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 مقدمه
وزارت اقتصاد در دوران طیب نیا دورانی نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت؛ وزیر محجوب دولت تدبیر و امید که در
جایگاه مدیریت نهادهای کالن اقتصادی کشور مانند بانکها ،بورس ،بیمهها و گمرک قرار داشت ،در برخی موضوعات
مانند روند خصوصیسازی با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت ،اختالفنظرهای عمیقی داشت و لب به اعتراض گشود.
هرچند که اعتراض طیبنیا اثر قابلتوجهی در اصالح روند کُند خصوصیسازی در دولت یازدهم نداشت.
در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی وزیر کمحاشیه دولت یازدهم که برخی فعاالن بخش خصوصی به او لقب
«شاگرداول کابینه» را دادند ،کارنامه درخشانی نداشت .بهرغم فعالیتهای «سازمان سرمایهگذاری و کمکهای
اقتصادی و فنی ایران» (از زیرمجموعههای وزارت امور اقتصادی و دارایی) میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای
 92تا  94کاهش یافت و در سال ( 95نخستین سال بعد از اجرای برجام) نیز رقم سرمایهگذاری خارجی با افزایش
اندک  3.3میلیارد دالری مواجه شد.
در کنار توصیفات فوق نباید از قدمهای نسبتاً خوب و قابلقبول وزارت اقتصاد درزمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و
نظاممندسازی فعالیتهای گمرکی چشم پوشید .با تالش یاران وزارتخانه درآمدهای مالیاتی در سال  95نسبت به سال
 ،92بیش از دو برابر گردید .همچنین با استقرار سامانه جامع امور گمرکی درآمدهای گمرکی تقریباً  2.5برابر شد؛ این
افزایش درآمد در حالی رخ داد که حجم تجارت خارجی در سال های اخیر کاهش نسبی پیدا کرد .از دیگر مزایای
سامانه مذکور ،تقلیل چشمگیر زمان فرآیندها و حذف قابلتوجه زمینههای بروز تخلف بود .از این حیث میتوان گفت
که حمایت از استقرار سامانه جامع گمرکی «پاداشی ارزشمند» را نصیب دولت نمود.
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 اقدامات
راهاندازی و تکمیل سامانه جامع گمرکی
بی شک یکی از اقدامات برجسته وزارت اقتصاد ،یکی از اقدامات تحسینبرانگیز وزارت اقتصاد در  4سال اخیر راهاندازی
سامانه جامع گمرکی و مکانیزه کردن امور تجارت فرامرزی است .با رونمایی این سامانه در سال  12 ،193خدمت
گمرکی بهصورت الکترونیکی ارائه میشود که مهمترین آن ایجاد پنجره واحد تجاری 2است؛ به صورتی که تمامی
دستگاههای مرتبط با امر تجارت ،از طریق بستر یکپارچه تبادل اطالعات ،مجوزهای الزم را بهصورت الکترونیک با
گمرک مبادله میکنند .برخی دیگر از قابلیتهای این سامانه که کمک شایانی بهسالمت اداری و از بین بردن زمینههای
فساد در این حوزه کردهاند عبارتاند از:
 ایجاد واحد کارشناسی مجازی بهمنظور قطع ارتباط میان کارشناس و اربابرجوع و همچنین انجام تمامی مکاتباتفیمابین بازرگانان و سازمان گمرک بهصورت الکترونیکی3
 -راهاندازی و تکمیل سامانه آنالین ارزش کاال

4

 -ارسال آنالین اطالعات کارتهای بازرگانی به سازمان امور مالیاتی جهت پرداخت مالیات واردات

5

 اجرایی کردن پروژه درب خروج هوشمند؛ بهطوریکه تا فرایندهای گمرکی کاال به پایان نرسیده باشد ،آن کاال امکانخروج از گمرک را ندارد
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 -اختصاص کیف پول الکترونیکی به تجار و امکان برداشت از آن بدون نیاز به حضور تاجر

7

همچنین انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههای گمرکی بهمنظور تبادل اطالعات گمرکی و تجاری با کشورهای مختلفی
همچون روسیه 8و ویتنام ،9منجر شده است ت ا این مجموعه ،اشراف خود بر صادرات و واردات کاال را تکمیل نماید.
راه اندازی این سامانه عالوه بر ارائه خدمات الکترونیکی ،مزایای جانبی چشمگیری نیز داشته است که ازجمله آنها می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1کاهش زمان تشریفات واردات از  26روز به  3روز و برای صادرات از  7روز به  1روز .با این کار به میزان  23درصد
در هزینه تجارت خارجی صرفهجویی میشود.10

 1پایگاه اطالعرسانی وزارت اقتصاد ،کد خبر123000986 :
 2خبرگزاری خانه ملت ،کد خبر326699 :
 3خبرگزاری مهر ،کد خبر4036210 :
 4خبرگزاری میزان ،کد خبر273464 :
 5خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95061711351 :
 6باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر5878738 :
 7روزنامه آسیا ،کد خبر197321 :
 8خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95071308268 :
 9مرکز پژوهشهای مجلس ،کد خبر1027794 :
10خبرگزاری میزان ،کد خبر274324 :
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 .2افزایش درآمدهای گمرکی باوجود کاهش میزان ارزش واردات .این موضوع در جدول  1نیز قابلمشاهده است.
جدول  -1مقایسه درآمدهای گمرکی و حجم واردات از ابتدای راهاندازی سامانه جامع گمرکی
واردات

درآمد گمرکی

درصد رشد نسبت

(میلیارد دالر)

(میلیارد تومان)

به سال پایه 91

1391

53451

7640

-

1392

49709

8040

%5

1393

53569

13341

%75

1394

41490

11567

%51

1395

42280

18190

%138

سال

 .1افزایش کشف قاچاق .در این زمینه گمرک اعالم نمود که کشف قاچاق در یازده ماه سال  95به نسبت سال قبل،
رشدی  56درصدی را تجربه نموده است.11
 .2بهبود  18رتبه ای ایران در شاخص لجستیک گمرکی .رتبه ایران در این زمینه از  114در سال  2014به  96در
سال  2016ارتقا یافت.12

اجرای طرح خزانهداری الکترونیک

13

خزانه ،محل تمرکز کلیه درآمدها و مبدأ توزیع کلیه هزینههای دولت است .دولتها برای تنظیم مدیریت درآمدها و
هزینههای خود از روالهای خزانهداری استفاده میکنند .یکی از اقدامات اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول
 4سال اخیر ،استقرار سیستم خزانهداری الکترونیک بوده است .بر اساس این سیستم ،دستگاههای اجرایی در سطح
ملی و استانی و بخشهای مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانههای الکترونیکی به خزانه کل متصل میشوند.
نتیجه این امر ،دقت نظر و سرعت در انجام عملیات مالی ،کاهش فرآیند و همچنین شفافسازی دریافت و پرداخت،
نظارت برخط بر حسابهای بانکی دولت ،هوشمند سازی و انضباط مالی خواهد بود.14
توضیح بیشتر اینکه در سازوکار خزانه داری فعلی ،درآمدهای عمومی و اختصاصی ،پس از واریز به یک حساب بانکی
بهعنوان حساب رابط بهحساب تمرکز وجوه عمومی و اختصاصی نزد بانک مرکزی منتقل میشود .در طرح خزانهداری
الکترونیک قرار است حسابهای رابط درآمدی در بانکهای کشور حذف شود و وصول و پرداختهای دولتی بهطور

