مالیات می 5گذرد با نرخ ها میسال از نگهداري آن 5هایی که بیش از دارایی
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  چین. بررسی ساختار نظام مالیات بر درآمد دوگانه در 7-3

تمامی اشکال نقدي و غیرنقدي جبران خدمات نیروي کار، درآمدهاي  الف) درآمدهاي مشمول مالیات:

اي، درآمدهاي مالکانه و شده، درآمدهاي بهرهگذاري مشتمل بر سودهاي تقسیمفرمایان، درآمدهاي سرمایهخویش

  شمول مالیات هستند.اي مدرآمدهاي رانتی، پاداش هیئت مدیره و مدیران با ترتیبات جداگانه

ها و نهادهاي پاداش و جوایز پولی اعطا شده از سوي مقامات دولتی و سازمان ب) درآمدهاي معاف از مالیات:

هاي مختلف نظیر علم، آموزش، تکنولوژي، فرهنگ، سالمت عمومی، هایی در حوزهالمللی براي کسب موفقیتبین

اي، هاي بیمههاي معلولیت، غرامتق قرضه دولتی، بازنشستگیهاي اورازیستی؛ بهرههاي محیطورزش و حمایت

نظایر  گري وهاي کنسولهاي معیشتی؛ درآمدهاي نمایندگان دیپلماتیک و ادارههاي بازنشستگی، یارانهپرداخت

  آن.

ها و مخارج مرتبط، درآمدهاي حاصل از فروش یا انتقال پس از کسر هزینه اي:هاي سرمایهعایديج) 

هاي ناشی از انتقال سهام شود. عایديدرصد مشمول مالیات می 20هاي منقول و غیرمنقول با نرخ یکنواخت دارایی

  وراق بهادار از مالیات معاف است.هاي پذیرفته شده در بورس اشرکت

مند شود. عالوه بر این، هزار یوآن چین در هر سال بهره 60تواند از کسورات هر شهروند چینی می د) کسورات:

یوآن در هر ماه، بابت  1000کسورات مالیاتی اضافی نیز به شرح زیر وجود خواهد داشت؛ بابت تحصیل هر فرزند 

اي هاي فنی و حرفهاي ارتقاي مهارتیوآن در هر ماه، ادامه تحصیالت بر 400ادامه تحصیالت در مقطع دانشگاهی 

هزار یوآن تا سقف  15العالج براي مخارج باالي هاي صعبیوآن در هر سال، مخارج پزشکی براي بیماري 3600

در هر ماه بسته به  500و  100، 800یوآن در هر ماه، اجاره خانه  1000هزار یوآن در سال، بهره وام مسکن  80

  یوآن در هر ماه. 2000سالمندان شهرهاي مختلف، نگهداري از 

گذاري مشمول یک مالیات اي، سودهاي تقسیم شده و سایر درآمدهاي سرمایهدرآمدهاي بهره نرخ مالیات:و) 

درآمدهاي نیروي کار و درآمدهاي مالکانه  شود.درصدي است و هیچ کسوراتی براي آن پذیرفته نمی 20یکنواخت 

  شود.مشمول مالیات می )9(هاي مندرج در جدول ب نرخهمگی با یکدیگر تجمیع شده و در قال

  مالیاتی در چین طبقاتها و ). نرخ9جدول (

  نرخ مالیات  مالیاتی طبقات

  درصد 3  ] یوآن36,000-0[

  درصد 10  ] یوآن144,000-36,000[

  درصد 20  ] یوآن300,000-144,000[

  درصد 25  ] یوآن420,000-300,000[

  درصد 30  ] یوآن660,000-420,000[

  درصد 35  ] یوآن960,000-660,000[

  درصد 45  یوآن 960,000باالي 
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. بررسی وضعیت اقتصادي کشورهاي مجري نظام مالیات بر درآمد با تأکید بر ثبات اقتصادي، 8

  گذاري و درآمد سرانهسرمایه

ت ناخالص داخلی، نسبگانه مالیاتی (نسبت مالیات به تولید هاي سهحقایق آماري در خصوص عملکرد شاخص

هاي اي) از یک سو و تحمیل بار مالیاتی به پایهمالیات به منابع عمومی دولت و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه

دهنده نامطلوب بودن وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورهاي پیشرفته و مختلف مالیاتی از سوي دیگر نشان

ضروري  را در ایراننظام مالیات بر درآمد  اصالحبه ویژه حرکت به سمت  در حال توسعه است که اصالحات مالیاتی

  این حقایق آماري عبارتند از: سازد.می

 نسبت مالیات به  -یکGDP این هاي ارزیابی عملکرد و کارایی نظام مالیاتی استترین شاخصاز مهم .

یز ایران است. در کشور ترکیه نبرابر  5/2و  3/3و متوسط کل کشورها به ترتیب  OECDنسبت در کشورهاي 

 برابر ایران است. 15/2بیش از 

  ایران و کشورهاي منتخبدر  GDP). نسبت مالیات به 5نمودار (

 
  2018) در سال GFSآمارهاي مالی دولت ( المللی پول،مأخذ: صندوق بین    

 عملکرد نظام مالیاتی است هاي ارزیابی هاي جاري دولت که از دیگر شاخصها به هزینهنسبت مالیات -دو

ق هاي جاري دولت از طرینیز عملکرد نامناسبی در ایران نسبت به کشورهاي دیگر دارد و کمتر از نیمی از هزینه

 70شود. این در حالی است که متوسط این شاخص در کشورهاي جهان به حدود درآمدهاي مالیاتی تأمین می

 رسد.برابر ایران) می 5/1درصد (یعنی 
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  2018هاي جاري در سال ها به هزینه). نسبت مالیات6نمودار (

  
  2018) در سال GFSالمللی پول، آمارهاي مالی دولت (مأخذ: صندوق بین    

  

 تواند هاي پایداري نظام مالی دولت میها به منابع عمومی دولت به عنوان یکی از شاخصنسبت مالیات -سه

