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  چکیده
مختلـف بـا    يدرآمـد  یـه پا 12بـا   یجامعـه فرضـ   یـک مقالـه   ینبر مجموع درآمد، در ا یاتاثر وضع مال یابیجهت ارز

» درآمـد  یـع توز«و » دولـت  یاتیمال يدرآمدها« یجامعه فرض ینشده است و در ا يساز یهشب 1استفاده از نرم افزار فرترن

افـراد   يدرآمدها یه،است. در حالت پا شده رآمدمقایسهبر د یاتمختلف وضع مال یويارسن 4آن در  ییراتمحاسبه و تغ

رخ  یـر ز ییـرات تغ یـب بـه ترت  یوهاسـنار  یرو در سـا  شـود  یمـ  یـات مشمول مال  2یممستق هاي یاتمال یبر اساس قانون فعل

 يو مجمـوع درآمـدها   شود یم یتمشمول معاف یک باردرآمد داشته باشد،  یاز چند واحد شغل ياگر فرد ) 1: دهد یم

بـر اسـاس قـانون     آنو مجمـوع   شـود  یمـ  یعتجم یاتمشمول مال يهمه درآمدها )2شود.  می یاتمال شمولم اش یشغل

 131مـاده   هـاي  شده و بر اساس نرخ یعمعاف تجم یرفرد، اعم از معاف و غ يهمه درآمدها ) 3شود. یم  یاتمشمول مال

کـه   یو در صـورت  شـود  یمـ  یـع معـاف تجم  یـر و غ ففرد، اعم از معا يآمدهاهمه در ) 4شو. یم یاتق.م.م مشمول مال

 یجنتـا  شـود.   یم یاتق.م.م مشمول مال 131ماده  هاي تومان باشد، بر اساس نرخ یلیونم 100از  یشدر سال ب آنمجموع 

 یـز درآمـد ن  یـع و توز رسـد  یبه حداکثر خـود مـ   3 یويدولت در سنار یاتیاز آن است که درآمد مال یحاک يساز یهشب

 خود را داراست. عیتوض ینبهتر
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1. Fortran  
 يو اصـالحات بعـد   1366مصوب  یممستق هاي یات، قانون مالیممستق هاي یاتمال یمقاله منظور از قانون فعل یندر ا -2

 یاسـالم  يجلس شورام یینها یببه تصو 31/04/1394مقاله هنوز اصالحات مورخ  ینا ینآن است. البته در زمان تدو

  بود. یدهنرس
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  مقدمه -1

درآمـدهاي مالیـاتی دولـت دارد بلکـه از      مالیات بر درآمد اشخاص نه تنها نقـش مهمـی در  

لت براي اصالح بازتوزیع درآمد است. براي اینکه اثـر مـوردنظر را از   ترین ابزارهاي دو مهم

از ایـن رو اسـت    ،نظر درآمدي و توزیعی داشته باشد باید به نحو مناسبی طراحی شده باشـد 

که در ادبیات موضوع مطالعات متعددي به ارزیـابی تـوان بـازتوزیعی (یـا تصـاعدي بـودن)       

  اند. مالیاتی دولت همت گمارده و نقش آن در درآمدهاي بر درآمدمالیات 

اي از مطالعات درجه تصاعدي بودن مالیات بر درآمـد اشـخاص   دسته در این چارچوب،

) چهار کشور رومانی، ایتالیا، فرانسـه  2014براي نمونه، کازمی و سربان ( اند.را بررسی کرده

قـرار داده و بـه   و انگلستان را از نظر تصاعدي بودن مالیات بر درآمد اشخاص مورد مطالعـه  

اند که انگلستان براي خانوارهـاي داراي فرزنـد، بیشـترین درجـه تصـاعدي      این نتیجه رسیده

براي یک مـؤدي واحـد کـه فرزنـدي نـدارد و دسـتمزدي در حـد متوسـط          امابودن را دارد 

کند، بار مالیاتی به عنوان درصدي از هزینه نیروي کار در فرانسه، ایتالیا، رومانی دریافت می

  درصد. 3/32 و 4/44 ،6/47 ،2/50 و انگلستان به ترتیب برابر است با

اي دیگر از مطالعات به عوامل مؤثر بر درجه تصاعدي بودن مالیات پرداختـه و ایـن   دسته

هـاي مالیـاتی،   اند که نقش واحـد مشـمول مالیـات، معافیـت    سؤال را مورد ارزیابی قرار داده

ــرخ ــدد ن ــ تع ــا و نظــایر آن در درجــه تص ــاته ــودن مالی ــالر ( اعدي ب ــت؟ ف ــا چیس ) 1990ه

) آن را توسـعه داده اسـت. در   2001شناسی انجام این کار را توسـعه داده و المبـرت (   روش

) تصاعدي بـودن مالیـات بـر درآمـد اشـخاص را در      2006این چارچوب، براي نمونه اربن (

شـترین تـأثیر را در   هـاي قابـل قبـول بی   ، به این نتیجه رسیده کـه هزینـه  کردهکرواسی مطالعه 

  تصاعدي شدن مالیات در کرواسی داشته است.

دسته سوم مطالعات به جاي ارزیابی درجه تصاعدي بودن، مستقیماً به بررسی اثر مالیـات  

تـوان بـه   اند. در این چارچوب، بـراي نمونـه مـی   بر درآمد اشخاص بر توزیع درآمد پرداخته

ــی (   ــتالدي و لیبرات ــه گس ــر 2005مطالع ــاره ک ــان داده ) اش ــه نش ــا در دوره د ک ــد در ایتالی   ان

  ، مالیات بر درآمد اشخاص اثر چندانی بر بازتوزیع درآمدها نداشته است.2005-1995 
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اند که در صورت تغییر د که به این پرسش پرداختهدیگري وجود دارهمچنین، مطالعات 

آمـد اشـخاص   درآمدها در کشور، درآمد مالیاتی دولت با فرض وجود نظـام مالیـات بـر در   

) بـه بـرآورد   1969کند؟ در این دسـته عمـده محققـان بـا تأسـی از تـانزي (      چگونه تغییر می

) 2006انـد. بـراي نمونـه، کاسـتپلی و سـاپچی (     کشش مالیات بـر درآمـد اشـخاص پرداختـه    

اند. اهمیت ایـن دسـته از   ، به دست آورده2005-1975را در ترکیه براي دوره  95/0کشش 

تنظیم برنامه مالی دولت از یـک سـو و اثـر تثبیتـی مالیـات در اقتصـاد از        مطالعات مربوط به