11خبرگزاری صداوسیما ،کد خبر1523235 :
12خبرگزاری مهر ،کد خبر3884705 :
 13این طرح با همکاری بانک مرکزی ،در حال اجرا است .در گزارش بانک مرکزی در قسمت انتقال حسابهای دولتی این طرح ،اشاره شد.
 14خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82452845 :
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مستقیم از حسابهای خزانهداری نزد بانک مرکزی صورت گیرد .15البته علیرغم اهمیت این پروژه ،از میزان پیشرفت
قسمتهای مختلف آن هنوز گزارش مدونی منتشر نشده است.16

افزایش درآمدهای مالیاتی
بیشک یکی از نقاط برجسته و قابلتوجه در حوزه وزارت اقتصاد ،افزایش درآمدهای مالیاتی است .درآمدهای مالیاتی
دولت از  49هزار میلیارد تومان در سال  ،92به  101هزار میلیارد تومان در سال  ،95رسیده است .17با رجوع به
آمارهای بخش مالیات مشاهده میشود که بیشترین افزایش درآمد مالیاتی ،مربوط به سال  93بوده که در آن کل
درآمد مالیاتی کشور به حدود  70هزار میلیارد تومان رسیده است .در نمودار شماره  ،1میزان درآمدهای مالیاتی ساالنه
مشاهده میشود.
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نمودار  -1مقادیر اسمی درآمدهای مالیاتی

افزایش درآمدهای مالیاتی در دوره  4ساله بهطور عمده ناشی از دو امر بوده است:
-

درآمدهای گمرکی از  8هزار به  18هزار میلیارد تومان افزایشیافته است.

-

درآمدهای در سرفصل مالیات بر کاالها و خدمات از  13.5هزار میلیارد تومان به  33.5هزار میلیارد تومان رسیده
است .در این سرفصل نیز ،مالیات بر ارزشافزوده از  10هزار میلیارد تومان در سال  92به حدود  25هزار میلیارد
تومان در سال  ،95رسیده است.

در نمودار زیر میزان درآمدهای مالیاتی دولت در دو سال  92و  ،95مشاهده میشود.
در اینجا ،نمودار درآمدهای مالیاتی را بیاور .بهصورت مقایسهای بین دو سال  92و  95بیاور.

 15خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82178725 :
 16خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95120805111 :
 17آمارهای این بخش از نشریه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بخش آمارهای مالی و بودجه استخراجشده است .منبع :بانک مرکزی
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علیرغم تالشهای صورت گرفته برای افزایش درآمدهای مالیاتی اما اصناف و مشاغل همچنان مالیات کمتری را به
نسبت سایر انواع مالیاتی پرداخت میکنند .مالیات پرداختی از جانب اصناف از  2100میلیارد تومان در سال  92به
 3900میلیارد تومان در سال  95رسیده است .ذ کر این نکته ضروری است که سهم مشاغل از تولید ناخالص داخلی
برابر با  33درصد است اما سهم مالیات پرداختی از این قشر از کل مالیاتهای مستقیم برابر با  4.2درصد است .این
موضوع نشان میدهد بخش مشاغل ،همچنان ظرفیت باالیی در مالیاتدهی دارد.18

برخورد با پدیده فرار مالیاتی
بهطورکلی آمار فرار مالیاتی در کشور متناقض است .به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی ،تخمینها در این زمینه در
حدود  13الی  30هزار میلیارد تومان در سال است19؛ اما درجایی دیگر ،معاون همین سازمان با اعالم رقمی بین 120
تا  130هزار میلیارد تومان برای فرار مالیاتی ،آمار متفاوتی را در این زمینه بیان کرد.20
باوجوداین مباحث ،در  4سال گذشته ،سازمان امور مالیاتی نتوانسته است با پدیده فرار مالیاتی بهطور گسترده مقابله
کند .تا جایی که بنابر آخرین آمار در سال  ،95با ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی 77 21نفر که هیچ
پرونده مالیات نداشتند شناسایی شدند و با این کار فقط  990میلیارد تومان از دهها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
کشف شده است.22
اقدام دیگر این سازمان ،قرار دادن  2500شرکت در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی بهمنظور کنترل بیشتر بر آنها
بود .23باوجوداین اقدامات ،اخبار منتشره همچنان از تداوم بروز پدیدههایی از قبیل ثبت شرکتهای صوری ،کارتهای
بازرگانی صوری ،صدور فاکتورهای صوری و همچنین حسابهای اجارهای 24حکایت دارد که خود بستر را برای فرار
مالیاتی محقق مینماید.25
بررسیها نشان میدهد بیشترین فرارهای مالیاتی م توجه اقشار پردرآمد جامعه است .به گفته نیلی ،مشاور اقتصادی
رئیسجمهور ،در حال حاضر دهک دهم جامعه فقط  3درصد از درآمد خود را بهعنوان مالیات اخذ میپردازد؛ حالآنکه
این دهک استحقاق اخذ مالیات حداقل  10درصدی از درآمد خود دارد.26

 18مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش 15218 :و همچنین مراجعه به گزارش تحلیل مالیات بر درآمد مشاغل از سازمان امور مالیاتی شود.
 19تسنیم ،کد خبر1098377 :
 20تسنیم ،کد خبر762826 :
 21ریسک نیوز ،کد خبر116772 :
 22پایگاه خبری ایبنا ،کد خبر49420 :
 23پایگاه اطالعرسانی وزارت اقتصاد ،کد خبر18105 :
 24خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95081107623 :
 25پایگاه خبری اقتصاد نیوز ،کد خبر120106 :
 26اقتصاد آنالین ،کد خبر179915 :
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یکی از دالیل وجود فرار مالیاتی ،عدم راهاندازی طرح جامع مالیاتی است .هرچند که مسئوالن وزارت اقتصاد و متصدیان
امور مالیاتی ،اجرای این طرح را در سالهای اخیر در زمانهای ارسال الیحه بودجه به مجلس ،وعده دادهاند ،اما تاکنون
این طرح اجرانشده است .گفتهشده است تا  2سال دیگر این طرح به بهرهبرداری میرسد.27

رصد تراکنشهای بانکی مشکوک
رئیس سازمان امور مالیاتی در اردیبهشتماه سال  ،95بخشنامه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک 28را به
بخشهای مختلف سازمان امور مالیاتی ابالغ کرد 29.هدف از این بخشنامه ،ردیابی و بررسی معامالت و عملیات مشکوک
به پولشوئی عنوان شد .بنا به گفته تقوی نژاد ،رئیس سازمان امور مالیاتی تا ابتدای اردیبهشتماه  3300 ،96میلیارد
تومان مالیات از محل کشف و شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی وصول شده است.30

تقسیط بدهی مالیاتی اصناف و شرکتهای کوچک و متوسط
در سال  ،94با توجه به رشد اقتصادی  -3.1درصدی بدون نفت و همچنین رشد  -4.6درصدی بخش صنعت،31
بنگاه های تولیدی دچار زیان شده و به همین دلیل ،مالیات عملکرد این گروه با تعویق مواجه شد .در این راستا اتاق
بازرگانی تهران ،دو پیشنهاد به سازمان امور مالیاتی ارسال نمود .یک پیشنهاد در رابطه با قطعی کردن رقم مالیاتی
اظهارشده از جانب واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود 32که این پیشنهاد از جانب ستاد اقتصاد مقاومتی به سازمان
امور مالیاتی ابالغ گردید و موردپذیرش قرار گرفت .33پیشنهاد دوم اتاق بازرگانی به تقسیط مالیاتی بنگاههای تولیدی
برای سالهای  94و  95اشاره داشت .34این اقدام اگرچه یک حرکت مثبت قلمداد میشد اما در مسیر اجرا با موانعی
روبهرو گشت؛ زیرا علیرغم تأکید سازمان امور مالیاتی مبنی بر بخشش جرائم دیرکرد ،برخی ادارات استانی مالیات،
بهصورت سلیقهای و دلخواه ،بخشش جرائم را اجرایی نکردند.35