هاي رفاهی دولت اثرگذار باشد. عملکرد کشور در این تأمین مالی برنامه هاي زیربنایی وگذاريبر حجم سرمایه

  رسد.برابر ایران می 9/1که متوسط این شاخص در کشورهاي جهان به حدود شاخص نیز نامطلوب است به طوري

  2018به منابع عمومی دولت در کشورهاي منتخب در سال  T). نسبت 7نمودار (

  
  2018) در سال GFSی پول، آمارهاي مالی دولت (المللمأخذ: صندوق بین    

  

 ستانی گانه کالن مطلوب نیست بلکه ترکیب مالیاتهاي سهنه تنها عملکرد نظام مالیاتی در شاخص -چهار

ب که ترکیاي با کشورهاي پیشرفته و حتی متوسط جهان دارد به طوريمالحظههاي قابلدر ایران نیز تفاوت

شود نظام مالیاتی در ایران روي زا، ناکارا و ناعادالنه است. همانطور که مشاهده میلاختال ستانی در ایران،مالیات

) و مالیات بر دارایی PITها و کاالها و تجارت تمرکز دارد و سهم مالیات بر درآمد اشخاص (ستانی از شرکتمالیات
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نعتی هاي صمالیاتی در ایران عمدتاً روي بنگاهاز کل درآمدهاي مالیاتی در ایران بسیار محدود است. در واقع، فشار 

برابر همین  25/2دهد که بیش از درصد درآمد مالیاتی را تشکیل می 30ها در ایران بیش از است. مالیات بر شرکت

برابر متوسط جهان است. همچنین مقایسه سهم مالیات بر سود  2و حدود  OECDنسبت در کشورهاي پیشرفته 

حدود  اي است که به ترتیبجنوبی نیز حاکی از اختالف قابل مالحظهاي مالیاتی با ترکیه و کرهها از درآمدهشرکت

 برابر این کشورها است. 6/1و  5/2

هاي عمده مالیاتی از کل مالیات وصولی در ایران و برخی کشورهاي جهان در سال سهم پایه). 8نمودار (

2018  

  
  2018) در سال GFSمالی دولت (المللی پول، آمارهاي مأخذ: صندوق بین

  

 »مالیات بر درآمد اشخاص«همانطور که قبالً تشریح شد از منظر دستیابی به اهداف عدالت و بازتوزیع درآمدي، 

درصد از درآمدهاي  6/34ترین پایه مالیاتی در هر نظام مالیاتی است. به رغم آنکه در کشورهاي پیشرفته حدود مهم

درصدي دارد و  13اما در ایران، یک روند ثابت حدود اختصاص یافته است » مالیات بر درآمد اشخاص«مالیاتی به 

جنوبی در این پایه مالیاتی به ترتیب با سهم است. مقایسه عملکرد ترکیه و کره OECDسوم کشورهاي حدود یک

درصدي از کل درآمدهاي مالیاتی نیز حاکی از نامطلوب بودن عملکرد نظام مالیاتی در ایران است.  5/27و  6/20

ازي سسهم مالیات بر درآمد اشخاص در ایران عمدتاً به دلیل کمبود آمار و اطالعات مشاغل، عدم پیادهاندك بودن 

اي است. هاي مالیاتی به ویژه درآمدهاي بهرههاي گسترده پایهنظام مالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیت

یررسمی گسترش اقتصاد غ«، »نابرابري تعمیق«، »تضعیف ادراك عدالت مالیاتی«بدیهی است تداوم این روند، به 

  دامن خواهد زد.» ترویج فساد و رشوه در میان مؤدیان و مأموران مالیاتی«و » و زیرزمینی
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)، سوألی PITالذکر و ضرورت حرکت به سمت اعمال نظام مالیات بر درآمد اشخاص (با عنایت به توضیحات فوق

 گذاري و سایرسرمایهاز منظر ثبات اقتصادي و  PITشود آن است که وضعیت کشورهاي مجري که مطرح می

) حاوي اطالعات مرتبط با وضعیت متغیرهاي اصلی اقتصاد 10جدول ( کالن چگونه است. اقتصاد هايشاخص

  توان استخراج کرد.است که از آن، نکات زیر را می PITدر کشورهاي مجري  2019کالن براي سال 

  4/11درصدي)، نیجریه (با تورم  6/10درصدي)، پاکستان (با تورم  5/53تورم کشور آرژانتین (با  7به استثناي 

درصدي)  2/15درصدي)، ترکیه (با تورم  21درصدي)، سورینام (با تورم  188درصدي)، سودان جنوبی (با تورم 

 کشور)، تک رقمی 126کشور از  119درصدي)، نرخ تورم در سایر کشورها (یعنی  255و ونزوئال (با تورم 

 106) دو رقمی است و در PITدرصد کشورهاي مجري  15کشور (حدود  20نرخ بیکاري نیز صرفاً در  است.

رقمی بوده و بعضاً بسیار کمتر از نرخ بیکاري متناظر با اشتغال کامل (یعنی نرخ بیکاري کشور باقیمانده، تک

عکاسی از شرایط اقتصاد کالن با عنایت به اینکه وضعیت این دو متغیر، ان درصدي) است. 6تا  5حدود 

بندي دست یافت که ثبات اقتصادي نسبی در کشورهاي توان به این جمعاست می PITکشورهاي مجري 

البته درآمد سرانه جایگاهی در انتخاب نوع نظام مالیات بر درآمد ندارد و همانطور  برقرار است. PITمجري 

از درآمدهاي سرانه اندك تا درآمدهاي سرانه باال، هاي مختلفی شود طیف) مشاهده می10که در جدول (

 هستند. PITمجري انواع مختلف 

  نسبت تشکیل سرمایه ثابت بهGDP  به طور متوسط در کشورهاي مجري نظام مالیات بر درآمد یکنواخت

درصد و در کشورهاي مجري نظام مالیات  15/24درصد، در کشورهاي با نظام مالیات بر درآمد دوگانه  1/25