  شود.سوي دیگر می

مالیـات بـر جمـع    «با هدف بررسـی اثـر وضـع     این مقاله در چارچوب مطالعات گذشته و

بر درآمدهاي مالیاتی دولـت و توزیـع درآمـد تنظـیم شـده اسـت. در ایـن         »درآمد اشخاص

نفـر   1000شـده اسـت کـه    سازي  شبیه پایه درآمدي مختلف 12راستا، یک جامعه فرضی با 

-عضو دارد. سپس به این سؤال پاسخ داده شده است که اگر ساختار کنـونی قـانون مالیـات   

هاي مستقیم که یک نظام تفصیلی است و هر درآمد را در منبع کسـب آن مشـمول مالیـات    

متوسط  ؟ ثانیاقدر خواهد بوددرآمد مالیاتی دولت چ شود، اوالکند بر جامعه فوق اعمال می

درآمد دهک پر درآمد چند برابر  ؟ ثالثانرخ مالیاتی اعمال شده بالغ بر چه رقمی خواهد شد

ضریب جینی چه مقـداري را بـه خـود خواهـد      ؟ و رابعاخواهد شد درآمد دهک کم درآمد

  گرفت. 

  ام گرفتـه اسـت،   پس از بررسی این نظام درآمدي که در این مقاله نظام یا سناریوي پایه ن

سناریوي مختلف طراحی شده است که از نظام تکمیلی مالیات بر درآمـد تـا نظـام جـامع      4

مالیات بر درآمد امتداد دارد. آنگاه در هر سناریو به چهار پرسـش فـوق پاسـخ داده شـده و     

  است.شده  نتایج آن با سناریوي پایه مقایسه

مبانی نظري مالیات بر جمـع درآمـد بحـث     در این راستا، پس از مقدمه به اختصار درباره

ها، طراحی سناریوها و مدل محاسبه تشریح شناسی تولید داده شود. در قسمت سوم روش می

و بنـدي  شود و در قسمت پنجم مطالب جمـع . در قسمت چهارم نتایج مقاله ارائه میشود می

  شود. گیري می نتیجه
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  مبانی نظري -2

موضوع مباحث متعـدد بـوده اسـت:     ،اشخاص چند محور در طراحی نظام مالیات بر درآمد

هـاي بهینـه   اول اینکه پایه مالیاتی چیست و واحد مشمول مالیات کیست؟ و دوم اینکـه نـرخ  

) در ادامـه بـه اختصـار    1999، 1مالیات بر درآمـد چگونـه بایـد باشـد؟ (ماسـوئی و ناکـازاتو      

  شود.موضوعات مطرح در هر محور مرور می

  

  ریف پایه مالیات بر درآمدچگونگی تع -1-2

هاي بسیار مفصلی بوده اسـت. بـه طـور    موضوع بحث ،اینکه مبنا و پایه اخذ مالیات چه باشد

آیـد یـا   مـی کرد کـه بـه تصـرف شـخص در    توان درآمد را هنگامی مشمول مالیات کلی می

  شود (مخارج).هنگامی آن را مشمول مالیات کرد که از تصرف فرد خارج می

) درآمد شخصی را به 1938( 2قابل تصرف فرد نیز محل بحث است. سیمونزتعریف درآمد 

  کند:شکل مجموع جبري موارد زیر تعریف می

 ارزش بازاري حقوق اعمال شده در مصرف کردن -الف

  .تغییر ارزش موجودي حقوق مالکیت از ابتدا تا انتهاي بازه زمانی مورد نظر -ب

آمد به عنوان اضافه ارزش عاید شـده بـراي   مشخصه اصلی در قاعده او تعریف کردن در

هر فرد در یک بازه زمانی است. چنـین تعریفـی جـامع اسـت چـون تمـایزي از لحـاظ منبـع         

  درآمد یا تکرار درآمد در آن وجود ندارد. 

درآمـد مشـمول مالیـات عبـارت     سـیمونز شـده،    –3در تعریفی که مشهور به تعریف هیج

براي مصرف قابل استفاده است. از ایـن رو، حقـوق    است از مجموع تمامی انواع درآمد که

هـاي انتقـالی از دولـت،    و دستمزد، درآمد اجاره، سـود سـپرده، سـود سـهام، همـه دریافـت      

درآمدهاي شغلی، درآمد از خارج کشور، درآمد مربوط به اسکان رایگـان یـا بـا تخفیـف،     

                                                                                                              
1. Masui and Nakazato 
2. Simons 
3. Haig 
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ایه همگـی در زمـره   و ارزش عایدي سرم شودکه در درون خانوار تولید می ارزش خدماتی

  )182، ص 2008، 1شوند. (قوش و قوشدرآمد مشمول مالیات محسوب می

منبع درآمدي تعریف شده و همـه آنهـا درآمـد     12در این مقاله، با پذیرش این رویکرد، 

. از هستندمشمول مالیات تلقی شده است چرا که همه آنها قابل استفاده در مصارف مختلف 

ایم. بعد در یک روند تدریجی از نظام فعلـی کـه   ین آنها قائل نشدهاین رو، تمایز تئوریک ب

هـاي  معـاف هـم بـا نـرخ    ي غیربرخی از منابع درآمدي معـاف از مالیـات اسـت و درآمـدها    

متفاوت مشمول مالیات شده است، به نظامی حرکت شده است که در آن منبع درآمد حائز 

  تواند منشأ مصرف فرد باشد.اهمیت نیست و می

براي سـنجش درآمـد در یـک دوره ویـژه الزم اسـت معلـوم کنـیم کـه         مین ارتباط در ه

درآمد چه کسی باید مشمول مالیـات شـود. آیـا مجمـوع درآمـدهاي هـر شـخص بـه طـور          

جداگانه باید مشمول مالیات شود یا مجموع درآمد زن و شوهر باید با هم تجمیع و مشـمول  

  نوان واحد مشمول مالیات شناسایی شود؟و یا اینکه کل خانوار باید به ع شودمالیات 

در برخی از کشورها مانند استرالیا، کانادا، دانمارك، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و سوئد نظام 

واحد فردي برگزیده شده و در کشورهایی مثل بلژیک، آلمان و اسپانیا نظام واحد زناشویی 

  نوادگی مبناي عمل است.در فرانسه و لوکزامبورگ نظام واحد خا .انتخاب شده است

اهمیت انتخاب واحد در این نکتـه نهفتـه اسـت کـه واحـد انتخـاب شـده در تصـمیمات         

تواند تصمیم به ازدواج را متأثر کند گذارد. مثالً انتخاب واحد زناشویی میمختلفی تأثیر می

 ن را تحـت تـأثیر قـرار دهـد.    تواند تصمیم به صـاحب اوالد شـد  و انتخاب واحد خانواده می

واحد انتخاب شده بر تصـمیم اینکـه یـک نفـر در خـانواده کـار کنـد یـا دو نفـر و           همچنین

  انتخاب بین کار تمام وقت و پاره وقت مؤثر است.

