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محورهای اصلی بحث

آنشناسیآسیبوایرانفعلیقانونینظامدر(PIT)اشخاصدرآمدبرمالیات❑

انجهدراشخاصدرآمدبرمالیاتوضعالگوهایانواعازیکپارچهتصویریارائه❑

دراساسیهایاستداللارائهوPITالیحهدرگیریتصمیماصلیمحورهای❑

آنخصوص
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محور اول

در نظام قانونی فعلی ( PIT)بر درآمد اشخاص مالیات 
ایران و آسیب شناسی آن
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برایدرآمدکسبابزارهایمناسب ترینازیکیاشخاصدرآمدبرمالیات➢

.استجامعهدردرآمدتوزیعاصالحودولت

ربمالیاتاندکسهمازحکایتایراندرمالیاتیمتغیرهایعملکردارقام➢

تولیدبهآننسبتودارددولتمالیاتیدرآمدهایکلازاشخاصدرآمد

.رسدنمیهمدرصدواحدیکبهداخلیناخالص

ظامناینکهاستآنازحاکیمطالعاتیافته هاینیزتوزیعیاهدافمنظراز➢

بعیضت»نوعیبهبلکهاستنداشتهدرآمدتوزیعبهبوددرنقشیتنهانه

انیکسدرآمدبافرددوکهنحویبهاست؛بودههمنابرابریمقومو«آمیز

استممکنومی دهندمالیاترادرآمدشانازنابرابریشدتبهنسبت های

مراتببهنسبتدرآمد،کمفردیبامقایسهدرباالتردرآمدیبافردی

.بپردازددولتبهمالیاتعنوانبهرادرآمدشازکوچکتری 4
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بهتهبسساختار،ایندر.استتفصیلینوعازایراندردرآمدبرمالیاتنظام
کندمیفرقآنبامالیاتیبرخوردباشد،چهدرآمدکسبمنبعاینکه
نباشد؛یاباشدمشمولاستممکن✓
نباشد؛یاباشدمعافاستممکن✓
تصاعدی؛یاباشدتناسبیآننرخاستممکن✓
نباشد؛یاباشدکسرقابلآنازهزینه ایاقالمازبرخیاستممکن✓
زممستلآنمالیاتپرداختیاشودکسرمنبعدرآنمالیاتاستممکنو✓

.باشداظهارنامهتسلیم

ایراندرمستقیممالیات هایقانونبامنطبقکهساختاراینظاهراز
.هویداستآنبودنآمیزتبعیضاست،
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واستپروندهبرمبتنیفعلیدرآمدبرمالیاتنظامدیگر،سویاز
اظلحبرایپایهمعافیتیاومالیاتمشمولدرآمددرتعدیلیهیچ گونه

.نمی گیردنظردرخانواراندازهوخانواروضعیتنمودن

حقوقدرآمدوباشدداشتهوجودخانواردرشاغلیکفقطاگراولحالتدر❑
روی،1396سالدرمیلیونی2پایهمعافیتکسرباباشدتومانمیلیون4وی

.شدخواهدتومانیهزار200مالیاتمشمولباقیماندهمیلیون2
میلیون2آن هاازیکهردرآمدوباشندشاغلخانوادهاینفرددوهراگر❑

ددرآممجموعآنکهرغمبهکردنخواهندپرداختمالیاتیهیچباشدتومان
.بودخواهدتومانمیلیون4خانوار

دریافتتومانیمیلیون3درآمدیکهروباشندشاغلخانوارفرددوهراگر❑
دربودخواهدتومانهزار200خانواراینماهانهپرداختیمالیاتکلکنند

.استتومانمیلیون6آنهادرآمدمجموعحالی که
درتغییریهیچباشند،نیزفرزنددوصاحبخانوارهااینازیکهراگر❑

قانوندرکهچراگرفتنخواهدصورتآن هامالیاتپرداختمیزان
ادندقرارمدنظربرایتمهیداتیهیچایران،مستقیممالیات های

