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 بخش چهارم

  دوم فصل 

 (دولت مالیه و دولت بودجه)

 به تنظیم بودجه اقدام می کنند ؟ چرا دولت ها
 
 زار های زیر استفاده می نماید :بدولت برای مدیریت کالن کشور از ا 

 سیاست های پولی   -1

 سیاست های مالی   -2

 

 . میزان درآمدهایی که دولت از منابع گوناگون کسب می کند در حالت های مختلف متفاوت است 

 .میزان مخارجی را که دولت برای اداره جامعه صرف می کند در وضعیت های مختلف متفاوت است 

  آن می باشد. درآمددولت، میزان  رجمخاعامل اصلی تعیین کننده 

 

 تعریف بودجه   
 از:  ندکار می برد عبارته انواع برنامه هایی که دولت برای تحقق اهداف و ماموریت های خود ب 

 امه های کوتاه مدت             برن -1

 ی میان مدت                   برنامه ها  -2

 برنامه های بلند مدت   -3

 

 : دولت مشخص شده پیش بینی شدهمخارج و  دت یکساله که در آن منابع در آمدبرنامه کوتاه م بودجه عبارت است از 

 (  .) سند پیش بینی درآمد و مخارج و برنامه کار سال آینده می باشد.  است 

 

 : آن بیشتر باشد دولت با کسری بودجه روبرو است.هر گاه مخارج بودجه از درآمد  کسری بودجه 

 

  است زیرا :  بودجهمهم ترین و اساسی ترین سند در دستگاه مالی و اداری کشور 

 اهداف و برنامه های کشور در آن سال را مشخص می کند.  -1

 .  مجوز های قانونی دولت برای کسب درآمد و هزینه را تعیین می کند -2

 و به این صورت نظم مالی کشور را امکان پذیر می سازد. 

 

 هر   نشان داد زیرا :به هم  اهمیت امور را نسبتتوان میزان اولویت و  سی سهم هر برنامه از کل بودجه میبا برر

 برنامه ای که بودجه بیشتری به آن اختصاص یافته است دارای اهمیت بیشتری می باشد. 

 

 زیرا  : می باشد ودجهیکی از ابزار های کنترل مجلس بر دولت ب  

 مجلس با تصویب نکردن بودجه یک برنامه می تواند مانع از اجرای آن برنامه توسط دولت شود. 
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  به شرح زیر می باشد :  انجام بودجه از آغاز تامراحل 

  تنظیم و پیشنهاد بودجه -1

 تصویب بودجه -2

 اجرای بودجه   -3

 نظارت بر اجرای بودجه  -4

 

 تنظیم و پیشنهاد بودجه
 می باشد.دولت بودجه  ام کشور ها مسئول تهیه و پیشنهاددر تم 

 

  تهیه می شود.  لتودجه ساالنه کشور توسط دقانون اساسی بو 52اصل در ایران طبق 

 

 متن پیشنهادی بودجه که توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت  ه بودجه عبارت است از :حیال

 دولت به مجلس تقدیم می شود الیحه بودجه نام دارد. 

 

 د تشکیل دهنده بودجه عبارت است از : امو 

 سال را مشخص می کند .یک ماده واحده که رقم کل درآمد ها و هزینه های یک  -1

 چندین تبصره که ضوابط و مقررات مربوط به چگونگی کسب درآمد و صرف هزینه ها را مشخص می کند . -2

 

 تصویب بودجه 
 می باشد . مجلس نمایندگان  امروزه در بیشتر کشور ها  تصویب بودجه به عهده 

 

  می باشد.  مجلس شورای اسالمیتصویب بودجه به عهده  می ایران اسالدر جمهوری 

 

  هر سال تحویل مجلس دهد.  آذر ماهدولت موظف است الیحه بودجه سال بعد را تا 

 

  تصویب کند.  قبل از پایان سالمجلس باید طبق قانون الیحه بودجه سال بعد تا 

 

 در جلسه علنی مجلس مطرح می شود سپس می شودکمیسیون بودجه مجلس بررسی ه بودجه ابتدا دریحال . 
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 اجرای بودجه 
 الیحه بودجه پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی به قانون بودجه تبدیل می شود که در تمامی دستگاه  : قانون بودجه

 .  االجرا می باشد ی دولتی الزماه

 

  :مواد تشکیل دهنده قانون بودجه عبارتند از 

 یک ماده واحده  -1

 چندین تبصره  -2

 د. و به ریز مواه به صورت جدا گانه بودجه هر دستگا -3

 

 تصویب شده از سازمان ها و دستگاه های دولتی در محدوده بودجه  صورت تصویب مجلس اعتبارات هر یک در

  به آن ها پرداخت می شود .