ها از معضالتی است که در انتخاب واحد بهینه اثرگذار است. شناسایی درآمدها و هزینه

ولی اسـت کـه قابـل شناسـایی     شامل خدمات و کاالهاي غیر پـ بیشتر مثالً تولیدات خانوارها 

  مشمول مالیات نمودن آن دشوار است.نیستند از این رو 

                                                                                                              
1. Ghosh and Ghosh 
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  نرخ مالیات بر درآمد -2-2

هاي مالیاتی اسـت.  ساختار نرخ ،دیگر موضوع مهم در تنظیم مالیات بر درآمد اشخاص

توانند ساختار تصاعدي، تناسبی یا تنازلی داشته باشـند. در سـاختار   هاي مالیاتی مینرخ

صاعدي با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد (نرخ متوسط مالیات) افزایش ت

  کند. در ساختار تناسبی بـا افـزایش سـطح درآمـد، نـرخ متوسـط مالیـات ثابـت         پیدا می

ــی ــد، نــرخ متوســط مالیــات          م ــازلی بــا افــزایش ســطح درآم   مانــد و در ســاختار تن

  کند.کاهش پیدا می

ر را بر توزیع درآمد دارد و منجر به کاهش شـکاف طبقـاتی   ساختار تصاعدي بیشترین اث

اما در مقابل، ساختار تنازلی به زیان طبقات کم درآمد و به سود طبقات پر درآمـد   ،شود می

سـتانی نیسـت، سـاختار مالیـات      قابل مالیات ،است. در عین حال، با توجه به اینکه استراحت

در چارچوب بحـث   از این رو) 1388و جونز،  (کالیز 1تصاعدي آثار سوئی بر کارایی دارد.

گیـرد،  بستان کارایی و برابـري را در وضـع مالیـات در نظـر مـی      -بندي بهینه، که بدهمالیات

  کند.انتخاب ساختار مالیاتی اهمیتی چشمگیر پیدا می

هـاي  نکته مهم دیگر این است که وقتی معافیت پایه وجود داشته باشد، حتی با نـرخ 

شود. لذا لزومی نـدارد بـراي تصـاعدي شـدن     ساختار مالیات تصاعدي مینهایی ثابت، 

توان تصاعد مورد نیاز را هاي نهایی مالیات افزایشی باشد. یعنی گاهی مینرخ ،هامالیات

بـه ایـن    هـاي نهـایی  توان با افـزایش نـرخ  و گاهی می کردبا افزایش معافیت پایه ایجاد 

  نتیجه دست یافت.

چک باشد یـا سـاختار طبقـات درآمـد مشـمول مالیـات در ابتـداي طیـف         اگر معافیت پایه کو

هـاي زیـاد، آنگـاه تصـاعد     هاي کم تنظیم شده باشد و در انتهاي طیف با فاصلهدرآمدي با فاصله

                                                                                                              
دهند. این اثر جانشینی همان شود، استراحت را به کار کردن ترجیح می. وقتی مالیات بر درآمد نیروي کار وضع می١

د که از استراحت هم مالیات بگیریم این اثر هاي کار کردن است. اگر امکانپذیر بواثر اختاللی مالیات در انگیزه

مالیات تصاعدي اثر منفی بر  ،اما از آنجا که وضع مالیات بر استراحت بسیار دشوار است ،رفتجانشینی از بین می

  هاي استراحت است.گذارد. یک راه براي کاهش این اثر جانشینی وضع مالیات بر مکملکارایی بر جاي می
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عـالوه بـر    شود. الزم براي کسب درآمد مالیاتی از پر درآمدها و اصالح توزیع درآمد ایجاد نمی

 کـرد تـوان دفـاع   مالیات تصـاعدي بـه ایـن دالیـل نیـز مـی       اصالح توزیع درآمد، از ساختار

  ):1969(گالوین و بیتکر، 

مالیات بر ارزش افزوده و سایر اقسام مالیات غیر مستقیم تنازلی است و مالیات بـر   -الف

  .مورد اشاره شودهاي تواند باعث خنثی شدن آثار سوء توزیعی مالیاتدرآمد تصاعدي می

یابد، امنیت اقتصادي او با سرعتی بـیش از سـرعت   ش میوقتی درآمد شخص افزای -ب

  شود.افزایش درآمدش زیاد می

  شود.مزایاي مخارج حکومتی به شکل تصاعدي با درآمد و ثروت زیاد می -ج

  هاي قابل قبول مالیاتی است.مالیات تصاعدي پیامد گریزناپذیر وجود معافیت پایه یا هزینه - د

نهایی ثابت و در نظر گرفتن معافیت پایه ساختار تصـاعدي  اینکه بهتر است از طریق نرخ 

 1هاي نهایی افزایشی، به عنوان یک سؤال باقی مانده است. اوکلیایجاد شود یا از طریق نرخ

دهد که مالیات بر درآمد با نرخ یکسان و وضع معافیت بـه انـدازه حـداقل    ) نشان می1985(

  شود.لیاتی میتر سیستم ما دستمزد موجب تصاعدي شدن مناسب

  

  ها و مدلشناسی: داده روش -3

  پاسخ به سؤاالت مقاله باید روشی براي موارد زیر اتخاذ شود: به منظور

 هاي مختلف درآمديتعیین درآمد اعضاي جامعه در پایه -

 طراحی سناریوهاي مختلف جهت وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص -

ناریوي مختلـف بـر درآمـد مالیـاتی دولـت و      هایی جهت ارزیابی آثار سـ طراحی شاخص -

  توزیع درآمد در جامعه

  شود. میمورد استفاده در هر یک از موارد فوق تشریح شناسی  ، روشدر ادامه این قسمت

  

  

                                                                                                              
1. O’Kelley 
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  تعیین درآمد اعضاي جامعه -1-3

پایه درآمدي در جامعه وجود دارد که عبارت است از  12در این مقاله فرض شده است که 

زد، درآمد اجاره، درآمد مشاغل (تا چهار شغل)، سـود سـپرده، سـود سـهام،     حقوق و دستم

درآمد حاصل از ساخت و فروش، درآمد کشاورزي، درآمد صادرات و عایدي سرمایه. هر 

تواند صاحب یک یا چند منبع درآمدي باشد. در مدل تصادفی طراحی شده احتمال فرد می

اشند و بعضی از اعضاي جامعه از چنـد پایـه   دارد بعضی از اعضاي جامعه درآمدي نداشته ب

  مختلف درآمدکسب کنند.

