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های مالیاتی در نظام مالیات تأثیر اعطای معافیت

 افزوده بر نابرابری و توزیع درآمدبر ارزش

 

 

 
 

 

 چكیده

زا های ناکارآمد و اختاللافزوده، نظام مالياتی مدرنی است که غالباً جایگزین مالياتنظام ماليات بر ارزش

و منابع مالی مورد نياز دولت را برای انجام کند تواند نقش مهمی را در اصالح نظام مالياتی ایفا شده و می

افزوده در مقایسه با ماليات بر درآمد آن است ارزش. یكی از مزایای ماليات بر آورد اش فراهموظایف گسترده

گذاری و توليد انداز، مشوق سرمایههای پسکه این نوع ماليات، با مدیریت رفتار مصرفی و تقویت انگيزه

که  ستهاترین ضعف آن در مقام قياس با ماليات بر درآمد، ماهيت تنازلی این نوع از مالياتاست، اما مهم

ت در راستای دستيابی به یكی از اهداف مهم که همانا کاهش نابرابری و توزیع عادالنه شود دولموجب می

معناست که بار مالياتی بدینافزوده درآمد است، با مانع جدی مواجه شود. تنازلی بودن ماليات بر ارزش

( نارآمدشازند به کل دپردپذیر جامعه )نسبت مالياتی که روی کاالها و خدمات مصرفی میطبقات آسيب

 های درآمد، دامن خواهد زد.بيشتر از بار مالياتی طبقات مرفه جامعه است و همين امر به نابرابری

 افزوده حكایت از آن دارد که برای تخفيف اثر تنازلی مالياتتجربه کشورهای مجری ماليات بر ارزش

اعطای معافيت به آن دسته از  کلی دو اقدام اساسی قابل شناسایی است؛ نخست،طوربهافزوده، بر ارزش

درآمد دارند و دوم، طراحی یک نظام مالياتی با کاالهایی که سهم زیادی در سبد بودجه خانوارهای کم

تر و کاالهای لوکسِ مورد استفاده طبقات های چندگانه که در آن، کاالهای ضروری با نرخ پایيننرخ

سيستم مالياتی، کردن وند. راهكار دوم، ضمن پيچيده های باالتر مشمول ماليات شباالی درآمدی با نرخ

برد و به همين دليل، در ایران راهكار نخست در پيش گرفته شده های تمكين و اجرا را باال میهزینه

تواند ه آنها تا چه اندازه میدامنکردن ها و گسترده پرسش مهم آن است که اعطای معافيتدو است. اما 

های مهم و ضریب جينی )که یكی از شاخص را کاهش دهدافزوده بر ارزش تنازلی بودن مالياتشدت 

 سنجش عادالنه بودن توزیع درآمد است( را بهبود بخشد؟

درآمد خانوار )به تفكيک شهری و روستایی( و با ـ  در گزارش حاضر، با استفاده از آمارهای هزینه

منظور بهبود دقت محاسبات، این بهمحصول  155محصول در  155ستانده ـ  کارگيری جدول دادهبه

و  1387افزوده سال ماليات بر ارزش قانوندر ها مورد بررسی قرار گرفته است که اعطای معافيت مسئله

، چه تأثيری بر شدت تنازلی بودن ماليات بر 1399شده مجلس در سال  اصالحات اخير مصوب

 دهد که:ه حاضر نشان میهای مطالعاست. یافته افزوده و ضریب جينی داشتهارزش
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  ًی بودن )سناریوی دوم(، شدت تنازل 1387افزوده مصوب اعمال ساختار ماليات بر ارزش ،اوال

همه ن هم در محاسبات روستایی و هم در محاسبات شهری در مقایسه با وضعيتی که در آرا ماليات 

. ضریب جينی دهداول(، کاهش میافزوده باشند )سناریوی کاالها و خدمات مشمول ماليات بر ارزش

کاهش  روستایی در سناریوی دوم نسبت به سناریوی اول، اندکی افزایش و ضریب جينی شهری، اندکی

بر ضریب داری معنا، تأثير 1387افزوده مصوب ها در قانون ماليات بر ارزشیافته است. لذا اعطای معافيت

 جينی و توزیع درآمد ندارد.

  ًاریوی سوم با سناریوی اول )یعنی مشموليت تمامی کاالها و خدمات(، در سن در مقایسه ،ثانیا

در  مجلس(، شدت تنازلی بودن 1399های مصوب های مالياتی و فهرست معافيت)یعنی با اعمال نرخ

الت حیابد. ضریب جينی روستایی و شهری نيز در حالت روستایی کاهش و در حالت شهری افزایش می

دان یابد لكن این تغييرات چنترتيب اندکی افزایش و اندکی کاهش میبهاول  سوم نسبت به حالت

 نيست.دار معنامحسوس و 

  ًمصوب های ها و فهرست معافيتدر نرخبرای مقایسه ميزان کارآمدی تغييرات اعمال شده  ،ثالثا

ست، در حال اجرا 1387افزوده مصوب مجلس نسبت به وضعيت فعلی که قانون ماليات بر ارزش 1399

ن است که . نتایج حاکی از آکرددست آمده از حالت سوم را با حالت دوم مقایسه بهکافی است نتایج 

قایسه مم( در مجلس )یعنی حالت سو 1399افزوده طبق مصوبات سال شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش

شهری و  بين نتایج این دو حالت در ضریب جينیداری معنایابد اما تفاوت با حالت دوم، افزایش می

 شود.روستایی مشاهده نمی

  ًکافی  مجلس 1399ها در مصوبات معافيتکردن تر کارآمدی موسع منظور قضاوت دقيقبه ،رابعا

تغيير  و عدم لحاظ 1399های مصوب مجلس در سال است روی نتایج حالت چهارم )صرفاً اعمال معافيت

. موسع نمودن کردهای آن را با حالت دوم مقایسه های مالياتی برخی از کاالها( متمرکز شده و یافتهنرخ

 اندکی شدت تنازلی بودن شهری و روستایی را کاهشمجلس،  1399ها در مصوبات فهرست معافيت

 دهد اما تأثير محسوسی بر ضریب جينی شهری و روستایی ندارد.می

را برای بازنگری برخی  1399با عنایت به اینكه شورای نگهبان، مصوبات اخير مجلس در اردیبهشت 

اسبی فراهم است تا ضمن ها به مجلس شورای اسالمی عودت داده است، فرصت منمحورها و رفع کاستی

های درآمدی ندارد، چارچوب ها که عمالً تأثير چندانی بر کاهش نابرابریدامنه معافيتکردن محدودتر 

افزوده های طراحی نظام بهينه ماليات بر ارزش. مروری بر تئوریکردها طراحی منطقی برای اعطای معافيت

ها افزوده حاکی از آن است که اعطای معافيتارزش کشور مجری نظام ماليات بر 160و تجربيات بيش از 

درخصوص کاالها و خدماتی با آثار خارجی مثبت قابل مالحظه )مانند خدمات آموزشی و خدمات حوزه 

های تمكين و اجرایی باالیی به نظام مالياتی کشور و مؤدیان تحميل سالمت(، کاالها و خدماتی که هزینه
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های ی( و برخی کاالها و خدماتی که سهم باالیی در سبد هزینه دهککند )نظير محصوالت کشاورزمی

شود که با مدنظر قرار درآمدی پایين )مانند نان( دارد، از توجيه نظری و عملی برخوردارند. لذا توصيه می

 های مالياتی صورت گيرد.الذکر، بازنگری اساسی در فهرست معافيتدادن اصول فوق

 

 مقدمه

تاجر آلمانی( معرفی شد و فرانسه، ) 1ميالدی توسط فون زیمنس 1918افزوده در سال ماليات بر ارزش

تدریج و در طول زمان، ها را انتخاب و اجرا کرد. به، این نوع ماليات1948نخستين کشوری بود که در سال 

سازی پياده ، ایران نيز با1387یافت و در سال ها بين کشورهای مختلف جهان گسترش این نوع از ماليات

به یكی از منابع درآمدی  تنهانهها، افزوده به این جرگه پيوست. امروزه این مالياتسيستم ماليات بر ارزش

ها اهداف دیگری را نيز در استقرار این نظام مالياتی دنبال شده است بلكه دولتتبدیل ها اصلی دولت

بادالت اقتصادی، آشكارسازی اقتصاد زیرزمينی و سازی متوان به شفافمی آنهاترین کنند که از مهممی

دارند. اما ماليات بر را به همراه  2آبشاری بودن بارزیانکه پدیده کرد های فروش اشاره حذف سایر ماليات

 نامناسبی بر توزیع درآمد دارد. آثار ماهيتاً تنازلی است و  ،های غيرمستقيمافزوده همانند سایر مالياتارزش

های . استفاده از نرخ1توان اتخاذ کرد: ها میدو راهكار برای تخفيف شدت تنازلی بودن این ماليات

درآمد جامعه دارند. . اعطای معافيت به کاالهایی که سهم باالیی در سبد مصرفی طبقات کم2چندگانه و 

كرد، سيستم ماليات بر که اتخاذ این رویچرا، اندتعداد اندکی از کشورها برگزیدهرا راهكار نخست، 

دهد. اما راهكار های اجرایی و تمكين را افزایش میو به موازات آن، هزینهکرده تر افزوده را پيچيدهارزش

و ایران نيز، در زمره  اندکردهافزوده اتخاذ طيف وسيعی از کشورهای مجری نظام ماليات بر ارزشرا دوم 

 این کشورها قرار دارد.