تر ینهاي مالیاتی پایدرصد است. این بدین معناست که با ثبات سایر شرایط، اعمال نرخ 9/19بر مجموع درآمد 

(در مقایسه با نظام مالیات بر مجموع اي در کشورهاي با نظام مالیات بر درآمد دوگانه درآمدهاي سرمایهروي 

 باالتري شده است. GDPگذاري به موجب تجربه نسبت سرمایهدرآمد) 

 هاي مالیاتی هاي مختلفی در خصوص ضرورت اعمال نرخطرفداران نظام مالیات بر درآمد دوگانه استدالل

عیض رفع تب«، »جبران نرخ تورم«توان به ها میاند که از جمله آناي را ذکر نمودهبر درآمدهاي سرمایه ترپایین

ه به دلیل تجربه رسد کیاد کرد. به نظر می» المللیپذیري بینارتقاي رقابت«و » علیه تشکیل سرمایه فیزیکی

درآمد دوگانه، این استدالل طرفداران رقمی در کشورهاي مجري نظام مالیات بر هاي تورم اندك و تکنرخ

  نظام مالیاتی مذکور، عمالً از موضوعیت خارج شده است.
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هاي اقتصاد کالن در کشورهاي مجري نظام مالیات بر درآمد اشخاص در سال وضعیت شاخص). 10جدول (

2019  

  نوع سیستم  نام کشور

درآمد 

سرانه 

  (دالر)

نرخ رشد 

  اقتصادي

نسبت 

تشکیل 

سرمایه ثابت 

 GDPبه 

نرخ 

  بیکاري

نرخ 

  تورم

ثبات 

  اقتصادي

  (رتبه)

  2/2  9/5325  مالیات بر درآمد دوگانه  آلبانی
1/25  

)2017(  
3/12  4/1 70 )140(  

  )102( 71  2  7/11  3/44  8/0  3/3948  مالیات بر درآمد دوگانه  الجزایر

  -9/0  6/2973  مالیات بر درآمد دوگانه  آنگوال
9/17  

)2018(  
9/6  1/17  41 )137(  

  آرژانتین
مالیات بر جمع درآمد 

  (شبه جامع)
1/10006  2/2-  2/18  8/9  5/53  34 )139(  

  )64( 75  4/1  17  4/17  6/7  7/4622  مالیات بر درآمد دوگانه  ارمنستان

  آروبا
مالیات بر جمع درآمد 

  (شبه جامع)
7/29007  

2  
(سال 

2017(  

8/20  
)2017(  

-  3/4  -  

  )1( 100  6/1  3/5  3/23  9/1  1/54907  مالیات بر مجموع درآمد  استرالیا

  اتریش
سیستم مالیات بر درآمد 

  دوگانه
3/50277  6/1  4/25  7/4  5/1  100 )1(  

  )130( 70  6/2  5/5  1/20  2/2  6/4793  مالیات بر درآمد دوگانه  آذربایجان

  -  6/5  6/4  9/28  2/1  3/6663  مالیات بر درآمد یکنواخت  بالروس

  )1( 100  4/1  6/5  2/25  4/1  7/46116  مالیات بر درآمد دوگانه  بلژیک

  )88( 74  8/1  5/3  9/19  2/2  1/3552  مالیات یکنواخت  بولیوي

  )1( 100  8/2  2/18  1/33  9/2  7961  مالیات بر درآمد دوگانه  بوتساوانا

  )115( 69  7/3  1/12  1/15  1/1  2/8717  مالیات بر جمع درآمد  برزیل

  )43( 90  1/3  3/4  5/19  4/3  6/9737  بر درآمد یکنواختمالیات   بلغارستان

  )75( 75  5/2  7/0  2/24  1/7  1/1643  مالیات بر درآمد دوگانه  کامبوج

  )79( 75  5/2  4/3  2/24  4  9/1497  مالیات بر درآمد دوگانه  کامرون

  )1( 100  9/1  6/5  7/22  6/1  7/46194  مالیات بر جمع درآمد  کانادا

  )64( 75  -1  9/1  4/21  2/3  5/709  دوگانهمالیات بر درآمد   چاد

  )1( 100  6/2  1/7  8/22  1  5/14896  مالیات بر مجموع درآمد  شیلی

  1/6 7/10261  مالیات بر درآمد دوگانه  چین
8/43  

)2018(  
3/4  9/2  99 )39(  

  کلمبیا
مالیات بر درآمد شبه 

  دوگانه
4/6432  3/3  3/22  7/9  5/3  90 )43(  

جمهوري 

دموکراتیک 

  کنگو

  2/4  3/25  4/4  2/545  مالیات بر جمع درآمد
9/2 

)2016(  
31 )140(  

جمهوري 

  کنگو
  -  2/2  4/9  8/18  -9/0  1/2011  مالیات بر جمع درآمد

  )85( 74 1/2  8/11  9/17  1/2  4/12238  مالیات بر درآمد دوگانه  کاستاریکا

  )43( 90  8/0  9/6  8/22  9/2  20/14853  مالیات بر درآمد دوگانه  کروواسی
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  نوع سیستم  نام کشور

درآمد 

سرانه 

  (دالر)

نرخ رشد 

  اقتصادي

نسبت 

تشکیل 

سرمایه ثابت 

 GDPبه 

نرخ 

  بیکاري

نرخ 

  تورم

ثبات 

  اقتصادي

  (رتبه)