براي ایجاد مبنایی براي مقایسه، فرض شـده اسـت کـه افـراد در صـورت کسـب درآمـد        

و اصـالحات بعـدي آن،    1366هاي مستقیم مصوب سال براساس مواد مختلف قانون مالیات

  به ترتیب زیر مشمول مالیات شوند:

ک از اعضاي جامعه ممکن است حقوق بگیـر باشـند. در صـورتی    هر ی حقوق و دستمزد:

هـاي  قـانون مالیـات   84که اعضاي جامعه درآمدي از ایـن محـل کسـب کننـد مطـابق مـاده       

هـزار   150، تا سـطحی از درآمـد (حـدود یـک میلیـون و      1394مستقیم و قانون بودجه سال 

شوند و نسـبت بـه   یات معاف میهزار تومان در سال) از مال 800میلیون و  13تومان در ماه و 

شـوند. در ایـن مـدل،    درصد مشمول مالیات می 10ق.م.م. با نرخ  85مازاد آن بر اساس ماده 

بگیران بخش دولتـی و خصوصـی    ي تفاوت مالیاتی موجود بین حقوق،براي رعایت سادگ

ا هـ تواند بسته به مهارتهمچنین فرض شده است که فرد حقوق بگیر می 1لحاظ نشده است.

میلیـون تومـان در سـال     120تـا   2هزار تومان 440میلیون و  7و رده شغلی خود درآمدي بین 

  شود.داشته باشد. انتخاب مبلغ حقوق هر فرد به صورت تصادفی انجام می

                                                                                                              
بنا شده است حقوق کارکنان در بخش  اوال، 31/4/1394مستقیم در تاریخ  هايساس اصالحیه قانون مالیات. بر ا١

برابر معافیت  7اگر کسی بیش از  ود که متفاوت از قبل است و ثانیا،خصوصی و دولتی به یک نحو مشمول مالیات ش

شود. در درصد مشمول مالیات می 20فیت، با نرخ برابر معا 7پایه از محل حقوق درآمد داشته باشد نسبت به مازاد بر 

  مقاله حاضر این موضوع نادیده گرفته شده است.

  شود.هزار تومان می 440میلیون و  7هزار تومان است که در سال بالغ بر  620، 1394. حداقل دستمزد در سال 2
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ق.م.م درآمد هر شخص از محل اجـاره واحـد یـا     53ماده  11مطابق تبصره  درآمد اجاره:

متـر   200ر زیربناي مفید و در سایر نقاط تـا مجمـوع   مت 150واحدهاي مسکونی در تهران تا 

مربع زیربناي مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالك معاف است. درآمـد مـازاد بـر    

استهالکات و تعهدات مالک نسـبت بـه    ،هابابت هزینه درصد 25معافیت فوق، پس از کسر 

در ایـن   1شـود. ق.م.م. مـی  131هـاي منـدرج در مـاده    مورد اجاره، مشمول مالیـات بـه نـرخ   

خصوص فرض شده اسـت کـه افـراد یـا درآمـد اجـاره مشـمول مالیـات نداشـته باشـند، یـا            

میلیون تومان در سال داشته باشند. داشـتن یـا نداشـتن ایـن درآمـد و       240تا  36درآمدي بین

شـود. واضـح اسـت کـه فـروض فـوق       افزار تعیین می توسط نرم مبلغ آن به صورت تصادفی

  ف و قابل تعدیل است.منعط

شـرکتی داشـته باشـد    به یکی از مشـاغل غیردولتـی و غیر  اگر فردي اشتغال  درآمد مشاغل:

میلیـون و   13بار معافیت به ازاي هر واحد شـغلی (  (اشخاص غیر حقوقی)، پس از کسر یک

هـاي  )، مابقی درآمدش به نرخ1394به استناد قانون بودجه سال  هزار تومان در هر سال 800

شود. در این مقاله فرض شده اسـت کـه فـرد    ق.م.م. مشمول مالیات می 131ندرج در ماده م

                                                                                                              
ماده ضرورت دارد: این اطالع از متن  ،ستق.م.م ارجاع داده شده ا 131از آنجا که در این مقاله به کرات به ماده . 1

اي  درآمد اشخاص حقیقی به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه نرخ مالیات بر -131ماده 

  باشد به شرح زیر است: می

  %)15) ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد (30,000,000تا میزان سی میلیون ( -

) ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه، نسبت به مازاد سی میلیون 100,000,000ا میزان یکصد میلیون (ت -

  %)20) ریال به نرخ بیست درصد (30,000,000(

) ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه، نسبت به مازاد یکصد میلیون 250,000,000تا میزان دویست و پنجاه میلیون ( -

  %)25رخ بیست و پنج درصد () ریال به ن100,000,000(

) ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه، نسبت به مازاد دویست و پنجاه 1,000,000,000تا میزان یک میلیارد (  -

  %)30) ریال به نرخ سی درصد (250,000,000میلیون (

 %)35درصد ( ) ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ سی و پنج1,000,000,000نسبت به مازاد یک میلیارد ( -

میلیون  500، تعداد طبقات به سه طبقه کاهش یافته است (تا 31/04/1394هاي مستقیم مورخ در اصالحیه قانون مالیات

میلیون ریال تا یک میلیارد ریال در سال و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال در سال) و  500ریال در سال، نسبت به مازاد 

  مشمول مالیات شده است.درصد  25و  20، 15هاي با نرخ
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تواند به طور همزمان از بیش از یک واحد شغلی (تا چهار واحد شـغلی) کسـب درآمـد    می

اما چون با  حد شغلی به طور همزمان وجود دارد،کند. امکان در نظر گرفتن بیش از چهار وا

تـوان مفـاهیم مـورد نظـر را انتقـال داد، ضـرورتی بـراي آن        م میهمین چهار واحد شغلی ه

اي حـاکم اسـت   وجود ندارد. پدیده مهم مالیات توافقی که در حال حاضر به طور گسـترده 

فرض شده است که صاحبان مشاغل به ازاي هـر واحـد    براي سادگی نادیده گرفته شده است.