 ایمبودهها افزوده شاهد گسترده شدن دامنه معافيتدر الیحه ماليات بر ارزش با عنایت به اینكه

افزوده را چند تمام موارد جدیداً الحاق شده، ضرورتاً هدفِ کاهش شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزشهر)

تواند در کاهش شدت ها تا چه اندازه مید(، پرسش جدی آن است که اعطای معافيتنکندنبال نمی

افزوده، نقش مؤثر داشته باشد و چه تأثيری بر توزیع درآمد و ضریب جينی نازلی بودن ماليات بر ارزشت

درآمد خوراکی و غيرخوراکی -دارد. هدف اصلی گزارش حاضر آن است که با استفاده از آمارهای هزینه

 های مذکور پاسخ دقيق و روشنی دهد.خانوارهای شهری و روستایی، به پرسش

 

 

                                                 

1. Von Siemens 

 چندباره است. اخذ مالیات مضاعف و(، Cascading. منظور از آبشاری بودن )2
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بودن « تناسبی»و « تنازلی»، «تصاعدی»در این راستا، در بخش اول گزارش، ضمن تبيين مفاهيم 

است. در بخش  افزوده ماهيتاً تنازلیدر نظام مالياتی، نشان داده خواهد شد که سيستم ماليات بر ارزش

تشریح و مزایا افزوده دوم از گزارش، دو راهكار برای تخفيف کاهش شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش

های ای بين معافيتو معایب هریک از این راهكارها برشمرده خواهد شد. در بخش سوم گزارش، مقایسه

 به تصویب 1399و اصالحات اخير آن که مجلس شورای اسالمی در اردیبهشت  1387مصوب قانون 

در  رش شده است.های آماری و نحوه محاسبات گزا. در بخش چهارم پایه، صورت خواهد گرفتاندهرس

افزوده براساس بخش پنجم، ضمن انعكاس نتایج محاسبات انجام شده، شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش

ایسه مق 1399مجلس شورای اسالمی در سال  مصوبه جدیدبا  1387سال  های اعطایی در قانونمعافيت

و  بندیای اصلی گزارش جمعهز یافته. در پایان نيشودمیخواهد شد و همچنين ضریب جينی محاسبه 

 پيشنهادهای سياستی ارائه خواهد شد.

 

 افزوده، ماهیتاً تنازلی است؟. چرا مالیات بر ارزش1

های تناسبی، تصاعدی و تنازلی توان به سه دسته مالياتها را میبندی متعارف، مالياتبراساس یک تقسيم

صورت به 1،توریع درآمد خواهند داشت. ماليات تناسبیکه هریک از آنها، آثار متفاوتی بر کرد بندی طبقه

توان به ماليات بر درآمد اشخاص ترین اقسام آن، میشود که از مهمدرصد ثابتی از پایه مالياتی تعریف می

، سه ميليون تومان و درآمد فرد A. مثالً اگر درآمد فرد کردماليات بر حقوق کارکنان دولت اشاره حقوقی و 

B درصد باشد، فرد  10تومان باشد، با فرض آنكه نرخ ماليات بر حقوق و دستمزد  شش ميليونA سيصد ،

، ششصد هزار تومان ماليات خواهد پرداخت. چنانچه مقدار ماليات پرداختی توسط هر Bهزار تومان و فرد 

 2ه با معناست کبدیندرصد حاصل خواهد شد. این  10یک از این دو فرد بر درآمدشان تقسيم شود، عدد 

رو اینازطور متناسب افزایش خواهد یافت. بهبرابر شده و  2برابر شدن درآمد، مقدار ماليات پرداختی نيز 

 ها، اثر توزیعی خنثی دارند.شود و این نوع مالياتبدان ماليات تناسبی اطالق می

. مثالً یابدنرخ متوسط ماليات با افزایش پایه مالياتی، افزایش می 2،در سيستم ماليات تصاعدی

های اصالحی قانون ماليات (131)ماليات وضع شده بر درآمد اشخاص حقيقی در ایران طبق ماده 

انه، ياز نوع تصاعدی است. براساس ماده مذکور، به موازات افزایش درآمد مشمول ماليات سال 3،مستقيم

( قانون 84های ماده )یابد. مثالً در غياب معافيتدرصد افزایش می 25درصد تا  15از  نرخ نهایی ماليات

                                                 

1. Proportional Tax 

2. Progressive Tax 

ای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهاستثنای (، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به131. طبق ماده )3

 شرح زیر است:است به
 %( 15تا میزان پانصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد ) -
 %( 20نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات به میزان بیست درصد ) -
 %( 25وپنج درصد )نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست -
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، 50ترتيب بهانه آنها يکه درآمد مشمول ماليات سال Cو  A ،Bهای مستقيم، شخص حقيقی ماليات

ميليون تومان ماليات بپردازند. اگر قرار بود این  30و  5/17، 5/7ميليون تومان است باید  150و  100

اکنون که همحالیدرپرداخت ماليات می A، دو برابر شخص Bماليات، از نوع تناسبی باشد باید شخص 

پرداخت اما ماليات می Aخص باید سه برابر ش Cبرابر ماليات بپردازد و همچنين شخص  33/2باید 

ها اثر مطلوبی بر توزیع طور که مشخص است این نوع مالياتپردازد. همانبرابر ماليات می 4اکنون هم

ترتيب، شكاف بدینپردازند و ماليات میهای باالی درآمدی، نسبت باالتری درآمد دارند زیرا دهک

 یابد.درآمدی ميان آنها کاهش می

ترین اقسام آن، ماليات بر مصرف است. البته نرخ است که یكی از مهم 1تنازلینوع سوم، ماليات 

« متناسب با مصرف»ترین پایه ممكن، اساساً مالياتی افزوده بر گستردهواحد و مثبت ماليات بر ارزش

به  شود. مثالً اگر نسبت ماليات پرداختیصورت متناسب توزیع نمیبهاست اما بار چنين مالياتی، الزاماً 

واقع، به موازات افزایش درآمد، مصرف افراد دردرآمد جاری محاسبه شود، این ماليات، تنازلی خواهد بود. 

شود تا مقدار مالياتی که فرد روی مصرف یابد و همين موضوع سبب میبه همان نسبت افزایش نمی

را  Bو  Aکه دو فرد يد کنپردازد متناسب با افزایش درآمد، افزایش نيابد. فرض کاالها و خدمات می

ميليون تومان  4و  5/2شان نيز ميليون تومان و مصرف 6و  3ترتيب بهداریم که درآمد هریک از آنان 

کاالها و خدمات عرضه شده در اقتصاد، همه درصد باشد و  10باشد. چنانچه نرخ ماليات بر مصرف 

هزار تومان خواهد  400و  250ترتيب به ، مقدار ماليات پرداختی توسط افراد مذکورشوندمشمول ماليات 

چند نسبت ماليات پرداختی به مقدار مصرف برای هر دو فرد یكسان است اما با تقسيم ماليات هربود. 

