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چکیده:

صادرات نفت و مالیات به عنوان معمول ترین و مهم ترین منابع مالی برای تأمین درآمدهای
عمومی و از مؤثرترین ابزارهای سیاستهای مالی دولت میباشد که به واسطه آنها بسیاری از
خدم��ات اجتماعی و رفاهی در اختیار مردم قرار میگیرد و به فعالیتها و جریانات اقتصادی
و اجتماعی س��مت و س��وی الزم را ببخشد .در سنوات قبل منابع حاصل از فروش نفت ،سهم
باالتری را نس��بت ب��ه وصولیهای مالیات��ی در تركیب منابع بودجه عمومی دولت تش��کیل
م��یداد ،که در س��الهای اخیر به دلیل تحریمهای ظالمان��ه ،درآمدهای نفتی به حداقل خود
رس��یده و درآمدهای مالیاتی س��هم بیش��تری را به خود اختصاص داده است و این موضوع،
فارغ از مشکالت بوجود آمده ،موجب فراهم نمودن فرصتهای مناسب جهت کاهش میزان
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و امكان استفاده مؤثرتر از مالیاتها برای اعمال سیاست
مالی گردیده است .در این مقاله ضمن بررسی درآمدهای دولت و شناسایی چالشهای وصول
مالیات ،راهکارهایی جهت تحقق درآمدهای مالیاتی ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی  :درآمدهای مالیاتی ،تحقق درآمدهای دولت ،چالشهای وصول مالیات

 .1کارشنارس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک ،ایمیلniavandmajid@yahoo.com :
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مقدمه

 -1بررسی درآمدهای دولت

دولته��ا درآمده��ای خ��ود را از مناب��ع گوناگون كس��ب میكنند و عامل مهم��ی در تعیین
سیاستهای مالی میباشد لذا میزان درآمدهای حاصل از این منابع در شرایط مختلف ،متفاوت
اس��ت ،در سالهای قبل درآمدهای حاصل از صادرات نفت سهم عمدهای از درآمدهای کل كشور
را تش��كیل میداد ،که در سنوات اخیر به دلیل تحریمهای موجود در این حوزه ،درآمدهای مزبور
به حداقل خود رسیده است که در ادامه خالصهای از درآمدهای دولت به شرح ذیل مورد بررسی
قرار گرفته است.
الف) درآمدهای نفتی

در صورتیکه ،درآمدهای نفتی سهم عمدهای از درآمدهای كشور را تشكیل دهد ،اتكا و اعتماد
به آن ،مدیریت مالی كوتاه مدت  ،تنظیم برنامه میان مدت و كارآمدی و به كارگیری منابع عمومی
دولت را با مش��كل روبه رو میس��ازد و بیشتر چالشها در زمان قابل پیشبینی نبودن قیمت نفت
و بیثباتی نرخ آن روی میدهد.
تغییرات چشمگیر و غیرقابل پیشبینی در مخارج دولتهای نفتی و كسریهای غیر نفتی آن
كشورها ،تقاضای كل  ) )ADدر آنها را با بیثباتی همراه میكند و جو نااطمینانی (عدم ثبات و
نامعلومی) را در آنها تش��دید كرده و اقتصاد كالن را متالطم میسازد .بیثباتی در مخارج دولت
و الگوی كسریهای غیرنفتی هزینههای سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل میكند .تجدید منابع
 ،جامعه را برای س��ازگاری با تغییرات تقاضا و قیمتهای برای نمونه تخصیص نس��بی شده آماده
میكند و موجب نوس��انات نرخ واقعی ارز میش��ود و ریسك س��رمایهگذاری در بخش خصوصی،
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مه��م ترین اهداف فعالیتهای اقتص��ادی دولت را میتوان م��واردی از قبیل تخصیص بهینه
منابع ،توزیع عادالنه درآمد ،رش��د اقتصادی ،افزایش اشتغال ،ثبات اقتصادی ،حفظ سطح عمومی
قیمته��ا ،بهبود تجارت بین المللی و تراز پرداختها برش��مرد ،برای انج��ام این وظایف دولتها
مجبورند هزینههای بس��یار س��نگینی را متحمل ش��وند ،برای تأمین مالی این مخارج الزم است
مناب��ع درآمد گوناگونی مهیا ش��ود .درآمد دولتها به طور عمده به دو گ��روه درآمدهای مالیاتی
و درآمدهای غیرمالیاتی تقس��یم میش��ود .درآمدهای غیر مالیاتی ایران عمدتاً در حوزه صادارت
نفت بوده که در س��نوات اخیر به دلیل مشکالت موجود و تحریمهای صادرات نفت ،تمرکز دولت
برافزایش وصول مالیات و تامین مالی در س��ایر حوزهها بوده اس��ت .نقش درآمدهای مالیاتی در
بس��یاری از کش��ورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیش��تر حائز اهمیت است .به عبارت دیگر
مقایس��ه این منبع مهم با س��ایر منابع نشان میدهد که هرچه س��هم مالیاتها در تأمین مخارج
دولت بیش��تر باش��د ،آثار نامطلوب اقتصادی کمتر خواهد شد .به این دلیل درکشورهای پیشرفته
برخالف کش��ورهای در حال توسعه ،مالیاتها در تأمین مالی مخارج دولت نقش بسزایی داشته و
تقریباً بخش عمده مخارج دولت از این طریق تأمین میشود.
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س��رمایهگذاری در بلند مدت را با مشكل مواجه میسازد ،لذا موجب كاهش سرمایهگذاری بخش
خصوصی و رشد بخش غیرنفتی كشور میشود و بار اشتغال زایی و تولید دولت را مضاعف میكند.
(گرایی نژاد)1391 ،
ب) درآمدهای مالیاتی