.استنشدهاندیشیدهخانواراندازهووضعیتدرتفاوت 7



برمالیاتبالقوهپایه هایدرمختلفمشوق هایومعافیت هاوجودهمچنین

تخصیصخوردنبرهمموجبمالیاتیشمولدایرهنمودنمحدودضمندرآمد،

برایصنفیتقاضاهایافزایشدلیلبهمعافیت هاخزشکارایی،نقضومنابع

سایرمالیاتیبارافزایشومالیاتیعدالتنقضمشوق ها،ازبرخورداری

اداریهزینه هایحال،عیندرواستشدهمالیاتمشمولاقتصادیبخش های

رامقرراتوقوانینودادهافزایشرامشوق هاومعافیت هااینمدیریت

.استنمودهپیچیده تر

مذکور،توضیحاتبهعنایتبا
درممستقیهایمالیاتنظامتجدیدساختار

جمعبرمالیاتالگویطراحیوایران
زیادیضرورتواهمیتازاشخاصدرآمد

.استبرخوردار
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محور دوم

ات ارائه تصویری یکپارچه از انواع الگوهای وضع مالی

بر درآمد اشخاص در جهان
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اشخاصهای مالیات بر درآمد انواع سیستم 

سیستم های
مالیاتی 

مالیات بر مجموع 
درآمد

مالیات بر درامد مالیات یکنواخت 
دوگانه
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(CITS)سیستم مالیات بر مجموع درآمد -یک
 هادرآمددیگروکاردرآمدسرمایه،درآمد)درآمدیمختلفمنابعازحاصلدرآمدخالصمالیاتیسیستمایندر

براساس،(مالیاتیآستانه)پایهمعافیتسقفازباالتردرآمدمقادیروشدهتجمیع(مالیاتیمجازکسوراتمنهای
مشابهینرخدرسرمایهدرآمدوکاردرآمدمالیاتکهمعنیاینبه.می شودمالیاتمشمولتصاعدینرخ های
.می یابدافزایشدرآمدبامالیاتیتخفیف هایومعافیت هاارزشومی شوندمالیاتمشمول

:ازعبارتندمالیاتیسیستماینمزایای
استدرآمدیمختلفمنابعازحاصلدرآمدباسیستماینیکسانرفتاردرآمدمجموعبرمالیاتمهممزیتاول،
هاکاروکسبسازماندهیمختلفروش هایودرآمدکسبمختلفروش هایبهنسبتمالیاتبودنخنثیکه

.می دهدنتیجهرا(شرکتیغیروشرکتی)
سادهتصاعدینرخ هایطریقازمؤثریشکلبهرادرآمدهابازتوزیعدرآمد،مجموعبرمالیاتسیستمدوم،

بعمنبهدرآمدیمنبعیکازدرآمدانتقالطریقازمالیاتپرداختازجستندوریسیستمیچنینمی کند،
.دمی کنتأمینرامالیاتیعدالتادراکوعمودیعدالتافقی،عدالتامرهمینومی سازددشواررادیگردرآمدی

هدفمنداجرایبهسیستماینبنابراین.می گیردانجامراحت ترمالیاتیسیستماینطریقازفقراشناساییسوم،
.می کندکمکحمایتیسیاست های

کهستامالیاتیسیستمایناصلیویژگیمالیات،نرخ هایکاهشآنتبعبهومالیاتیپایهگسترشچهارم،
درهکداشتخواهدپیدررامالیاتپرداختازقانونیغیروقانونیفرارمالیاتی،برنامه ریزیانگیزه هایکاهش
مالیاتیفاتتخلکنترلوشناساییبرایمرتبطاجراییهزینه هایکاهشومالیاتیتمکینبهبودبهمنجرنهایت

ارایی،کمالحظاتبرخیدلیلبهکرده انداجراییرادرآمدمجموعبرمالیاتسیستمکهکشورهاییدراما.می شود
وجهتمورداستثناهاومعافیت هابرخیباشددشوارآناندازه گیریودرآمدتعریفکهمواردیدریاوسادگییا

.بگیرندفاصلهمذکورمحضنسخهازاجرادرشدهباعثامرهمینوگرفتهقرار
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(DITS)دوگانهدرآمدبرمالیاتسیستم-دو

:دارداساسیمؤلفهسهسیستماین

با نرخ های درآمد حاصل از کاراوالً 
.تصاعدی مشمول مالیات می شود

ت ها نرخ مالیات بر درآمد شرکثانیاً 
.، یکنواخت استو سرمایه

رده و سوم پایه مالیاتی گستثالثاً
.نرخ های مالیاتی پایین است

یکی از مهم ترین چالش های این سیستم
.برخورد مالیاتی با درآمد مشاغل است

درآمدبرمالیاتمشمولمشاغلدرآمداگر
سرمایهدرآمدشودتصاعدینرخ هایدرکار
درآمدبرمالیاتسیستمبامقایسهدر

