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مقدمه

یکی از جنبه های اساس��ی توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های اصلی توسعه در 
هر کشور، نظام اقتصادی آن کشور است. دولتی که بتواند از یک اقتصاد مولد، درون زا و رو 
به رش��د، به درستی و عادالنه ماليات دریافت کند، در حقيقت موتور محرک توسعه پایدار 
اقتصادی را به حرکت درآورده اس��ت. نظام مالياتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت 
اقتصادی کش��ور، اصلی تری��ن کارکردها را در ایجاد توازن و تع��ادل در بخش های مختلف 
اقتصادی برعه��ده دارد. طبق تئوری های اقتصاد بخش عموم��ی، نظام مالياتی مطلوب در 
 کنار حکمرانی مطلوب، از ارکان محوری نظام های اقتصادی پيش��رفته محس��وب می شود.

نظام مالياتی مطلوب نظامی اس��ت که هم ب��ه رضایت مندی عمومی اهميت می دهد و هم 
آنکه با تامين هزینه های بخش عمومی، به بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه کمک می کند. 
این نظام همچنين منجر به ش��کل گيری پدیده پاسخگویی در دولت و تقویت روحيه مردم 
س��االری نيز می شود. ماليات همچنين به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غيرمستقيم دولت 
از طریق تاثير بر فعاليت های بنگاه های اقتصادی، می تواند در سياس��ت گذاری های توس��عه 
صنعت��ی نقش کليدی ایفا کن��د. به همين دليل، صاحب نظران توس��عه معتقدند دولت با 
 تدوین نظام مالياتی مطلوب می تواند بر چگونگی دستيابی به اهداف توسعه یی تاثير بگذارد.

از این رو ارتقای روزافزون نظام مالياتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در 
توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل ماليات و جایگزین 
کردن درآمدهای مالياتی به جای درآمدهای نفتی که در بيش��تر موارد ناپایدار می باش��د، از 
اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همين 
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اس��اس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالياتی در توس��عه و پيشبرد اهداف دولت، نظام 
مالياتی همواره کوشيده است موانع و مشکالت پيش رو را با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد. 
 در این راستا کوشش شده است فرایندهای مالياتی کارآمد شده و بازده مناسبی داشته باشد. 
بررس��ی س��ابقه تاریخ��ی درآمدهای دولت در ایران حاکی از این اس��ت ک��ه اوال دولت به 
درآمدهای مالياتی به صورت منبعی برای تأمين بخشی از هزینه های خود می نگریسته; به 
همين دليل یک ابزار مهم سياست گذاری در جهت عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد 
اش��تغال و... استفاده می شود. همچنين با افزایش درآمدهای مالياتی اهميت ماليات و نظام 

مالياتی در تامين درآمدهای دولت افزایش یافته است.

فصل اول: بررسی دالیل دخالت دولت در اقتصاد

فصل دوم: آشنایی با مفهوم ماليات

فصل سوم: طبقه بندی انواع ماليات 

فصل چهارم: تأثير ماليات بر بازار

فصل پنجم: حسابرسی، ماليات و توسعه

فصل ششم: نقش ماليات در اقتصاد ایران



فصل اول  

بررسی دالیل دخالت دولت در اقتصاد

اهداف فصل

بررسی حضور دولت در اقتصاد. 1

مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد. 2

بررسی دالیل شکست بازار. 3





۱۱

مقدمه

با بررس��ی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و 
اتخاذ سياس��ت ها و خط مش��ی های دولت و سازمان ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه 
فرهنگی � اقتصادی دولت ها در سطح جهان، می توان چنين اظهار نمود که توسعه اقتصادی 
و اجتماع��ی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال اس��ت. امروزه به نحو فزاینده ای 
پذیرفته ش��ده است که برای تحقق هدف توس��عه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر 
وکارا اهّميتی اساس��ی دارد. در عين حال، این مطلب نيز پذیرفته ش��ده اس��ت که چنين 
دولتی باید نقش خود را بيش��تر به عنوان ش��ریک و فراهم آوردنده تس��هيالت ایفا نماید تا 
مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکميل کننده فعاليت بازار باشد، نه جانشين آن.

1-1- مباني نظري مداخله اقتصادي دولت 

مباني مداخله دولت را مي توان در یک نگاه کلي، به سه گروه تقسيم بندي کرد: 

الف( ضرورت وجود مداخله دولتي در بازارهاي ملي )مظاهر شکست هاي بازاري(

ب( ضرورت وجود دولت در حفظ کوچکترین واحدهاي اقتصاد ملي )حفظ حقوق افراد( 

ج( ضرورت وجود مداخالت دولتي در عرصه بازارهاي فراملي )تجارت بين المللي(

این س��ه گروه کلي از دالیل ضرورت برخورداري از دولت در کنار بازار اس��ت؛ به عبارتي 
ضرورت وجود دولت و مالحظات آن دراقتصاد مساله اي کامال محرز است. اما آنچه که محل 
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اختالف است نحوه انجام این نوع مداخالت مي باشد. 

