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ماه سوم توقف واردات نفت کره جنوبی
از ایران

سخنگوی وزارت نفت گفت :کره جنوبی نخستین کشوری
اســت که در پی اعمــال تحریمهای یکجانبه امریکا علیه
گزیده ایــران ،به طــور کامــل واردات نفت از ایــران را قطع کرده
توگو با ایرنا درباره اظهارات مکرر سفیر کره جنوبی
است .کسری نوری در گف 
در تهران مبنی بر اینکه همکاریهای شــرکتهای نفتی کرهای با ایران ادامه
دارد ،پاسخ داد :هر چند ما همچون گذشته عالقهمند به توسعه همکاریها با
کره جنوبی در همه زمینههای ممکن در صنعت نفت هستیم ،اما متأسفانه
کره جنوبی واردات نفت از ایران را متوقف کرده اســت .وی یادآور شــد :حدود
سه ماه متوالی است که کره جنوبی هیچ واردات نفتی از ایران ندارد .هند ،کره
جنوبی و ژاپن سه کشور آسیایی خریدار نفت از ایران هستند؛ سئول تا پیش از
قطع واردات نفت از ایران روزانه به طور میانگین حدود  180هزار بشکه نفت
یکرد.
خریداری م 

روزانه  4700کامیون کاال از گمرکات ترخیص میشود

رئیــس کل گمــرک ایــران گفــت :بهطــور میانگین روزانــه چهار هــزار و 700
کامیــون و در برخــی روزهــا تا  6هزار کامیــون کاال از گمرکات کشــور ترخیص
میشــوند .به گزارش گمرک« ،فرودعســگری» با تشــریح آخرین وضعیت
واردات کاالهای اساســی کشور ،افزود :تا پیش از مصوبه دولت برای تسهیل
در ترخیص کاالها ،روند خروج کاال از گمرک تهران به زیر  60کامیون در روز
رســیده بود که با اجرایی شــدن مصوبههای جدید ،اکنون روند خروج کاال از
این گمرک به بیش از  220کامیون در روز رســیده اســت .وی اظهار داشــت:
در بخش واردات کاالهای اساســی وضعیت بهتری نســبت به ســال گذشته
داریم؛ بر اســاس تازهترین آمارها واردات ذرت  26درصد ،دانههای روغنی
 28درصد ،گوشــت قرمــز  39درصد و جو  51درصد افزایش داشــته و دیگر
کاالهای اساسی هم وضعیت مشابهی دارند.

پیش فروش  53هزار محصول ایران خودرو
از سه شنبه در  8مدل

گشایش اعتبار اسنادی داخلی در بانکپاسارگاد

بانکپاســارگاد جهت تســهیل انجام معامالت تجــاری و بازرگانــی ،اقدام به
گشایش اعتبار اسنادی داخلی میکند .خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر
روابطعمومی بانکپاســارگاد گفــت :یکی از نیازهای موجــود در فعالیتهای
تجــاری و اقتصــادی ،انجــام معامله بین خریــدار و فروشــنده در فضای قابل
اعتماد و بدون ریســک اســت .بانکپاســارگاد با ارائه خدمات گشــایش اعتبار
اســنادی داخلی ضمن اعتمادســازی میــان طرفین قرارداد کلیه شــرایط الزم
بــرای انجــام معامله بدون ریســک را بــرای خریــداران و فروشــندگان داخلی
فراهم میکند/.روابط عمومی بانکپاسارگاد

مدیون شهدا ،ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا هستیم

نمایشــگاه هفته دفاع مقدس با حضور محســن جهــرودی مدیر عامل گروه
خودروســازی سایپا ،جمعی از فرماندهان سپاه استان ،فرمانده بسیج سایپا،
فرماندهان بســیج شــرکتهای گروه خودروسازی ســایپا و جمعی از مدیران
ارشــد ،بسیجیان و خانواده شــهدا و ایثارگران در مجتمع صنعتی سازه گستر
آغاز به کار کرد .در مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه ،جهرودی ضمن بازدید
از دســتاوردهای شرکتهای گروه خودروسازی سایپا  ،امنیت کشور را مدیون
شــهدا ،جانبازان و ایثارگران دانســت و افــزود :امیدواریم بتوانیــم با ترویج و
حفــظ فرهنــگ ایثــار و ازخود گذشــتگی راه شــهدا را ادامه دهیم و در ســنگر
صنعت مسیر رشد و تعالی کشور را هموار سازیم .جهرودی ،تحریم واردات
قطعــات منفصله خودرو را در راســتای کاهش اشــتغال در کشــور دانســت و
گفت :دشمن اشتغال کشور را هدف قرار داده است/.سایپانیوز