 .عملکرد مالی یک سال بخش دولتی در محدوده بودجه مصوب انجام می گیرد 

 

 نظارت بر اجرابی بودجه 
 
 بر اجرای ان نظارت نشود.  می دهد اگر: تصویب بودجه اهمیت خود را از دست 

 : پیش بینی تفاوت ارقام ،  سال پس از اجرای بودجه  ارقام بودجه به طور تخمینی تعیین می شود و در پایان تفریغ بودجه

 شده با مخارج و درآمد های واقعی در سندی به نام تفریغ  بودجه مشخص می شود. 

 

 نشان دهنده این است که :  سند تفریغ بودجه 

 .ند بوده ا پایبند تکالیف بودجه خود به بی به اهدافدستیابرای تا چه حدی  دستگاه ها

 

  است.  مجلس نمایندگاندر همه کشورها حق نظارت بر اجرای بودجه به عهده 

 

 نظارت بر اجرای بودجه و ارائه سند تفریغ به عهده دیوان محاسبات است که اعضای آن را مجلس  در ایران وظیفه

 شورای اسالمی تعیین می کند. 

 

  .در ایران دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسالمی قرار دارد 

 

  عبارت است از وظیفه دیوان محاسبات: 

شرکت های دولتی و سایر شرکت هایی که به گونه ای از بودجه کل  ، موسسات ،به تمام حساب های وزارتخانه ها رسیدگی 

 . رسدبد و هر وجهی در محل خود به مصرف کشور استفاده می کنند تا هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکن

 

 
 



 

4 
 

 خزانه داری
  خزانه نقش دارد  و ساختار مالی جامعه نظام بودجه مدیریت که در دستگاه  مالی کشورمهم ترین و اساسی ترین

 می باشد.  داری

  قانون اساسی جمهوری اسالمی به موضوع  خزانه داری اختصاص داده  53به دلیل اهمیت و جایگاه خزانه اصل

 شده است.

 :کارکرد خزانه داری  

 می شود.ل واریز کبه حساب خزانه داری که در چارچوب قانون انجام شده است  دستگاه های دولتیدرآمدهای کلیه  -1

 . پرداخت می گردد )مخارج دولت( در حد اعتبارات مصوب قانونی توسط خزانه داری  دولتهمه پرداخت های  -2

 

 .اداره کل خزانه داری در وزارت اقتصاد و امور دارایی است 

 .مدیر کل خزانه دارای را وزیر اقتصاد تعیین می کند  

 

 درآمد های دولت 
 
 :انواع درآمد های دولت عبارتند از 

 توسط دولت بهای کاال و خدمات ارائه شده  -1

 درآمد شرکت های دولتی و سرمایه گذاری ها  -2

 استقراض  -3

 مالیات  -4

 

 که دولت به مردم ارائه می دهد مانند ) است بهای کاال و خدماتی  :  بهای خدمات و کاالهای ارائه شده توسط دولت

 ..(و .و تلفن  آب ، برق، گازخدمات پستی ، انشعابات 

 

 گاهی دولت با تاسیس شرکت های دولتی و سرمایه گذاری های تولیدی   : درآمد شرکت های دولتی و سرمایه گذاری

 . کند  درآمد کسب می

 

 بانک ها ، ء دولتی به استثنا ها و سرمایه گذاری هایشرکت  و تمامی درآمد های حاصل از فروش کاال و خدمات

 بیمه ها و  برخی سازمان های توسعه ای به حسابهای خزانه داری کل واریز می شود. 

 

 ایه گذاری های دولتی عبارتند از انواع سرم : 

 رمایه گذاری های تولیدی        س -1

 ایه گذاری های زیر بنایی       سرم -2

 سرمایه گذاری های اجتماعی  -3
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  م هدف اجتماعی و ملی انجا با  : زایی ندارند زیرااجتماعی سودآوری و درآمدبنایی و سرمایه گذاری های زیر

 میپذیرد.