به دیگر معنا، امروزه دیگر بحث بر سر وجود مداخالت دولتي یا حتي اندازه آن نيست، 
بلکه چگونگي انجام مداخالت مهم اس��ت. به عبارتي بحث »اندازه دولت« فرع بر »چگونگي 
مداخله دولت« اس��ت، زیرا وقتي دولتي بي صالحيت باشد، دخالت هاي کم آن نيز مي تواند 

فاجعه انگيز شود. 

1-2- شکست هاي بازاري 

یک��ي از مهمترین دالیل ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، وجود شکس��ت هاي بازاري 
اس��ت. نظریه هاي شکست بازاري به مواردي اش��اره دارند که طي آن سازوکار بازار یا نظام 
قيمت ها از تامين مقدار بهينه توليد از نظر اجتماع، ناتوان باشد. اگر درصدد تبيين روشن تر 
موارد شکس��ت بازاري باش��يم، باید به تميز حوزه هاي شکس��ت بازار بپردازیم. این امر بر 
حس��ب آنکه حوزه بررس��ي اقتصاد خرد )شکس��ت در تخصيص منابع � ناکارایي(، اقتصاد 
کالن )شکست در اشتغال منابع � بيکاري( و یا اقتصاد توسعه )شکست در اهداف اجتماعي 
_ نابرابري و فقر( باش��د، نتایج متفاوتي به دس��ت مي دهد. به عبارتي ممکن است عملکرد 
ب��ازار با عنایت به رویکرد اقتصاد خردي دربردارنده کارایي تخصيصي باش��د، حال آنکه به 
لحاظ دیدگاه هاي اقتصاد کالن و یا توس��عه اي، نمایان گر شکس��ت باشد. لذا هنگام صحبت 
از شکست بازار، الزم است ابتدا نوع شکست یا هدفي که بازار در تامين آن شکست خورده 
اس��ت، مشخص ش��ود، س��پس از طریق آن بهترین روش براي جبران شکست و یا نيل به 
هدف تعيين شود. شکست بازار در تخصيص بهينه منابع. )ناکارایي( این نوع شکست بازاري 
با منحرف ش��دن توليد تعادلي از توليد بهينه اجتماعي رخ مي دهد. توليد بهينه اجتماعي 
جایي اس��ت که در آن قيمت برابر با هزینه توليد یک واحد اضافه تر از کاال ) هزینه نهایي( 
باشد و هر عاملي که موجب بروز این انحراف شود، از جمله دالیل شکست بازاري � به لحاظ 
تخصيص منابع � شمرده مي شود. تجربه نشان مي دهد درمواردي، اگر چه عرضه و تقاضاي 
بازار به تعادل مي رس��ند و توليدکننده سود خود را حداکثر مي کند، اما کارایي یا توليد در 
س��طح بهينه اجتماعي تامين نشده و بازار در »کارایي« شکست مي خورد. مهمترین دالیل 
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بروز این نوع شکست بازاري به طور خالصه عبارت اند از: انحصارات طبيعي، کاالي عمومي، 
اثرات خارجي، اطالعات نامتقارن و نقص بازار.

1-3- شکست بازار در اشتغال منابع )بیکاري(

گاهي اوقات به رغم برقراري شرایط کارایي تخصيصي، بازار با شکست روبرو مي شود. این 
مساله که بيشتر، با کم بودن سطح تقاضاي موثر در اقتصاد رخ مي دهد، متناظر با بيکاري 
بخش��ي از منابع، بنابر پایين بودن س��طح توليد )نسبت به سطح اش��تغال کامل آن( و در 
نتيجه اختالف ميان سطح توليد تعادلي و اشتغال کامل است. در این هنگام حتي اگر بازار 
در تخصيص منابع کارآمد عمل کرده باشد، در اشتغال منابع شکست خورده است و بدین 

ترتيب مداخله دولت ضرورت مي یابد. 