است.  067/0و  083/0ترتيب بهیک از آنها، هرشود که بار مالياتی پرداختی به درآمد آنان مشاهده می

برابر  6/1کند اما درآمد کسب می Aرغم آنكه دو برابر فرد به Bمعناست که فرد بدینمقایسه این اعداد 

 این نوع ماليات، آثار نامطلوب توزیعی دارد.پردازد، لذا ماليات می Aفرد 

افزایش درآمد در طبقات و  موازاتبهافزوده که نوعی ماليات بر مصرف است، در ماليات بر ارزش

معنا که بدینیابد، ماليات پرداختی به درآمد )بار مالياتی( کاهش می های مختلف جامعه، نسبتدهک

، برای بيشتری از درآمد )هزینه( خود را در مقایسه با خانوارهای پردرآمد نسبت درآمدکمخانوارهای 

گویند. بدیهی  2«خاصيت تنازلی»افزوده پردازند. به این اثر ماليات بر ارزشافزوده میارزشماليات بر 

طور به. کنددرآمد جامعه تغيير های کمشود که توزیع درآمد به ضرر دهکت چنين مالياتی سبب میاس

کنند های مسكن میدرآمد بيشتر درآمد خود را صرف خرید خوراک، پوشاک و هزینهکممثال خانوار 

افزوده رزششود بنابراین ماليات بر اهای مصرفی مینتيجه سهم زیادی از درآمدشان صرف هزینهدر

درآمد سهم بيشتری از درآمدشان را پرکه افراد حالیدرکنند، بيشتری نسبت به درآمدشان پرداخت می

                                                 

1. Regressive Tax 

2. Regressiveness 
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نتيجه درشود های مصرفی میکنند، به همين دليل نسبت کمتری از درآمدشان صرف هزینهانداز میپس

دهنده تنازلی بودن نشانکنند که این افزوده کمتری نسبت به درآمدشان پرداخت میماليات بر ارزش

 درآمد است.کماین ماليات و همچنين بار مالياتی بيشتر برای افراد 

 

 . راهكارهای کاهش شدت تنازلی بودن با تأکید بر تجربه کشورهای منتخب2

اوالً اقالم  :اندها عموماً با دو انتخاب مواجه، دولتافزودهبرای کاهش خاصيت تنازلی بودن ماليات بر ارزش

درآمد، شناسایی و از شمول ماليات عمده مصرفی را در سبد کاالها و خدمات مورد استفاده طبقات کم

، کنندرا طراحی  1های مالياتی چندگانهثانياً نظام مالياتی نرخ )معافيت(.کنند افزوده خارج بر ارزش

های باالتر مشمول ماليات بر با نرخ ،کاالهای لوکس مورد مصرف طبقات پردرآمد رامعنا که بدین

های پایين خدمات مورد استفاده توسط دهک ليات کمتری را برای کاالها وو نرخ ماکنند افزوده ارزش

 افزایدتی میهای نظام ماليابا توجه به اینكه استفاده از راهكار دوم بر پيچيدگی .2اعمال نمایند )تعدد نرخ(

دهد، ایران از گزینه نخست برای کاهش افزوده را افزایش میهای تمكين و اجرای ماليات بر ارزشو هزینه

 افزوده استفاده کرده است.اثر تنازلی بودن ماليات بر ارزش

 

یافته برای کاهشهای های مالیاتی افزایش یافته برای کاالهای لوکس و نرخ. استفاده از نرخ2-1

 کاالهای ضروری

ای افراد دهنده سبد هزینهاساس مالحظات مربوط به مساوات، بيشترین ماليات باید از کاالهای تشكيلبر

های های افزایش یافته برای کاالهای لوکس و از نرخرو برخی از کشورها، از نرخاینازمتمول اخذ شود. 

های چندگانه مالياتی را ترتيب، منطق نرخنبدیکنند و یافته برای کاالهای ضروری استفاده میکاهش

. خدمات هتلداری، غواصی، خدمات کنندمیافزوده اتخاذ برای کاهش اثر تنازلی بودن ماليات بر ارزش

تفریحی و گردشگری در کشورهایی نظير کوراسائو و پاناما، کاالهای لوکس وارداتی در سورینام، مصارف 

های تفریحی و ه کشتی و هواپيما توسط شهروندان برای فعاليتجمله اجارازکاالها و خدمات لوکس 

های هایی از وضع ماليات با نرخقيمت وارداتی در ونزوئال و ...، نمونهورزشی، خاویار و خودروهای گران

 شوند. باالتر بر مصارف لوکس محسوب می

مول ماليات بر های کاهش یافته مشهمچنين در بسياری از کشورها، کاالهای ضروری با نرخ

توان به آب، دارو و تجهيزات پزشكی، ابزار آموزشی و محصوالت اند که برای نمونه میافزوده شدهارزش

                                                 

1. Multiple Tax Rates 

(، موسوی جهرمی و توتونچی ملکی 1991تیت )(، ای2001. برای اطالعات بیشتر مراجعه نمایید به ابریل و همکاران )2

 .Boeters et.al. (2010)(، 1384نیا و همکاران )(، طیب1394)
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کشاورزی در ویتنام، مواد غذایی اساسی، مواد بهداشتی، دارو و خدمات سالمتی در اروگوئه، عرضه دارو 

ی، محصوالت پزشكی، کتاب، دارو و ... در ها و تجهيزات پزشكی در اوکراین، مواد غذایی اساسو دستگاه

نقل مسافر، مواد وحملکشی در سوئيس، ها، دارو، آب لولهترکيه، کتاب و روزنامه، مواد غذایی و نوشيدنی

غذایی، کتاب و روزنامه و ... در سوئد، مواد غذایی اساسی، محصوالت دارویی، محصوالت و خدمات خاص 

نقل مسافر در اسپانيا، محصوالت غذایی اساسی و دارو در وحملكی، برای افراد معلول، تجهيزات پزش

 1اسلواکی و ... اشاره کرد.

ت اما معایب اس قادر افزودههای چندگانه به کاهش اثر تنازلی ماليات بر ارزشچند استفاده از نرخهر

ها بی از معافيتو یا ترکيکنند ها تمرکز متعددی دارد که سبب شده بسياری از کشورها یا صرفاً روی معافيت

ترین مهم های چندگانه )فقط روی یكسری از کاالها و خدمات خاص( را مورد استفاده قرار دهند.و نرخ

 های چندگانه به قرار زیر است:بر نرخمبتنیافزوده معایب طراحی یک سيستم ماليات بر ارزش

  کرد و نيازی به تر خواهدرا ساده های مؤدیحساباستفاده از نرخ قطعی واحد، دفاتر و صورت

رد داشت که این موها برحسب نرخ اعمالی وجود نخواهد های جداگانه برای خریدها و فروشحساب

 شود.مبنای تمكين داوطلبانه میبراظهاری  خود موجب تضمين اثربخشی عملكرد نظام خودنوبهبه

  که در نظام کند. درحالیتر میرا آسان افزودهاستفاده از نرخ واحد حسابرسی ماليات بر ارزش

 بندی خریدها وعلت تقسيمبههای مؤدی حساب تر شده و بررسی ریزها پيچيدهچندنرخی، رسيدگی

 یابد.ها ضرورت میفروش

  در مرز ميان  اتخاذ رفتار متفاوت در مورد کاالهای متفاوت، نحوه برخورد مناسب با اقالم واقع

 برد.زیر سؤال می انواع مختلف کاالها را

  (2001 و دیگران، ابریل) آفریندبندی اقالم میهایی را برای بروز اشتباه عمومی در طبقهتعدد نرخ، انگيزه . 