  )43( 90  3/0  3/7  1/19  2/3  4/27858  مالیات بر درآمد دوگانه  قبرس

جمهوري 

  چک
  )1( 100  8/2  9/1  2/26  6/2  8/23101  مالیات بر درآمد یکنواخت

  )1( 100  8/0  9/4  7/22  4/2  1/59822  مالیات بر درآمد دوگانه  دانمارك

جمهوري 

  دومینیکن
  )76( 75  8/1  8/5  3/27  7/5  1/8282  مالیات بر درآمد دوگانه

  )92( 74  3/0  9/3  9/24  1/0  8/6183  مالیات بر جمع درآمد  اکوادور

  5/5  3020  مالیات بر درآمد دوگانه  مصر
6/16  

)2018(  
8/10  4/14  45 )135(  

  )112( 70  1/0  1/4  1/19  4/2  3/4187  مالیات بر درآمد دوگانه  السالوادور

  )1( 100  3/2  1/5  1/28  3/4  6/23659  مالیات بر درآمد یکنواخت  استونی

  -  8/1  1/4  -  1/1  6220  مالیات بر جمع درآمد  فیجی

  )1( 100  1  6/6  24  1  9/48685  مالیات بر درآمد دوگانه  فنالند

  )1( 100  1/1  4/8  2/24  5/1  9/40493  مالیات بر جمع درآمد  فرانسه

  )77( 75  5/2  20  4/22  4/3  4/7667  مالیات بر درآمد دوگانه  گابن

  )84( 74  9/4  4/14  8/26  1/5  2/4769  مالیات بر درآمد یکنواخت  گرجستان

  )1( 100  4/1  3  6/21  6/0  9/46258  مالیات بر درآمد دوگانه  آلمان

  )132( 60  2/7  3/4  4/26  5/6  1/2202  مالیات بر درآمد دوگانه  غنا

  )64( 75  3/0  2/17  5/12  9/1  5/19582  مالیات بر درآمد دوگانه  یونان

  )81( 75  7/3  5/2  5/14  8/3  4620  مالیات بر درآمد دوگانه  گواتماال

  )123( 66  5/9  3/4  6/30  6/5  1/1064  مالیات بر درآمد دوگانه  گینه

  -  1/2  8/11  8/36  7/4  4/5468  مالیات بر جمع درآمد  گویان

  )83( 75  4/4  4/5  3/22  7/2  9/2574  مالیات بر درآمد دوگانه  هندوراس

  )1( 100 9/2  6/3  9/18  -2/1  5/48755  درآمد دوگانهمالیات بر   کنگهنگ

  )43( 90 3/3  4/3  6/28  9/4  7/16475  مالیات بر درآمد یکنواخت  مجارستان

  )1( 100  3  8/2  1/20  9/1  8/66944  مالیات بر درآمد دوگانه  ایسلند

  )43( 90  7/7  3/5  2/30  5  1/2104  مالیات بر درآمد دوگانه  هند

  اندونزي
درآمد  مالیات بر جمع

  (شبه جامع)
6/4135  5  8/33  7/4  3  90 )54(  

  عراق
مالیات بر جمع درآمد 

  (شبه جامع)
1/5955  4/4  

9/12  
)2018(  

8/12  
4/0 

)2018(  
-  

جمهوري 

  ایرلند
  )34( 100  9/0  9/4  8/43  5/5  78661  مالیات بر درآمد دوگانه

  )63( 85  6/0  9/9  9/17  3/0  6/33189  مالیات بر درآمد دوگانه  ایتالیا

  جامائیکا
سیستم مالیات بر درآمد 

  دوگانه
3/5582  7/0  3/29  8  9/3  70 )110(  

  ژاپن
سیستم مالیات بر درآمد 

  دوگانه
9/40246  6/0  

3/24  
)2018(  

3/2  5/0  95 )42(  

  مالیات بر جمع درآمد  اردن
5/4330 

  دالر
2  

4/18  
)2018(  

7/14  8/0  70 )111(  
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  نوع سیستم  نام کشور

درآمد 

سرانه 

  (دالر)

نرخ رشد 

  اقتصادي

نسبت 

تشکیل 

سرمایه ثابت 

 GDPبه 

نرخ 

  بیکاري

نرخ 

  تورم

ثبات 

  اقتصادي

  (رتبه)