در نظر گرفتن مالیات برای فروش اولین واحدهای نوساز منازل مسکونی
یکی از اقداماتی که در  4سال اخیر ،از اقدامات بحثبرانگیز سازمان امور مالیاتی بهحساب میآید ،تصویب بخشنامه
مالیات بر ساخت و فروش مسکن در خردادماه سال جاری است .36این بخشنامه در راستای ماده  77قانون مالیاتهای

 27خبرگزاری مهر ،کد خبر4023480 :
28

منظور از تراکنش های مشکوک بنا به تعریف دستورالعمل شناسایی معامالت مشکوک مصوب سال  ،89معامالت و عملیـاتی است که

اشـخاص بـا در دسـت داشـتن اطالعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کننـد کـه ایـن عملیـات و معـامالت بهمنظور پولشویی و یا
تأمین مالی تروریسم انجام میشود.
 29مهر ،کد خبر3612321 :
 30پایگاه خبری ایبنا ،کد خبر28888 :
 31بانک مرکزی ،کد خبر16008 :
 32دنیای اقتصاد ،کد خبر1062957 :
 33خبرگزاری مهر ،کد خبر3931467 :
 34پایگاه خبری آنا ،کد خبر218911 :
 35دنیای اقتصاد ،کد خبر1102610 :
 36دنیای اقتصاد ،کد خبر1104477 :
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مستقیم ،سازندههای حقیقی مسکن را متناسب با میزان درآمد در سه سطح «تا  50میلیون تومان»« ،تا  100میلیون»
و «بیش از  100میلیون» مکلف به پرداخت مالیات به نرخهای به ترتیب  20 ،15و  25درصد در سه سال اول فروش
ساختمان میکند .بعد از سه سال سازندگان حقیقی مسکن معاف از پرداخت مالیات برای فروش واحدهای نوساز خود
میشوند .37همچنین طبق این بخشنامه ،سازندههای حقوقی امالک بابت اولین فروش آپارتمان نوساز ،موظف به
پرداخت معادل  25درصد سود حاصل از ساخت و فروش شدهاند .این بخشنامه ،پایه مالیاتی را تغییر داده و بهجای
«ارزش منطقهای ملک» ،مالک را «سود سازنده» در نظر گرفته است .38بنابر محاسبات انجامشده ،میزان ریالی مالیات
برای سازندگان مسکن ،نسبت به قبل حدوداً  40برابر خواهد شد .39البته باید اشاره داشت که فرمول جدید مالیات بر
فروش واحدهای نوساز با مخالفت برخی کارشناسان مسکن نیز روبهرو شده است .به نظر ایشان ،در نظر گرفتن این
نوع نرخ مالیات باوجود دو نرخ رشد  -17درصد در سال  94و  -13درصد در سال  95برای بخش ساختمان ،میتواند
منجر به تشدید رکود و کاهش ساخت واحدهای ساختمانی شود؛ امری که در صورت وقوع ،بیتردید در آینده با توجه
به افزایش تقاضا برای تولید مسکن ،نوعی تورم در این بخش را موجب خواهد شد.40

ارسال دو الیحه مالیاتی به مجلس
در طول  4سال اخیر ،دو الیحه مالیاتی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به مجلس ارسال شد.
در بهمنماه  94وزارت اقتصاد الیحهای دیگر را تقدیم به مجلس نمود .این الیحه به موضوع استفاده ،نگهداری و نظارت
بر پایانههای فروشگاهی میپرداخت .41الیحه مذکور باهدف دریافت مالیات عادالنه از بخش مشاغل و ایجاد بسترهای
شفافیت فعالیتهای اقتصادی این بخش طرحریزی شده است .42بنابر اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس،
برخالف الیحه پیشین ،این الیحه از مواردی همچون ابهام در ایجاد سامانهای که قرار است اطالعات مؤدیان را ثبت
کند و عدم ارتباط صریح با قوانین باالدستی مالیاتی رنج میبرد

43

در مورد دیگر ،الیحه دائمی مالیات بر ارزشافزوده باهدف رفع اشکال اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزشافزوده
طراحی گردید و البته با تأخیر دوساله در اسفندماه  95به مجلس ارسال شد .44شایانذکر است که اجرای قانون فعلی
مالیات بر ارزشافزوده ،برای مدت  5سال بهصورت آزمایشی در سال  87به دولت وقت ،ابالغشده بود .45آنگونه که

 37پایگاه خبری اقتصادنیوز ،کد خبر171723 :
 38دنیای اقتصاد ،کد خبر1103816 :
 39دنیای اقتصاد ،کد خبر1104477 :
 40بنا نیوز ،کد خبر84595 :
 41دفتر هیئت دولت ،کد خبر291 :
 42پایگاه خبری عصر ایران ،کد خبر537873 :
 43مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15267 :
 44خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1355170 :
 45مرکز پژوهشهای مجلس ،کد خبر134203 :
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مرکز پژوهشهای مجلس ،اظهار داشته است ،این الیحه  20اصالح اساسی را نسبت به قانون فعلی دارد که ازجمله
آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:46
 تغییر تاریخ تعلق مالیاتی از زمان شناسایی درآمد به تاریخ پرداخت علیالحساب برای پیمانکاران طرحهای عمرانی معاف کردن واردات ماشینآالت سرمایهای و اعطای نرخ صفر به عرضه ماشینآالت خطوط تولیدی در داخل امکانپذیر کردن تقسیط بدهی های مالیاتی به مدت یک سال برای مؤدیانی که قادر به پرداخت یکجای مالیاتنیستند

ابالغ بخشنامه بانک جامع اطالعاتی مؤدیان مالیاتی
ماده  169اصالحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مجلس شورای اسالمی در تیرماه سال  ،94ایجاد پایگاه
اطالعات هویتی ،عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل را بر عهده سازمان امور مالیاتی نهاد .47در اواسط آبان ماه
 ،95رستم پور ،مدیرکل دفتر اطالعات مالیاتی این سازمان در اولین گام ،از تدوین آییننامه مرتبط با بخشنامه فوق
خبر داد 48.وی هدف از انجام این کار را کشف فرار مالیاتی عنوان کرد .بااینحال هرچند بانکها نسبت به این مصوبه
توجهی نداشتند ،اما آخرین اخبار در مردادماه  ،96حکایتگر آن است که  9بانک با سازمان امور مالیاتی درزمینهٔ
بارگذاری اطالعات بانکی در سیستم «بیتا» ،تفاهمنامه همکاری امضا نمودند .همچنین گفتهشده است بانکها و
مؤسسات اعتباری باقیمانده نیز ( 31بانک و موسسه اعتباری) در شرف امضای تفاهمنامه مزبور هستند .49ذکر این
نکته ضروری است که سازمان امور مالیاتی در برای دسترسی به اطالعات بانکی با بانک مرکزی وارد مذاکره شد اما
ازآنجهت که بانک مرکزی این اطالعات را نداشت ،سازمان امور مالیاتی رو به اخذ اطالعات از بانکها آورد.50
در دومین گام ،سازمان امور مالیاتی ،آییننامه ایجاد پایگاه اطالعات مالی و اعتباری مالیاتی را اواخر بهمنماه  95ابالغ
نمود .51بر طبق این آییننامه باید استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی پایگاه اطالعات هویتی ،عملکردی و دارایی
مؤدیان ،با همکاری و ارائه اطالعات از کلیه دستگاههای کشور در دستور کار سازمان قرار بگیرد.