 زیرا :  دنرو منبع درآمد دولت به شمار می گذاری های تولیدی داخلی و خارجی سرمایه 

 می گیرند .با هدف سود آوری انجام معموال 
 

 : دولت می تواند برای جبران کسری بودجه از داخل یا  نکندتکافوی هزینه های دولت را ، منابع در آمدی اگر  استقراض ،

 خارج از کشور استقراض کند .

  کار معقولی نیست.هزینه های جاری استقراض برای تامین 

 

 :مولد شود.  های آن صرف سرمایه گذاری هوجو استقراض می تواند کار گشا باشد اگر 

 

 :است . ردم از طریق فروش اوراق مشارکتم قرض گرفتن از بهترین راه استقراض عبارت است از 

 

 :و بانک مرکزیاز نظام بانکی  استقراض بدترین راه استقراض عبارت است از. 

 

 موجب افزایش نقدینگی کشور می شود.  است زیرا : استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی بدترین راه استقراض 

 

  می گردد. وابستگی کشور دریافت وام از کشور های دیگر و یا سازمان های بین المللی موجب 

 

 مالیات 
 ت مهم ترین منبع درآمد دولت ها در گذشته مالیات بوده اس. 

  مالیات می باشد کشور هااکثر مهم ترین منبع درآمدیامروزه  . 

 وضع می شود مالیات به وسیله مجلس نمایندگان قانون. 

 

 :عدالت مالیاتی موردتوجه قرار گیرد.  مالیات از ابزار های موثر در رفع نا برابری های اقتصادی و اجتماعی است اگر 

 

 :دولت ها به دو دلیل از مردم مالیات می گیرند 

 د. تقیما از شهروندان دریافت نمی کندولت بهای برخی از کاالها و خدمات عمومی مثل) امنیت( را مس -1

 رفع نابرابری بین افراد پر درآمد و کم درآمد را وظیفه خود می داند .  -2

 

 : رابری بین افراد پر بکه دولت طبق قانون برای تامین بهای کاال و خدمات عمومی و رفع نای را م وجوهاتم تعریف مالیات

 حقوقی دریافت می کند مالیات نام دارد.حقیقی و درآمد و کم درآمد از اشخاص 
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 ت کننده و بار مالیات :پرداخ
 )اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قانون به دلیل کسب سود و  عبارتند از: پرداخت کننده مالیات )مودی مالیات

 موظف به پرداخت مالیات می باشند.  ارث و ...، درآمد و انتقال دارایی 

 

 پرداخت کننده اصلی و نهایی مالیات نیست و چه بسا بار مالیاتی را به دوش ، د کننده یا فروشنده گاهی تولی : بار مالیاتی

) بار مالیاتی در واقع انتقال مالیات از تولید کننده و فروشنده کاال به مصرف مصرف کننده یا فرد دیگری منتقل می کند . 

 کننده نهایی است .(

: چون مسکن کاالی ضروری است اگر دولت برای مسکن استیجاری مالیات وضع کند بار مالیات به مستاجر منتقل می  1 مثال

  و به وی اصابت می کند.شود 

 : مالیاتی که ما هنگام خرید مواد غذایی و پوشاک و ... پرداخت می کنیم . 2مثال 

 

 :مالیاتی نام دارد . پایهآنچه مالیات به آن تعلق می گیرد  پایه مالیاتی 

 : مواد غذایی ، پوشاک ، مسکن و ... . 1مثال 

 چیز مالیات تعلق می گرفت  9به  قبل از خالفت ایشان  یافت زیرا :پایه مالیاتی زکات افزایش زمان حضرت علی در

نیز زکات سب ها ( ولی ایشان در دوره حکومت خود به اخرما  ،کشکش  ،جو ، گندم  ،شتر ،گوسفند ،گاو  ،نقره  ،طال )

 بستند.

 

 انواع مالیات ها 
  شوند. به دو دسته تقسیم می پایه مالیاتیمالیات ها بر اساس 

 مالیات مستقیم  -1

 مالیات غیر مستقیم -2

 

 :مالیاتی که به طور مستقیم از مودیان مالیات دریافت می شود مالیات مستقیم عبارتند از . 