  )60( 86  2/5  6/4  27  5/4  1/9731  مالیات بر درآمد یکنواخت  قزاقستان

  6/2  4/17  4/5 5/1816  مالیات بر درآمد دوگانه  کنیا
7/4 

)2018(  
72 )100(  

  )1( 100 4/0  7/2  2/31  2  31762  مالیات بر جمع درآمد  کره جنوبی

  -  7/2  -  6/29  2/4  5/4417  مالیات بر جمع درآمد  کوزوو

  )113( 70  3/3  -  -  -  9/2534  مالیات بر درآمد دوگانه  الئوس

  2/2  4/17836  مالیات بر درآمد دوگانه  لتونی
3/27  

)2018(  
5/6  8/2 100 )1(  

  مالیات بر درآمد دوگانه  لبنان
3/7784 

  دالر
6/5-  3/18  2/6  3  67 )121(  

  لسوتو
مالیات بر درآمد دوگانه 

  (شبه دو گانه)
5/1157  5/1  1/32  4/23  2/5  74 )91(  

  6/18  -  5/2  8/7683  مالیات بر درآمد دوگانه  لیبی
6/2 

)2013(  
-  

  مالیات بر جمع درآمد  نلیختنشتای
173356,1  

)2017(  
- - - -  -  

  -  3/2  3/6  7/16  9/3  5/19455  مالیات بر درآمد دوگانه  لیتوانی

  لوکزامبورگ
مالیات بر جمع درآمد 

  (شبه جامع)
6/114704 3/2  4/17  4/6  7/1  100 )1(  

  )114( 69  6/5  7/1  9/21  8/4  5/522  دوگانهمالیات بر درآمد   ماداگاسکار

  )122( 69  4/9  6/5  3/12  4/4  6/411  مالیات بر جمع درآمد  ماالویا

  )1( 100  7/0  3/3  9/20  3/4  8/11414  مالیات بر جمع درآمد  مالزي

  )1( 100  6/1  5/3  20  4/4  2/29416  مالیات بر درآمد دوگانه  مالت

  )104( 70  3/2  5/9  9/40  9/5  9/1677  مالیات بر درآمد دوگانه  موریتانی

  )41( 98  6/3  4/3  4/21  -1/0  1/9863  مالیات بر جمع درآمد  مکزیک

  )94( 73  8/4  5/5  3/26  9/3  5/4498  مالیات بر جمع درآمد  مولداوي

  2/4295  مالیات بر درآمد یکنواخت  مغولستان
1/6  

)2018(  
9/35  6  3/7  67 )120(  

  مراکش
مالیات بر درآمد دوگانه 

  (شبه دوگانه)
1/3204  3/2  2/32  9  2/0  90 )43(  

  )136( 42  8/2  2/3  9/43  2/2  8/491  مالیات بر مجموع درآمد  موزامبیک

  9/2  8/1407  مالیات بر جمع درآمد  میانمار
6/30  

)2018(  
6/1  8/8  -  

  )99( 72  7/3  3/20  7/12  -1/1  5/4957  مالیات بر درآمد دوگانه  نامبیا

  )1( 100  6/2  2/3  2/21  8/1  8/52447  دوگانهمالیات بر درآمد   هلند

  2/2  4/42084  مالیات بر جمع درآمد  نیوزیلند
24  

)2018(  
1/4  6/1  100 )1(  

  )93( 74  4/5  8/6  1/17  -9/3  9/1912  مالیات بر درآمد دوگانه  نیکاراگوئه

  2/2  9/2229  مالیات بر جمع درآمد  نیجریه
8/19  

)2018(  
1/8  4/11  60 )130(  

  )1( 100  2/2  3/3  29  1/1  6/75419  مالیات بر درآمد دوگانه  نروژ
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  نوع سیستم  نام کشور

درآمد 

سرانه 

  (دالر)

نرخ رشد 

  اقتصادي

نسبت 

تشکیل 

سرمایه ثابت 

 GDPبه 

نرخ 

  بیکاري

نرخ 

  تورم

ثبات 

  اقتصادي

  (رتبه)

  )116( 69  6/10  4/4  6/15  1  7/1284  مالیات بر درآمد دوگانه  پاکستان

فلسطین 

  اشغالی
  -  - - - -  -  مالیات بر درآمد دوگانه

  3  15731  مالیات بر درآمد دوگانه  پاناما
3/41  

)2018(  
9/3  4/0-  90 )43(  

  -  6/3  4/2  -  6/5  2/2845  بر جمع درآمد مالیات  نوپاپوآگینه

  )80( 75  8/2  8/4  4/22  -03/0  8/5414  مالیات بر جمع درآمد  پاراگوئه

  )1( 100  1/2  3/3  8/20  1/2  7/6977  مالیات بر درآمد دوگانه  پرو

  )55( 90  5/2  1/2  2/26  6  1/3485  مالیات بر درآمد دوگانه  فیلیپین

  )1( 100  2/2  5/3  6/19  1/4  2/15595  مالیات بر درآمد دوگانه  لهستان

  )62( 85  3/0  3/6  9/18  2/2  23145  مالیات بر درآمد دوگانه  پرتغال

  )56( 90  8/3  9/3  9/22  1/4  5/12919  مالیات بر درآمد یکنواخت  رومانی

  )43( 90  5/4  6/4  1/23  3/1  11585  مالیات بر درآمد یکنواخت  روسیه

  )96( 73  4/3  03/1  1/26  4/9  7/801  مالیات بر درآمد دوگانه  رواندا

  )104( 70  8/1  6/6  8/32  3/5  8/1446  مالیات بر درآمد دوگانه  سنگال

جمهوري 

  صربستان
  )64( 75  8/1  7/12  6/23  2/4  4/7402  مالیات بر درآمد دوگانه

  )38( 100  6/0  1/4  8/24  7/0  3/65233  مالیات بر مجموع درآمد  سنگاپور

جمهوري 

  اسلواکی
  )1( 100  7/2  6/5  3/23  4/2  1/19329  بر درآمد دوگانهمالیات 

  )1( 100  6/1  2/4  7/20  4/2  2/25739  مالیات بر درآمد دوگانه  اسلوانی

آفریقاي 

  جنوبی
  )59( 88  1/4  2/28  6/17  15/0  4/6001  مالیات بر درآمد دوگانه

سودان 

  جنوبی
  مالیات بر درآمد دوگانه

سال  ي(برا

2015  (

7/1119  

8/10-  

)2015(  

7/5  

)2015(  
2/12  

188 

)2017(  
-  

  )43( 90 7/0  9/13  8/20  9/1  7/29613  مالیات بر درآمد دوگانه  اسپانیا

  )118( 68  5/3  2/4  4/27  3/2  1/3853  مالیات بر درآمد دوگانه  سریالنکا

  3/7  -  -8/0 9/6854  مالیات بر درآمد دوگانه  سورینام
22 

)2017(  
-  

  )1( 100  8/1  5/6  1/25  2/1  1/51610  دوگانهمالیات بر درآمد   سوئد

  )1( 100  4/0  6/4  3/22  9/0  7/81933  مالیات بر درآمد دوگانه  سوئیس

  )1( 100    -  -  -  24827  مالیات بر درآمد دوگانه  تایوان

  8/7  1/1122  مالیات بر جمع درآمد  تانزانیا
34  

)2017(  
2  5/3  74 )86(  

  )43( 90  7/0  7/0  9/23  4/2  2/7808  مالیات بر جمع درآمد  تایلند

ترینیداد و 

  توباگو
  7/2  -  -002/0  5/17276  مالیات بر جمع درآمد

1  

)2018(  
89 )58(  

  04/1  5/3317  مالیات بر درآمد دوگانه  تونس
3/19  

)2017(  
16  7/6 66 )124(  
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  نوع سیستم  نام کشور

درآمد 

سرانه 

  (دالر)

نرخ رشد 

  اقتصادي

نسبت 

تشکیل 

سرمایه ثابت 

 GDPبه 

نرخ 

  بیکاري

نرخ 

  تورم

ثبات 

  اقتصادي

  (رتبه)