میلیون تومـان درآمـد    200یک میلیارد و  میلیون تومان و حداکثر، 12سال حداقل  شغلی در یک

ق.م.م. این درآمد عبارت است از کل فروش کـاال و   94مشمول مالیات داشته باشند. مطابق ماده 

خدمات به اضافه سایر درآمدهایی که در فصول دیگر قانون مشمول مالیـات نشـده اسـت منهـاي     

آمدها به طور تصـادفی بـه افـراد نسـبت     نویسی انجام شده، در ها و استهالکات. مطابق برنامههزینه

  شود.داده می

فرض شده است که اعضاي جامعه بتوانند از محل سود سپرده کسب عایـدي   سود سپرده:

میلیـون تومـان در سـال     120هزار تومان تـا   120کنند و این عایدي به طور تصادفی در بازه 

انـداز و  هـاي پـس  بـه حسـاب  ق.م.م. سـود یـا جـوایز متعلـق      145مـاده   2باشد. بر اساس بند 

هاي ایرانـی یـا مؤسسـات اعتبـاري غیربـانکی مجـاز از مالیـات        هاي مختلف نزد بانک سپرده

  معاف است.

توانند سهامدار یک شرکت باشـند  هر یک از اعضاي جامعه می الشرکه: سود سهام یا سهم

ایـن  . فرض شده است کـه دارنـدگان   کنندیا از محل تملک اوراق مشارکت کسب عایدي 

میلیـون تومـان در سـال کسـب      120هزار تومان تا  120نوع دارایی در ماه بتوانند سودي بین 

کنند که این به نوع سهام و اندازه سهام ایشان وابسته است. این عایدي به طـور تصـادفی بـه    

مکـرر تمـامی درآمـدهاي حاصـل از      143مـاده   1شود. بر اساس تبصره افراد نسبت داده می

جمهـوري  قـانون بـازار اوراق بهـادار     1ماده  24 ي در اوراق بهادار موضوع بندگذارسرمایه

. بنـابراین بـر اسـاس    هسـتند از پرداخت مالیات بر درآمد معاف  1384مصوب اسالمی ایران 

از مالیات معاف است. با این حـال، از آنجـا   هاي مستقیم این پایه درآمدي کال قانون مالیات

مشـمول   درصـد  25ق.م.م بـا نـرخ    105سود بر اسـاس مـاده    که سود شرکت پیش از توزیع
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مشمول مالیات یاد شده شود در این تحقیق فرض شده است که سود سهام با نرخ مالیات می

است. این فرض مبتنی بر نگاهی است که سود شرکت و سود سهامدار را به طور یکپارچـه  

  )2008دهد. (قوش و قوش، مورد توجه قرار می

فرض شـده اسـت کـه اعضـاي جامعـه بتواننـد درآمـدي را از         از صادرات:درآمد حاصل 

محل صادرات کسب کنند و دارندگان این منبع درآمدي بسته به نوع و میـزان صـادرات از   

میلیارد تومـان در سـال داشـته باشـند. ایـن پایـه        5میلیون تومان تا  100این محل عایدي بین 

  ات معاف است.ق.م.م از مالی 141درآمدي بر اساس ماده 

توانند از طریق کشاورزي ساالنه درآمدي بین اعضاي جامعه فرضی می درآمد کشاورزي:

میلیون تومان داشته باشند. این درآمد که بـه طـور تصـادفی بـه افـراد نسـبت داده        50یک تا 

  نیست.ق.م.م مشمول مالیات  81شود در ایران بر اساس ماده می

  اعضــاي جامعـه بتواننـد از محـل افــزایش ارزش    فــرض شـده اسـت کـه     عایـدي سـرمایه:  

و ایـن عایـدي بسـته بـه نـوع و میـزان       کننـد هایشان مازاد بر نرخ تورم کسب عایـدي  دارایی

میلیـون تومـان در سـال متغیـر باشـد. در ایـران ایـن پایـه درآمـدي           200دارایی بین یـک تـا   

  1شناسایی نشده و مشمول مالیات نیست.

تواننـد اشـتغال بـه    اعضاي جامعه مـی  ،بنا بر فرض :درآمد حاصل از ساخت و فروش

میلیـون تومـان در    500تـا   20ساخت و فروش داشته باشند و از این محل درآمدي بین 

هـاي مسـتقیم ایـران شناسـایی نشـده و      . ایـن درآمـد در قـانون مالیـات    کنندسال کسب 

  2مشمول مالیات نیست.

  

                                                                                                              
عبارت فوق مبنی بر عدم شناسایی این پایه درآمدي در قانون  بنابراین. سود سهام نیز نوعی عایدي سرمایه است. 1

  هاي مستقیم ایران با کمی تسامح قابل پذیرش است.مالیات

مشمول مالیات است و بر  ددرص 5ق.م.م نقل و انتقال امالك به مأخذ ارزش معامالتی با نرخ  59. بر اساس ماده 2

دیگر به همان مأخذ مشمول مالیات  درصد 10ق.م.م در صورتی که واحد مورد نظر نوساز باشد،  77اساس ماده 

 نیست. اما عایدي حاصل از ساخت و فروش مشمول مالیات  شود، می
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 سناریوهاي مالیات بر مجموع درآمد اشخاص -2-3

سناریوي مختلف به شرح ذیـل طراحـی    5براي مدلسازي آثار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص 

  و در هر مورد آثار مورد نظر با وضع موجود (سناریوي پایه) مقایسه شده است. شده

شود. اگر فـردي از  همه درآمدهاي فرد به طور جداگانه مشمول مالیات می سناریوي اول:

اش  درآمد داشته باشد، درآمد حاصل از همه واحدهاي شـغلی  دو، سه یا چهار واحد شغلی

هزار تومـان)، نسـبت بـه مـازاد      800میلیون و  13شود و پس از کسر معافیت پایه (تجمیع می

  شود.ق.م.م. مشمول مالیات می 131هاي ماده بر اساس نرخ

اجاره،  درآمد حاصل از منابع درآمدي غیر معاف (شامل حقوق و دستمزد، سناریوي دوم:

هزار تومان در سال معافیـت   800میلیون و  13شود و تا مشاغل و سود سهام) با هم جمع می