 

 و فقط از گروه  دولت می تواند افراد پر درآمد را از افراد کم درآمد جدا کردهراین نوع مالیات د : ویژگی مالیات مستقیم

 د و امکان انتقال بار مالیاتی در آن کم است .خاصی مالیات بگیر

 یاتی درآن کم است. المرامکان انتقال با یات مستقیم دولت می تواند فقط از گروه خاصی مالیات بگیرد زیرا:لدر ما 

 

 یات مستقیم عبارتند از: لانواع ما 

 مالیات بردرآمد  -1

 مالیات بر دارایی  و ثروت  -2

 

 می گیرد . مالیاتی است که بر انواع درآمدهای افراد تعلق  : مالیات بر درآمد 

 .آمد اصنافات بر دریلکشاورزی، مالیات بر درآمد امالک ، مالیات بر حقوق ، مالیات بر درآمد ما مثال :
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  منقول افراد تعلق می گیردغیر مالیاتی است که به دارایی های منقول و : ثروتمالیات بر دارایی و . 

 یات بر خانه ، زمین و اتومبیل و ... لما : لامث

 

 : مالیاتی که تحقق آن به رفتار یا فعالیت اقتصادی بستگی دارد.  مالیات غیر مستقیم عبارت است از 

 مالیاتی که به واردات یا خرید برخی کاالها تعلق می گیرد . مثال :

 :نیست و امکان انتقال شخص مدر این نوع مالیات پرداخت کننده نهایی  ویژگی مالیات غیر مستقیم عبارت است از

 بسیار زیاد است . بارمالیاتی 

 

  :انواع مالیات غیر مستقیم عبارتند از 

 مالیات بر نقل و انتقال دارایی  -1

 قوق و عوارض گمرکیح -2

 عوارض  -3

 مالیات بر فروش  -4

 

 :له دریافت می شود و همچنین بر نقل و انتقال دارایی افراد پس این نوع مالیات هنگام معام مالیات بر نقل و انتقال دارایی

 ) مالیات بر ارث (از مرگ آن ها به وارث تعلق می گیرد. 

 :که بر نقل و انتقال دارایی افراد پس از مرگ آن ها به وارث تعلق میگیرد.  مالیاتی مالیات بر ارث عبارت است از 

 

 :یات بر تجارت خارجی لگیرد در واقع ما صادر یا وارد شده تعلق می این نوع مالیات به کاالهای حقوق و عوارض گمرکی

 است.

  درآمد می تواند یکی از ابزار های سیاست گذاری تجاری برای کنترل ایجاد حقوق و عوارض گمرکی عالوه بر

 صادرات و کاهش واردات باشد. 

 

 :از مردم  ..(.) نظافت شهر ، آسفالت خیابان ، ایجاد پارک و خدماتی مثل ئهارا مقابلبهایی است که شهرداری ها در عوارض

 و عوارض اتومبیل . یافت می نمایند مثل : عوارض نوسازدری

 

 : رسد.  رمرحله خرده فروشی به دست مصرف کننده میکاالهایی تعلق می گیرد که د این نوع مالیات به مالیات بر فروش 

 

 مالیات را جدا از قیمت کاال حساب  غدر این مالیات فروشگاه ها موظف هستند که مبل دریافت مالیات بر فروش:گونگی چ

 ند. آن اطالع حاصل کند دریافت نمای غکننده از مبل به گونه ای که مصرفکنند و در یک رقم جداگانه 

 

  :اهداف دولت از دریافت مالیات بر فروش عبارت است از 

 درآمد زایی  -1

 افزلیش هزینه یک کاال برای کاهش مصرف آن ) مصرف دخانیات (  -2
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 :تا  از مراحل تولیددر هر یک که  است ای مالیات بر فروش چند مرحله ینوع  مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از

 خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند .  و کاال بر حسب ارزش افزوده گرفته می شود و مصرف نهایی

 

 . مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات غیر مستقیم بر مصرف کاال و خدمات است 

  : پیامد استفاده از مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از 

 شفافیت مالیاتی را افزایش میدهد.  -1

 انگیزه فرار مالیاتی را کاهش می دهد.   -2

 گیری می شود. از مالیات گیری چندگانه جلو -3

 

 مالیات پرداخت شده تولید کننده قبلی از  کند زیرا: گیری چند گانه جلوگیری می مالیات بر ارزش افزوده از مالیات

 گردد. مالیات بر فروش تولید کننده بعدی کسر می 

 

 انواع نرخ ها ی مالیاتی
  :انواع نرخ های مالیاتی عبارتند از 

 نرخ ثابت  -1

 نرخ تصاعدی  -2

 