برقراری انواع مالیاتها در یك جامعه ،باعث انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی
میش��ود  .این جابجایی ،در س��طح كالن اقتصادی اثراتی را به دنبال دارد  .عمده ترین این اثرات
عبارتن��د از- 1 :تعیی��ن اندازه دولت- 2 ،اثرات تخصیصی ناش��ی از تغییر در تع��ادل در بازارها و
در نتیج��ه تغیی��ر در تخصیص منابع بین بازارها و بخشهای مختل��ف اقتصاد  -3تغییر در توزیع
درآمدها در جامعه .
سیاس��تهای مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاستهای مالی است .نظام مالیاتی كارآمد امكان
رش��د هماهنگ بخشها و توس��عه اقتصادی را بوجود میآورد .کش��ورهای مختلف برای طراحی
نظ��ام مالیاتی روش��های مختلفی را انتخ��اب مینمایند .آنچه به اجماع تمامی کش��ورها پذیرفته
اند ،مثلث نظام مالیاتی اس��ت که شامل اضالع نیروی انس��انی ،سیستم مالیاتی و مؤدیان مالیاتی
اس��ت .گس��ترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی ،هزینههای دولت را با روندی
افزایشی مواجه ساخته است و تامین چنین هزینههایی منابع درآمدی مطمئن را میطلبد .یکی از
مهمتری��ن و اصولی ترین راههای افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق اهداف درآمدی دولت تالش
در جهت افزایش تمکین مالیاتی است(منجگانی و طبسی لطف آبادی.)122 ،1394 ،
ج) سایر درآمدهای دولت

س��ایر درآمدهای دولت مربوط به صادرات محصوالت کشاورزی و دامی ،مواد معدنی و مصالح
ساختمانی کاالهای سنتی و صنایع دستی ،کاالهای صنعتی ،توتون و تنباکو ،نساجی و پوشاک و
درآمد ارائه خدمات میباشد.
در سند بودجه ایران مواردی از قبیل  :درآمد حاصل از فروش خدمات دولتی ،درآمد حاصل
از مالکیت دولت ،درآمد حاصل از جرایم و خسارت و سود سهام شركتهای دولتی ،درآمد سازمان
حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان ،خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و سایر درآمدهای
متفرقه به عنوان س��ایر درآمدها ذکر گردیده اس��ت و سهم س��ایر درآمدها در كل درآمد عمومی
دولت حدود ()۸درصد اس��ت کهمالحظه میشود س��هم چندان قابل توجه و قابل اتكایی نیست،
ضمن اینكه به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی نیز قرار دارد.
 -2بررسی تحقق درآمدهای مالیاتی
 -1-2مفهوم مالیات

مالیات عبارت است از سهمی كه به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه ،هر یك
از افراد كش��ور موظفند از درآمد و دارایی خود به منظور تأمین هزینههای عمومی و حفظ منابع
اقتصادی و سیاس��ی و اجتماعی كش��ور بر حسب توانایی و اس��تطاعت مالی خود به خزانه دولت
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 -2-2فرهنگ مالیاتی