  برد و مانع از ریزد، کارایی در توليد را از بين میها را به هم میهای چندگانه نسبت قيمتنرخ

 شود.کنندگان میانتقال کامل ماليات به مصرف

 

 . اعطای معافیت2-2

افزوده بنا به دالیل متعدد، برخی از کاالها و خدمات را از ماليات بر کشورهای مجری ماليات بر ارزش

های پذیرفته شده برای اعطای معافيت، کاهش اثر تنازلی کنند و یكی از منطقافزوده مستثنی میارزش

های پزشكی و خدمات آموزشی در آلبانی؛ خدمات درمانی، مواد غذایی مراقبت ،است. خدمات بيمارستانی

غالت و سبزیجات و ... در گواتماال؛ خدمات  ،اساسی و دارو در مصر؛ خدمات آموزشی و بهداشتی، حبوبات

یددار، جمله برنج، ذرت، سویا، نمکازنقل و برخی مواد غذایی در هندوراس؛ کاالهای اساسی )وحمل

                                                 

 Ernst and Young (2018)های چندگانه به ها و کاالهای مشمول مالیات با نرخبیشتر از فهرست معافیت . برای اطالع1

 مراجعه نمایید.
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نشده، فراوری جمله مواد غذایی ازمرغ، شير و ...( در اندونزی؛ نيازها و خدمات اساسی زندگی )تخم

محصوالت کشاورزی، محصوالت دامی و ...( در کره جنوبی؛ مواد غذایی اساسی، خدمات پزشكی و 

مرغ و متخلبنی، های فراوردهجمله ذرت و برنج، حبوبات و ازتجهيزات در لبنان؛ مواد غذایی اساسی 

نقل عمومی در پرو؛ محصوالت کشاورزی و دریایی وحملها و سبزیجات و گوشت در نيكاراگوئه؛ ميوه

 هایی هستند که در کشورهای مذکور از معافيت برخوردارند.نشده در فيليپين؛ برخی از نمونهفراوری 

حال، برای تخفيف اینبابيش در سناریوی اعطای معافيت وجود دارد. وکمنرخی چندمشكالت نظام 

ث کاهش مسائل شود. این کار باعاین آثار سوء نوعاً برای کاالهای معاف اعتبار خرید در نظر گرفته نمی

مت طور کامل از قيبهشود. معنای این برخورد آن است که ماليات تمكين و رسيدگی پيش گفته می

ا از نظر ات وجود دارد. این موضوع مشكالتی رشود و در دل قيمت آنها ماليکاالهای معاف زدوده نمی

 گيرد.ار میکند که در قسمت تجربی مورد توجه قرمحاسبه اثر معافيت بر درجه تنازلی ماليات ایجاد می

 

 افزودهها و نرخ صفر در قانون مالیات بر ارزش. تمایزات محوری مواد مرتبط با معافیت3

  1399شورای اسالمی در سال اصالحات مصوب مجلس و  1387مصوب سال 

شورای اسالمی صورت آزمایشی به تصویب مجلس به 1387افزوده که در سال قانون ماليات بر ارزش

محک خورده و آثار مثبت و منفی آن، در طول های گذشته که مفاد آن، طی سال رسيد، قانونی نوپا بود

ها و اجزای این قانون، فصل مربوط به معافيتترین نمایان شده است. یكی از مهمهای اجرای آن سال

های پایين درآمدی و خارج با هدف کاهش بار مالياتی دهکفر است که برخی از موارد معافيت نرخ ص

ها روی کاالهای اساسی اعطا . بيشتر معافيتبوداقالم اساسی مورد نياز این خانوارها تعبيه شده کردن 

نشده، دام و طيور زنده، آبزیان، مواد فراوری از: محصوالت کشاورزی  عبارتندترین آنها که مهم بودشده 

غذایی ضروری، شيرخشک کودکان، کتاب و مطبوعات، کاالهای همراه مسافر، دارو، خدمات درمانی و 

، خدمات آموزشی و پژوهشی، اقالم با مصرف دفاعی، فرش مسافری نقلوحملبهداشتی، خدمات بانكی و 

 1.شودم و طيور. همچنين صادرات کاالها و خدمات مشمول نرخ صفر میدستباف و خوراک دا

و نهایتاً با اعمال در مجلس اعالم وصول شده است  1395افزوده در زمستان الیحه ماليات بر ارزش

به  1399در اردیبهشت « های مالياتیموسع نمودن فهرست معافيت»ویژه بهای تغييرات قابل مالحظه

توان به های مالياتی میترین تغييرات تصویب شده در حوزه معافيتاز مهم تصویب مجلس رسيد.

، «صنایع دستی توليد داخل»، «مواد اوليه اصلی توليد فرش دستباف» های مصوب مرتبط بامعافيت

انواع شمش طال اعم از »، «خمير کاغذ و کاغذ باطله» ،«تخم ماکيان» ،«ماست»، «خوراک دام و طيور»

                                                 
که توسط سازمان  1387افزوده مصوب ارزشهای قانونی در کتابچه اجرای آزمایشی قانون مالیات بر . فهرست دقیق معافیت1

 باشد.( منتشر شده است، قابل دسترسی می1390امور مالیاتی )
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، «کليه مراحل خدمات تهيه، توليد، پخش و عرضه فيلم، سریال، تئاتر و موسيقی»، «و وارداتیتوليد داخل 

خدمات انتشار »، «خدمات بازار سرمایه»، «آب مصارف کشاورزی»، «نشر و توزیع ،انتشار ،خدمات چاپ»

های يمههای زندگی، بخدمات بيمه»، «هاخدمات آرامستان»، ...«انتقال سهام، حق تقدم و ونقلو 

، «خدمات ورزشی»، «نقل باروحملخدمات »، «محصوالت کشاورزی، بيمه اجتماعی و درمان تكميلی

بندی، انبارداری، ارائه خدمات بسته»، «پذیرهاتر و مهمانهای سه ستاره و پایينخدمات اقامتی هتل»

 .کرداشاره « کردن و ... به محصوالت کشاورزیشستشو، خشک

 

 اری و نحوه محاسبه بار مالیاتی  های آم. پایه4

 : شودپایه آماری استفاده می سهدر این گزارش از 

منتشر شده است  1397که مرکز آمار ایران در سال « 1390جداول ساخت و جذب سال » ،نخست

کاال )محصول( با فرض  155کاال )یا محصول( در  155ستانده به ابعاد ـ  که مبنای محاسبه یک جدول داده

های تفصيلی و ساختار هزینه توليد کاالها و خدمات در است داده گفتنیقرار گرفته است.  تكنولوژی فعاليت

  این نوع از جداول، استخراج ماليات پنهان در درون کاالها و خدمات معاف را ميسّر خواهد ساخت.

های خالص و ناخالص که هزینه است 1«1395نتایج تفصيلی هزینه و درآمد خانوار در سال » دوم،

ای خالص و ناخالص، وسعت های هزینههای درآمدی، دهکساس دهکبراخوراکی و غيرخوراکی خانوارها 

قلم کاال و خدمت در این گزارش  1300و با تنوع بيش از  COICOPرقمی  6خانوار و ... براساس کدهای 

های خالص خوراکی و غيرخوراکی متوسط هزینه»های دادهارائه شده است. با توجه به اهداف تحقيق، از 

 کارگيری این پایه آماری به موازات با جدول دادهاستفاده شده است که به« خانوارهای شهری و روستایی

 دهد. های درآمدی ارائه مییک از دهکهر« بار مالياتی»تری از یر دقيقستانده تفصيلی، تصوـ 

درآمد »است که محاسبه « 1395درآمد خانوارها در سال ـ  هزینههای طرح خالصه داده» سوم،

است نرخ مؤثر مالياتی برای هر یک  گفتنیسازد. پذیر میرا امكان« های درآمدیمتوسط هریک از دهک

سه پایه  رویتلفيق محاسبات انجام شده های درآمدی و ضریب جينی در سناریوهای مختلف، با از دهک

 آمده است. دستبه، آماری مذکور

عنوان ماليات بهدرصدی از درآمد )مخارج( خانوار است که  2،ياتیبار مال دانيمطور که میهمان

های خوراکی و غيرخوراکی صرف شده برای خرید کاالها و منظور، هزینهبدین شود.نهایی پرداخت می

خدمات افزوده ضرب و ميزان ماليات پرداخت شده روی هر کاال یا خدمات در نرخ ماليات بر ارزش

                                                 
بار مالیاتی و ضریب جینی را  1397. گفتني است نگارنده با استفاده از نتایج تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوار برای سال 1

شود، مبنای محاسبات گزارش مشاهده می 1397های سال ادههای جدی که در ددلیل کاستیمحاسبه كرده است لکن به
شناسی نتایج تفصیلی ها و آسیباستوار است. بررسی کاستی 1395بر نتایج تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوار در سال 

 .ای نیاز داردخارج از حوصله گزارش حاضر است و به تالش جداگانه 1397طرح هزینه و درآمد خانوار برای سال 

2. Tax Burden 
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بر درآمد . سپس، مجموع ماليات پرداخت شده روی کاالها و خدمات توسط هر دهک محاسبه شده است

این محاسبه، آن است که فقط  اصلی کاستیاما  دست آمده است.بهو بار مالياتی دهک تقسيم  همان

آید و این روش، از محاسبه ميزان ماليات دست میبهروی کاالهای مشمول ميزان ماليات پرداخت شده 

 مستتر در دل بهای تمام شده کاالهای معاف، ناتوان است.