گمرک ملی چین اعالم کرد واردات چین از کره
شمالی در دو ماه ژانویه تا آگوست سال میالدی
جاری  89.3درصد کاهش یافته و به  143.6میلیون
دالر رسیده است.

editorial@iran-newspaper.com
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درصد
پوشش مناطق محروم توسط ایمیدرو
مهدیکرباسیانرئیس ایمیدروگفت:اینشرکتدر
 48شهرستان سرمایهگذاریکردهوبافعالیتهای
اکتشافیدر 41ناحیهکمترتوسعهیافته 82،درصد
شهرستانهایمحرومراپوششدادهاست.
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میلیارد لیتر
خروج آب با هندوانه از کشور

سال گذشته با صادرات  ۷۸۰هزار تن هندوانه به بیش
از  ۳۰کشور جهان ۲۲۳.۰۸ ،میلیارد لیتر آب به صورت
مجازی و در قالب هندوانه به خارج از کشور صادر
شده است.

23

شرکت
کشاورزی به ایثارگران واگذار شد

حجت ترشیزی ،مدیرکل امور ایثارگران وزارت
جهاد کشاورزی گفت :در راستای خصوصیسازی
تاکنون  23شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد
کشاورزی به ایثارگران واگذار شده است.

«ایران» از وضعیت این روزهای بازار لوازم خانگی گزارش می دهد

نــــــــــــــــرخارز

سبقت داخلیها از خارجیها در افزایش قیمت
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

بــازار و صنعــت لــوازم خانگــی روزهــای
خاصی را پشــت ســر میگذارد .اگر سری
بــه بــازار بزنید فعــاالن ایــن صنف هیچ
آیندهای را برای شــما نمیتوانند متصور
شــوند و تنهــا میگوینــد اگــر کاالیــی را
میخواهیــد اکنون خریداری کنید در غیر
اینصورت نمیدانیم چه اتفاقی منتظر
این بازار است .تولیدکنندگان هم شرایط
مشابهی دارند ولی سعی میکنند نسبت
به قیمت دالر و ثبات آن پیشبینی مثبت
داشــته باشــند .شــاید تا قبل از تحریمها
تصور میکردند که صنعتشــان آسیبی
نمیبیند و خودکفاییشــان را بــاور کرده
بودنــد ولی گذشــت زمــان نشــان داد که
میزان وابســتگی آنهــا به ارز و مــواد اولیه
بیــش از آن چیزیاســت کــه در اســناد
آنها آمده اســت .قبل از شــروع تحریمها
خواســتار قطع واردات بودند و میگفتند
تولیــد داخلــی کفــاف خریداران کشــور را
میدهــد امــا از روزی کــه واردات قطــع
شــده و بــه اصطــاح بــازار بــه صــورت
انحصاری دســت تولیدکننــدگان داخلی
است ،قیمت انواع لوازم خانگی زودتر از
افزایشقیمتارزگرانیراتجربهمیکنند
و از طرفی بازار هم بدون کاال مانده است.
بنکــداران ســفارش خــود را خردادماه به
تولیدکننــدگان ارائه کردنــد و حال بعد از
گذشت چهار ماه به صورت قطره چکانی
کاالیی که پول آن پرداخت شــده است به
بنکداران تحویل داده میشود.
ëëافزایشبیشترقیمتداخلیها
محمدرضا طحانپور رئیس اتحادیه
لــوازم خانگــی از اعداد و ارقامــی در بازار
صحبت کرد که جای تأمل بسیاری دارد.
توگــو با «ایران» گفــت :لوازم
وی در گف 
خانگــی با برندهای خارجی کــه در ایران
تولید میشــود در ابتدای سال بین  8تا 9
درصد گران شد و بعد از افزایش قیمت
ارز ،این گرانی از اردیبهشت ماه تاکنون به