  : محاسبه مالیات با نرخ ثابت 

 شود . غییر درآمد آن ها کم و زیاد میتمالیات پرداختی افراد با میزان و ثابت است مختلف  آمدهایبرای درنرخ مالیات 

 

 : شده باشد درصد تعیین  10مثال: اگر نرخ مالیات 

 .تومان درآمد دارد   1000000  که ماهیانهالف ( مالیات فردی را حساب کنید 

1000000×10% = 100000 
 

 .تومان درآمد دارد   10000000  که ماهیانهمالیات فردی را حساب کنید  ب (  
10000000×10% = 1000000 

 

 به دست بیاوریم باید مالیات آن ها را از حقوقشان کم کنیم : چنانچه بخواهیم درآمد خالص هر کدام از افراد را 

 

1000000 − 100000 =  درآمد خالص نفر اول    900000

 

10000000 − 1000000 =  درآمد خالص نفردوم     9000000
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 نرخ تصاعدی :محاسبه مالیات با 

بیشتر و . یا افراد با درآمد های بیشتر با نرخ کم می شود با کاهش درآمد و دارایی  دارایی زیاد و ونرخ مالیات با افزایش درآمد 

 . دنمالیات می پرداز افراد با درآمد کمتر با نرخ کمتر

 

ریال  56000ریال و دومی  55000جدول مالیاتی زیر مفروض است مالیات پرداختی دو نفر را محاسبه کنید که اولی  مثال:

 درآمد دارند .

 درصد  5با نرخ   20000 های تا آمددر  

 درصد  8با نرخ    40000  های تاددر آم 

 درصد  10با نرخ    55000  های تا درآمد 

 درصد  12با نرخ   70000از  درآمد های تا و بیشتر  

 
55000×10% =  نفر اول           مالیات   5500

56000×12% =   مالیات نفر دوم            6720
 

 

  

درآمدش با نرخ ده درصد محاسبه میگردد و  ریال است مالیات همه 55000ص اول درآمد شخهمانطور که می بینید چون 

 درآمدش با نرخ دوازده درصد محاسبه می گردد.  ریال مالیات همه56000 شخص دوم با درآمد

 باشد . ریال است و این نا عادالنه می 1220ریال است اما تفاوت مالیات ان ها  1000یعنی تفاوت حقوق این دو نفر 

 : چنانچه بخواهیم درآمد خالص هر کدام از افراد را به دست بیاوریم باید مالیات آن ها را از حقوقشان کم کنیم 

 

55000 − 5500 =  درآمد خالص نفر اول    49500

 

56000 − 6720 =  درآمد خالص نفردوم     49280

        

 زینه های دولته
 : خارج عمومی می گویند. مانجام وظایف خود صرف می کند را  هزینه هایی را که دولت برای مخارج عمومی 

 : انواع مخارج عمومی عبارتند از 

 هزینه های جاری  -1

 عمرانی  یا هزینه های سرمایه ای  -2

 

  :انواع هزینه های جاری عبارتند از 

 هزینه های کارکنان  -1

 هزینه های اداری  -2

 پرداخت های انتقالی  -3
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 : ولتی ویا سایر سازمان های کشوری و لشکری د ی کارکنان اداراتاین هزینه ها شامل حقوق و مزایا هزینه های کارکنان

 از اقالم عمده هزینه های دولت می باشد.و مات به استخدام دولت درآمده اند است. که برای ارائه خد

 نظامیان و .... حقوق نمایندگان مجلس ،حقوق حقوق معلمان ،  ال :مث

 

  هزینه هایی است که صرف چرخش کار جاری ادارات و نهاد ها می شود  ادارای :هزینه های. 

 .هزینه حمل و نقل ، اجاره ، آب و برق و ملزمات اداری ادارات  مثال :

 

 :ایجاد توازن  دولت به صورت بال عوض  برای تامین اجتماعی، رفع نابرابری هاهزینه هایی است که  پرداخت های انتقالی ،

 از تولید یا گروه های خاص پرداخت می کند. و حمایت اجتماعی 

 مثال:

 د کنندگان پرداخت می کند. ه ای که دولت برای حمایت از تولییاران 

 . پرداخت هایی را که دولت به صورت بال عوض به آسیب دیدگان حوادث طبیعی پرداخت میکند 

 .پرداخت دولت تحت طرح شهید رجایی به روستائیان 

 ای اساسی مانند شکر و شیر و ...به منظور ثابت نگه داشتن قیمت کاال ه پرداخت یارانه . 