ودمی شسنگین تریمالیاتمشمولدوگانه
وپاییننرخبامشاغلدرآمداگرمقابلدر

مشمولسرمایهدرآمدبرمالیاتیکنواخت
مودیصورتایندرشودمالیات
مالیاتاز(آزادشغلصاحب)مالیاتی

خواهدفرارکارازحاصلدرآمدبرتصاعدی
.کرد

الیاتی،منابرابررفتارچنینازجلوگیریبرای
جزءدوبهمشاغلدرآمدکهاستضروری

ازحاصلدرآمدوکارازحاصلدرآمد
.شودتفکیکسرمایه
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(FTS)یکنواختدرآمدبرمالیاتسیستم-سه

دیگرکار،درآمدسرمایه،درآمد)خالصدرآمد هایانواعهمهبرسیستمایندر
.می شودوضعیکنواختمالیاتنرخ(مالیاتقانونیکسوراتمنهایدرآمد ها

مشمولیکسانینرخباسرمایهوکارازحاصلدرآمداینکهبرداردداللتاین
رآمددسطحازمستقلمالیاتیمعافیتمقدارسیستمایندرومی شوندمالیات

.است

تاوباریکفقطبایددقیقاًدرآمدکهاستاینیکنواختمالیاتکلیدیاصل
.شودمالیاتمشمولآنمبدأبهنزدیکاستممکنکهآنجا
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سیستم های مالیات بر درآمد اشخاصمقایسه 

اصول سازگار با اینسیستم  اصول
سیستم مالیات یکنواخت سادگی
سیستم مالیات یکنواخت ییاکار

سیستم مالیات دوگانه اساس درآمد طول عمربر  عدالت عمودی

ددرآممالیات بر مجموع سیستم  اساس درآمد سالیانهبر 
سیستم مالیات دوگانه اساس درآمد طول عمربر  عدالت افقی

د سیستم مالیات بر مجموع درآم
مالیات یکنواختسیستم 

بر اساس درآمد سالیانه

دمالیات بر مجموع درآمسیستم  عدالت افقی و عمودی  بر اساس ترکیب درآمد
دوگانهسیستم مالیات  حصول درآمد کافی در یک محیط رقابت بین المللی

سیستم مالیات یکنواخت کاهش هزینه اجرایی
سیستم مالیات یکنواخت کاهش هزینه تمکین مالیاتی

دمالیات بر مجموع درآمسیستم 
سیستم مالیات یکنواخت 

بین منابع مختلفدرآمدجلوگیری از انتقال 
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15کشور،130میاناز2018-2017سالدرکهاستآنازحاکیدرآمدبرمالیاتنظامبررسی
درکشور31دردرآمدجمعبرمالیاتنظام.نموده اندانتخابرایکنواختدرآمدبرمالیاتنظامکشور
.هستنددوگانهدرآمدبرمالیاتنظاممجریکشور84نهایت،درواستپیاده سازیحال
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محور سوم

و ارائه PITمحورهای اصلی تصمیم گیری در الیحه 

استدالل های اساسی در خصوص آن
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کدام یک از الگوهای مالیات بر مجموع درآمد مبنای 1.
تدوین پیش نویس الیحه قرار گرفته اند؟

➢ Comprehensive Income Tax

➢ Dual Income Tax

➢ Flat Income Tax
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محور اول



جریمکشورهایتجربیاتومالیاتیسیستم هایازیکهرمزایایومعایببهنظر•
شدهپیشنهاددرآمدمجموعبرمالیاتنظامالیحهایندردرآمد،برمالیاتنظام
.است

.استشدهشناساییمؤدیاندرآمدیمنابعتمامیاوالً•
یا)قبولقابلهزینه هایگردید،مشخصفردناخالصدرآمدهایآنکهازپس•

شدهرکسناخالصدرآمدهایاینازمازاد،معافیتوپایهمعافیت،(استانداردکسورات
جدولیکقالبدرسپسومی شودمشخصفردمالیاتمشمولدرآمدمقدارو

.می گرددمالیاتمشمولتصاعدینرخ هایساختاربامالیاتی

:ازعبارتندانتخابایناصلیدالیل
عمودیوافقیعدالتبهتررعایت❖
زاممانعتودرآمدکسبمختلف هایروشبهنسبتمالیاتبودنخنثی❖

مالیاتیآربیتراژ
حمایتیسیاست هایهدفمنداجرایبهکمک❖
مالیاتیتمکینبهبود❖
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محور دوم

شخص یا خانوار؟ : مؤدی کیست1.