حدود  25درصد رسیده است .ولی لوازم
خانگی تولید داخل به طور متوسط تا 75
درصد گران شده و البته در برخی کاالها
صدردصد هم شده است.
وی ادامــه داد :لــوازم خانگی وارداتی
هــم به اندازهای که قیمت ارز گران شــد،
محصوالت خود را گران کردند.
مصطفــی تورجــی از فعــاالن بــازار
توگو با «ایران»
لوازم خانگی نیــز در گف 
درباره حال و روز ایــن روزهای بازار لوازم
خانگی گفت :قیمت لوازم خانگی تولید
داخل نســبت بــه مونتاژیها کــه قاعدتاً
ارزبری بیشــتری دارند ،افزایش بیشتری
داشــته اســت و حتــی در توزیــع کاال بــه
نمایندگیهای خود خوش قول هســتند
ولــی تولیدکنندگان داخلــی از خردادماه
بدقولی به بنکداران و نمایندههای فعال
خود را شروع کردند.
وی ادامــه داد :قیمــت ســاید تولیــد
داخــل از  5میلیــون و  853هــزار تومان
به  13میلیون و  350هزار تومان رســیده
اســت .اجــاق گاز  2میلیــون و  525هــزار
تومــان هم از عدد  5میلیــون و  200هزار
تومــان عبــور کرده اســت .لباسشــویی 7
کیلویی که تا چند وقت پیش یک میلیون
و 782هزار تومان بود به قیمت 4میلیون
و  220هزار تومان رسیده است .یخچال و

فریزر  2میلیون و  782هزار تومان هم 6
میلیون و  332هزار تومان شــده اســت و
از طرفی مایکرویو که ما در تولید آن هنوز
چالش داریم از یک میلیــون و  500هزار
تومــان به  4میلیــون تومان جهش یافته
اســت .در این میان قیمت لوازم خانگی
کرهای که در ایران تولید میشــود بســیار
کمتر رشد داشته است.
ëëکاهشتقاضاهایمردمی
وی بــا بیــان اینکــه مونتــاژکاران
هفتــهای  40تا  50میلیون تومــان کاال به
نمایندههای فــروش خود میدهند ولی
تولیدکننــدگان داخلی از عرضــه امتناع
میکننــد و مرتب به فکر افزایش قیمت
هســتند ،اظهارداشــت :میــزان تقاضای
مردم بــرای خرید لوازم خانگی بشــدت
کاهش یافته است .قیمتها به حدی باال
رفته که مردم توان خرید ندارند.
حال با شرایطی که بازار دارد ،برخیها
عنــوان کردنــد که قیمــت لــوازم خانگی
بــا ارز  15هــزار تومــان آزاد میشــود .این
مطلــب از ســوی وزارت صنعت،معدن
و تجــارت تکذیب شــد .اما ماجــرا از این
قرار است که وزارت صنعت با آزادسازی
قیمت لوازم خانگی تولید داخلی با قید
یــک شــرط موافق اســت .قیمت لــوازم
خانگی باید در سامانه  124ثبت شود تا از