فرهنگ به مجموعهای از باورها ،اعتقادات ،گرایش ها ،اندیشه ها ،هنجارها ،ارزشها و  ...اطالق
میش��ود؛ این مجموعه در هر جامعهای وجود دارد و در واقع قالب هویتی فرد و جامعه را ش��كل
میدهد.
فرهنگ مالیاتی را میتوان مجموعهای از طرز تلقی ،بینش و عكس العمل اش��خاص در قبال
سیس��تم مالیاتی دانس��ت .این طرز تلقی به طور قطع با یك قانون مناسب و نیز عملكرد مأموران
مالیاتی در به كارگیری قانون در مراجعه به مؤدیان ،نقش اساسی دارد .مسلم است فرهنگ مالیاتی
متأثر از فرهنگ عمومی جامعه و چگونگی روابط مردم یك جامعه متأثر از دو عوامل ایدئولوژیكی
 ،سیاسی و اقتصادی آن جامعه است(.کوزهگر)1383،
بنابراین یكی از ش��اخصهای مهم توس��عه یافتگی وجود فرهنگ بسیار نیرومند و خلل ناپذیر
پرداخت مالیات به دولت اس��ت تا حدی كه طفره رفتن از پرداخت مالیات در كش��ورهای توسعه
یافته به هر دلیل و بهانه و یا عدم اعالم دقیق میزان درآمد ساالنه در فرهنگ اجتماعی شهروندان
آنها عملی زش��ت و ناپس��ند و غیرقابل گذشت محسوب میش��ود  .مهم ترین اقدامات الزم برای
ایجاد فرهنگ مالیاتی مطلوب عبارت اند از  :ایجاد مقبولیت عامه نس��بت به مفهوم مالیات ،ایجاد
اعتماد دو طرفه بین دولت و مردم میباشد.
بنابراین دولت باید با دادن آگاهیهای الزم در خصوص میزان هزینههای جامعه و مسائلی كه
با آنها س��ر و كار دارد و با هزینه كردن مالیات در جهت رفاه عمومی مردم ،در باور آنها نس��بت
به عملكرد خود  ،دیدگاه مثبتی ایجاد نماید و مردم نیز به این اطمینان برس��ند پولی را كه بابت
مالیات به دولت میپردازند صرف رفاه و خدمات اجتماعی آنها میشود.
 -3-2فرار مالیاتی

مالیات ابزاری اس��ت برای توزیع مجدد درآمد و تعدیل كننده ثروت جامعه و به بیان كلی تر
سالم سازی اقتصاد كه در مقابل آن اقتصاد وسیع زیرزمینی قرار دارد كه ناشی از ناكارآمدی نظام
مالیاتی و به تبع آن فرار مالیاتی اس��ت با كاهش میزان درآمدهای مالیاتی  ،توزیع عادالنه درآمد
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بپردازند .مالیات دریافت شده توسط دولت برای مواردی از جمله  :تقویت عمومی حكومت تأمین
مخارج عامه و هزینههای عمومی حفظ منابع اقتصادی  ،سیاسی و اجتماعی مصرف میشود.
مالیات اصلی ترین و اساس��ی ترین منبع درآمدی برای دولتها و کش��ورهای در حال توسعه
محس��وب میش��ود (لین و همکاران .)401 ،2012 ،مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است
که برای پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاس��تهای مالی در راس��تای حفظ منابع اقتصادی،
اجتماعی و سیاس��ی کشور بر اس��اس قوانین و با اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول میشود.
عدهای مالیات را مبلغی میدانند که دولت از اش��خاص ،شرکتها و موسسات بر طبق قانون برای
تقویت حکومت و تامین مخارج عمومی اخذ نماید (نصراصفهانی و همکاران.)28 ،1392 ،
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و ثروت به درس��تی صورت نخواهد گرفت .فرار مالیاتی یكی از اساس��ی ترین مش��كالت هر نظام
مالیاتی محس��وب میش��ود كه ضرورت دارد ضمن ریش��ه یابی  ،عوامل مؤثر در شیوع این پدیده
مخرب اقتصادی شناسایی و در رفع آن برنامه ریزی شود.
اقتصاد س��یاه یا زیرزمینی با زیر س��ؤال بردن عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی پایههای
نظام اقتصادی كشور را متزلزل میسازد و دولت را در تحقق اهدافش ناتوان مینماید.
در شناس��ایی عوامل مؤثر در پدیده فرار مالیاتی بایستی دقت نمود كه این معضل فقط ریشه
اقتص��ادی نداش��ته و در كنار علل اقتصادی س��ایر عوامل اجتماعی ( س��رمایه اجتماعی و میزان
پذیرش و مقبولیت احاد جامعه فرهنگی (فرهنگ مالیاتی) و سیاس��ی و حاكمیتی ( تصمیمات و
سیاستها و قوانین) باید مد نظر قرار گیرد(گرایی نژاد.)1391 ،
عدم پرداخت مالیات پدیدهای اس��ت که احتماالً قدمت آن به خود پدیده مالیات س��تانی بر
میگ��ردد .هر زمان و مكان��ی که حاکمان تصمیم به وضع مالیات گرفته اند ،افراد و بنگاهها نیز به
دنب��ال اجتن��اب از پرداخت آن بوده اند .این پدیده در عصر حاضر که به عصردیجیتال نیز معروف
است ،رو به گسترش بوده و فرصتهای این واحدها بیشتر شده و درعین حال امكان شناسایی آنها
نیز مش��كل تر گردیده اس��ت .دالیل متفاوت زیادی برای تشریح اجتناب از پرداخت مالیات وجود
دارد که به صورت نظری و تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (صمدی و تابنده،1392،
.)78
 -4-2اجتناب مالیاتی

