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نقش دولت در اقتصاد چیست؟

حوه ی همچون بازی فوتبال درعرصه اقتصاد هم دولت نقش داور را دارد تصمیمات دولت در میزان تولید و ن

میشودسب و کار مالیات یا معافیت مالیاتی فروشندگان موجب رونق بیشتر کاست؛کاهش عرضه آن تاثیر گذار 



(57گفتگو در کالس صفحه)چیست؟نقش دولت در اقتصاد 

هد؟بدمالیاتدولتبهبایدمحمدیآقایچراشمانظربهـ1

درآمدیتابپردازدمالیاتبایدمحمدیآقای

بهطریقاینازبتوانددولتوباشددولتبرای

عمومیهایهزینهوکندکمکتوانکمافراد

هیرفاوبهداشتی،دفاعیهایهزینهمثلجامعه

.کندتأمینراجامعهافراد



(57هگفتگو در کالس صفح)؟؟دولت در اقتصاد چیستنقش 

دارد؟نفعیهچاوبرایکاراینشود؟تقاضاکنندهوکنندهعرضهمیانبازیواردبایدایانگیزهچهبادولتشمانظربهـ2

حضور.نندهکعرضهوتولیدکنندهبرایمقرراتوقوانینوضعوبازارعملکردکنترلبهبودوانگیزهبا-1

اینازدبتوانتاکندمیکمکاوبهاجتماعیـاقتصادیقدرتگرفتنوامورمدیریتبرایبازاردردولت

.کندهزینهآنهاازوظایفشانجامبرایوکنددرآمدکسبراه

زیرساختداقتصاهردرنظمایجادبرایتولیدبرنظارتوگاهیاستپولثروتکسبدولتانگیزهگاهی-2

خصوصیبخشتوجهموردعلتهمینبهونداردسوددهیمدتدرکوتاهآنهاتامینکهداردوجودهایی

.بگیرندبرعهدهراهازیرساختاینیهزینهخودشانمجبورندهادولتوگیردقرارنمی

.شودمیکشورهایساختزیریتوسعهوامنیتونظمایجادموجبحضوردولت:نتیجه



(هانگاهوبخانوارها).داردوجوداصلیبازیگردواقتصادعرصۀدرکهآموختیماینجاتا

استداوریکنیازمنداقتصادبازیکهاستاینآنیمدنبالبهدرسایندرکهاینکته

ایهینهبهایتخصیصتواندمیخوددرستعملکردبادولت.گویندمیدولتآنبهکه

:توانیممیدرساینپایاندر.آوردوجودبهاقتصادبرای

.مدولت را در یک اقتصاد بازاری درک کنیم و به خوبی بیان کنینقش -1

ا در ر( مالیات)دولت و انواع مالیات ها را شناسایی کنیم و نقش آن درآمد -2

.اقتصاد توضیح دهیم



.شویدفعالیتواردعمالًخواهیدمیوایدکردهطراحیراکاریوکسبشرکتکنیدفرض

باماش.بگیریددولتازخوداقتصادیفعالیتبرایراالزممجوزهایکهاستآناولگام

.کندنظارتشماکاربهدولتکهدهیدمیاجازهمجوزهاگرفتن

طرح 
همسئل

الیتفعدربایدچرادولتکهبپرسیدخودازاستممکن•

کند؟نظارتمااقتصادی

دولتباهایمانکاروکسببرایمجبوریمماچرا•

باشیم؟هماهنگ



امادهید؛یمانجامکیفیتودقتباراخودکاروهستیدداروتولیدکنندۀشرکتیکمالکشماکنیدفرض

میارائهتریینپاقیمتوکمترکیفیتبامحصوالتیاست،داروتولیدشرکتیکهمآنکهبازار،درشمارقیب

پایینقیمتۀارائخاطربهبلکهبیفتد،خطربهکنندگانمصرفجانتنهانهکهشودمیباعثاوکاراین.دهد

وداروییتشرکاینکاربهکهنباشددولتیکنیدفرضحاال.کندمیجذبخودسویبهنیزراهامشتریتر،

بهجبورموکنیدمیضررمتعهدتولیدکنندۀیکعنوانبهشماهمصورت،ایندر.کندنظارتاومحصوالت

.افتدمیخطربهکنندگانمصرفسالمتهموشویدمیبازارترک



وکارمندانوشماکنیدتصور.هستهمعمومیخدماتوکاالهاارائۀمسئولنظارتی،وظایفبرعالوهدولت

چنینیزندیگرهایشرکتهمچنین.داریدپلوجادهاحداثبهنیاز،کارخانهبهآمدورفتبرایشرکت،کارگران