 

  کند که با بقا ی اصل  هزینه هایی که دولت صرف احداث بنا یا خرید کاال هایی می :هزینه های سرمایه ای یا عمرانی

  ه قرار می گیر.آن ها مورد استفاد

 .خت مدارس و بیمارستان ها و ... خرید ماشین آالت یا سامثال : 

 

 :انواع هزینه های سرمایه ای یا عمرانی عبارتند از 

 گذاری های مولد هسرمای -1

 سرمایه گذاری های زیر بنایی -2

 سر مایه گذاری های اجتماعی  -3

 

 :مورد نیاز مردم ای هدر این نوع سرمایه گذاری دولت با ایجاد کارخانه یا صنایعی خدمات و کاال  سرمایه گذاری های مولد

 کند. ) ساخت کارخانه ی خودرو سازی و نساجی و ..(  را تولید می

 

 : به ثمر  یتوان اقتصادی کشور می شود و برا این نوع سرمایه گذاری ها باعث تقویت سرمایه گذاری های زیر بنایی

سد  جاد جاده ، راه آهن ،صرف ساخت و ای که ییرسیدن سایر فعالیت های اقتصادی ضروری است .) سرمایه گذاری ها

 (د .شو می سازی، نیرو گاه برق و ....

 

 :سرمایه گذاری   .سازد را فراهم می ااین نوع سرمایه گذاری ها زمینه الزم تولید سایر کاال ه سرمایه گذاری های اجتماعی(

 در آموزش و پرورش ، آموزش عالی، امور فرهنگی و هنر ( 
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  سرمایه گذاری های اجتماعی  عبارت است از :مهم ترین سرمایه گذاری ها. 

  اهر برای تربیت نیرو های انسانی م زمینه را :، سرمایه گذاری های اجتماعی است زیرا مهم ترین سرمایه گذاری ها

گذاری ها و ه متخصص و متعهد انجام سایر سرمای فراهم می کند و بدون داشتن نیروی و متخصص در رشته های مختلف 

 کسب استقالل اقتصادی فراهم نمی شود . 

 مستقیما باعث  :دانان هزینه های آموزش و پرورش ، علم و فرهنگ را نوعی سرمایه گذاری می دانند زیرا اقتصاد

 شوند.  افزایش تولید کشور می

 های پیشرفته با کشور های عقب مانده ناشی از موارد زیر است:عمده تفاوت کشور 

 .خورداری آناان از سرمایه های انسانی و نیروی متخصص میزان بر -1

 .  اجتماعیو فرهنگ و سرمایه گسترش علم  -2
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 نمونه سواالت

 

 دولت برای مدیریت کالن کشور از چه ابزار هایی استفاده میکند؟ -1

 است  ............. کسب می کند در حالت های مختلف میزان درآمد های که دولت از منابع گوناگون -2

 ه جامعه صرف می کند در وضعیت های مختلف متفاوت است. . که دولت برای ادار.................  میزان -3

 عامل اصلی تعیین کننده مخارج دولت چیست؟ -4

 ت برای تحقق اهداف و ماموریت های خود به کار می برد را نام ببرید؟انواع برنامه هایی را که دول -5

 بودجه را تعریف کنید؟ بودجه و کسری -6

 و اداری چیست؟چرا؟ یساسی ترین سند در دستگاه های مالمهم ترین و ا -7

 ارزیابی کرد ؟ بودجهچگونه میتوان اهداف دولت را به وسیله  -8

 .می باشد یکی از ابزار های کنترل مجلس بر دولت ........... -9

 لت می باشد؟جه از ابزار ها ی کنترل مجلس بردوچرا بود-10

 مراحل بودجه از آغاز تا انجام را بنویسید؟-11

 مسئول تهیه و پیشنهاد بودجه در همه ی کشورها ........ می باشد -12

 درایران طبق اصل.....قانون اساسی بودجه سال توسط.........تهیه می شود.-13

 ه بودجه را تعریف کنید؟یحال-14

 ؟مواد تشکیل دهنده بودجه را بنویسید -15

 ه تصویب بودجه در کشور های مختلف به عهده چه کسی می باشد؟امروز-16

 در ایران تصویب بودجه به عهده چه نهادی می باشد؟ -17

 دولت موظف است الیحه بودجه سال آینده را تا ...........ماه هر سال به مجلس تحویل دهد. -18