  شود.ق.م.م. مشمول مالیات می 131هاي ماده شود و مازاد آن بر اساس نرخداده می

درآمد حاصل از تمامی منابع درآمدي، اعـم از معـاف و غیرمعـاف بـا هـم       سناریوي سوم:

شـود و مـازاد آن بـر    هزار تومان در سال معافیت داده مـی  800میلیون و  13شود تا جمع می

  شود.ق.م.م. مشمول مالیات می 131هاي ماده اساس نرخ

میلیـون تومـان در سـال باشـد،      100اگر مجموع درآمد شخصی کمتر از  سناریوي چهارم:

رآمـدهایش  شـود و اگـر مجمـوع د   مشابه سناریوي پایه در منابع مختلف مشمول مالیات مـی 

شود. این سـناریو بـر اسـاس مفـاد     آستانه باشد، بر اساس سناریوي سوم عمل میاین بیش از 

، منتها بدون لحـاظ  هاي مستقیممکرر به قانون مالیات 124الیحه مبنی بر الحاق ماده  24ماده 

  .طراحی شده است ،هاي قابل قبولبحث هزینه
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  بر مجموع درآمد اشخاصروش ارزیابی آثار سناریوهاي مالیات  -3-3

شود و تغییرات آن نسبت بـه وضـعیت   اثر هر سناریو بر اساس چهار شاخص زیر ارزیابی می

  شود:سناریوي پایه مقایسه می

هایی است که همـه افـراد جامعـه بابـت     درآمدهاي مالیاتی دولت که برابر مجموع مالیات -

  ردازند.پهمه منابع درآمدي خود (اعم از معاف و غیر معاف) می

ها که برابر است با نسبت درآمدهاي مالیاتی دولت به مجموع درآمـد  نرخ متوسط مالیات -

  اعضاي جامعه پیش از وضع مالیات

 10درصد پردرآمد جامعـه بـه درآمـدهاي     10نابرابري که برابر است با نسبت درآمدهاي  -

  درصد کم درآمد جامعه

   :نابرابري در جامعه است و برابر است باضریب جینی که خود شاخص دیگري براي سنجش  - 
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میـانگین درآمـد    yمجموع درآمد هر عضو جامعه و   yتعداد اعضاي جامعه، nکه در آن 

  اعضاي جامعه است.

  

  نتایج -4

درآمـد   سؤال اصلی مقاله این است که در صورت وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص،

کند. پاسخ این سـؤال بسـتگی بـه چـارچوب     مالیاتی دولت و توزیع درآمد چگونه تغییر می

سناریوهاي مختلفی براي این منظور تدوین  از این روتدوین مالیات بر مجموع درآمد دارد. 

) و نمودارهاي 1در جدول (همچنین است. نتایج  شدهو در هر سناریو پاسخ سؤال استخراج 

  است. اهم نتایج شبیه سازي به شرح ذیل است: رائه شدها) 2) و (1(

هـاي  در جامعه فرضـی مـا، اگـر افـراد در پایـه      درآمد مالیاتی و نرخ متوسط مالیات:

ــات  و  1366هــاي مســتقیم مصــوب ســال  مختلــف درآمــدي مطــابق احکــام قــانون مالی

د ریـال  میلیـار  195اصالحات بعدي آن مالیات بدهنـد، درآمـد مالیـاتی دولـت بـالغ بـر       
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درصد از کل درآمدهاي اکتسابی افراد است. البته با تغییـر فـروض    7/9خواهد شد که 

آنچه براي این تحقیق حائز اهمیت است آن است شود، اما  میاین رقم دستخوش تغییر 

مالیات بر جمع درآمد چه تغییـري نسـبت بـه ایـن وضـعیت       ،که در سناریوهاي مختلف

  شود.(سناریوي پایه) ایجاد می

  

  آثار درآمدي و توزیعی سناریوهاي بدیل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص  - )1(جدول 

  (ارقام به میلیارد ریال/ درصد)

  شرح
 پیش از

  مالیات

  سناریوها

  4  3  2  1  پایه

  4/393  7/613  7/288  1/195  195  ---   درآمد مالیاتی

  58/19  54/30  37/14  71/9  7/9  ---   نرخ متوسط مالیات

  نابرابري 

  1ین)ایهاي درآمدي باال و پ(نسبت دهک
61/30  89/25  88/25  05/26  07/24  59/21  

  297/0  283/0  352/0  363/0  363/0  43/0  ضریب جینی

  

پیش از بررسی سناریوها توجه به این نکته حائز اهمیت است که بی عـدالتی در سـاختار   

ف ترسیم شده است که نشان ) با این هد1کنونی نظام مالیاتی، بسیار گسترده است. نمودار (

کند و اینکه با افـزایش درآمـد   بدهد هر فرد چقدر از درآمدش را بابت مالیات پرداخت می

گیـز  ان حیـرت یابـد یـا خیـر. نتیجـه     ایش میافراد، آیا لزوما متوسط مالیات پرداختی ایشان افز

ح درآمد ایشان ا سطمتوسط پرداخت مالیاتی افراد ارتباطی ب دهد اوالاست، چراکه نشان می

هاي بسیار متفاوتی از درآمدشان را بابت نسبت ،افراد با سطوح درآمدي یکسان ندارد و ثانیا

  کنند.  مالیات هزینه می

                                                                                                              
دهک پر درآمد در نظر گرفته  اند به عنواندرصد از اعضاي جامعه که بیشترین درآمد را داشته 10در این مطالعه . 1

در  از این رواند. اند به عنوان دهک کم درآمد در نظر گرفته شدهدرصدي که کمترین درآمد را داشته 10اند و شده

  این مطالعه در هر دهک جمعیت یکسانی وجود دارد.
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 سـاختار نظـام مالیـاتی در ایـران    فـوق در دو موضـوع نهفتـه اسـت:     ریشه اصلی مشـاهده  

هـاي  د دارد و در پایههاي گسترده وجودر این ساختار، معافیتمحور و تفصیلی است و  منبع

  هاي مالیاتی مختلفی وضع شده است.درآمدي مختلف، نرخ

  

  نرخ متوسط مالیات در سطوح مختلف درآمدي در سناریوي پایه (وضع مالیات در منبع) - )1نمودار (

  

دهد در صورتی که با حفظ ساختار کنونی مالیات بر درآمـد، درآمـدهاي   نتایج نشان می

ق.م.م  131هـاي مـاده   بار معافیـت، مشـمول نـرخ    و پس از یک ندشوشغلی مختلف تجمیع 