جذب سرمایهگذاری خارجی
مطابق با قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب اسفندماه سال  ،80سازمان سرمایهگذاری و کمکهای
اقتصادی و فنی ایران ،تنها نهاد رسمی تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به
سرمایهگذاریهای خارجی است .لذا کلیه درخواستهای سرمایهگذاران خارجی در خصوص امور مربوطه ازجمله

 46مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15400 :
 47تسنیم ،کد خبر834922 :
 48بنکر ،کد خبر176800 :
 49بانک مردم ،کد خبر 67578 :
 50همان
 51خبرگزاری فارس ،کد خبر13951126001411 :
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پذیرش ،ورود ،بهکارگیری و خروج سرمایه میباید به آن سازمان تسلیم گردد .52این سازمان در  4سال اخیر ،در
راستای جذب سرمایهگذاری خارجی ،اقدامات زیر را به انجام رسانده است:
 -1تسهیل روابط بین بخشی به همراه برگزاری جلسات مستمر جهت مشاوره فنی برای توجیه سرمایهگذاران خارجی
و شرکتهای سرمایه پذیر داخلی برای بهبود روند اجرای پذیرش سرمایهگذاری در حوزههایی همچون کشاورزی و
صنعت و همچنین انرژیهای تجدید پذیر.53
 -2برگزاری نشستهای مشترک با سایر کشورها همچون آلمان 54و سوئد 55بهمنظور معرفی فرصتها و ظرفیتهای
سرمایهگذاری در ایران.
 -3ارزیابی اولیه طرحهای معرفیشده از جانب دستگاه ها و سایر نهادها همچون اتاق بازرگانی ایران برای انتخاب با
منفعتترین طرح ازلحاظ اشتغال ،ارزشافزوده و امتیاز صادراتی بهمنظور ارائه به سرمایهگذار خارجی .56به گفته
جمالی ،مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در این زمینه،
طی سال گذشته  5200فرصت سرمایهگذاری خارجی در تمام استانها شناسایی شده است که دراینبین  825فرصت
نهایی را به سرمایهگذاران خارجی معرفی شد.57
 -4مذاکره با نهادها برای اصالح برخی مؤلفههای کالن همچون یکسانسازی و واقعی سازی نرخ ارز و راهاندازی بورس
ارز.58
نگاهی به عملکرد  4ساله این سازمان نشان میدهد که در سه سال نخست میزان سرمایهگذاری خارجی کاهش و در
سال  ،95افزایشیافته است .در سال  ،95در حدود  11میلیارد دالر سرمایه خارجی برای طرحهای مختلف مصوب
شده است 59اما فقط در حدود  3.3میلیارد دالر از آن ،در سال  ،95جذب طرحها شده است .60البته باید ذکر کرد که
هنوز جزئیات و آمار تفکیکی  4ساله سرمایهگذاری خارجی جذبشده ،منتشر شده است.61

 52مرکز پژوهشهای مجلس ،کد خبر133816 :
 53سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ،کد خبر5012 :
 54سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ،کد خبر4722 :
 55سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ،کد خبر4713 :
 56پایگاه اطالعرسانی اتاق بازرگانی ایران ،کد خبر44173 :
 57پایگاه خبری اقتصاد آنالین ،کد خبر185402 :
 58روزنامه اطالعات ،کد خبر35783 :
 59خبرگزاری فارس ،کد خبر13951015001714 :
 60پایگاه خبری اقتصاد نیوز ،کد خبر168593 :
 61نسیم آنالین ،کد خبر2102883 :
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جدول  -2حجم سرمایهگذاری خارجی در ایران (منبع :سازمان آنکتاد  /کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)
میزان جذب سرمایهگذاری خارجی

تغییر نسبت به سال قبل

(میلیون دالر)

(میلیون دالر)

1390

4277

+628

1391

4662

+385

1392

3050

-1612

1393

2105

-945

1394

2050

-55

1395

3300

+1250

سال

رایزنی برای جذب خطوط اعتباری
خط اعتباری ،به معنای اعطای وام و تسهیالت مالی کوتاهمدت یا بلندمدت از جانب بانکها یا سایر نهادهای مالی
بینالمللی به دولت و اشخاص حقیقی است .62خط اعتباری شمول گستردهای از تسهیالت همچون تأمین مالی طرحها
و پروژههای داخلی و یا بازگشایی اسناد اعتباری بهمنظور تسهیل در واردات و صادرات را در برمیگیرد .63در این زمینه
طیب نیا ،وزیر اقتصاد سفر به کشورهای خارجی بهمنظور رایزنی برای حصول خط اعتباری ،یکی از فعالیتهای خود
در  4سال اخیر تعریف نمود .بهصورت فهرستوار ،نمونههایی از این موارد عبارتاند از:
 خط اعتباری  13میلیارد دالری کره جنوبی برای ایران 64بهمنظور بهینهسازی پاالیشگاه اصفهان ،طرحهای پاالیشیسیراف و همچنین ساخت یک بیمارستان

65

 خط اعتباری  1.2میلیارد یورویی برای کمک به تأمین بودجه برای توسعه راهآهن تهران  -مشهد از جانب آلمانیها

66

 خط اعتباری یک میلیارد یورویی نروژ 67بهمنظور همکاری در حوزههای دریایی ،شیالت و نفت و گاز و همچنینصادرات فناوریهای پیشرفته به ایران.
 -اعطای خط اعتباری  85میلیون یورویی از طرف مجارستان برای تسهیل در تجارت بین دو کشور.68

 62خبرگزاری بانکداری بینالمللی ،کد خبر58304 :
 63پایگاه خبری عصر بانک ،کد خبر36645 :
 64عصر اقتصاد ،کد خبر12962 :
 65پایگاه خبری بورس پرس ،کد خبر51610 :
 66پایگاه خبری ایبنا ،کد خبر13718 :
 67خبرگزاری فارس ،کد خبر13950531000206 :
 68خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1324111 :
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 خط اعتباری یک میلیارد دالری کشور اتریش بهمنظور توسعه گردشگری و استفاده در تجارت فیمابین.69رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی در مهرماه  ،95مجموع مذاکره برای گشایش خطوط اعتباری در یک سال منتهی
به تاریخ مصاحبه را بیش از  40میلیارد دالر اعالم نموده بود .70علیرغم این موارد هنوز گزارش منسجمی از میزان
تحقق این خطوط اعتباری منتشر نشده است .الزم است ذکر شود که برای سال  ،94بر اساس گزارش تفریح بودجه،
تنها در حدود  1درصد از خط اعتباری تعریفشده در قانون بودجه آن سال ،یعنی  404میلیون دالر مورداستفاده قرار
گرفت.71