«ایران» از نظامهای مالیاتی در کشورهای مختلف جهان گزارش میدهد

شکاف معنادار مالیات ستانی در ایران و جهان
ریحانه یاسینی
خبرنگار

دختــر جوانــی که چند ســالی اســت برای
تحصیــل در کانــادا زندگــی میکنــد،
میگوید«:اینجــا همه چیز بــر پایه مالیات
پیش میرود .بیشترین درآمد دولتهای
توســعه یافته از روی مالیات اســت و انگار
که مردم هم با رضایت مالیات میدهند،
چــون که تأثیــر آن را در زندگی شــخصی و
خدماتــی که دریافت میکننــد ،میبینند.
اینجا که آخر ســال هم دولت حسابرســی
میکنــد و اگر از شــخص کم درآمــد به هر
دلیلی مالیات زیادی دریافت کرده باشــد،
آن را به او برمیگرداند ».هر کس که گذری
به یک کشــور توســعه یافته داشــته باشد،
روایتهاییاینچنینیبرایتعریفکردن
دارد.درایراننیزسالهاستکهکارشناسان
اقتصــادی مختلف بخصــوص مدافعان
اقتصــاد آزاد تأکید دارند که تنها راه عبور از
اقتصاد نفتی و افزایش درآمدهای دولت،
اصالحــات جدی در نظام مالیاتی اســت.
«ایران» به همین دلیل با کنکاش در میان
منابعمختلفنگاهیبهنظامهایمالیاتی
در برخی کشورهای جهان داشته است.
در حال حاضر در ایران نسبت مالیات
به تولید ناخالص داخلی از  4.5درصد در
ســال  91به بیش از  8درصد رسیده است.
مســعود کرباسیان ،وزیر ســابق اقتصاد در
این باره گفته بود« :هر چند ســهم مالیات
از درآمدهــای دولــت افزایــش یافتــه امــا
هنوز با نقطــه مطلوب فاصلــه داریم زیرا
نسبتمالیاتبهتولیدناخالصداخلیدر
کشورهای در حال توسعه حدود  20درصد
اســت ».آخرین گــزارش بانک مرکزی نیز
نشان میدهد که در انتهای سال ،96میزان
درآمد دولت از محل مالیات به  ۱۱۵هزار و

 ۸۴۰میلیارد تومان رسید که نسبت به سال
قبل آن  14.2درصد افزایش داشــته است.
البته برخی برآوردها نشان میدهد که 40
درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران،
هنوزمالیاتنمیدهند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری OECD
راههــای دریافت مالیات ،کشــور به کشــور
تفاوتهای زیادی دارد .در منطقه سازمان
همکاریهای اقتصــادی OECDنیز که در
آن کشــورهای ثروتمنــد و بســیار ثروتمند
عضویــت دارنــد ،نحوه دریافــت مالیات و
درآمدهای مالیاتی تفاوتهای گستردهای
دارد .تــا ســال  2010دانمــارک تقریبــاً 60
درصــد از درآمــد خــود را از طریق مالیات
اشــخاص حقیقــی و شــرکتها به دســت
مــیآورد .در امریــکای شــمالی ،مکزیــک
بیش از نیمی از درآمد خود را از مالیات بر
فروش کاالها و خدمات به دست میآورد
در حالــی کــه ایــن رقــم در ایــاالت متحده
امریکاکمترازیکپنجمکلدرآمدهاست.
در ســطح منطقــهای و محلــی نیــز
الگوهــای مختلفی بــرای دریافت مالیات
وجــود دارد .در حالــی کــه بیشــتر کشــورها
از ترکیبــی از مالیاتهــای دولتــی و محلی
بــرای تأمیــن مالــی دولتهــای محلــی
اســتفاده میکننــد ،ایرلنــد و انگلســتان
منحصــراًبر مالیات بر دارایی تکیه دارند و
ســوئیس تنها از مالیات بر درآمد استفاده
میکنــد .پایــگاه خبــری  OECDدربــاره
تفاوتهــای ایــن چنینی مینویســد«:این
تفاوتهــا انتخابهــای ملــی را در حــوزه
مالیات منعکس میکند ،انتخابهایی که
توســط اولویتهای اقتصادی و اجتماعی
مشخص میشود .نســبت درآمد مالیاتی
بــه کل تولید ملی نیــز توســط دولتها بر
اساس اقتضائات اقتصاد ملیشان تعیین
یشود».
م 