معیارهای مزیت نسبی نظام های شخص محور و 2.
خانوار محور کدام است؟

آیا امکان نزدیک کردن این دو نظام به هم وجود 3.
دارد؟

برخورد الیحه با این موضوع چگونه بوده است؟4.
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دوهبشخص.استاشخاصازستانیمالیاتدرمهممسائلازیکیشخصتعریف
:استتعریفقابلصورت

.گیردقرارمالیات ستانیمبنایمی کندکسبدرآمدکهفردیهر-1

براساستنهامالیاتوکندمیتکمیلرامالیاتیاظهارنامهفردحالتایندر
.گرددمیمحاسبهاوخوددرآمدهای

.شودتعیینمالیات ستانیواحدخانواده،-2

براساسمالیاتوکنندمیگزارشراخوددرآمدهایمردهموزنهمحالتایندر
مالیاتپرداختخصوصدرنیزفرددوهرگردد،میمحاسبهخانوادهدرآمدمجموع

.مسئولند

کیکدامنهایتدرواندکدامگزینهدوقوتوضعفنقاطکهاینجاستسوال
گیرد؟قراراستفادهموردباید



21

یمالیاتساختاردومقایسهدر
وکاراییشاملمهممحوردو

دروهستندمطرحبرابری
مبحثدونیزخانوارسمت
وازدواجشاملاهمیتحائز

.شوندمیفرزند

سازیپیادهدرهمچنین
تسهولمبحثمالیاتی،نظام
خاصیاهمیتازنیزاجرا

.استبرخوردار

محورهای 
اصلی

کارایی

ازدواج

برابری

فرزند
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موردکهکشوری130میاندر✓
گرفته اندقراربررسی

اظهارنامهارائهکشورششتنها❑
کرده اندالزامیرامشترک

متأهلمودیانبهکشور21❑
خوداظهارنامهکهداده انداختیار

منفردیامشترکصورتبهرا
.کنندارائه

درصد79حدودکهکشور103❑
رابررسیموردکشورهایاز

مالیاتینظاممی دهندتشکیل
.برگزیده اندرافردمحور

خانواده محورفرد محورویژگی ها

✓کارایی

✓برابری

(در بیشتر موارد)✓انگیزه ازدواج

انگیزه 
فرزندآوری

--

انگیزه اشتغال
زنان

✓

✓سهولت اجرا

ستانیمالیاتواحدهایقوتوضعفنقاط



تصمیم اتخاذ شده در الیحه

الیاتمنظاممجریکشورهایتجربیاتاوالًاینکهبهعنایتبا
وندمی کحمایتفردبرمبتنیمالیاتیسیستمازدرآمدبر

برنیمبتکهمالیاتیسیستمنظری،مبانیاساسبرثانیاً
درکاراییهدفمی تواندبهتر،«خانوار»نهواست«فرد»

جملهازنیزاجراسهولتثالثاًونمایدتأمینرااقتصاد
درلذامی باشدفردمحورمالیاتیسیستماساسیمزیت های

دهشتنظیمفرداساسبرمالیاتیواحدپیشنهادی،الیحه
ایزتمپایه،معافیتهایواستانداردکسوراتدرچندهر.است
.استشدهلحاظخانوارمیان
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چرا؟واستکسرقابلهاییهزینهچه1.

برابردراستانداردکسوراتازاستفادهمزیت2.
بالعکس؟وچیستخاصکسورات

چیست؟هامعافیتتنظیممبنای3.