ارسال لوایح مرتبط با همکاریهای اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،دو نوع موافقتنامه مرتبط با روابط اقتصادی خارجی را در طول مدت  4سال تهیه نموده
است .نوع نخست آن به لوایح مربوط به موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین ایران و سایر کشورها
می پردازد .محور عمده این نوع الیحه ،مواردی همچون به وجود آوردن زمینههای مناسب برای امر سرمایهگذاری،
ایجاد مساوات میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای پذیرش رقابت عادالنه ،ضمانت اجرا برای تعهدات در نظر
گرفتهشده مطابق با قراردادهای تعریفشده است .72در این زمینه میتوان کشورهای سنگاپور ،73روسیه ،74ژاپن،75
تانزانیا ،76جمهوری اسلواکی ،77جمهوری بروندی 78را مثال زد که با آنها موافقتنامههای مزبور به امضا رسیده و
مجلس نیز آنها را تصویب نموده است.
نوع دوم آن مربوط به موافقتنامه همکاریهای اقتصادی است که هدف از آنها ایجاد روابط میان کشورها از طریق
ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعاالن اقتصادی طرفین است .در این موافقتنامهها ،زمینههای تشکیل گروه
های کارشناسی ویژه بهمنظور فعالیت درزمینهٔ پروژههای خاص همکاریهای اقتصادی دیده شده است .همچنین
تشکیل کمیسیونی بهمنظور تعیین ضوابط نحوه انتقال تکنولوژی و تعامل با نیروی کار انتقالی و پایش و ارزیابی

 69پایگاه خبری عصر ایران ،کد خبر502299 :
 70روزنامه ایران ،کد خبر154120 :
 71خبرگزاری فارس ،کد خبر13960127000576 :
 72برای توضیح بیشتر به متن این نوع لوایح واقع در سامانه قوانین مرکز پژوهشهای مجلس مراجعه فرمایید.
 73ایلنا ،کد خبر495232 :
 74مرکز پژوهشهای مجلس ،کد خبر1005701 :
 75روزنامه رسمی ،کد خبر12849 :
 76خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95111006851 :
 77پایگاه اطالعرسانی دولت ،کد خبر288517 :
 78روزنامه رسمی ،کد خبر1974 :

گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم

12

همکاریهای اقتصادی دیده شده است .79در این زمینه میتوان کشورهای اسلوونی ،80چک ،81مجارستان ،82لیتوانی

83

و کرواسی 84را نام برد.
در خصوص دو نوع توافقنامه مذکور باید اعالم نمود که نفس اقدام وزارت اقتصاد برای تهیه این لوایح و بهکارگیری
ظرفیتهای خارج از کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی ،مثبت ارزیابی میشود؛ اما اینکه تاکنون هیچ گزارش عملکردی
از قانون این موافقتنامهها ارائه نشده است ،نوعی نقطهضعف برای این نوع موافقتنامهها محسوب میشود .همچنین
بنابر اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون انعقاد این نوع موافقتنامهها در چند سال اخیر ،این
موافقتنامهها بر اساس اولویتهای تجاری و صنعتی کشور انتخابنشده و بر این اساس ،هیچ استراتژی مناسبی ورای
انتخاب کشورهای هدف وجود ندارد.85

تهاتر بدهی بخش خصوصی با طلب آنها از دولت
در بند پ ماده  2قانون رفع موانع تولید و ارتقای تأمین مالی کشور ،آمده است که دولت میتواند مطالبات بخش
خصوصی از دولت را با بدهیهایی که این بخش به شرکتهای دولتی و سازمانهای خصوصیسازی و امور مالیاتی
دارد ،تهاتر کند .86این امر از دو جنبه دارای پیامد مثبت و از یک جنبه دارای نقطه منفی است :نخست آنکه میتواند
بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش خصوصی (تولید) شود .87دوم آنکه راهکار تهاتر میتواند از
افزایش یکسویه بدهی بخش خصوصی به دولت جلوگیری نماید؛ زیرا بدهیهای بخش خصوصی به دولت مشمول
سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق روبهرو شود ،به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه میشود .بهعکس
اما طلب بخش خصوصی از دولت بدون تغییر و افزایش باقی میماند .البته باید اشاره داشت که گرچه بهظاهر درآمدهای
دولت کاهش پیدا میکند اما این کار موجب آزاد شدن نقدینگی قفلشده بخش خصوصی میشود.
نگاهی به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی انجام این اقدام نشان میدهد که این وزارتخانه ،در این
زمینه مرتکب اهمال شده است؛ زیرا طبق آخرین آمارها از تاریخ ابالغ قانون رفع موانع تولید (اردیبهشت  )94تا
مردادماه  96تنها به میزان  3هزار میلیارد تومان از بدهی شرکتهای غیردولتی به بخش دولتی تهاتر 88شده است این

 79مرکز پژوهشهای مجلس ،قانون موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری کرواسی
 80مرکز پژوهشهای مجلس ،کد خبر1017948 :
 81دنیای اقتصاد ،کد خبر1164780 :
 82خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95110906082 :
 83دنیای اقتصاد ،کد خبر1061973 :
 84روزنامه رسمی ،کد خبر12843 :
 85مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15437 :
 86فارس ،کد خبر13950902000389 :
 87صبحانه آنالین ،کد خبر65567 :
 88برای اطالع بیشتر از آییننامههای این اقدام به مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی ،ذیل معاونت نظارت مالی و خزانهداری مراجعه
فرمایید.
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در صورتی است که دولت در حدود  141هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی 89بدهی دارد و با توجه
90

به آمار  49٫5هزار میلیارد تومانی معوقات مالیاتی ،بخش اعظم این بدهی ،قابلیت تهاتر را دارد.

 89دنیای اقتصاد ،کد خبر1045424 :
 90پایگاه خبری مشرق ،کد خبر621136 :
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 امور مغفول
عدم راهاندازی کامل طرح جامع مالیاتی
طرح جامع مالیاتی بر چند فرایند شامل شناسایی ،ردگیری جریان اطالعات فعاالن اقتصادی کشور ،پردازش اطالعات،
تشخیص مالیات و درنهایت وصول مالیات حقه ،استوار است .در این طرح ،مؤدیان مالیاتی از خدمات الکترونیک و
مکانیزه برخوردار خواهند بود تا پایانی بر مشکالت حضوری ،سنتی و سلیقهای فعلی باشد .91این طرح عمری  13ساله
دارد 92و بهقدری دارای اهمیت بود که طیب نیا ،وزیر اقتصاد ،در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس ،بر پیادهسازی
کامل آن تأکید کرده بود و استقرار این طرح را وعده داد.93
پس از گذشت دو سال از وزارت طیبنیا ،این طرح بهطور کامل اجرایی نشد و قرار شد تا آخر سال  94به بهرهبرداری
کامل برسد .94با عدول از این وعده ،موعد بهمنماه  95از جانب رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه گردید 95که این امر
نیز به وقوع نپیوست .در تازهترین وعدهها از جانب رئیس سازمان امور مالیاتی ،اظهار شده است که این طرح تا دو سال
آتی ،به بهرهبرداری کامل میرسد.96
هرچند که بهطور دقیق در خصوص عدم راهاندازی کامل طرح جامع مالیاتی اطالعرسانی نمیشود ،اما شنیدهها
حکایتگر آن است که شرکت «بول» فرانسه که مجری این طرح بوده ،باوجود تأمین مالی مناسب از سمت سازمان امور
مالیاتی ،اجرای این طرح را بهکندی پیش برده است.97