ëëتــاش جهانــی بــرای سیســتم مالیاتی
منصفانهتر،کارآمدتروسادهتر
سیاســتهای مالیاتــی در ســالهای
اخیــر یکــی از پرمناقشــهترین مســائل
اقتصــادی امریــکا بــوده اســت .یکــی از
ترفندهــای انتخاباتــی اصلــی ترامــپ نیز
تغییر سیاســتهای مالیاتی بــود .آخرین
اصالح مالیاتی جدی امریکا به سال 1986
برمــی گــردد و ترامــپ نیز هنوز نتوانســته
اســت اصالحاتــی تــا آن انــدازه جــدی
انجام دهد .به همیــن دلیل پایگاه خبری
کوارتــز بــا بررســی کتــاب «تــاش جهانی
بــرای سیســتم مالیاتی کارآمدتر ،ســادهتر
و منصفانــه تــر» نمونههایــی از موفقیــت
در تغییــر سیســتم مالیاتی در کشــورهای
مختلف را گزارش کرده اســت .بر اســاس
ایــن گــزارش ،دولتمــردان فرانســه افــراد
ســخاوتمندی هســتند .آنهــا  57درصد از
کل تولیــد ناخالــص داخلیشــان را بــرای
توســعه کشورشــان خرج میکننــد .دولت
این هزینههای ســخاوتمندانه را با مالیات
ثروتمنــدان تأمیــن میکند .نــرخ مالیات
بــر درآمــد در فرانســه باالتریــن نــرخ در
تمــام جهان اســت .در ســال  ،2012رئیس
جمهوری وقت فرانسه قول داد که مالیات
بردرآمد ثروتمنــدان را به  75درصد برای
درآمدهــای بیــش از یــک میلیــون یــورو
برســاند .به همیــن خاطر مــردم ثروتمند
فرانســه اعتراضهــای زیــادی داشــتند.
جرارد دیپاردیو ،بازیگر مشــهور به بلژیک
مهاجــرت کــرد و باشــگاههای فوتبــال
حرفهای فرانسه تهدید به اعتصاب کردند.
رایــد ،نویســنده کتــاب مینویســد«:تمام
تجربههــا نشــان میدهــد کــه محدودیت
برای افزایــش نرخ مالیات برای هر دولتی
حتی دولت فرانسه نیز وجود دارد».
نمونه دیگر مربوط به نیوزیلند اســت.
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طرح پیش فروش  53هزار دســتگاه از تولیدات گــروه صنعتی ایران خودرو
از روز ســه شــنبه این هفته (ســوم مهرماه) برپایه کد ملی مشتریان به شیوه
اینترنتــی آغاز و در مدت  6روز اجرا می شــود .به گزارش تســنیم ،مصطفی
خان کرمی معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان این
مطلب اظهارداشت :خودروهای پژو  206تیپ 2و  206تیپ  ،5پژو405جی
ال ایکــس ،ســمند ال ایکــس ،ســورن ای ال ایکس ،رانا ،دنا و وانت آریســان
در این پیش فروش قابل عرضه اســت .وی با اشــاره به شرایط پیش فروش
در ایــن طــرح گفــت :در پیش فــروش ویــژه این شــرکت ،جهــت جلوگیری
از ترافیــک مشــتریان بــر روی وب ســایت فــروش و اتــاف وقــت و ســرعت
بخشیدن به فرآیند ثبت نام ،کد ملی مشتریان بر اساس رقم سمت راست
به شــش گروه تفکیک می شــود و در هر روز فقط مشتریان با کد ملی تعیین
شده می توانند اقدام به ثبت نام کنند.

درصد
کاهش واردات چین از کره شمالی
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بروز تخلف جلوگیری شود .این به منزله
آن نیســت که موضوع قیمتگذاری رها
شده است.
ëëآزادسازی قیمت لوازم خانگی با شرط
وزارتصنعت
رئیــس اتحادیه لوازم خانگــی درباره
ایــن اتفاق که اکنون در دســتور کار دولت
قــرار گرفته اســت ،گفــت :تمام کســانی
کــه میخواهنــد کاالی خود را روانــه بازار
کنند ،باید قیمتهای خود را در ســامانه
 124ســازمان حمایت به صورت شــفاف
اعــام کننــد .بدین جهت بعــد از تولید،
کارخانه  دار مجوز دارد که  15درصد سود
دریافت کند و اگر خدمات پس از فروش
را خــود مجموعه عرضه کنــد 3 ،درصد
دیگر بابت خدمات میتواند سود بگیرد.
ســود توزیــع در صورت گرفتن مســتقیم
کاال از کارخانــه هــم  10درصــد اســت.
اعــدادی کــه قبــل از افزایش قیمــت ارز
هم روال قانونی داشت .وی ادامه داد :با
چنین اقدام و شفافسازی مصرفکننده
هم از قیمت واقعی کاال مطلع میشــود
و ســازمان حمایت هم میتواند نظارت
مســتقیم بر قیمتها داشته باشد .البته
اختــاف قیمت کاالهــای تولیدکنندگان
نبایــد بیــش از  5تا  6درصد بــا هم فرق
داشــته باشــد .یعنــی یــک تولیدکننــده