1-4- شکست بازار در سایر اهداف توسعه اي )توزیع درآمد و فقر(

این نوع شکس��ت بازار با اس��تناد به نخستين قضيه اساس��ي اقتصاد رفاه شکل گرفت. 
طبق این قضيه س��ازوکارهاي بازاري قادر اس��ت دس��تاوردهاي بهينه پارتویي ایجاد  کند، 
به طوري که در آن هيچکس نتواند رفاه بيشتري بدست آورد، مگر آنکه رفاه دیگري کاهش 
یابد. در عمل تحقق چنين وضعيتي بس��يار نادر اس��ت. زیرا اغل��ب نابرابري هایي در توزیع 
درآمد مش��اهده مي شود که به واس��طه آن، دولت ها ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهاي 
مختلف مالياتي و یارانه اي در جهت افزایش برابري ميان افراد مي باش��ند. در متون توس��عه 
به اس��تناد فرضيه کوزنتس اعتقاد بر آن اس��ت که با افزایش رش��د توليد در یک اقتصاد، 
ابتدا وضعيت توزیع درآمد بدتر مي ش��ود و در مراحل بعد بهبود مي یابد. اما در بس��ياري از 
کش��ورهاي توس��عه نيافته و در حال توسعه، توزیع درآمد تنها مس��ير بدتر شدن را پيموده 
اس��ت. این مس��اله با مراجعه به منحني J توزیع درآمدي به طور تجربي قابل بررسي است. 
در این ش��کل منحني J به جاي خطوط نقطه چين پررنگ، به خطوط نقطه چين کم رنگ 
تبدیل مي شود. در این کشورها رشد اقتصادي باالتر به معناي کاهش بيشتر رفاه بخش کم 

درآمد جامعه خواهد بود. 
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راج��ع به این نوع شکس��ت ب��ازاري توافق کلي وجود ندارد؛ برخي آن را شکس��ت بازار 
مي دانند و برخي دیگر خير. در هر صورت چون در بس��ياري موارد سازوکار بازار مالحظات 
رفاهي یا ترجيحات جمعي را در نظر نمي گيرد، و لذا به هنگام بروز نابرابري در توزیع اوليه 
امکانات جامعه ، دولت با انگيزه بهبود توزیع اقدام به مداخله مي کند، این مس��اله در بيشتر 
موارد تحت عنوان “شکس��ت بازار” خوانده مي ش��ود. عالوه بر موارد شکس��ت بازار، مباني 
دیگري نيز براي توجيه مداخله دولت در اقتصاد ارایه شده اند که در ادامه معرفي مي شوند. 

1-5- حفظ حقوق فردي 

حفظ حقوق فردي عاملين بازار از دیگر مواردي اس��ت که مداخالت اقتصادي دولت را 
ایجاب مي کند. به عبارتي عاملين اقتصادي نياز دارند تا نسبت به محترم بودن مالکيت اموال 
خود و ضمانت اجراي بي طرفانه قراردادهاي مقابل خود در اجتماع مطمئن باش��ند. آنها به 
دولت امن و مطمئن نياز دارند که حقوق فردي را محترم بش��مارد. اما حقوق فردي به طور 
معمول محصول مجموعه خاصي از نهادهاي دولتي اس��ت و بدون دولت، مالکيت خصوصي 
وجود ندارد. البته باید توجه داش��ت افراد همان گونه که نياز دارند تا حقوق قراردادهایشان 
از تعرض افراد دیگر در بخش خصوصي مصون بماند، نيازمندند تا از تعرض خود دولت نيز 
مصون باشند. یک اقتصاد وقتي قادر به برداشت کليه منافع بالقوه ناشي از سرمایه گذاري و 
قراردادهاي بلندمدت است که برخوردار از دولتي باشد که هم ضامن اجراي قراردادها باشد 

و هم از حقوق مالکيت افراد ممانعت کند. 
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1-6- حفظ تعادل بین المللي 

دولت ها به طور س��نتي نقش زیادي در تجارت بين المللي اتخاذ کرده اند و این کار را چه 
از طری��ق اعم��ال تعرفه ها براي باال بردن آمارها یا براي حمای��ت از صنایع داخلي، و چه از 
طریق پيگيري سياس��ت هاي متعارف سوداگري یا ترویج مدرن صادرات به انجام رسانده اند.

نقش ضروري دولت ها نيز در همين جا مشخص مي شود. به عبارتي، دولت ها باید برنامه هایي 
را به اجرا بگذارند که انعطاف پذیري در مقابل شوک هاي تجاري را آسان کند. این برنامه ها 
مي توان��د ترغي��ب کننده یک نظام تجارت آزاد باش��د، و یا آنکه مي توان��د در قالب »موانع 
حمایت��ي« نم��ود یابد و بنابراین ب��ه حمایت از بازار هاي داخلي کمک کن��د. اما باید توجه 
داش��ت که نوع محيط اقتصادي جهاني که در طول ربع قرن بيس��ت و یکم ظهور خواهد 
کرد بس��تگي به ای��ن دارد که چگونه دولت هاي هر کش��ور در این ارتب��اط عمل کرده اند. 
به عبارتي ایفاي نقش دولتي در حفظ تعادل تجاري کش��ورها در عرصه بين المللي ضروري 
اس��ت، اما اگر نقش  آفریني دولت ها در راس��تاي یک برنامه ریزي صحيح قرار نداشته باشد، 
آنگاه در بلندمدت، نه تنها موقعيت اقتصادي کشور مورد نظر در بازارهاي جهاني نامناسب 
خواهد شد، بلکه آثار مداخله نادرست این قبيل دولت ها در روند تجارت بين المللي نيز آثار 