عدم پیشگیری از افزایش معوقات مالیاتی
یکی از مشکالت نظام مالیاتی ایران ،بحث معوقات مالیاتی است .این مقوله در سالهای اخیر ،با افزایش نسبتاً باالیی
مواجه بوده است .طی این چند سال ،آمارهای متناقضی از  10هزار تا  90هزار میلیارد تومان ،پیرامون میزان معوقات
مالیاتی ذکر میشود98؛ اما در اردیبهشت  ،95از جانب تقوی نژاد ،رئیس سازمان امور مالیاتی ،رقم  42هزار میلیارد
تومان بهعنوان سطح معوقات مالیاتی ذکر گردید که حدود  17هزار میلیارد تومان ،میزان اصل مالیات و حدود 25
هزار میلیارد تومان ،جریمه مالیاتی است .99هر چندکه در مردادماه  ،95تقوی نژاد ،رئیس سازمان امور مالیاتی ،میزان
معوقات مالیاتی را حدود  49هزار میلیارد تومان اعالم نمود.100

 91پایگاه خبری پارس نیوز ،کد خبر429980 :
 92خبرگزاری فارس ،کد خبر13950708000772 :
 93خبرگزاری مهر ،کد خبر2110556 :
 94پایگاه خبری مشرق ،کد خبر565693 :
 95خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1039974 :
 96خبرگزاری مهر ،کد خبر4023480 :
 97خبرگزاری فارس ،کد خبر13950729000457 :
 98روزنامه شرق ،کد خبر28137 :
 99دنیای اقتصاد ،کد خبر1051175 :
 100پایگاه خبری فرهنگ ،کد خبر223991 :
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با نگاهی به عملکرد سازمان امور مالیاتی در این زمینه مشخص میشود که این سازمان برای جلوگیری از این پدیده،
سیسـتم تحـت وب بـدهکاران مالیاتی با قابلیت گزارشگیری آنالین را از سال  92اجرایی نموده است .آمار وصول
مطالبات معوق از سال  91الی  ،94در جدول زیر آمده است.
جدول  -3میزان وصولی مطالبات معوق
سال
میزان وصول
مطالبات

1391

1392

1393

1394

20590

18546

112620

135767

هرچند که از سال  92روند وصول معوقات مالیاتی ،بهبود یافته است اما همچنان نسبت به مجموع معوقات مالیاتی
اندک است .بنابراین در این زمینه سازمان امور مالیاتی میبایست برنامههای مناسبی جهت رفـع مشـکالت مربوطه و
وصول معوقات برای حفظ حقوق عمومی جامعه در نظر بگیرد.
ناگفته نماند که مشکل معوقات مالیاتی از دو جهت ناشی میشود .نخست مشکل اطاله رسیدگی و دادرسی که منجر
به افزایش مدتزمان وصول مالیات میشود 101و دوم فقدان همکاری دستگاههایی همچون بانکها و مؤسسات اعتباری
که سبب عدم نقدپذیری معوقات مالیاتی خواهد شد.102

کند شدن واگذاری شرکتهای دولتی
آمار خصوصیسازی در دولت یازدهم ،روند نزولی را طی کرده است .آمار واگذاریها در جدول  3نشان دادهشده است.

جدول  -4آمار خصوصیسازی در دولت

یازدهم103

سال

حجم واگذاری (میلیارد ریال)

درصد از کل واگذاریها (سال )1395-1380

1390

128483

9

1391

130172

9.1

1392

446801

31.2

1393

51477

3.6

1394

37338

2.6

1395

43033

3

 101پایگاه خبری ایران اکونومیست ،کد خبر99755 :
 102خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1429528 :
 103آمار و عملکرد واگذاری سهام و دارایی بنگاههای مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی
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دالیل مختلفی برای این امر ،از جانب مسئولین وزارت اقتصاد ذکر شده است .به گفته سبحانی ،مشاور رئیس سازمان
امور خصوصیسازی ،بخشی از عدم واگذاریها به زیانده بودن شرکتهای باقیمانده بازمیگردد .104بخشی دیگر اما به
قیمتهای مصوب دولتی مربوط است؛ اما یکی از مهمترین دالیل عدم خصوصیسازی ،از دیدگاه طیبنیا مقاومت
سخت برخی وزارتخانهها و همچنین برخی نمایندگان مجلس عنوان شده است.105
بههرحال ناهماهنگی برخی اعضای هیئت دولت و عدم پیگیری مستمر برای واگذاری بنگاههای دولتی مشمول واگذاری،
به استمرار تصدیگری بخشهای دولتی بر اقتصاد و کاهش بهرهوری و تداوم ناکارآمدی این بنگاهها منجر خواهد شد؛
امری که بیتردید به صالح اقتصاد کشور نیست .شایانذکر است که طبق قانون خصوصیسازی و سیاستهای اجرایی
اصل  ،44تمامی شرکتهای مشمول شرایط باید تا پایان سال  93واگذار میشدند که با تمدیدهای مجدد ،این امر به
پایان سال  96موکول شد.

106

غفلت از ساماندهی مجوزهای کسبوکار
هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ،مطابق با ماده  7قانون سیاستهای کلی اصل  44به
سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ دیماه 93

107

تشکیل شد .108هدف از این هیئت بهدرستی در

قسمت ماده  7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44دسترسی آسان به مجوزهای کسبوکار و تسهیل سرمایهگذاری
معرفیشده است.109
آنگونه که مشاهده می شود ،حذف مجوزهای مبهم ،موازی و دست و پاگیر در محیط کسبوکار ،یکپارچه کردن
مجوزهای کسبوکار و سهولت در راهاندازی فعالیت اقتصادی از کارویژههای هیئت مزبور بوده است .همچنین این
هیئت ،باید اقدام به احصا و رفع مجوزها و استعالمات غیرضروری و همچنین یکپارچه کردن روند مجوزگیری بهواسطه
جمعسپاری آنها در پایگاه اطالعرسانی مجوزهای کسبوکار نماید.
در رابطه با تجمیع مجوزهای غیرضروری بهصورت موردی برخی از اقدامات انجام گرفته است .بهعنوانمثال ،آنگونه
که میر شجاعیان  ،معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بیان داشته ،برخی از بخشنامههای مرتبط با مسائل مالیاتی ،یکپارچه
شده است.110

 104پایگاه اطالعرسانی اتاق بازرگانی ایران ،کد خبر5613 :
 105همشهری ،کد خبر327679 :
 106تسنیم ،کد خبر588220 :
 107خبرگزاری خانه ملت ،کد خبر270241 :
 108پایگاه خبری الف ،کد خبر489220 :
 109قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهار ،دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار
 110همشهری ،کد خبر377591 :
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در رابطه با حذف مجوزهای غیرضروری نیز ،بنابه گفته معاون اقتصادی سابق وزیر اقتصاد در تاریخ تیرماه  95مطرح
نموده است ،در حدود  500مجوز فاقد پشتوانه قانونی ،حذف شده است .111البته در تیرماه سال  ،96وزیر اقتصاد در
صحن علنی اعالم نمود که  400مجوز غیرضروری توسط دستگاهها بهصورت داوطلبانه حذف شده است.112
اما باید اذعان نمود که اقدامات وزارت اقتصاد همچنان ناکافی است .بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،این هیئت
بهدرستی به مسئولیتهای خود عمل ننموده است .پایگاه اطالعرسانی این هیئت ،هنوز سامانههای ارائه مدارک الزم
برای دریافت مجوزهای ضروری را معرفی آماده نکرده است .همچنین این هیئت نتوانسته است مجوزهای تمامی
سازمانهای صادرکننده مجوز را در پایگاه خود ،تجمیع کند .113.همچنین بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس،
همچنان مسئله مجوزها یکی از موانع کسبوکار فعاالن اقتصادی بهحساب میآید .114تذکر جهانگیری به وزارت اقتصاد
در آذرماه  95مبنی بر لزوم جدیت بیشتر برای ساماندهی مجوزهای کسبوکار را میتوان بهعنوان تأییدی بر این
موضوع به شمار آورد.115