و نـرخ متوسـط مالیـاتی ایجـاد      شوند (سـناریوي اول)، تغییـر محسوسـی در درآمـد مالیـاتی     

ق.م.م.  131رسد به دلیل ثابـت مانـدن طبقـات درآمـدي موضـوع مـاده       شود. به نظر می نمی

نظر اثـر معنـاداري در   ناریوي مـورد معافیـت پایـه، اتخـاذ سـ    سال و افزایش  13براي بیش از 

مگر اینکه بپذیریم بخش زیـادي از جامعـه تعـداد بیشـتري      ،درآمدهاي مالیاتی دولت ندارد

که برخی از اعضاي جامعه ممکن  ، هر چندواحد شغلی دارند که شاید دور از واقعیت باشد

  ها واحد شغلی داشته باشند.ده ،است

هاي درآمدي غیرمعاف تجمیع بع حاصل از پایهدر سناریوي دوم فرض شده است که منا

در  .شـود  مـی حاصل مشمول مالیات  دبار معافیت، مجموع درآم شود و پس از کسر یکمی
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یابـد و نـرخ   میلیـارد ریـال افـزایش مـی     7/288 بـه  195این صورت درآمد مالیاتی دولـت از  

وع مالیـات کـه   رسد که یک تغییر محسوس است. این ندرصد می 37/14متوسط مالیات به 

در واقعیت امر نوعی مالیات بر درآمد تکمیلی اسـت (و نـه جـامع) پتانسـیل آن را دارد کـه      

هاي درآمدي معـاف  براي دولت درآمد مالیاتی جدیدي ایجاد کند بدون آنکه متعرض پایه

هـاي چنـدباره افـراد اسـت و دیگـري وجـود       یکـی حـذف معافیـت    ،. منشأ این درآمـد شود

هـا کـاهش یابـد، ظرفیـت     در واقـع، اگـر درجـه تصـاعدي بـودن نـرخ       هـاي تصـاعدي.   نرخ

  یابد.درآمدزایی این نوع اصالح مالیاتی کاهش می

هـا نادیـده گرفتـه شـود و همـه منـابع       در سناریوي سوم فرض شده است که همه معافیت

مشمول  ،بار معافیت درآمدي شخص، اعم از معاف و غیرمعاف، تجمیع شود و پس از یک

میلیــارد ریــال  7/613بـه  7/288 ود. ایـن راهبــرد درآمــدهاي مالیـاتی دولــت را از  مالیـات شــ 

درصـد کـل درآمـدهاي اکتسـابی اشـخاص در نظـام        54/30 دهـد کـه بـالغ بـر    افزایش مـی 

اقتصادي است. این تغییر یک تغییر قابل مالحظه است و اثر معناداري در مالیه عمومی دارد.  

بـراي   ها کاسته شـود و ثانیـا  منه معافیتدا آن است که اوالخاذ این استراتژي الزام اساسی ات

هـا خیلـی   وقتـی کـه سـطح معافیـت     1هاي باقیمانده اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود.معافیت

امکان استفاده از اعتبار مالیاتی وجـود نـدارد و عمـالً مالیـات بـر جمـع درآمـد         ،وسیع است

حرکت بـه سـمت حـذف     ،ن از این سیستم مالیاتیمند شدبراي بهرهاز این رو است. معنا  بی

  ها یک الزام است.معافیت

میلیـون ریـال    1000در سناریوي چهارم فرض شده اسـت افـرادي کـه در سـال کمتـر از      

درآمد دارند در منبع کسب درآمد مشمول مالیات شوند و مـابقی افـراد مشـمول مالیـات بـر      

  جمع درآمد به شرح سناریو سوم شوند. 

دهد که درآمد مالیاتی دولت و نرخ متوسـط مالیـات نسـبت بـه سـناریوي      ان مینتایج نش

نسـبت  رسـد، امـا   درصد می 54/19میلیارد ریال و  4/393 شود و به ترتیب بهسوم کاسته می

                                                                                                              
یا باید معافیت  کرد؛الیات توان همزمان با وجود معافیت مجموع درآمد افراد را مشمول ممنظور این است که نمی .1

  هاي موجود از مالیات متعلق افراد کسر شود.حذف شود یا باید در محاسبه مالیات بر مجموع درآمد، معادل معافیت
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تواند با تمرکز بـر اقشـار   شود و می به سناریوهاي اول و دوم یک بهبود معنادار محسوب می

  بر داشته باشد.یین را درا درآمد متوسط و پائثروتمند جامعه حمایت اقشار ب

پایـه در یـک گـروه قـرار      را با سناریوياول و دوم توان سناریوهاي اي میاز نظر مقایسه

شود، اعمال این سناریوها بین درآمـد  ) مشاهده می3) و (2طور که در نمودارهاي (داد. همان

متوسط مالیاتی حالتی نوسـانی  کند و نرخ خالص و ناخالص شکاف کم و نوسانی ایجاد می

  .استعدالتی مالیاتی  از بیحاکی دارد که 

توان در یک الگوي جداگانـه جـاي دارد. در ایـن الگـو     را می سوم و چهارم سناریوهاي

کـردن  هـاي مختلـف درآمـدي و مشـمول     هاي تکراري در پایهشرط اساسی حذف معافیت

حذف اشاره شده عدالتی  ل این سیستم، بیدرآمد همه افراد در ساختاري مشابه است. با اعما

یابد و افـراد  یعنی با افزایش سطح درآمد متوسط پرداخت مالیاتی افراد افزایش میشود،  می

  پردازند.در سطوح درآمد برابر، مالیات یکسان می

سازد و آن این است کـه طبقـات درآمـدي    ) یک نکته مهم دیگر را نمایان می3نمودار (

ق.م.م. نامتعادل است به نحوي که با افـزایش انـدکی در درآمـد افـراد      131ملحوظ در ماده 

گذشتن درآمـد از یـک سـطح    یابد، اما بعد از متوسط پرداخت مالیاتی به شدت افزایش می

که نـه  به خصوص در سناریو سوم  ،کندین، نرخ متوسط مالیاتی تغییر چندانی نمیآستانه پای

قابل قبول مالیاتی، این نکته بسیار مشهود است که افـراد  سطح آستانه وجود دارد و نه هزینه 

با درآمدهاي کم باید با نرخ متوسط بسیار بـاالیی مالیـات بدهنـد و بـا تغییـر بسـیار زیـاد در        