  )129( 61  2/15  5/13  1/25  9/0 5/9042  مالیات بر درآمد دوگانه  ترکیه

  )89( 74  9/2  8/1  5/26  7/9  8/776  درآمد دوگانهمالیات بر   اوگاندا

  )113( 58  9/7  9/8  6/12  2/3  3659  مالیات بر درآمد یکنواخت  اوکراین

  )1( 100  7/1  8/3  4/17  4/1  3/42300  مالیات بر مجموع درآمد  انگلستان

ایاالت 

  متحده
  3/2 65118  مالیات بر جمع درآمد

21  

)2018(  
7/3  8/1  100 )1(  

  )61( 86  9/7  7/8  2/16  2/0  16190,1  مالیات بر درآمد دوگانه  اوروگوئه

  -  - 9/5 8/39 6/5  1724,8  مالیات بر درآمد یکنواخت  ازبکستان

  مالیات بر جمع درآمد  ونزوئال
5/16054 

)2014(  

9/3-  

)2014(  

8/24  

)2014(  
8/8  

255 

)2016(  
0 )141(  

  )64( 75 8/2  2  8/26  7  3/2715  مالیات بر درآمد دوگانه  ویتنام

)126( 64  2/9  4/11  2/39  7/1  3/1293  مالیات بر درآمد دوگانه  زامبیا  

  -1/8  1464  مالیات بر درآمد دوگانه  زیمبابوه
3/9  

)2018(  
9/4  

9/0 
)2017(  

73 )97(  

  )2020مأخذ: بانک جهانی (
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  هاي کلیديبندي از یافته. جمع9

پاسخ بدین پرسش است که آیا باید منابع درآمدي مختلف اشخاص را تجمیع  PITیکی از مسائل بنیادي طراحی 

هاي تصاعدي مالیاتی مشمول مالیات شوند (رویکرد مالیات بر مجموع نمود و در قالب یک جدول واحد با نرخ

رآمد مالیات بر دهاي متفاوتی براي آن در نظر گرفت (رویکرد درآمد) یا آنکه بسته به انواع مختلف درآمدي، نرخ

دوگانه). در قرن بیستم میالدي، رویکرد مالیات بر مجموع درآمد به دلیل تبعیت از اصول عدالت افقی بر تفکرات 

یات بر سازي رویکرد مالپذیري باالي سرمایه، توصیه به پیادهاقتصادي حاکم بود. به مرور زمان و به دلیل تحرك

ه سوي اعمال نظام مالیات بر درآمد دوگانه حرکت شد. در این نوشتار مجموع درآمد کاهش یافت و در مقابل، ب

هاي ضمن تبیین موضوعات اساسی نظري به ویژه مالحظات مرتبط با عدالت و کارایی، ابعاد نظري و تجربی سیستم

زیر  دهاي گزارش در قالب موارمالیات بر درآمد اشخاص مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و یافته

  اند.بندي شدهخالصه و جمع

 یکی از موضوعات اساسی در طراحی نظام مالیات بر درآمد اشخاص، مالحظات مربوط به عدالت  -نخست

شود. منصفانه یا عادالنه است که در قالب دو مفهوم رایج از عدالت، یعنی عدالت افقی و عدالت عمودي مطرح می

ت افقی است و دستیابی به عدالت توزیعی (که یک مفهوم ارزشی یا بودن سیستم مالیاتی در گرو تأمین عدال

کند که کل درآمد اشخاص هنجاري است) نیز مستلزم برقراري عدالت عمودي است. عدالت افقی اقتضا می

هاي پرداخت ستانی قرار بگیرند و اشخاص با تواناییاند، مبناي مالیاتنظر از اینکه از چه محلی کسب شدهصرف

 است. PIT، مالیات برابر پرداخت نمایند. عدالت عمودي نیز مستلزم تصمیم درباره نحوه تصاعدي بودن یکسان

 تردیدي نیست که  -دومPIT گذارد و از آنجا که پایه همانند هر مالیات دیگري روي رفتار اشخاص اثر می

انداز اشخاص را ر و پس، درآمدهاي نیروي کار و سرمایه است لذا تصمیمات عرضه نیروي کاPITمالیاتی 

هاي مالیاتی و چه اختاللی در رفتار اشخاص ایجاد کند بستگی به نرخ PITالشعاع قرار خواهد داد. اینکه تحت

ساختار پایه مالیاتی خواهد داشت. نتایج اکثر مطالعات تجربی حکایت از آن دارد که اوالً کشش عرضه نیروي کار 

تجربی در  هايانداز در تخمیناي پسد نسبتاً اندك است، ثانیاً کشش بهرهنسبت به دستمزد براي نیروي کار مر

ات روي هاي مطالعات تجربی، وضع مالیگیرد. بدین ترتیب بر اساس یافتهدامنه وسیعی بین صفر تا یک قرار می

مدهاي سرمایه، اي نداشته باشد اما وضع مالیات روي درآدرآمد نیروي کار، احتماالً هزینه کارایی قابل مالحظه

داري را به نظام اقتصادي تحمیل کند. عالوه بر این، نگرانی جدي دیگري در ممکن است هزینه کارایی معنی

اي مطرح ستانی از درآمدهاي سرمایههاي پویاي کارایی در ارتباط با مالیاتستانی در خصوص هزینهادبیات مالیات

تواند تأثیرات نامطلوبی بر رشد اقتصادي بلندمدت کشور ن میانداز در طول زمااست که اثرات مرکب کاهش پس

 داشته باشد.
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 ترین موضوعات سیاستگذاري در طراحی بستان بین مالحظات عدالت عمودي و کارایی از مهم-بده -سوم

PIT هاي رفتاري اشخاصاست. در واقع، مسئله اصلی حداکثرسازي یک تابع رفاه اجتماعی مشروط به واکنش 

اقتصاد  هاي فنی و تکنولوژیکیانداز و عرضه کار افراد) و محدودیتها بر رفتار پسیزان تأثیرگذاري مالیات(یعنی م

(یعنی نحوه ترکیب عامل تولید نیروي کار و سرمایه براي دستیابی به سطوح قابل قبول تولید در اقتصاد) است. 