قیمــت محصــول خــود را یــک میلیون
تومــان اعالم کنــد و تولیدکننــده دیگر با
هدف ســود بیشتر محصولش را دو برابر
کند.
طحانپــور اذعــان داشــت :اتحادیــه
لــوازم خانگــی نگــران وضعیــت بــازار و
تأمیــن نیــاز مــردم اســت لــذا پیشــنهاد
میکنیــم کــه واردات آزاد شــود اما برای
حمایت از تولیدکنندگان داخلی واردات
از کشورهای اروپایی صورت گیرد و چین
مبدأ واردات کاال (لوازم خانگی) نباشــد.
در این میان آنها باید بین  40تا  65درصد
هــم عــوارض گمرکــی پرداخــت کنند و
سود تعریف شــده برای واردکنندگان 17
درصد است .ما به طور متوسط ساالنه به
یکمیلیونلوازمخانگیجهتجهیزیه،
یک میلیون دســتگاه لوازم خانگی برای
تعویــض کهنه بــا نــو و  300تــا  400هزار
دستگاه لوازم خانگی وارداتی نیاز داریم.
ëëدرخواســت افزایــش 300درصــدی در
صنایعبرودتی
علی جمالی رئیــس اتحادیه صنایع
برودتــی ،تهویــه مطبــوع ،لباسشــویی و
قطعــات یدکــی هم بــه «ایــران» گفت:
آزادســازی قیمتها برای تولیدکنندگان
لــوازم خانگی کــه هر روز بــا یک قیمت،
نیاز ارزی خود را تأمین میکنند ،ضروری
اســت ولی اگــر در مــورد خدمــات اتفاق
بیفتد سنگ روی سنگ بند نمیشود.
وی افزود :برخی تولیدکنندگان تا 50
درصد کاهش تولید داشتهاند و این اتفاق
بســیار بدی برای صنعت لــوازم خانگی
اســت .در حــال حاضــر ایــن صنعــت
مشمول قیمتگذاری اســت به گونهای
کــه اتحادیههــا قیمتهــا را مشــخص
میکنند و بعد از آن اتاق اصناف بازبینی
قیمتهــا را انجام میدهد و پــس از آن
قیمتها به تعزیرات و سازمان حمایت
مــیرود .در ایــن راســتا تصــور میکنــم
در صنایــع برودتــی ،تهویــه مطبــوع،
لباسشویی و قطعات یدکی تا 300درصد
شاهد افزایش قیمت باشیم.
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شاخص بورسهای جهانی
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جدول مقایسهای نرخ مالیات نسبت به  GDPو نرخ مالیات بر درآمد در ایران و برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
کشور

مالیات نسبت به تولید
ناخالص داخلی(درصد)

امریکا

26

ایران

8

نرخ مالیات بر درآمد(درصد)
پلکانی 0 ،تا  35درصد

پلکانی 10 ،تا  24درصد

فرانسه
ژاپن
نیوزیلند
سوئیس

45.3
30.7
34.3
44.1

پلکانی 14 ،تا  45درصد
پلکانی 20 ،تا  40درصد
پلکانی 10.5 ،تا  33درصد
نظام مالیاتی پیچیده با تفکیک به گروههای مختلف درآمدی و موقعیتی مانند مجرد ،متأهل و..