اجتناب مالیاتی یك نوع س��وء اس��تفاده رسمی از قوانین مالیاتی است و با یافتن راههای گریز
از پرداخ��ت مالی��ات در قوانین مالیاتی یا تالش در جهت یافت��ن راههای قانونی به منظور كاهش
میزان مالیات پرداختی مرتبط میباش��د .با توجه به س��طح وسیعی از تعاریف مطرح شده در این
زمینه اجتناب مالیاتی بیانگر یك استراتژی مستمر و پایدار در زمینه برنامه ریزی مالی استراتژیك
اس��ت ك��ه در برگیرنده فعالیتهای كام ً
ال قانونی اس��ت كه از آن جمله میت��وان به هدایت منابع
واح��د تجاری در جهت فعالیتهای معاف از مالیات از جمله س��رمایهگذاری در اوراق مش��اركت،
مطرح كردن معامالت و رویدادها در یك محدوده زمانی معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی و
اس��تفاده از روشهای حسابداری كه صرفه جویی مالیاتی (سپر مالیاتی) بیشتری ایجاد میكنند،
اش��اره نمود .فعالیتهای اجتناب از مالیات اساساً تحت عنوان شیوههایی برای جلوگیری از انتقال
وجه نقد از س��هامداران به سوی دولت شناخته میش��ود ،كه این امر افزایش ارزش شركت را نیز
در بر خواهد داش��ت .مسئله ایجاد شده در این رابطه این است كه اجتناب مالیاتی همیشه به نفع
سهامداران نمیباشد و مدیران فرصت طلب ممكن است به بهانه اجتناب مالیاتی منابع را در جهت
منافع ش��خصی هدایت یا برداشت نمایند ،كه این موضوع موجب افزایش هزینههای سهامداران و
در نتیج��ه موجب فزونی مخارج اجتناب مالیاتی به منافع آن میش��ود (رضایی و قنا نژاد:1391،
.)46
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 -3ارائه راهکارهای نوین جهت شناسایی مودیان و وصول مالیات

 -1-3ایجاد طرح جامع مالیاتی

وصول مالیات نیازمند س��از و کار و سیستمهای دقیق و کارآمد در سطح کشور است .هر قدر
کارآمدی سیس��تمهای یاد شده بیش��تر باشد ،هم وصول مالیات با دقت و سرعت بیشتری صورت
میگیرد و هم مالیاتدهندگان احساس نظم ،دقت و در نتیجه عدالت بیشتری در پرداخت مالیات
خود میکنند .بر این اس��اس ،طراحی ،پیادهسازی و اجرای سیستمهای کارآمد تشخیص و وصول
مالی��ات مبتنی بر دریافت اطالعات در قالب پایگاه اطالع��ات هویتی ،عملکردی و دارایی مودیان
مالیاتی ،میتواند از جمله مهمترین روشهای افزایش کارآمدی و ثمربخش��ی نظام مالیاتی کشور
باشد .علیرغم گذشت  ۱۶سال ،هنوز قسمت اصلی طرح جامع که موتور ریسک آن است و مالیات
پرداختی را برآورد کند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند ،هنوز در س��ازمان مالیاتی عملیاتی و اجرا
نشده است.
 -2-3همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی با سازمان امور مالیاتی