 ؟. مجلس باید طبق قانون الیحه بودجه را تا چه زمانی تصویب نماید19

 مراحل تصویب بودجه را بنویسید؟ -20

 قانون بودجه را تعریف کنید؟-21

 تفاوت الیحه بودجه با قانون بودجه را بنویسید؟-22

 سال بخش دولتی در محدوده .......... انجام می گیرد.  عملکرد مالی یک-23

 ؟مواد تشکیل دهنده قانون بودجه را بنویسید  -24

 اهمیت خود را از دست می دهد؟چه زمانی تصویب بودجه  -25

 دجه را توضیح دهید؟وتفریغ ب -26

 سند تفریغ بودجه نشان دهنده چیست؟-27

 حق نظارت بر اجرای بودجه در کشور ها به عهده چه نهادی است؟ -28

 در ایران نظارت بر اجرای بودجه به عهده کدام ارگان است و چگونه صورت می گیرد؟-29

 محاسبات مستقیما زیر نظر .............. قرار دارد.در ایران دیوان  -30

 وظیفه دیوان محاسبات چیست؟ -31

 مهم ترین و اساسی ترین دستگاه مالی که در نظام بودجه نقش دارد چیست؟ -32

 کدام اصل قانون اساسی به موضوع خزانه داری پرداخته است؟چرا؟-33
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 کارکرد خزانه داری چیست؟ -34

 ......قرار دارد....................داری در.. اداره کل خزانه-35

 مدیر کل خزانه داری را چه کسی تعیین میکند؟-36

 انواع درآمد های دولت را نام ببرید؟-37

 توضیح داده مثالی بزنید؟ یکی از راه های کسب درآمد دولت کاالهای ارائه شده توسط دولت را به عنوان بهای خدمات و-38

 دولتی و سرمایه گذاری ها را به عنوان یکی از راه های کسب درآمد دولت توضیح دهید؟ مد شرکت هایآدر-39

 انواع سرمایه گذاری های دولت را نام ببرید؟-40

 ندارند؟ زاییزیر بنایی و اجتماعی سود آوری و درآمد چرا سرمایه گذاری ها ی-41

 نجام شده و برای دولت درآمد زا هستند؟کدام دسته از سرمایه گذاری های دولتی ، با هدف سود آوری ا-42

 کسب درآمد از استقراض استفاده میکند؟ دولت چه زمانی برای-43

 گشا باشد؟ هچه زمانی استقراض می تواند برای دولت را-44

 استقراض کدام است؟ه بهترین را -45

 بدترین نوع استقراض کدام است؟ -46

 های بین المللی موجب........کشور می گردد.دریافت وام از کشور های دیگر یا سازمان -47

 بع درآمد دولت ها در گذشته ...........بوده است.ین منرمهم ت-48

 امروزه مهم ترین منابع درآمد بیشتر کشورها...............می باشد. -49

 دی وضع می شود؟اچه نه قانون مالیات به وسیله-50

 نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است؟ چه زمانی مالیات ابزار مناسبی برای رفع-51

 را تعریف کنید؟مالیات -52

 دولت ها به چه دالیلی از مردم مالیات میگیرند؟ -53

 پرداخت کننده های مالیات چه کسانی هستند؟ -54

 ر مالیاتی چیست مثال بزنید؟منظور از با -55

 پایه مالیاتی چیست؟ -56

 تی افزایش یافت؟ا)ع(پایه مالیچرا میگوییم در زمان حضرت علی  -57

 بر اساس پایه مالیاتی به چند دسته تقسیم می شوند ؟ مالیات ها -58

 آن را بنویسید؟ مالیا ت مستقیم را تعریف کنید و ویژگی ها ی -59

 د؟ند فقط از گروه خاصی مالیات بگیرچرا در مالیات مستقیم دولت می توا -60

 د؟انواع مالیات مستقیم را بنویسی -61

 مالیات بر درآمد را توضیح داده و مثال بزنید؟ -62

 را توضیح داده و مثال بزنید؟ دارایی و ثروتمالیات بر -63

 منظور از مالیات غیر مستقیم چیست و ویژگی آن کدام است؟ -64

 مالیات مستقیم و غیر مستقیم را با یکدیگر مقایسه کنید؟-65

 رید؟انواع مالیات غیر مستقیم را نام بب -66

 مالیات بر نقل و انتقال دارایی را توضیح داده و مثال بزنید؟ -67

 مالیات بر ارث را تعریف کنید؟-68
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 حقوق و عوارض گمرکی را توضیح دهید؟-69