  دهد.   اي در نرخ مالیات متوسط رخ نمی مالحظه تغییر قابل درآمد اکتسابی،

شـویم کـه   کنـیم، متوجـه مـی    ) افراد را بر حسـب درآمدشـان مرتـب   3اگر مانند نمودار (

درصد مالیات  25با نرخ بیش از  شود میدرآمد جامعه محسوب  درصد کم 3فردي که جزء 

دارد (البته بـا فـرض اعمـال سـناریو     دهد و فردي که در آستانه دهک اول درآمدي قرار می

درصـد مالیـات    34دهـد و پردرآمـدترین افـراد بـا نـرخ      درصد مالیـات مـی   32با نرخ  سوم)

هـاي مالیـاتی)   نرخ از حیث طبقات درآمدي (و نه لزوما 131ماده  بنابراینکنند. رداخت میپ

  نیاز به بازنگري اساسی دارد.
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  شکاف درآمد خالص و ناخالص افراد در سناریوهاي مختلف مالیات بر مجموع درآمد اشخاص - )2نمودار (

 

  

  ر سناریوهاي مختلف مالیات نرخ متوسط مالیات در سطوح مختلف درآمدي د -)3(نمودار 

  بر مجموع درآمد اشخاص
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نسبت درآمدهاي دهک با درآمد باال به دهـک   ،در جامعه فرضی این مقاله توزیع درآمد:

است. با اخذ مالیات بـر اسـاس سـناریوي     43/0 است و ضریب جینی  61/30ین یبا درآمد پا

نسـبت درآمـدهاي بـاال بـه      و 36/0ضـریب جینـی بـه حـدود      اول و دومپایه و سـناریوهاي  

شود یابد. وقتی که تمام منابع غیر معاف تجمیع میکاهش می 26به حدود پایین درآمدهاي 

، دارنـدگان درآمـد معـاف از امتیـاز مضـاعفی      شـود  میهاي باالتري مشمول مالیات و با نرخ

بـل  حرکت به سمت سناریوي دوم اگر چـه از نظـر درآمـدي قا   بنابراین شوند. برخوردار می

  رسد.اما از نظر عدالت مالیاتی چندان موجه به نظر نمی ،توصیه است

یابـد و  کاهش می 283/0 و ضریب جینی به 24با اعمال سناریوي سوم نسبت درآمدي به 

کنـد. سـناریوي چهـارم    همانطور که گفته شد درآمدهاي بیشتري هم براي دولت ایجاد مـی 

و اثـر آن بـر نسـبت     کنـد لـت ایجـاد مـی   نسبت به سناریوي سـوم درآمـد کمتـري بـراي دو    

اثر آن بر ضریب جینـی منفـی اسـت و بـا     هاي باال و پائین مثبت است، اما درآمدهاي دهک

همراه است. در عین حال سناریوي چهارم نیز از نظر توزیعی نسبت  یاد شدهافزایش ضریب 

  است. ارجحبه سناریوهاي اول و دوم 

دي و مالیـات بـر جمـع درآمـد زمـانی آثـار درآمـ       کـه  کـرد  بندي  گونه جمع توان اینمی

ها تا حد قابل قبولی کاهش یابـد و ایـن اصـل پذیرفتـه     معافیت توزیعی مناسبی دارد که اوال

دیگـران مشـمول مالیـات    شود که هر صاحب درآمدي فارغ از منبع کسب درآمدش مشـابه  

قتصـادي بـازنگري   ها و طبقات درآمدي متناسب با سـطح رشـد ا  در تناسب نرخ شود و ثانیا

تـر مشـمول مالیـات    ینیهـاي پـا  درآمد با نـرخ  تري از افراد کمشود به نحوي که طیف وسیع

  شوند و بالعکس.
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  گیري و پیشنهادهاي سیاستی نتیجه -5

هدف از این مقاله ارزیابی آثار درآمـدي و تـوزیعی سـناریوهاي مختلـف مالیـات بـر جمـع        

   :آن است کهدرآمد بود. نتایج شبیه سازي حاکی از 

ناعادالنه است به نحوي کـه در آن نـه عـدالت    ر ساختار مالیات بر درآمد کنونی بسیا -الف

کـه افـراد بـا درآمـدهاي     ، چراشود و نه عدالت عمودي. عدالت افقی نداردافقی رعایت می

کـه بـا   ، چراشـوند. عـدالت عمـودي نـدارد    هاي مالیاتی متفـاوت مـی  مشابه مشمول پرداخت

کنـد و معلـوم نیسـت تعهـد     دهاي افراد، برخورد مالیاتی تغییـر سـازگاري نمـی   افزایش درآم

 کند یا افزایش.مالیاتی ایشان کاهش پیدا می

هاي درآمدي بیشتري مشمول مالیات بر جمع درآمد شوند، مالیات بیشـتري  هر چه پایه -ب

اگر برخی از  د، امایابشود و متوسط نرخ مالیات پرداختی افراد افزایش مینصیب دولت می

هـاي معـاف   هاي باالتر مشمول مالیات شوند و پایـه معاف تجمیع شوند و با نرخهاي غیرپایه

که با افرادي که سطح درآمدي یکسان دارند ، چراشودرها شوند، عدالت مالیاتی تأمین نمی

 شود.برخورد مالیاتی متفاوتی می

ر تصاعدي است، بـه ایـن معنـا    وضع مالیات بر مجموع درآمد مستلزم وجود یک ساختا -ج

هـاي  تر و طبقات باالي درآمدي بـا نـرخ  ینیهاي متوسط پادرآمدي با نرخپایین که طبقات 

ق.م.م چنین شـرطی را تـأمین    131متوسط باالتر مشمول مالیات شوند. در حال حاضر، ماده 

کـه طیـف    تـر بگیـریم   بهتر است دامنه طبقات درآمدي را به قـدري وسـیع   بنابراینکند. نمی

  تر شوند.ینیهاي پادرآمدها مشمول نرخ تري از کم وسیع

هـا  شرکت مالیات بر درآمد در واقع به نوعی مالیات بر سود است. همانطور که در مورد -د

شود، در مالیات بـر درآمـد اشـخاص    هزینه کسب درآمد از درآمد مشمول مالیات کسر می

 هاي قابل قبـول دشـوار اسـت،   تشخیص هزینه نیز باید شرط مشابهی رعایت شود. منتها چون

بهتر است سطح معافیت پایه به یک حداقل قابل قبول افـزایش داده شـود و مـازاد بـر آن بـا      

    هاي تصاعدي مشمول مالیات شود.نرخ
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