ز شود، موضوع بسیاري امنجر می» ي مالیاتیهاجدول نرخ و براکت«یابی فوق که به طراحی حل مسئله بهینه

تکایی هاي این مطالعات، راهنماي عملیاتی قابل اسازي قرار گرفته است که متأسفانه، یافتهتحقیقات نظري و شبیه

 دهد.هاي بهینه مالیاتی به دست نمیهاي درآمدي و ساختار نرخبراي تعیین سطوح براکت

 ها ترین آنکند که مهمخود از منابع مختلفی کسب درآمد میهر شخصی در طول دوران عمر  -چهارم

، »درآمدهاي اجاره«، »شدهسودهاي تقسیم«، »ايدرآمدهاي بهره«، »درآمدهاي حاصل از نیروي کار«مشتمل بر 

اي ستانی از درآمدههستند. به طور کلی سه نوع سیستم براي مالیات» درآمدهاي مالکانه«و » درآمدهاي شغلی«

 »سیستم مالیات بر درآمد دوگانه«، »درآمد جمعمالیات بر درآمد جامع یا مالیات بر «وجود دارد که عبارتند از مذکور 

 ، بدهی مالیاتی تابعی از مجموع»مالیات بر جمع درآمد«تحت سیستم ». سیستم مالیات بر درآمد یکنواخت«و 

، »هدوگانمالیات بر درآمد «که در سیستم حالی خواهد بود. دراز تمامی منابع درآمدي تمامی درآمدهاي کسب شده 

درآمدهاي در این سیستم، هر یک از درآمدها طبق جدول مالیاتی مختص به آن درآمد مشمول مالیات خواهد شد. 

اي از پایه مالیات بر درآمد اشخاص منفک شده و تحت یک جدول مالیاتی خاص که عمدتاً تناسبی است، سرمایه

دد. در سیستم مالیات بر درآمد یکنواخت، تمامی انواع درآمدها با نرخ مالیات یکنواختی مشمول گرمشمول مالیات می

شوند بدین معنا که مجموع درآمدهاي کسب شده توسط اشخاص از منابع گوناگون با یکدیگر تجمیع مالیات می

شوند. یکسانی مشمول مالیات میشود و مابقی با نرخ شده و کسورات قانونی (از جمله معافیت پایه) از آن کسر می

ن شوند و همچنیاین رویه داللت بر آن دارد که درآمد حاصل از کار و سرمایه با نرخ یکسانی مشمول مالیات می

 مقدار معافیت مالیاتی نیز به سطح درآمد وابسته نیست.

 بر اساس معیارهاي سه نظام مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر درآمد دوگانه و مالیات یکنواخت -پنجم 

اشد اگر مبناي بررسی عدالت مالیاتی درآمد سالیانه بتوان با یکدیگر مقایسه کرد. اوالً می سادگی و عدالت، کارایی

 با مجموع اشخاص سواز یک زیرا و عمودي خواهد بودعدالت افقی  کننده، تضمینمالیات بر مجموع درآمدنظام 

و از سوي دیگر اشخاص با درآمدهاي باالتر مشمول مالیات با نرخ  شونددرآمد یکسان مشمول مالیات یکسانی می

که اگر درآمد کل طول عمر فرد مالك سنجش عدالت مالیاتی قرار بگیرد، نظام در حالی .شوندنهایی باالتري می

و عمودي خواهد بود. ثانیاً در مقایسه بین نظام مالیات بر درآمد  مالیات بر درآمد دوگانه قادر به تأمین عدالت افقی

هاي کارایی کمتري خواهد داشت. در واقع دوگانه و مالیات بر مجموع درآمد، سیستم مالیات بر درآمد دوگانه هزینه

 بت مالیاتی ودر شرایط وجود رقاهاي ارائه شده توسط طرفداران نظام مالیات بر درآمد دوگانه، از منظر استدالل

ه تولید و کاهش سرمای سرمایه، مانع اخالل درهاي مالیاتی اندك بر درآمد اعمال نرخ ،پذیري باالي سرمایهتحرك
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ض که در نسخه محوضع مالیات بر عایدي سرمایه بر اساس اصل تحقق عایدي عالوه بر این شود. در اقتصاد می

خواهد شد که به نوبه خود، موانعی براي ها قفل شدن دارایی باعثشود نظام مالیات بر مجموع درآمد توصیه می

 وري بیشتر ایجاد خواهد کرد. ثالثاً طرفداران سیستم مالیاتهاي با بهرهبازتخصیص مجدد سرمایه به منظور استفاده

ظام مالیات ه نهاي مالیاتی تصاعدي (از جملتر از نظامبر درآمد یکنواخت بر این باورند که نظام مذکور، بسیار ساده

هاي پیشنهادي مالیات ویژگی مشترك همه نسخهبر جمع درآمد و نظام مالیات بر درآمد دوگانه) است زیرا 

بر شود. می قتلفیها و اعتبارات مالیاتی است که با لغو همه یا اکثر معافیت مالیاتی یک نرخ واحد اعمال ،یکنواخت

را  است که سیستم مالیات یکنواختترین عاملی مهمها ذف معافیتحاساس استدالل طرفداران این نظام مالیاتی، 

 .کندتبدیل می هاي مالیات تصاعديتر از سیستمساده به نظامی

 13کشور،  126از میان  2020-2019بررسی نظام مالیات بر درآمد حاکی از آن است که در سال  -ششم 

سازي کشور در حال پیاده 37اند. نظام مالیات بر جمع درآمد در نمودهکشور نظام مالیات بر درآمد یکنواخت را انتخاب 