يات خرید واقع، منطق حاکم بر معافيت )یعنی عدم وضع ماليات روی ستانده و عدم استرداد مالدر

ریدار افزایش بهای محصول توليد شده از خهای پرداختی در قالب شود که مالياتها( سبب مینهاده

شود تا بار توجهی به این موضوع مهم سبب میبیبنابراین . شودکنندگان( اخذ کاالها )یعنی مصرف

. ودشبرآوردی مواجهه های مختلف شهری و روستایی با کممالياتی محاسبه شده برای هریک از دهک

تواند در این ستانده ابزار مفيدی است که میـ  ل دادهمنظور رفع این مشكل و تدقيق محاسبات، جدوبه

ر محاسبات دراستا مورد استفاده قرار گيرد تا ماليات مستتر در قيمت کاالهای معاف استخراج شده و 

داف تحقيق عالوه بر این، یكی دیگر از اه. شودهای شهری و روستایی لحاظ یک از دهکهربار مالياتی 

صالحات ا»و « 1387های مندرج در قانون سال معافيت»پاسخ دهيم که آیا  آن است که به این مسئله

ریب ضبهبود »و « افزودهکاهش تنازلی بودن سيستم ماليات بر ارزش»، به «1399مصوب آن در سال 

ار ساخت چهارمنجر شده است یا خير؟ در راستای پاسخ به مسئله فوق، محاسبات در قالب « جينی

 ت انجام شده است.معافيت کاالها و خدما

 1افزوده بوده و کاالیی معاف نيست.کاالها مشمول ماليات بر ارزشهمه  حالت اول:

سال  افزوده( قانون ماليات بر ارزش12برخی کاالها مشمول و برخی دیگر طبق ماده ) حالت دوم:

های ماليات مستتر در قيمت تمام شده بابت نهاده البته اند.افزوده معاف شدهاز ماليات بر ارزش ،1387

 2 توليد در محاسبات لحاظ شده است.

افزوده ارزشماليات بر  مصوبه مجلس درباره الیحه (28و ) (7) موادبرخی کاالها طبق  حالت سوم:

ماليات مستتر  البته( معافيت دارند، 9اساس ماده )براند و برخی دیگر مشمول ماليات شده 1399در سال 

های نرخ همچنين تغيير .شده استهای توليد در محاسبات لحاظ درون قيمت تمام شده بابت نهاده

                                                 

افزوده های مختلف درآمدی، در نرخ مالیات بر ارزش. در این سناریو، کافی است که همه کاالهای مصرف شده توسط دهک1

آید که از تقسیم آن بر درآمد دست میافزوده پرداخت شده توسط هر دهک بهترتیب مقدار مالیات بر ارزشضرب شود و بدین
 توان به نسبت مالیات پرداختی آنها دست یافت.میها یک از این دهکهر

. این حالت، قرابت بیشتری با واقعیت دارد زیرا در درون کاالهای معاف، مالیات مستتری وجود دارد که استرداد نشده است. 2

اخت مالیات بر اند که برخی از آنها مشمول پردهایی مورد استفاده قرار گرفتهواقع برای تولید کاالهای معاف، نهادهدر
شود که به هنگام فروش آنها، مالیاتی از آنها دریافت که اعطای معافیت به کاالها سبب میآنجاییاند. ازافزوده بودهارزش

ها شود، لذا تولیدکنندگان کاال، مالیات نهادهها مسترد نمینشود اما اعتبار مالیاتی مربوط به مالیات پرداخت شده روی نهاده
 یابد.های تولید لحاظ كرده و قیمت تمام شده کاال افزایش میان یکی از هزینهعنورا به

ستانده، میزان مالیات مستتر در هر واحد ریالی کاالهای معاف محاسبه -در این سناریو، با استفاده از جدول داده
زان مالیات مستتر پرداخت شده های انجام شده توسط خانوارها روی کاالهای معاف، میشود. سپس با استفاده از هزینهمی

های عادی در افزوده هستند، با نرخآید. همچنین، کاالهایی که مشمول مالیات بر ارزشدست میها بهتوسط هریک از دهک
ها خواهد دهنده میزان مالیات پرداختی هریک از دهکشوند. بدیهی است مجموع دو رقم فوق، نشانمحاسبات ملحوظ می

 گیرد.یر محاسبات گزارش قرار میبود که مبنای سا
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ها، گازطبيعی و برخی از قانونی مالياتی برخی از کاالها و خدمات نظير انواع دخانيات، انواع نوشابه

 نيز در محاسبات لحاظ شده است.های انرژی حامل

صرفاً فهرست معافيت کاالها و خدمات مصوب مجلس شورای اسالمی در سال  حالت چهارم:

ین حالت، ادرواقع در های قانونی مالياتی لحاظ نشده است. مدنظر قرار گرفته است و تغيير نرخ 1399

شود که نرخ گيرد و فرض میمبنای کار قرار می 1399های مصوب مجلس در سال فهرست معافيت

افزوده مصوب های مالياتی مندرج در قانون ماليات بر ارزشها و خدمات همانند نرخمالياتی سایر کاال

های تواند ميزان اثرگذاری گسترش معافيتنتایج حاصل از این حالت میباشد. بدیهی است  1387

 دهد. مراتب بهتر از حالت سوم نشانبهافزوده را تنازلی بودن ماليات بر ارزش مالياتی بر شدت

تی به درآمد نسبت نرخ متوسط مالياتی )بار مالياتی( یا همان نسبت ماليات پرداخ 2 و 1ل در جداو

 حاسبهمحالت مختلف  چهاربا های شهری و روستایی هزینه به تفكيک 1395برای سال ها یک از دهکهر

رصد د 9کاالها و خدمات با نرخ همه کننده مشمول شدن منعكس 2و  1جداول ( 1)ستون  شده است.

های مصوب نرخ نفتی و دخانيات است و نرخ مالياتی این دو مورد براساسهای فراوردهاستثنای برخی از به

ت به اینكه با عنای در نظر گرفته شده است. 1387افزوده سال ( قانون ماليات بر ارزش38موضوع ماده )

افزوده است لذا این احتمال دخانيات، باالتر از نرخ عمومی ماليات بر ارزشنفتی و های فراوردهنرخ مالياتی 

دو جدول  (2ستون ) درصد باشد. 9های درآمدی، بار مالياتی بيش از وجود دارد که برای برخی از دهک

)اعم از  های درآمدی با فرض اعمال ساختار مالياتیکننده بار مالياتی است که هر یک از دهکمنعكس

( در 3شوند. ستون )متحمل می 1387افزوده سال ارزشهای مالياتی( قانون ماليات بر ها و نرخيتمعاف

صوب مهای درآمدی با فرض اعمال اصالحات یک از دهکهرنيز بيانگر بار مالياتی  2و  1دو جدول 

مات خد های مالياتی برخی کاالها وهای جدید و تغييرات نرخبا لحاظ معافيت 1399مجلس در سال 

عمال فهرست های درآمدی را با فرض ایک از دهکهرنيز بار مالياتی  2و  1( در دو جدول 4ستون )است. 

 دهد و در این حالت فرض شده است که نرخنشان می 1399های مصوب مجلس در سال جدید معافيت

 کند.تغييری نمی 1387مالياتی سایر کاالها و خدمات نسبت به قانون مصوب 

ماليات  ت کهکمک خواهد کرد. نكته اول آن اس 2و  1ه نكته به درک بهتر ارقام مندرج در جداول ذکر س

در نظر  رمو چها سوم ،های دوماساس روشی که قبالً تشریح شد، در محاسبه حالتبرپنهان در کاالهای معاف 

و  ، گازوئيلانرژی )گاز طبيعیهای خصوص حاملدرویژه بههای مالياتی نكته دوم، تغيير نرخ گرفته شده است.