تحق��ق درآمده��ای مالیاتی مس��تلزم هم��کاری و همیاری کلی��ه دس��تگاههای اجرایی علی
الخص��وص نهادهای نظارتی میباش��د،که مطابق مفاد تبصره ( )6قانون بودجه س��ال  1399کل
کش��ور ،وزارتخانههای راه و شهرس��ازی و صنعت ،معدن و تجارت ،س��ازمان ثبت اسناد و امالک
کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط به اطالعات مالکیت امالک و نیروی انتظامی
موظف اس��ت اطالعات مورد نیاز س��ازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این
سازمان قرار دهد.
 -3-3تصویب قوانین متقن و پایدار و اعمال جریمههای سنگین

ب��ه طور قط��ع تقویت نظام کیف��ری حاکم بر رفتاره��ای مالیاتی و برطرف نم��ودن خألها و
نارس��اییهای این حوزه کش��ور ما را در دس��تیابی به اهداف تعیین ش��ده در س��ند چشمانداز و
سیاس��تهای کالن اقتصادی به ویژه در تحقق سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی یاری میکند.
تع��دد ،پیچیدگی و ابهام در قوانین ،مقررات و فرآیندهای مالیاتی ،براس��اس گزارش رقابتپذیری
جهانی ،مولفه مقررات مالیاتی بهعنوان مهمترین مش��کل اصلی کسبوکار از نظر فعاالن اقتصادی
ارزیابی ش��ده و این مولفه ،همواره بهعنوان یکی از مش��کالت اصلی پی��ش روی فعاالن اقتصادی
مطرح میباش��د ،لذا گام نخست برای مبارزه با فساد و در نتیجه کاهش حجم فرار مالیاتی ،ایجاد
ش��فافیت در کش��ور است که این مهم از طریق وضع قوانین صریح و روشن و انتشار به موقع آنها،
شفافس��ازی مناقصهها و مزایدههای دولتی ،شفافس��ازی نحوه هزینه کردن درآمدهای دولتی و

یتایلام یاهدمآرد ققحت و ناریا تلود یاهدمآرد یلیلحت یسررب

در خصوص راهکاری نوین شناس��ایی مودیان و افزای��ش درآمدهای مالیاتی میتوان به موارد
ذیل اشاره نمود:
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فعالیتهای توزیعی آن ،انتش��ار به موقع آمارها و اطالعات اقتصادی ،بهرهگیری از تکنولوژیهای
نوین و مواردی از این قبیل،تحقق مییابد.
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 -4-3توسعه فرهنگ مالیاتی  و مشارکت همه جانبه مردم در پرداخت مالیات 