تهگرفقرارمبناالگوکدامالیحهنویسپیشدر4.
است؟

24

محور سوم



می توانمختلفکشورهایمالیاتیقوانینبهتوجهبا•
قسیمتزیرکلیگروهدوگروهبهرامالیاتیواعتبارمعافیت ها،کسورات

:کرد
:استاندارد-الف•

پایهمعافیت✓

استانداردکسورات✓

استاندارداعتبارات✓

:موردی-ب•

درآمدیهایپایهازبرخیمعافیت✓

کسرقابلهزینه های✓
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معافیت پایه و کسورات استاندارد

26

:جهانکشور125مجموعاز

پایهمعافیتازکشور56✓

شخصیاستانداردکسوراتازکشور48✓

انفرزندوهمسرازایبهاستانداردکسوراتازکشور32✓

نگاپورسپورتوریکو،گینه،گابن،فرانسه،شامل)کشور6✓
ابزارسههرازهم زمانطوربه(تایلندو

ازایبهاستانداردکسوراتازهم زمانبه طورکشور27✓
شخصیاستانداردکسوراتوفرزندانوهمسر

وشخصیاستانداردکسوراتازهم زمانبه طورکشور13✓
پایهمعافیت

کسوراتوپایهمعافیتازهم زمانبه طورکشور8✓
فرزندانوهمسرازایبهاستاندارد

یمالیاتسیستمدررازیانجبرانهمکشور92.کنندمیاستفاده
.اندگنجاندهخود
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هزینه تحصیل درآمد در مشاغل آزاد

نشستگیهزینه های مربوط به برنامه های تامین اجتماعی و صندوق های باز

هزینه مربوط به درمان و بیمه های درمانی 

هزینه و مشوق های تحصیلی

سود پرداختی بابت وام مسکن

هزینه های مرتبط با کار

هزینه های مربوط به بیمه های عمر

پرداختی بابت طالق

هزینه های قابل کسر: کسورات

27



کسورات و معافیت های پیشنهاد شده در الیحه
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گزینهدومالیاتیمؤدی
گزینهدر.داردپیش رو

ارائهبامی تواندویاول،
مبالغمعتبر،اسناد

حقبابتشدهپرداخت
مخارجدرمان،بیمه

کهمبالغیبرمازادپزشکی
است،بیمهپوششتحت

هزینهآموزشی،مخارج
اقساطمسکن،اجاره

شدهدریافتتسهیالت
واحداولینخریدبرای

هبراآننظایرومسکونی
قبولقابلهزینهعنوان

ناخالصدرآمدازمالیاتی
هگزیندر.نمایدکسرخود
هارائمعتبراسناداگردوم،
برعالوهمی تواندنکرد

مازاد،وپایهمعافیت
بهاستانداردیکسورات

فرزندانهمسر،خود،ازای
پوششتحتافرادسایرو
ناخالص اشدرآمدازرا

.کندکسر

مالیاتیعدالتراستایدر
آندبعوخانواروضعیتمی بایستی

نظردرپایهمعافیتاعطایدررا
شخصراستا،همیندر.گرفت
هپایمعافیتیکازمی تواندمؤدی

ازایبهسرانهدرآمددرصدی30
20پایهمعافیتیکخودش،
(همسرانیا)همسربرایدرصدی

همسرسرانهدرآمدآنکهشرطبه
درصد50ازکمتر(همسرانیا)

وفرزندانباشد،سرانهدرآمد
ازهاندبهمؤدیبهوابستهنوادگان

فرزندانسرانه،درآمددرصد15
درصد25میزانبهناتوانومعلول
اجدادوپدرومادرسرانه،درآمد
یاسال60کهمؤدیهمسریامؤدی
ازرکمتدرآمدیودارندسنبیشتر

دارندسرانه درآمددرصد50
سرانه،درآمددرصد15معادل
تحتکهاقوامییابرادروخواهر

هآنکشرطبههستندمؤدیحمایت
ونباشدسال60تا20سن شان
درآمددرصد50ازکمتردرآمدی

15معادلباشندداشتهسرانه
گرددبهره منددرصد

سمتبهحرکتراستایدر
سیستمشدنعادالنه تر

بهنیزمواردیمالیاتی،
مازادمعافیتعنوان

مثالً .استشدهپیشنهاد
هرومؤدیهمسر،مؤدی

بهوابستهاشخاصازیک
سال70ازبیشکهوی
معادلباشندداشتهسن

سرانه،درآمددرصد10
آن هابهمازادمعافیت

درهمچنین. گیردتعلق
زنیکصورتی که
هبباشدخانوارسرپرست

ایهپمعافیتازنیمیاندازه
مازادمعافیتمربوط،
بهاین،برعالوه.بگیرد

6ازکمترفرزندهرازای
ایهپمعافیتاندازهبهسال

مازادمعافیتفرزندان،
،فرزندهرازایبهوبگیرد

هاندازبهدومفرزندازبعد
فرزندان،پایهمعافیت
.دکندریافتمازادمعافیت
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براکت های )الگوهای تنظیم بازه های درآمدی 1.
و نرخ های مالیاتی چگونه است؟( مالیاتی

دالیل استفاده از الگوهای مختلف تنظیم جدول2.
مالیاتی چیست؟

در پیش نویس الیحه چگونه عمل شده است؟3.