ها مشاهده رخنمجلس، افزایش نسبتاً قابل مالحظه در این  1399نفت سفيد( و دخانيات است که در مصوبه سال 

. نكته سوم، موسع گيردها در حالت سوم مورد بررسی قرار میآن به همراه گسترش معافيتتأثيرات و  شودمی

ستانی مضاعف تواند به مالياتتشدید احتمال بروز پدیده آبشاری، میدليل بهکه  ستهاشدن فهرست معافيت

 هد.بلكه بعضاً بار مالياتی را نيز افزایش دنشود تنها موجب کاهش بار مالياتی نهدامن بزند و 
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 1395شهری سال  خانوار های خوراکی و غیرخوراکی. نرخ متوسط مالیاتی برای مجموع هزینه1جدول 

های دهک

 درآمدی

حالت اول: 

مشمولیت تمامی 

 کاالها و خدمات

(1) 

حالت دوم: معافیت 

برخی اقالم براساس 

 1387قانون مصوب 

(2) 

های حالت سوم: تغییر نرخ

مالیاتی و معافیت برخی اقالم 

براساس مصوبات مجلس در 

 1399سال 

(3) 

حالت چهارم: معافیت برخی 

اقالم براساس مصوبات 

 1399مجلس در سال 

(4) 

 03327/0 04058/0 03567/0 10434/0 اولدهک 

 02957/0 03523/0 03139/0 08341/0 دهک دوم

 02867/0 03381/0 03023/0 07739/0 دهک سوم

 2769/0 03230/0 02927/0 07452/0 دهک چهارم

 02780/0 03204/0 02935/0 07324/0 دهک پنجم

 02831/0 03246/0 02981/0 07294/0 دهک ششم

 02773/0 03119/0 02920/0 07320/0 دهک هفتم

 02935/0 03266/0 03092/0 07572/0 دهک هشتم

 02896/0 03162/0 03051/0 07874/0 دهک نهم

 02796/0 02979/0 02957/0 08308/0 دهک دهم

 .محاسبات تحقيقمأخذ: 

 

 ی دوم تا چهارمدر سناریوهای درآمدی شهری . بار مالیاتی دهک1نمودار 
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در حالت های درآمدی شهری دهکهمه شود بار مالياتی مشاهده می 1طور که در جدول همان

نی اعمال ت سوم )یعحال ،(1387افزوده سال قانون ماليات بر ارزش مالياتی دوم )یعنی اعمال ساختار

 اً اعمالو حالت چهارم )یعنی صرف مجلس( 1399اساس مصوبات سال بر یافتهتغييرهای ها و نرخمعافيت

لياتی کاهش یافته است. برای نمونه بار مانسبت به حالت اول مجلس(  1399های مصوب سال معافيت

ات باشند های استاندارد مشمول ماليکاالها و خدمات با نرخهمه دهک درآمدی اول، در حالت اول که 

 دهک مذکور ، بار مالياتیو چهارم سوم ،های دومکه در حالتدرصد است درحالی 10434/0حدود 

 یابد.درصد کاهش می 03327/0و  04058/0، 03567/0ترتيب به به

های مالياتی در حالت سوم )یعنی با اعمال ساختار نرخشود مشاهده می 1طور که در نمودار اما همان

ت دوم حال مقایسه با ، در(مجلس 1399مصوبات سال ها به موجب یافته و گسترش دامنه معافيتتغيير

تنها بار مالياتی نه (1387افزوده سال قانون ماليات بر ارزش اساسبر)یعنی اعمال ساختار مالياتی 

افزوده افزوده نيز بر ارزشبلكه بر شدت تنازلی بودن ماليات  ،یابدمیهای درآمدی پایين افزایش دهک

 ودنب، انعكاسی از شدت تنازلی 1نمودار  های رسم شده دراست که شيب منحنی شایان ذکر. شودمی

دت تنازلی تر باشد حكایت از باالتر بودن شچه این نمودارها پرشيبافزوده است و هرماليات بر ارزش

ها و تغيير معافيتگسترش دامنه افزوده دارد. این مشاهده حكایت از آن دارد که بودن ماليات بر ارزش

قشار امجلس شورای اسالمی، کمک چندانی به حمایت از  1399سال مصوبات های انجام گرفته در نرخ

اليات بر در مقایسه با قانون م نكرده است و در مقابلها ذیر جامعه و کاهش بار مالياتی آنپآسيب

  سازد.های درآمدی پایين شهری دشوارتر می، شرایط را برای دهک1387افزوده سال ارزش

و خدمات،  های مالياتی برخی کاالهاها از تغيير نرخرست معافيتالبته برای تفكيک اثر گسترش فه

وب سال های مالياتی مصتر خواهد بود. با فرض آنكه تغيير نرخبررسی نتایج سناریوی چهارم مناسب

شود که بار ، مالحظه میکندها تمرکز و صرفاً روی فهرست جدید معافيتنشود مجلس اعمال  1399

لياتی ی خانوارهای شهری در مقایسه با حالت دوم )یعنی اعمال ساختار ماهای درآمدمالياتی دهک

اهد شد که یابد و بعداً نيز نشان داده خو( کاهش می1387افزوده سال براساس قانون ماليات بر ارزش

ناست که اگر این بدین مع یابد.افزوده اندکی کاهش یافته و بهبود میشدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش

زطبيعی و ها و نوشابه، گاهای مالياتی برخی اقالم )مشتمل بر دخانيات، انواع آشاميدنیس، نرخمجل

ماليات بر  ها شدت تنازلی بودنسازی فهرست جدید معافيتداد، با پيادههای انرژی( را تغيير نمیحامل

 شد.افزوده کمتر میارزش
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 1395های خوراکی و غیرخوراکی خانوار روستایی سال . نرخ متوسط مالیاتی برای مجموع هزینه2جدول 

های دهک

 درآمدی

حالت اول: 

مشمولیت تمامی 

 کاالها و خدمات

(1) 

حالت دوم: معافیت 

برخی اقالم براساس 

 1387قانون مصوب 

(2) 

های حالت سوم: تغییر نرخ

مالیاتی و معافیت برخی 

اقالم براساس مصوبات 

 1399مجلس در سال 

(3) 

چهارم: معافیت برخی حالت 

اقالم براساس مصوبات 

 1399مجلس در سال 

(4) 

 03472/0 04004/0 03609/0 08836/0 دهک اول

 03322/0 03847/0 03457/0 08134/0 دهک دوم

 03254/0 03796/0 03382/0 07553/0 دهک سوم

 03137/0 03675/0 03264/0 07262/0 دهک چهارم

 03139/0 03696/0 03257/0 07077/0 دهک پنجم

 03208/0 03761/0 03327/0 06957/0 دهک ششم

 03135/0 03620/0 03240/0 06854/0 دهک هفتم

 03105/0 03605/0 03202/0 06677/0 دهک هشتم

 03193/0 03653/0 03297/0 06739/0 دهک نهم

 03055/0 03360/0 03157/0 06521/0 دهک دهم

 .محاسبات تحقيقمأخذ: 

 

 در سناریوهای دوم تا چهارم روستاییهای درآمدی . بار مالیاتی دهک2نمودار 
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ت شود. براساس محاسباهای روستایی مشاهده میهای مشابهی درخصوص بار مالياتی دهکیافته

افزوده سال بار مالياتی در حالت دوم )یعنی اعمال ساختار قانون ماليات بر ارزش 2مندرج در جدول 

اساس بر یافتهگسترشهای مالياتی یافته و معافيتتغييرهای مالياتی نرخحالت سوم )یعنی اعمال  ،(1387

ه بهای مالياتی موسع شده و حالت چهارم )یعنی صرفاً اعمال معافيتمجلس(  1399مصوبات سال 

ای کاهش یافته است. بر روستایی های درآمدیدهکهمه مربوط به مجلس(  1399موجب مصوبات سال 

های استاندارد مشمول کاالها و خدمات با نرخهمه نمونه بار مالياتی دهک درآمدی اول، در حالت اول که 

ياتی ، بار مالو چهارم سوم ،های دومکه در حالتدرحالی ،درصد است 08836/0ماليات باشند حدود 

 یابد.درصد کاهش می 03472/0و  04004/0، 03609/0ترتيب به به

سازی مصوبات سال پيادهدر حالت سوم )یعنی شود مشاهده می 2طور که در نمودار اما مجدداً همان

حالت ا ب، در مقایسه های مالياتی گسترش یافته(های مالياتی جدید و معافيتو اعمال نرخ مجلس 1399

های دهک بار مالياتی ،(1387افزوده سال قانون ماليات بر ارزشاساس بردوم )اعمال ساختار مالياتی 

 شود.یافزوده نيز افزوده مارزش بر شدت تنازلی بودن ماليات بر و یابدمیدرآمدی پایين افزایش 

رایند فدر  1399های مالياتی مصوب شده توسط مجلس در سال این در حالی است که اگر تغيير نرخ

ون ماليات بر مقایسه با حالت دوم )یعنی قانمحاسبات دخيل نشوند )یعنی حالت چهارم(، بار مالياتی در 