عالوه بر درآمد چه فایده ای برای دولت دارد؟)هدف دولت از دریافت حقوق و عوارض گمرکی حقوق و عوارض گمرکی -70

 (؟ چیست

 را به عنوان یکی از انواع مالیات توضیح دهید و مثال بزنید؟ عوارض -71

 مالیات بر فروش را توضیح دهید؟ -72

 مالیات بر فروش چگونه از مردم دریافت میشود؟-73

 اهداف دولت از دریافت مالیات بر فروش چیست؟ -74

 مالیات بر ارزش افزوده  را توضیح دهید؟ -75

 مالیات...........است.که بر مصرف کاال و خدمات علق می گیرد. مالیات بر ارزش افزوده نوعی -76

 استفاده از مالیات بر ارزش افزوده چه نتایجی به دنبال دارد؟ -77

 چرا مالیات بر ارزش افزوده مانع مالیات گیری چند گانه  میشود؟-78

 انواع نرخ های مالیاتی را بنویسید؟ -79

 و تصاعدی را با یکدیگر را مقایسه کنید؟نحوه محاسبه مالیات با نرخ ثابت -80

تومان درآمد  2400000تومان و مالیات فردی  را که  1200000اگر نرخ مالیات دوازده درصد باشد مالیات فردی را که -81

 ماهیانه دارند را محاسبه کنید؟

 820000و دومی تومان  800000پرداختی توسط دو نفر را که اولی ماهیانه ل مالیاتی زیر مفروض است مالیات جدو-82

 درآمد دارد را محاسبه کنید؟تومان 

 درصد  5با نرخ   300000در آمدهای تا   

 درصد  8با نرخ   500000در آمدهای تا   

 درصد  10با نرخ   800000درآمدهای تا    

 درصد 12با نرخ  900000درآمد های تا و بیشتر از   

 

 منظور از مخارج عمومی چیست؟ -83

 مخارج عمومی را نام ببرید؟انواع -84

 انواع هزینه های جاری رانام ببرید؟ -85

 مثال بزنید؟، منظور از هزینه کارکنان چیست  -86

 م هزینه های دولت کدام است؟العمده ترین اق-87

 هزینه های اداری را توضیح دهید و مثال بزنید؟ -88

 منظور از پرداخت های انتقالی چیست مثال بزنید؟ -89

 مرانی را توضیح دهید؟عهزینه های سرمایه ای یا  -90

 انواع هزینه های سرمایه ای یا عمرانی را نام ببرید؟ -91

 توضیح دهید و مثال بزنید؟ را سرمایه گذاری های مولد -92

 منظور از سرمایه گذاری های زیر بنایی چیست مثال بزنید؟ -93

 و مثال بزنید؟سرمایه گذاری های اجتماعی را توضیح داده -94

 چرا؟،  سرمایه گذاری های دولت کدام است مهم ترین  -95
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 چرا اکثر اقتصاد دانان هزینه های آموزش و پرورش،علم و فرهنگ را نوعی سرمایه گذاری می دانند؟-96

 تفاوت عمده ی کشور های پیشرفته با کشور های عقب مانده چیست؟ -97

 کنید؟ ه گذاری های زیر را مشخصاینوع سرم -98

 الف( ساخت کارخانه های موا د غذایی 

 آهن    هب(ساخت سد و را 

 ساخت دانشگاه  ج( 

 درآمد کدام دسته از شرکت های دولتی به حساب خزانه داری کل واریز نمیشود؟-99

 ؟نوع مالیات های زیر را مشخص کنید-100

 مالیات بر اتومبیل و خانه الف(

 مالیات بر اصناف ب(

 ارثمالیات بر  ج(

 مالیات بر معامله  د(

 مالیات بر تجارت خارجی و(

 ه( عوارض اتومبیل و نوسازی 

 نوع هزینه های زیر را مشخص کنید؟ -101

 حقوق قاضیان   الف(

 هزینه ی آب و برق ادارات     ب(    

 یارانه  ج(     

 

 