30
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 آوریجمعومؤدیانتمکینتعیین کنندهاصلیعواملازیکیمالیات،نرخ های•

د؛می دهقرارتأثیرتحتمنظردوازنیزرامؤدیاناقتصادیرفتارواستمالیات

فراغتوکاربینانتخاب؛نخست*

.می سازدمتأثرراپس اندازومصرفبینانتخاب؛دوم*

ظورمنبهدولتسیاستگذاریبرایعالمتینیزمالیاتیبراکت هایونرخ هاجدولطراحی

مالیاتیبراکت هایونرخ هاجدولاستالزملذا.می سازدمنعکسرادرآمدیبازتوزیع

.باشدعادالنهوکاراالمقدورحتیکهشودطراحی
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ازشتریبینسبتاًسهمداردباالتریدرآمدکهفردیکهاستآنمستلزمعدالتاصل•

:استدستیابیقابلطریقدوازهدفاین.بپردازدمالیاتعنوانبهرادرآمدش

؛ طراحی یک حد معافیت پایه باال نخست•

.؛ وجود نرخ های نهایی مالیاتی باالدوم•

اتیمالیشبکهازخارجرامؤدیاناززیادیشمارباال،پایهمعافیتحدیکوجودالبته

یمالیاتنهایینرخ هایدرآمد،ایجادهدفباتامی یابدضرورتبنابراین.می داردنگه

تصادیاقرفتاردرباالترینسبتاًاخاللبهمنجراقداماینچندهر.نمودطراحیراباالیی

.می کندتشدیدراناکاراییومی شودمؤدیان
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هبرااضافه ایمالیاتیباراگرشدخواهدمواجهاخاللبامالیاتیجدولعدالتهمچنین•

Bracketیا«براکت خزش»دلیل Creepکهچرا.کندتحمیلتورمسبببهدرآمدی

یمالیاتبراکت هایبهاسمی اشدرآمدهایافزایشدلیلبهراشخصیکاستممکن

یاودباشماندهباقیثابتاستممکنحقیقی اشدرآمدحالی کهدربکشاندباالتری

Fiscalیا«مالیکشش»بهپدیدهایناز.نکندتغییریحتی Dragاستمنتسبنیز.
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زیرمواردکهاستضروریمالیاتینرخ هایجدولطراحیدراساس،اینبر•
:شوندتضمین

وازنتیکاینکهیعنی،باشدمتوسطیسطحدربایدپایهمعافیتحد•
راییاجهزینه هایدرآمدی،سطحپایین تریندرمالیاتیبدهیبینمناسبی

.باشدداشتهوجودمؤدیانکوچکترینتمکینبارومالیاتجمع آوری
طوربهمؤدیان،بهباکیفیتخدماتارائهبرایمالیاتیادارهتوانمندی

.دهدقرارتأثیرتحترامعافیتحدبرایانتخابمی تواندمعنی داری

تادباشبزرگنسبتاًآن هادامنهواندکبایدمالیاتیطبقاتتعداد•
.سازدحداقلرابراکت هاخزشازناشیاختالالت

فتارراختالالتتاباشدمتوسطبایدنیزمالیاتینهایینرخحداکثر•
.دهدکاهشرامالیاتیفراربهآن هاتمایلومؤدیاناقتصادی
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تجربیات کشورها در خصوص پیاده سازی سیستم 
مالیات بر جمع درآمد
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براکتها
وداردوسیعیدامنهدرآمدیبراکت هایتعداد:اولمشاهده

نظاممجریکشورهایدردرآمدیبراکت هایتعدادمتوسط
.استعدد5/5درآمد،جمعبرمالیات

صفرنرخباکشور14دردرآمدیبراکتنخستین:دوممشاهده
یلی،شاسترالیا،ازعبارتندکشورهااینکهمی شودمالیاتمشمول
میانمار،مالزی،ماالوی،کوزوو،اکوادور،افغانستان،وفرانسه

پایهمعافیتدامنه.تایلندتانزانیا،سنگاپور،پاراگوئه،نو،پاپوآگینه
کشوربرایدالر14640تاتانزانیاکشوربرایدالر87محدودهدر