 شود.ته میافزوده نيز کاس( کاهش یافته و از شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش1387افزوده سال ارزش

ا به چند ر، ما 2و  1و نمودارهای  2و  1های حاصل را محاسبات مندرج در جداول ترتيب یافتهبدین

 سازد. مشاهده کليدی رهنمون می

افزوده، ماهيتاً های مالياتی، نظام ماليات بر ارزشها و ساختار نرخنظر از معافيتصرف -یافته اول

های تی دهکهای درآمدی پایين جامعه، بيشتر از بار ماليامعنا که بار مالياتی دهکبدینتنازلی است 

در  ر نظر گرفته شدههای درغم معافيتبهشود طور که مالحظه میدرآمدی باالی جامعه است. همان

، 1399ل تر شدن آن در مصوبه اخير مجلس در ساو حتی موسع 1387افزوده سال قانون ماليات بر ارزش

 کند.ماهيت تنازلی بودن این ماليات تغييری نمی

نفتی و های فراوردهاستثنای بهکاالها و خدمات )همه در مقایسه با حالت اول که  -یافته دوم

های درآمدی دهکهمه های عادی مشمول ماليات هستند، بار مالياتی تحميل شده به دخانيات( با نرخ

مالياتی  های مالياتی موجب کاهش باریابد. یعنی اعطای معافيتکاهش می و چهارم سوم ،در حالت دوم

 شود که البته یافته دور از انتظاری نيست.می

ياتی برخی کاالها )نظير انواع دخانيات، انواع و افزایش نرخ مالها تر شدن معافيتموسع -یافته سوم

نسبت به قانون ماليات  1399در مصوبه اخير مجلس در سال های انرژی( طبيعی و حامل ها، گازنوشابه

موجب  ه است ودرهای پایين درآمدی کمكی نكکاهش بار مالياتی دهکبه ، 1387افزوده سال بر ارزش

 . ه استشدهای مذکور بار مالياتی دهکافزایش 
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ایند فراز  1399در سال را های مالياتی مصوب شده مجلس که افزایش نرخهنگامی -یافته چهارم

ارم(، بار گيریم )یعنی حالت چهها را در نظر میکنيم و صرفاً گسترش دامنه معافيتمحاسبات خارج می

ش یافته ( کاه1387سال  افزودههای درآمدی نسبت به حالت دوم )قانون ماليات بر ارزشمالياتی دهک

 شود.افزوده نيز اندکی کاسته میو از شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش

 

 و 1387 قانون بین ایمقایسه؛ جینی ضریب و افزودهارزش بر مالیات بودن تنازلی شدت. 5

 1399اصالحات اخیر آن در سال 

محاسبه  1395در سال های درآمدی شهری و روستایی ، نرخ متوسط مالياتی هریک از دهک2 و 1در جداول 

افزوده در شده است. با تقسيم نرخ متوسط مالياتی دهک اول به دهک دهم، شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش

اول که  حالت. برای نمونه در ارائه شده است 3و نمودار  3که نتایج آن در جدول  آیددست میبه حالت چهار

برابر  3551/1، روستایی افزوده هستند، متوسط ماليات پرداختی دهک اولکاالها مشمول ماليات بر ارزشهمه 

افزوده سال طبق قانون ماليات بر ارزشدوم که برخی کاالها  در حالتمتوسط ماليات پرداختی دهک دهم است. 

کاهش یافته  1430/1به  مذکور برای خانوارهای روستایی نسبتمشمول و برخی دیگر معاف هستند  1387

اعمال شده است، شدت تنازلی بودن نسبت به  1399است. هرچند در حالت سوم که ساختار مالياتی مصوب 

شدت تنازلی بودن مستخرج از  بااین عدد اما مقایسه  ،استکاهش یافته  1917/1شده و به حالت اول، کمتر 

افزوده است. در حالت چهارم و با حاکی از افزایش شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش 1387قانون سال  اعمال

افزوده داد، شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزشهای مالياتی برخی اقالم را تغيير نمیفرض آنكه مجلس، نرخ

 یافت که در مقایسه با هر سه حالت دیگر، کمتر است.کاهش می 1365/1

شود با این تفاوت که اعمال های شهری نيز دقيقاً همين مشاهده تكرار میدرخصوص خانوار

افزوده شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش )یعنی حالت دوم( تا حدودی 1387های قانون سال معافيت

ها های مالياتی و فهرست معافيتتغييرات نرخهمه در حالت سوم و با اعمال ، اما دهدرا کاهش می

شده و شدت تنازلی های درآمدی پایين شهری دشوارتر شرایط برای دهک ،1399مصوبه سال براساس 

 یابد.افزوده حتی نسبت به حالت اول نيز افزایش میبودن ماليات بر ارزش

افزوده هستند، متوسط ماليات پرداختی کاالها مشمول ماليات بر ارزش همهبرای نمونه در حالت اول که 

برابر متوسط ماليات پرداختی دهک دهم است. در حالت دوم که برخی کاالها  2559/1، شهریدهک اول 

مشمول و برخی دیگر معاف هستند نسبت مذکور برای  1387افزوده سال طبق قانون ماليات بر ارزش

اعمال شده  1399کاهش یافته است. در حالت سوم که ساختار مالياتی مصوب  2063/1به  شهریخانوارهای 

( 1387قانون سال اساس بر)یعنی اعمال ساختار مالياتی  تنها نسبت به حالت دومنهتنازلی بودن  است، شدت

 .استماليات شدت تنازلی بودن بلكه حتی نسبت به حالت اول نيز بيشتر است که حاکی از افزایش 
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 م( ه)نسبت نرخ متوسط مالیاتی دهک اول به دهک د افزودهشدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش .3جدول 

 

حالت اول: 

مشمولیت تمامی 

 کاالها و خدمات

حالت دوم: معافیت 

برخی اقالم براساس 

 1387قانون مصوب 

های مالیاتی حالت سوم: تغییر نرخ

ساس براو معافیت برخی اقالم 

 1399مصوبات مجلس در سال 

حالت چهارم: معافیت برخی 

مصوبات مجلس  اقالم براساس

 1399در سال 

 1365/1 1917/1 1430/1 3551/1 روستایی

 1899/1 3624/1 2063/1 2559/1 شهری

 .محاسبات تحقيقمأخذ: 

 

 افزوده. شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

مندرج در های چقدر بوده و آیا معافيت در سه حالت فوق 1حال سؤال این است که ضریب جينی

تأثيری در  ،و چهارم( م)براساس سناریوهای سو 1399و گسترش آن در مصوبه سال  1387قانون سال 

توان ضریب جينی را در جامعه داشته است یا خير. برای پاسخ دادن به این پرسش، می یميزان نابرابر

 2.کرداز رابطه زیر محاسبه 

(1               )                                                                 𝐺 =
1

2𝑛2�̅�
∑ |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗|𝑛
𝑖=1 

های دهک 𝑗و  𝑖ميانگين درآمد یا مخارج متوسط،  �̅�های درآمدی، تعداد دهک nکه در این رابطه 

 است. 𝑗درآمد متوسط یا مخارج دهک  𝑦𝑗ام و  𝑖درآمد متوسط یا مخارج دهک  𝑦𝑖درآمدی، 

                                                 
گیری های اصلی سیاستگذاران است با استفاده از معیارهای متفاوتی اندازه. نابرابری در توزیع درآمد که یکی از دغدغه1

آنها، شاخص ضریب جینی است. ضریب جینی، شاخص آماری است که بین محدوده صفر و یک قرار  شود که یکی ازمی
کننده نابرابری کامل که یک بودن این ضریب، منعکسن آن، داّل بر برابری کامل در توزیع درآمد است در حالیگیرد و صفر بودمی

 در توزیع درآمدهاست.