نامطلوب خود را برجاي خواهد گذاشت. 
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مقدمه

ماليات یک قرارداد اجتماعی است که آنرا همزاد حکومت ها می دانند. حاکمان، چه آنها 
که خود را سایه خدا می پنداشتند و چه آنها که خود را خادمان ملت ميدانند، هيچ منبعی 
مهمتر از ماليات برای تأمين هزینه های خود نيافته اند.ماليات از مهمترین  زیر س��اختهای 
اقتصادی اس��ت که در رشد و توس��عه پایدار، تأمين عدالت اجتماعی از طریق توزیع مجدد 
درآمد و ثروت و تخصيص بهينه منابع نقش دارد. همچنين با اخذ ماليات عادالنه و واقعی 
می توان بر مش��کالت مهم اجتماعی و اقتصادی دولت مانند کسری بودجه،پدیده بيکاری و 
کاهش س��رمایه گذاری در بخش های توليدی چيره ش��د.مطابق تعریف صندوق بين الملی 
پول در راهنمایی »آمارهای مالی دولت« )G.F.S(، ماليات عبارت اس��ت از وجوه اجباری، 

عير جبرانی و غير قابل برگشت که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند.

معمول ترین و عمده ترین درآمد دولت از طریق دریافت ماليات اس��ت. بدیهی است که 
در وصول ماليات باید مبنا و موضوع آنرا تعيين کرد. 

2-1- مفهوم مالیات

واژه ها نيز همچون پدیده های رشد یابنده هستی دارای دگرگون پذیری و رشد و تحول 
بوده و در جهت تعبير از پنداشتها، آهنگها، باورها و آرمانهای متفاوت به کار گرفته شده و 

در معانی ویژه ای رایج می شوند.

ماليات نيز جمله واژه هائی اس��ت که دارای چنين سرنوشتی می باشد. مفاهيم گوناگون 
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ماليات در تاریخ با همه تفاوتهای آن دارای عناصر مش��ترک و در نهایت معنای مش��ترکی 
خواه��د بود. بنابراین ماليات کلمه ای اس��ت گنگ و دارای مفاهي��م مختلف و انواع و ابعاد 

گوناگون. از اینرو نياز به بررسی و بازکاوی دارد.

در اوایل هجرت منابع درآمد مس��لمين منحصر به زکات بود. در واقعه بدر غنایم بدان 
افزوه شد. چندی بعد پيغمبر اکرم )ص( با عده ای از یهود و نصارای مقيم عربستان مصالحه 
کرد و برای آنان جزیه تعيين نمود. بعد از فتح شام و عراق، خراج و ده یک )عشر( زمين و 
گمرک تجارت نيز بر آن افزوده ش��دو عباسيان نيز مواردی بر آن افزودند تا اینکه در زمان 
خلفای عباس��ی به یازده فقره رس��يد. معانی مختلفی که از ماليات در طول تاریخ ذکر شده 

است به این قرار می باشد:

)اجر و پاداش(، )زکات مال یا صدقه(، )سرپرس��تی و چراندن گله های گوس��فند(، )در 
جریمه ای که حکومت به مناسبت ارتکاب جرایم ویژه از مرتکبين می گيرد(، )باج(، )خراج( 

و باالخره مالی که دولتها بطور ساالنه از شهروندان خود می گيرند.

2-2- مالیات در ایران

مالي��ات در ایران، تاریخی 3000 س��اله دارد، مادها نخس��تين حکومت��ی بودند که به 
منظ��ور تأمين مخارج حکومتی خود به وصول ماليات اقدام کردند. بيش��تر درآمدهایی که 
تح��ت عنوان خراج از جامعه روستانش��ين و عمدتاً کش��اورز ایرانی گرفته می ش��د، صرف 
تأمين هزینه های س��لطان، درباریان، س��ران لشگر و لشگرکشی های شاهان می شد. ماليات 
در حکومت مادها و اش��کانيان، بنا به ماهيت جامعه ایرانی بيش��تر مش��تمل بر ماليات های 
کش��اورزی، ماليات بر اراضی و ماليات بر محصوالت کشاورزی یا منابع وابسته به کشاورزی 

و دامداری بود.

ساس��انيان با تنظيم دفات��ر مخصوص دیوانی و مالياتی، براس��اس مس��احت زمينهای 
کشاورزی، نوع محصول و شيوه آبياری قوانين خاصی را برای وصول ماليات تدوین کردند. 
آن��ان درآمده��ای دیگری نيز از اقطاع، تي��ول، امالک خاصه س��لطنتی و گمرکها، خراج و 