عربستان

5.3

تفکیک به شهروند ،خارجی ،بخشهای مختلف کاری نفتی و غیر نفتی ،متغیر از  0تا  85درصد

انگلستان

34.3

کانادا

ترکیه

31.7

25.5

بین کارشناسان مالیاتی توافقی وجود دارد
که دریافت مالیات از فعالیتهای بســیار
زیاد اما با نرخ پایین ،ســادهترین سیســتم
کارآمد مالیاتی است .اقتصاددانان به این
سیاســت  BBLRبــه معنــای «پایگاههای
گســتردهتر و نرخهای پایین تــر» میگوید.
در نظامهــای مالیاتــی ،نیوزیلنــد را رهبــر
 BBLRجهان میدانند .در دهه  ،1980این
کشور تقریباً تمام کدهای مالیاتی نانوشته
و کســری دار را از بین برد .این اصالحات از
نظر سیاسی بســیار چالش برانگیز بود اما
در نهایت بین مردم عامه بســیار محبوب
شــد .چرا که آنها به کشــوری تبدیل شدند
که بــا  17.9درصد پایینترین نرخ مالیاتی
کارگران را در بین ملتهای توســعه یافته
دارنــد .در حــال حاضــر میــزان مالیــات
دریافتی نیوزیلند نسبت به تولید ناخاص
داخلی آن از امریکا بیشتر است.
بــر اســاس گــزارش مجمــع جهانــی
اقتصاد ،در حال حاضر در میان کشورهای
توســعه یافتــه نرخ مالیاتــی که کارگــران و
کارمنــدان میپردازند ،به طور متوســط در
یــک ســال  54درصــد اســت .این نــرخ در
بلژیــک بــا  54درصــد از همــه کشــورهای
دیگربیشتراست.بعدازبلژیکنیزآلمان،

پلکانی 15 ،تا  26درصد

پلکانی 15 ،تا  35درصد
پلکانی 0 ،تا  45درصد

مجارســتان ،فرانســته ،ایتالیــا و اتریــش با
نــرخ مالیاتــی بیــن  47تــا  49درصــد قرار
دارند .در نیوزیلند ،مکزیک ،سوئیس و کره
جنوبی نیز نرخ مالیات بــر درآمد کارگران
و کارمنــدان از همه کمتر و بیــن  17.9تا 22
درصد است.
ëëحرکتکشورهایتوسعهیافتهبهسمت
مالیاتبرمصرفونیرویکار
آخرین گــزارش مالیاتی بانک جهانی
از  190کشــور جهان در سال  2018نیز نشان
میدهــد کــه ژاپــن و نروژ نــرخ مالیــات بر
درآمــد خــود را کاهــش دادهانــد و بلژیک،
فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن و اوکراین مالیات کاری
را کاهــش دادهانــد .ژاپــن در پنجــم فوریه
 ۲۰۱۶الیحهاصالحمالیاتیخودراتصویب
کرد که به موجب آن نرخ مالیات بر درآمد
شــرکتها از  ۲۵درصــد بــه  ۲۳.۹درصــد
کاهشیافت.
امــا بــر اســاس گــزارش معاونــت
بررســیهای اقتصــادی اتــاق بازرگانــی
تهران ،در طبقهبنــدی  OECDمالیات به
پنــج گروه کلــی مالیات بــر درآمد ،ســود و
ســود ســرمایهگذاری ،مشــارکت در تأمین
اجتماعــی ،مالیات بر حقوق و دســتمزد،
مالیات بر دارایی ،مالیات بر کاال و خدمات

منابع :گزارشهای  ،OECDبانک جهانی

م میشــوند .بر این اســاس ،درآمد
تقســی 
حاصل از مالیــات بر ارزش افــزوده ،منبع
اصلــی درآمدهــای حاصــل از مالیــات بر
مصــرف در کشــورهای عضو این ســازمان
بــوده اســت و در حــال حاضر بــه باالترین
ســطح خود از  GDPرسیده و تنها در سال
 2014ســهم آن از مجمــوع درآمدهــای
مالیاتی معادل  20 /1درصد بوده است.
همچنین ایــن گزارش نشــان میدهد
کــه در کشــورهای عضــو  OECDســهم
مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد
اشــخاص از درآمدهــای مالیاتــی طــی 14
سال اخیر بهطور قابل مالحظهای افزایش
یافته اســت؛ در ایران نیز ســهم مالیات بر
ارزش افــزوده از کل درآمدهــای مالیاتی و
ســهم مالیات بر اشخاص حقوقی بخش
غیردولتــی طــی ســالهای گذشــته رشــد
قابلتوجهــی داشــته؛ در حالــی که ســهم
مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی
تغییــر چندانــی نکــرده اســت .براســاس
گــزارش اخیــر ســازمان همکاریهــای
اقتصــادی و توســعه ( ،)OECDبــا تغییــر
ترکیــب مالیاتها به ســمت مالیاتهای
مصــرف و نیــروی کار ،درآمدهای مالیاتی
کشورهایپیشرفتهافزایشیافتهاست.