عدم بهبود رتبه در شاخص انجام کسبوکار بهواسطه ارسال اطالعات نادرست به بانک جهانی
مطابق با تبصره ماده  4قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار ،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری
دستگاههای اجرایی و نهادهای بینالمللی ،جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی کسبوکار را بهبود بخشد و وضعیت
اقتصادی مناسب کشور را به سرمایهگذاران خارجی معرفی کند .116اهمیت این مقوله آنجاست که در شاخصی همچون
سهولت انجام کسبوکار که همهساله توسط بانک جهانی محاسبه میشود ،بنابر اذعان مرکز پژوهشهای مجلس،
اطالعات اشتباه ارسال میگردد و همین امر باعث میشود تا رتبه کشور در این شاخص بهشدت افت نماید .117رتبه
ایران در گزارش شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی ،از  152در سال  ،2014به  120در سال  2017رسیده
است که ازنظر مرکز پژوهشها ی مجلس ،این ارتقا ناشی از اصالح تنها سه مورد از اطالعات ایران در دو نماگر دسترسی
به برق و شروع کسبوکار بوده است و در این زمینه دولت اقدام عملی خاصی انجام نداده است .این در حالی است که
در حدود  150راهکار اصالح اطالعات ،حذف قوانین و رویههای اجرایی برای بهبود رتبه ایران در دسترس بوده است
که به آنها توجهی نشده است.118

 111خبرگزاری ایلنا ،کد خبر392650 :
 112پایگاه خبری الف ،کد خبر1287563 :
 113مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15361 :
 114مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15443 :
 115پایگاه خبری فردا ،کد خبر602531 :
 116مرکز پژوهشهای مجلس ،کد خبر810363 :
 117به گزارشات راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی از مرکز پژوهشهای مجلس ،مراجعه فرمایید.
 118مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15182 :
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فقدان برنامه برای ساماندهی بدهی دولت
در حال حاضر یکی از مشکالت اقتصاد کشور ،میزان بدهیهای بخش دولتی است .طبق آخرین آمار ،به گفته طیبنیا،
بدهی دولت و شرکتهای دولتی از  380هزار میلیارد تومان در اواخر اسفندماه  ،11993به  600الی  700هزار میلیارد
تومان در دیماه  95ب .120مشکل بدهی دولت ازاینجهت حائز اهمیت است که وقتی دولت بدهی خود را به طلبکاران
(اعم از بانک و غیربانک) نپردازد ،تنگنای مالی برای کلیه فعاالن اقتصادی به وجود آمده و مانعی برای رشد و توسعه
اقتصادی خواهد بود .این امر بدین معنی است هم میزان معوقات بانکی باال خواهد رفت و هم جامعه اقتصادی کشور
با عدم دسترسی به سرمایه مواجه شده و فعالیتهای اقتصادی کاهش خواهد یافت.121
برای حل این معضل ،در ماده  1قانون «رفع موانع تولید و ارتقای نظام تأمین مالی کشور» ،وزارت اقتصاد موظف شده
است که ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون« ،جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را تهیه و به
کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه مجلس شورای اسالمی ارائه کند .122به گفته حسینی ،عضو کمیسیون
برنامهوبودجه ،هنوز این امر توسط دولت اجرا نشده است.123
در رابطه با پرداخت بدهیهای مذکور ،دولت از سال  94تاکنون ،دست به انتشار دو اوراق تسویه خزانه 124و اسناد
خزانه اسالمی

125

زده است .در این رابطه اما میزان قطعی پرداخت این اوراق (اصل و سود اوراق) در موعد سررسید،

هنوز از سوی مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نشده است.

عدم اقدام برای محدود کردن بنگاهداری بانکهای دولتی
یکی از مصائب فعلی بانکهای دولتی ،بنگاهداری آنها است .این امر به گفته کمرهئی ،مدیرکل نظارتی بانک مرکزی،
به دلیل واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی در قالب رد دیون به بانکها رخ داده است تا بانکهای دولتی تبدیل به
بنگاهداران بزرگی شوند .126هدایت تسهیالت و منابع بانکی به سمت این بنگاهها ،از آثار ناخوشایند بنگاهداری بانکها
است .127بر همین اساس ،در آذرماه  ،93طیبنیا با دستور به  7بانک دولتی ،ضرباالجل  4ساله برای خروج از
بنگاهداری را تعیین نمود؛ اما پس از گذشت حدود  3سال ،هیچ گزارشی پیرامون این امر منتشر نشده است.

 119پایگاه خبری فرارو ،کد خبر269438 :
 120پایگاه خبری اقتصاد نیوز ،کد خبر158585 :
 121خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95102012936 :
 122مرکز پژوهشهای مجلس ،کد خبر929088 :
 123خبرگزاری فارس ،کد خبر13960502000668 :
 124دنیای اقتصاد ،کد خبر1064670 :
 125دنیای اقتصاد،کد خبر1072474 :
 126پایگاه خبری اقتصاد آنالین ،کد خبر182659 :
 127خبرگزاری فارس ،کد خبر13930623001239 :
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عدم راهاندازی بورس ارز
بورس ارز ،مکانی است که درآن ،ارز در یک بازار عرضه و تقاضا بهصورت رقابتی مبادله میشود .راهاندازی این نوع
بورس عالوه بر اینکه از نوسانات کوتاهمدت ارز خواهد کاست ،ابزارهای پوشش ریسک نوسانات را هم فراهم خواهد
نمود .128همچنین این نوع بورس ،با ایجاد یک محیط شفاف ،مدیریت نرخ ارز را کاراتر خواهد نمود .129در همین
راستا شورای عالی بورس در آذرماه  ،94کلیات راهاندازی بورس ارز را به تصویب رساند .130قرار بود شروع فعالیت این
بورس بهموازات تکنرخی شدن ارز تا پایان سال  95به انجام رسد .131لکن ازآنجاکه هنوز نظام دونرخی ارز بر اقتصاد
ایران حکمفرماست ،ایده بورس ارز عملیاتی نشد.
البته باید اظهار داشت که به گفته پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،تعلل بانک مرکزی در عدم راهاندازی
بورس ارز مؤثر بوده است .به گفته این مقام مسئول ،بانک مرکزی هراس دارد که به دلیل واگذاری امور مربوط به ارز
به سازمان بورس در صورت راهاندازی بورس ارز ،مدیریت این بازار از دست بانک مرکزی خارج شود.132