 کشور مجري نظام مالیات بر درآمد دوگانه هستند. 76است و در نهایت، 

 نظر از نوع نظام مالیات منتخب در کشورهاي مجري صرف -هفتمPIT راهکارهاي مختلفی به منظور ،

اعمال «دالنه بودن نظام مالیاتی انتخاب شده است که عبارتند از تضمین استانداردهاي زندگی و تعمیق ادراك عا

ورات کس«، لحاظ »هایی با ساختار تصاعدياعمال نرخ صفر براي براکت اول درآمدي در نظام«یا » معافیت پایه

داد عخصوصاً شاغل یا غیرشاغل بودن همسر، تعداد فرزندان، ت» ها و شرایط هر خانواراستاندارد متناسب با مشخصه

سالمندان تحت پوشش مؤدي، معلولیت یا ناتوانی برخی از اعضاي خانوار و نظایر آن، و در نهایت امکانپذیر بودن 

اي بابت وام هاي بهرهپرداخت«، »مخارج درمانی، پزشکی و دارویی«کسر نمودن برخی مخارج خاص نظیر 

 ».مخارج مربوط به مهدکودك«، »مسکن

 ورهاي مجري نظام مالیات بر درآمد تصاعدي (نظام مالیات بر جمع درآمد و در قانون مالیاتی کش -هشتم

طبقه درآمدي استفاده شده است و نکته مهم آنکه بر اساس  5الی  4مالیات بر درآمد دوگانه) به طور متوسط از 

درصد  30از  هاي نهایی مالیاتی در اکثر کشورها به کمتر، باالترین نرخ2019آخرین اطالعات در دسترس در سال 

مالیاتی  هاي نهاییهاي مختلف قرن بیستم میالدي، باالترین نرخکاهش یافته است. این در حالی است که در دهه

 هايرسید. این مشاهده حکایت از آن دارد که کشورها به مرور زمان با گسترش پایهدرصد نیز می 70تا  60به 

هاي مؤثري در اند و گامهاي نهایی مالیاتی شدههش نرخهاي غیرضروري موفق به کامالیاتی و حذف معافیت

اند، انواع اند. در کشورهایی که نظام مالیات بر درآمد دوگانه را انتخاب نمودهراستاي ارتقاي تمکین مالیاتی برداشته

مدهاي اي و درآاي، درآمدهاي اجارهشده، درآمدهاي بهرهاي (از جمله سودهاي تقسیممختلف درآمدهاي سرمایه

 اند.هاي مالیات بر درآمد کار، مشمول مالیات شدهترین نرخهاي اندك و مشابه با پایینمالکانه) با نرخ

 اکثر کشورهاي مجري »خزش مالیاتی«به دلیل جلوگیري از بروز پدیده  -نهم ،PIT  تمهیداتی به منظور

بول اشخاص و کسب و کارها در نظر هاي درآمدي، معافیت پایه، کسورات و مخارج قابل قبندي براکتشاخص
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هاي هاي تورم بسیار مالیم و اندك است)، نصابکه در بسیاري از کشورها (به رغم آنکه نرخاند. به طوريگرفته

 شود.) تعدیل میCPIکننده (قانونی با شاخص قیمت مصرف

 ترین پایه مهم» اشخاصمالیات بر درآمد «از منظر دستیابی به اهداف عدالت و بازتوزیع درآمدي،  -دهم

درصد از درآمدهاي مالیاتی به  6/34مالیاتی در هر نظام مالیاتی است. به رغم آنکه در کشورهاي پیشرفته حدود 

درصدي دارد و حدود  13اختصاص یافته است اما در ایران، یک روند ثابت حدود » مالیات بر درآمد اشخاص«

 6/20جنوبی در این پایه مالیاتی به ترتیب با سهم رکیه و کرهاست. مقایسه عملکرد ت OECDسوم کشورهاي یک

درصدي از کل درآمدهاي مالیاتی نیز حاکی از نامطلوب بودن عملکرد نظام مالیاتی در ایران است. اندك  5/27و 

ظام نسازي بودن سهم مالیات بر درآمد اشخاص در ایران عمدتاً به دلیل کمبود آمار و اطالعات مشاغل، عدم پیاده

 اي است و بدیهیهاي مالیاتی به ویژه درآمدهاي بهرههاي گسترده پایهمالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیت

 منجر خواهد شد.» تعمیق نابرابري«و » تضعیف ادراك عدالت مالیاتی«است تداوم این روند به 

 کشور از  119این مطالعه (یعنی کشور، نرخ تورم در سایر کشورهاي مورد بررسی در  7به استثناي  -یازدهم

) دو PITدرصد کشورهاي مجري  15کشور (حدود  20کشور)، تک رقمی است. نرخ بیکاري نیز صرفاً در  126

رقمی بوده و بعضاً بسیار کمتر از نرخ بیکاري متناظر با اشتغال کامل (یعنی کشور باقیمانده، تک 106رقمی و در 

ت. با عنایت به اینکه وضعیت این دو متغیر، انعکاسی از شرایط اقتصاد کالن درصدي) اس 6تا  5نرخ بیکاري حدود 

بندي دست یافت که ثبات اقتصادي نسبی در کشورهاي مجري توان به این جمعاست می PITکشورهاي مجري 

PIT .برقرار است 

 نسبت تشکیل سرمایه ثابت به  -دوازدهمGDP بر درآمد  به طور متوسط در کشورهاي مجري نظام مالیات

درصد و در کشورهاي مجري نظام  15/24درصد، در کشورهاي با نظام مالیات بر درآمد دوگانه  1/25یکنواخت 

هاي مالیاتی درصد است. این بدین معناست که با ثبات سایر شرایط، اعمال نرخ 9/19مالیات بر مجموع درآمد 

لیات بر درآمد دوگانه (در مقایسه با نظام مالیات بر اي در کشورهاي با نظام ماتر روي درآمدهاي سرمایهپایین

 باالتري شده است. GDPگذاري به مجموع درآمد) موجب تجربه نسبت سرمایه
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