توس��عه و ارتقای فرهنگ مالیاتی جز با تعلیم و آموزش میس��ر و ممکن نخواهد بود و از آنجا
که مراکز آموزش��ی ،مهمترین گذرگاه انتقال فرهنگ از نس��لی به نس��لی دیگر هستند ،مؤید این
نکته اس��ت که جریان فرهنگ پذیری و جامعه پذیری از طریق مراکز و نهادهای آموزش��ی انجام
میپذیرد .همچنین مراکز آموزش��ی میتوانند با ارتقاء و پرورش حوزههای ش��ناختی ،ارزش��ی و
گرایش��ی انس��انها موجب رش��د فرهنگ و نظامهای درون فرهنگی را میسر س��ازند .لذا توسعه
فرهنگی ،ارتباطی تام و دو س��ویه با آموزش و نظامهای آموزش��ی دارد و فرهنگ مالیاتی جدا از
این مقوله نیس��ت .به همین دلیل برای نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی در جامعه ،نیاز به توس��عه
اندیشه و ارتقاء نظام فکری افراد از طریق آموزش داریم تا افراد با آگاهی به دالیل پیشرفت جامعه
و راهکارهای رس��یدن به این پیش��رفت و نقش مالیات در آن ،نسبت به مالیات تغییر رویکرد داده
و پرداخت مالیات را س��هم خود در توس��عه جامعه بدانند جامعه در چنین ش��رایطی است که در
ارتباطی آگاهانه و محققانه میتواند واجد فرهنگ مالیاتی توسعه یافته و پایدار باشد.
 -5-3برقراری مالیات جهت کسب و کار اینترنتی
تاکنون کس��ب و کارهای فعال در این حوزه به صورت مناس��ب ،مورد ارزیابی قرار نگرفته اند،
در حال حاضر ش��رایطی به وجود آمده اس��ت که فعاالن فضای مجازی بتوانند درآمدهای بسیاری
داشته باشند و مالیات نپردازند ،در حالی که استارت آپها و سایر کسب و کارهای مرتبط با اداره
مالیات ،حتی در صورت داش��تن زیان باید دفتر س��الیانه خود را پر کرده و به این س��ازمان ارسال
کنند تا آنها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت مالیات این کسب و کارها تصمیم بگیرند .متأسفانه
هیچ نهاد پاسخگویی در این حوزه وجود ندارد ،تنها نهاد فعال در حوزه کسب و کارهای اینترنتی
شورای نظارت بر فعالیتهای فضای مجازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است که شاید
توان الزم برای رسیدگی به تمام امور را ندارد .آنچه که اهمیت دارد بیتوجهی دستگاههای نظارتی
به فعاالن این حوزه است ،اقدام نکردن برای دریافت مالیات از این کسب و کارها به نوعی اجحاف
در حق کسب و کارهایی است که با سازمان مالیاتی در ارتباط هستند.
س��ازمان امورمالیاتی پیرامون تعیین مشمولیتهای مالیاتی کسبوکارهای اینترنتی و تعیین
مقر آنها ،خصوصاً کسبوکارهای بینالمللی با توجه به ابعاد کسبوکارهای مجازی همانند مکان
اس��تقرار سرور ،محل اداره و پش��تیبانی سرور ،محل اداره و پش��تیبانی وبسایت ،محل پرداخت
و دریافت وجه ،محل تولید کاالی دیجیتال با مش��کل مواجه میباش��د ک��ه در این خصوص باید
تدابیری اتخاذ گردد.
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در ح��ال حاضر با توجه به تحریمهای ظالمانه دش��من ،مالیات بهتری��ن راه درآمد به منظور
کاهش وابستگی به نفت به شمار میرود لذا تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی ،بویژه نهادهای
نظارتی با نظام مالیاتی میتواند کمک ش��ایانی جهت تحقق اهداف س��ازمان امور مالیاتی کش��ور
نماید .هر اندازه در کش��ور ،مالیات عینیت داش��ته باش��د و مردم شاهد توس��عه ،عمران و آبادانی
و نی��ز ارائه خدمات عمومی از ناحیه مالیات باش��ند ،انگیزه بیش��تری ب��رای پرداخت مالیات پیدا
میکنن��د .بنابراین کارآیی و اثربخش��ی دول��ت عامل مهمی در ممانعت از فرار مالیاتی محس��وب
میشود .عدم شناسایی و وصول صحیح مالیات ،از مودیان باعث میشود درآمدها در سطح جامعه
به نحو متناس��ب توزیع نش��ده و انباشت ثروت در دست گروههای خاص ش��ود که نه تنها زمینه
تقویت قدرت سیاس��ی برخی گروهها را فراهمآورده ،بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب
افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه میشود .بنابراین اصالح و تجدید نظر در نظام مالیاتی
کشور بهویژه نظام کیفری مالیاتی میتواند موجبات بهبود وضعیت اقتصاد ملی را به ارمغان آورد.
پیشنهاد میشود با تصویب قوانین و دستورالعملهای مناسب و الزم و اجرای دقیق آن کلیه راهها
و مس��یرهایی که امکان فرار مالیاتی وجود دارد را از بین ببرند تا با فرار نمودن عدهای از مودیان
از پرداخت مالیات ،فشار مالیاتی به عدهای که مالیاتهای خود را به موقع پرداخت میکنند ،وارد
نشود و بدین شکل با ایجاد سیستم عادالنه در دریافت مالیات ،تبعیت از قوانین مالیاتی را افزایش
دهند.
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