 .Giesecke, et. al(، 1389(، بخشی )1385(، جاللی )1390بیشتر به امین رشتی و رفعت میالنی ) . برای اطالعات2

 مراجعه نمایید. Boeters, et. al. (2010)و  (2010)

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

روستایی شهری

حالت اول

حالت دوم

حالت سوم

حالت چهارم
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 یب جینی برحسب مخارجضر .4جدول

 

حالت اول: 

مشمولیت تمامی 

 کاالها و خدمات

حالت دوم: معافیت 

برخی اقالم براساس 

 1387قانون مصوب 

های مالیاتی حالت سوم: تغییر نرخ

و معافیت برخی اقالم براساس 

 1399مصوبات مجلس در سال 

حالت چهارم: معافیت برخی 

اقالم براساس مصوبات 

 1399مجلس در سال 

 3272/0 3269/0 3272/0 3264/0 روستایی

 3416/0 3409/0 3416/0 3419/0 شهری

 .محاسبات تحقيقمأخذ: 

 

 . ضریب جینی4نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود آن است که اعطای مشاهده می 4و نمودار  4نكته کليدی که در محاسبات مندرج در جدول 

نابرابری  و تأثيری روی قادر به کاهش ضریب جينی نيست تنهانه (های دوم تا چهارمدر حالت) هامعافيت

ها معناست که با اعطای معافيتبدیناین  .دهدبلكه بعضاً ضریب جينی را نيز افزایش می درآمدی ندارد

از اندکی توان افزوده است( میتر از سایر کشورهای مجری ماليات بر ارزش)که در ایران بسيار گسترده

پوشی از درآمدهای مالياتی است( افزوده کاست )که البته به بهای چشمشدت تنازلی بودن ماليات ارزش

 تحت تأثير قرار داد.توان نابرابری توزیع درآمد را اما نمی

 

 

 

 

0.315

0.32

0.325

0.33

0.335

0.34

0.345

روستایی شهری

حالت اول

حالت دوم

حالت سوم

حالت چهارم
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 بندی و پیشنهادهای سیاستیجمع

صورت آزمایشی به تصویب به 1387افزوده که در سال قانون ماليات بر ارزشترین اجزای یكی از مهم

مندرج در فهرست که برخی از موارد  ستهامجلس شورای اسالمی رسيد، فصل مربوط به معافيت

اقالم اساسی مورد نياز این کردن های پایين درآمدی و خارج با هدف کاهش بار مالياتی دهک هامعافيت

بار ها بر تأثير اعطای این معافيت با تمرکز بر موضوع فوق،خانوارها تعبيه شده است. در این گزارش 

. همچنين مورد بررسی قرار گرفتشدت تنازلی بودن های شهری و روستایی و یک از دهکمالياتی هر

برای نخستين بار و با توجه به منطق معافيت )یعنی عدم اخذ ماليات از ستانده و عدم استرداد ماليات 

صورت گرفته روی کاالهای معاف با استفاده از جدول های ها(، ماليات مستتر درون هزینهخرید نهاده

نتایج محاسبات . شده استمحصول برآورد و در محاسبات لحاظ  155محصول در  155ستانده ـ  داده

کاالها و خدمات )حالت اول(، اعمال ساختار مالياتی همه در قالب چهار حالت مشتمل بر مشموليت 

های مالياتی و تغييرات در نرخهمه )حالت دوم(، اعمال  1387افزوده مصوب سال قانون ماليات بر ارزش

های مصوب مجلس در مجلس )حالت سوم( و اعمال معافيت 1399ها در مصوبات سال فهرست معافيت

 های مالياتی برخی کاالها )حالت چهارم( ارائه شده است.و عدم لحاظ تغيير در نرخ 1399سال 

 :نتایج مطالعه حاکی از آن است که

  ًشدت تنازلی (1387افزوده مصوب اعمال ساختار ماليات بر ارزشبا در حالت دوم )یعنی  ،اوال ،

هم در محاسبات روستایی و هم در محاسبات شهری در مقایسه با حالت اول )یعنی بودن ماليات 

ضریب جينی روستایی در حالت دوم نسبت به حالت . یابدکاالها و خدمات( کاهش میهمه مشموليت 

ها در قانون ول، اندکی افزایش و ضریب جينی شهری، اندکی کاهش یافته است. لذا اعطای معافيتا

 داری بر ضریب جينی و توزیع درآمد ندارد.ا، تأثير معن1387افزوده مصوب ماليات بر ارزش

  ًاعمال در حالت سوم )یعنی با کاالها و خدمات(، همه در مقایسه با حالت اول )یعنی مشموليت  ،ثانیا

مجلس(، شدت تنازلی بودن در حالت روستایی کاهش  1399های مصوب های مالياتی و فهرست معافيتنرخ

ضریب جينی روستایی و شهری نيز در حالت سوم نسبت به حالت اول  یابد.و در حالت شهری افزایش می

 نيست.معنادار  یابد لكن این تغييرات چندان محسوس وترتيب اندکی افزایش و اندکی کاهش میبه

  ًمصوب های ها و فهرست معافيتدر نرخبرای مقایسه ميزان کارآمدی تغييرات اعمال شده  ،ثالثا

، ستدر حال اجرا 1387افزوده مصوب مجلس نسبت به وضعيت فعلی که قانون ماليات بر ارزش 1399

. نتایج حاکی از آن است که کرددست آمده از حالت سوم را با حالت دوم مقایسه بهکافی است نتایج 

مجلس )یعنی حالت سوم( در مقایسه  1399افزوده طبق مصوبات سال شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش

بين نتایج این دو حالت در داری معناکند اما تفاوت ای را ثبت میبا حالت دوم، افزایش قابل مالحظه

 شود.ضریب جينی شهری و روستایی مشاهده نمی
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 ًافی کمجلس  1399ها در مصوبات معافيتکردن تر کارآمدی موسع منظور قضاوت دقيقبه ،رابعا

کردن  . موسعکردهای آن را با حالت دوم مقایسه است روی نتایج حالت چهارم متمرکز شده و یافته

 مجلس، اندکی شدت تنازلی بودن شهری و روستایی را کاهش 1399ها در مصوبات فهرست معافيت

 ما تأثير محسوسی بر ضریب جينی شهری و روستایی ندارد.دهد امی

ریب جينی های این گزارش آن است که استفاده از ابزار معافيت برای کاهش ضداللت سياستی یافته

سو تعداد اقالم کاالها و یکتوزیع درآمد چندان راهگشا نيست. با عنایت به اینكه از کردن تر و عادالنه

دیگر، با توجه سویازافزوده ایران، بيش از بسياری کشورهاست و خدمات معاف در قانون ماليات بر ارزش

شود که کنند توصيه میافزوده ایجاد میها برای نظام ماليات بر ارزشبه پيامدهای نامطلوبی که معافيت

معاف  فهرست کاالها و خدمات شدندیهی است که موسع . بها کاهش یابددامنه معافيتالمقدور، حتی

افزوده، شود که اثری جز کاهش کارایی نظام ماليات بر ارزشموجب شكسته شدن حلقه مالياتی می

های تبع آن کاهش توانایی در اجرای طرحبهکاهش درآمدهای دولت از محل ماليات غيرمستقيم )و 

خدمات،  ودست رفتن اطالعات مؤدیان و چرخه کامل کاالها  گذاری و ارائه خدمات عمومی(، ازسرمایه

بر درآمد  ، کاهش اطالعات در دسترس برای وصول ماليات«ماليات آبشاری»افزایش احتمال بروز پدیده 

 و جلوگيری از اجتناب و فرار مالياتی نخواهد داشت. 

نگری برخی را برای باز 1399با عنایت به اینكه شورای نگهبان، مصوبات اخير مجلس در اردیبهشت 

ا ضمن ها به مجلس شورای اسالمی عودت داده است، فرصت مناسبی فراهم است تمحورها و رفع کاستی

رد، چارچوب های درآمدی نداها که عمالً تأثير چندانی بر کاهش نابرابریدن دامنه معافيتکر محدودتر

ر های طراحی نظام بهينه ماليات ب. مروری بر تئوریشودها طراحی منطقی برای اعطای معافيت

ه اعطای کافزوده حاکی از آن است افزوده و تجربيات کشورهای موفق مجری نظام ماليات بر ارزشارزش

شی و ها درخصوص کاالها و خدماتی با آثار خارجی مثبت قابل مالحظه )مانند خدمات آموزمعافيت

ياتی کشور و تمكين و اجرایی باالیی به نظام مالهای خدمات حوزه سالمت(، کاالها و خدماتی که هزینه

سبد هزینه  کند )نظير محصوالت کشاورزی( و برخی کاالها و خدماتی که سهم باالیی درمؤدیان وارد می

شود که با یم. لذا توصيه ندهای درآمدی پایين )مانند نان( دارد، از توجيه نظری و عملی برخورداردهک

 د.های مالياتی صورت گيرالذکر، بازنگری اساسی در فهرست معافيتمدنظر قرار دادن اصول فوق
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