کشور14درپایهمعافیتاینسادهمیانگین.می گیردقرارسنگاپور
میانگین،OECDعضوکشورسهدرکهاستدالر6036مذکور
5445کشورهامابقیدرودالر8203حدودپایهمعافیتساده
پایهمعافیت،OECDکشورسهدرآنکهرغمبه.می باشددالر

کشورهایدراستکشورسرانهملیدرآمدیک سومحدود
برای0/1ازونیستاستخراجقابلمشخصیقاعده،OECDغیر

.استنوساندرپاراگوئهبرای4/9تاتانزانیا
دردرآمدیبراکتباالترینبرمشخصیمنطق:سوممشاهده
سرانهدرآمدبرابر5حدوداًواستحاکمOECDعضوکشورهای

.می باشدکشورها
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براکت ها؛طراحیدر
.باشدعدد5الی4طبقاتتعدادحداکثراوالً-

ازمعافیتمحدودهکهاولبراکتثانیاً
ازکمترمی سازدمنعکسرادرآمدبرمالیات

اً ثالث.نباشدکشورسرانهدرآمددرصد50
برابر5ازکمتردرآمدیبراکتباالترین

.نباشدسرانهدرآمد
:براکت هابرایمتناظرنرخ هایطراحیدر
10استبهترمعافیتازبعدنرخاولیناوالً-

20مالیاتینرخمتوسطثانیاً.باشددرصد
مالیاتینرخباالترینرابعاً.باشددرصد

.باشددرصد30حداکثر

«براکتیخزش»پدیدهبروزازممانعتبرای-
هتوجبابراکت هادرمندرجارقامکهاستضروری

افزایشکشورها،قوانیناکثردرکه)تورمبه
قرارعملمالکمصرف کنندهقیمتشاخص

نآدیگرراهکارالبته.گردندتعدیل(می گیرد
هساالنجاریسرانهدرآمدبهرابراکت هاکهاست

ابموازاتبهاسمیمتغیراینکهنمودمتصل
ازینیلذامی کندتغییرقیمت ها،شاخصافزایش

.داشتنخواهدوجودتعدیلبه

هانرخ
بیندرغیرصفرمالیاتینرخپایین ترین:اولمشاهده
وسیعیطیفدرآمدجمعبرمالیاتنظاممجریکشورهای

گویاندردرصد28تاکنگوجمهوریدردرصد1ازودارد
درغیرصفرمالیاتینرخپایین ترینمیانگین.استشدهکشیده
اینکهاستدرصد9/7مجموعهاینکشورهایتمامی

درصد10/2بهOECDزیرمجموعهکشورهایبرایمیانگین
.می یابدافزایش

31/3میانگینداراینیزمالیاتینرخباالترین:دوممشاهده
عضوکشورهایبرایدرصد38/8وکشورهاتمامیبرایدرصد

OECDرباالتبودنتصاعدیدرجهازحاکیتفاوتاین.است
.داردOECDکشورهایدردرآمدمجموعبرمالیاتنظام

وپاراگوئهبرای)درصد10دامنهدرنیزمالیاتینرخباالترین
وسانن(فرانسهاسترالیا،انگلستان،برای)درصد45تا(کوزوو

.می کند
ایکشورهازیکهردرمالیاتینرخمیانگین:سوممشاهده

جهیتوقابلپراکندگینیزدرآمدجمعبرمالیاتنظاممجری
برایدرصد35تاکوزووبرایدرصد5/5محدودهدرودارد

مالیاتینرخ هایمیانگینسادهمتوسط.می گیردقرارانگلستان
حدود(OECDعضوکشورهایاحتساببا)کشورهاکلبرای
درصد25بربالغOECDعضوکشورهایبرایودرصد20

.می باشد
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یاتیمالارائه شده در الیحه درباره ساختار نرخ و براکت های پیشنهادهای 
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30منفینرخباسرانهدرآمددرصد70بافرددرآمداختالف

درصدصفرنرخباسرانهدرآمددرصد100تا70

درصد16نرخباسرانهدرآمدبرابر2تا1-

درصد20نرخباسرانهدرآمدبرابر5تا2-

درصد25نرخباسرانهدرآمدبرابر10تا5-

درصد30نرخباسرانهدرآمدبرابر10مازادبهنسبت



با تشکر از حسن توجه شما
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