نامشخص بودن وضعیت اجرای قانون شفافسازی شرکتهای شبهدولتی
قانون اصالح مواد ( )6( ،)3و ( )24قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی با استناد به بند  6اصل 44
قانون اساسی اول تیر  93در مجلس به تصویب رسید و از  15بهمن  93الزماالجرا شد .133بر طبق این قانون  19هزار
شرکت نهادهای نظامی و انتظامی کشور ،سازمانها و نهادهای وقفی ،بقاع متبرکه ،کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم
از کشوری و لشکری و نهادهای انقالب اسالمی همچون بنیاد مستضعفان ،مکلف شدند اطالعات صورتهای مالی خود
را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند .134همچنین ،همه شرکتهای شبهدولتی موظف شدند گزارش مجموع
مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تمامی شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات ،هر 6ماه
یکبار به شورای رقابت ارسال نمایند .135باوجوداین ،اما پس از سه سال از گذشت ابالغ قانون فوق ،هنوز اطالعات و
گزارشهای مالی شرکتهای شبهدولتی در سامانه «کدال» منتشر نشده است.136

 128خبرگزاری ایسنا ،کدخبر94060301774 :
 129روزنامه گسترش صمت ،کد خبر12647 :
 130فردا ،کد خبر467954 :
 131دنیای اقتصاد ،کد خبر980645 :
 132پایگاه خبری فردا ،کد خبر609880 :
 133خبرگزاری مهر ،کد خبر3876697 :
 134دنیای اقتصاد ،کد خبر1087514 :
 135همشهری ،کد خبر349068 :
 136همشهری ،کد خبر372869 :
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
اصالح قانون مالیاتهای مستقیم
در مردادماه  ،94قانون اصالح مالیاتهای مستقیم ،توسط ریاست جمهوری ،برای اجرا به وزارت اقتصاد ابالغ شد.137
وضع منابع مالیاتی جدید ،اعطای معافیتهای مالیاتی جدید ،حذف برخی معافیتهای پیشین ،جایگزینی نرخ صفر
مالیاتی بهجای معافیت (بهمنظور شفافیت بیشتر) ،نظارت بیشتر در اعطای معافیتها ،بهروزرسانی و یکسانسازی
بیشتر نرخهای مالیاتی ،بهروزرسانی بیشتر مأخذها و مبانی تعیین مالیات ،تغییر در تکالیف مؤدیان مالیاتی و در مواردی
وضع تکالیف جدید برای آنان ،از نوآوریهای این قانون است .138از دیگر ویژگیهای این قانون در نظر گرفتن تمهیدات
مناسب برای افزایش شفافسازی است .مطابق با ماده  169این قانون ،همه نهادهایی که به نحوی به اطالعات مرتبط
با دارایی و درآمد اشخاص دسترسی دارند ،ملزم به ارائه اطالعات به سازمان امور مالیاتی میکند .مثالهایی از این
نهادها ،همچون ،شهرداریها ،بانکها ،سازمانهای ثبتاسناد و تأمین اجتماعی هستند.139.
همچنین بنابر ماده  132این قانون 100 ،درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنیِ اشخاص حقوقی
غیردولتی ،در مناطق کمتر توسعهیافته ،به مدت  10سال از مالیات معاف است .این معافیت برای سایر مناطق به مدت
 5سال است .140تقویت ضمانت اجرایی بهمنظور تحقق بخشی به احکام قانونی از دیگر نقاط قوت این قانون بهحساب
میآید .نمونهای از این موارد عبارت است از :جرم انگاری در قوانین مالیاتی ،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش
ماه تا پنج سال برای متخلفان مالیاتی و امکان ایجاد دادسرای ویژه جرائم مالیاتی با همکاری قوه قضاییه .141کاهش
نرخ نهایی مالیات از  35به  25درصد ،از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در این قانون است.142
اما این الیحه دچار یک نقص جدی است و آن اینکه در حوزه مسکن ،به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه 143که می
تواند در شرایط تورمی به تنظیمگری کمک کند اشارهای نکرده است.144

تصویب طرح تنقیح قوانین مالیاتی در مجلس
در طول صدسال قانونگذاری در کشور ،قوانین متعدد مالیاتی به تصویب رسیده است .بخش اعظمی از این قوانین در
یک بسته مشخص متمرکز نبوده و بهصورت پراکنده دراثنای سایر قوانین آمدهاند .این امر دو پیامد منفی را موجب

 137خبرگزاری فارس ،کد خبر13940530000334 :
 138خبرگزاری ایلنا ،کد خبر354690 :
 139سازمان امور مالیاتی کشور ،کد خبر5455 :
 140خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82607041 :
 141مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش12786 :
 142خبرگزاری فارس ،کد خبر13950221000519 :
(Capital gain tax (CGT
 144دنیای اقتصاد ،کد خبر1107482 :
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شده است .نخست آنکه کار مأموران اجرایی مالیاتی و متعاقباً مردم با مشکل مواجه شد؛ بدین معنی که تسلط بر
اینهمه قوانین مالیاتی پراکنده مشکل به نظر میرسد و موجب سردرگمی ممیزان مالیاتی میشود.145
مشکل دیگر فساد حاصل از این قوانین مالیاتی پراکنده است .فساد حاصل نیز از دو طریق به وجود میآید ،یکی
هنگامیکه احکام مالیاتی با موضوع واحد اما در تعارض با یکدیگر ،در قوانین متفاوت آمده باشد و دیگری زمانی است
که قوانین جدید مالیاتی تصویب شود ،بدون اینکه قوانین قبلی متناظر با آن منسوخ گردد .در هر دو حالت ،احکام
معتبر و غیرمعتبر خلط شده و این موضوع سبب میشود که ممیزان مالیاتی بهصورت سلیقهای از احکام مالیاتی
استفاده کنند و از این رهگذر ،فساد شکل بگیرد .146بر همین اساس ،طرح تنقیح قوانین مالیاتی باهدف تشخیص و
زدودن احکام مالیاتی معتبر از غیرمعتبر در فروردینماه  96در مجلس تصویب شد و به دولت ابالغ گردید .این طرح
نتیجه بررسی  779فقره قانون مالیاتی بود که حدود  174مورد آن ،معتبر شناخته شد.147

برنامه ششم توسعه و احکام برنامههای توسعه
برنامه ششم توسعه که در اواخر سال  95به تصویب مجلس رسید ،حاوی هدفگذاریها و کارویژههایی است که اجرای
آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده است .ازجمله این شاخصهای کمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 در نظر گرفتن سقف میزان بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی ساالنه در حد  40درصد -افزایش ضریب نفوذ بیمههای همگانی به  7درصد تولید ناخالص داخلی

148

149

 -رساندن سهم درآمدهای مالیاتی به عدد  11درصد تولید ناخالص داخلی

150

 -در نظر گرفتن سهم  98هزار میلیارد تومانی تأمین مالی بهطور ساالنه از جانب بازار سرمایه

151

موظف شدن این وزارتخانه به تهیه الزامات بهبود محیط کسبوکار ،ممنوع بودن برقراری هرگونه تخفیف ،ترجیح یا
معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه و راهاندازی مؤسسات رتبهبندی در بازار سرمایه برای ارتقای
نظارت کارآمد ،از دیگر تکالیف برجسته برای وزارت خانه اقتصاد در این برنامه است.152

 145دنیای اقتصاد ،کد خبر893007 :
 146خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95031713465 :
 147مرکز پژوهشهای مجلس ،کد خبر1021129 :
 148خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1360457 :
 149خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95100401519 :
 150خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1337115 :
 151قانون برنامه ششم توسعه ،مرکز پژوهشهای مجلس
 152پایگاه خبری مشرق ،کد خبر702741 :