بهنیاز،کشوریکیاشهریکمردمهمچنینکند؟احداثراهاپلوهاجادهاینبایدکسیچه.دارندهایینیازمندی

أمینتمسئولدولتکند؟فراهممردمبرایراعمومیکاالهایاینبایدکسیچه.دارندامنیتوبهداشتتأمین

.هستنیزعمومیکاالهای

دولت نظارت ارائه کاال وخدمات عمومی

مدرسه نمونه دولتی



بررسی دو وظیفه دولت

ارائه کاالهای عمومی-2

بهبود عملکرد بازار -1
(نظارت)



(نظارتی) ـ بهبود عملکرد بازار 1: وظیفه دولت

دولتتوسطمقرراتوقوانیناجرایووضع:اجراروش

.بخشدمیبهبودرامبادالتوفروشوخریدامنیت،مالکیتحقوقاجرایوتعریفبادولت

راآناست،چیزیواقعیمالککهنکنداثباتفروشندهکهزمانیتادهدنمیاجازهدولت

.بفروشد



ارائه کاالهای عمومی-2: وظیفه دولت

مردمانیدتونمیشماوشوداستفادهزمانهمتواندمیزیادیافرادتوسطکهخدماتیوکاالبه

.شودمیگفتهعمومیکاالیسازید،محرومآناستفادهازرا

آیااما.یدشوآنهاازدیگراناستفادۀمانعتوانیدمیوشماستخودبهمتعلقکهداریدزیادیچیزهایشما

باسیارباینهااست؟طورهمینهمپلیسونشانیآتش،هاپل،برقچراغتیرهای،بوستان،خیاباندربارۀ

.باشدداشتهخودشبرایفقطراامکاناتاینتواندنمیکسهیچولیاندارزش



:پرسیدممی،رسیدممیکهایهرمغازهبهوزدمفروشانآهنبازاربهسریقبل،روزچند

یا.نداددرستیجوابمنبهکسهیچ.بودآورشگفتبرایم.«دارید؟آهنیکفشببخشید،آقا»

ازیکیفقط!«کندحوالهدیگریجایرااتروزیخداآقا،برو»گفتندمییاوخندیدندمی

«خواهی؟میچهبرایآهنیکفش»:پرسیدبودایفهمیدهآدمنظرمبهکهدارهامغازه

ازیکی.«بگیرممجوزدولتزاامانداختهراهکهجدیدیکاروکسببرایخواهممی»:گفتم

.کناقدامبعدبخر؛آهنیکفشیکبرو،اول»:بودگفتهبودبیشترمنازاشتجربهکهدوستانم

دولت ِ یار یا دولت بار

نتیجه
.یفزایدبمردمدوشبرباریاینکهنهباشدمردمیاربایداقتصادیفعالیتهایدرداورعنوانبهدولت

بایدآهنیکفشبگوینداینکهنه.باشدراحتوآسانبایدمجوزگرفتنوجدیدکاروکسباندازیراه

.شویجدیدکاروکسبواردتاباشیداشته



60صفحه -فردی در کالسفعالیت 

افتد؟میبرایشاتفاقیچهنبیند،تدارکدفاعیتجهیزاتخودبرایوباشدنداشتهارتشکشوریاگر-1

امکاناتوتتجهیزاونظامینیروهایتأمینهایهزینه؟ماندخواهندپایبنداوحقوقرعایتوصلحبهنیزکشورهادیگرآیا-2

کرد؟تأمینبایدچگونهراآنهانیازمورد

.ندکدفاعدنیامظلومانوخودجامعهافرادحقوقازکشورمرزهایداخلوالمللیبینهایعرصهدرتواندنمی-1

دولت.دکننمیتعرضترضعیفکشورهایحقوقبهخواهیزیادهباکههستندکشورهاییهمیشهخیر؛مطمئناً -2

.کندتأمینامکاناتوتجهیزاتتهیهبارادفاعیوعمومیامنیتهامالیاتگرفتنطریقازمیتواند



مالیات مالیات

فروش داراییهای 
ملّی 

ابزار ومنابع تامین مالی دولت





یممالیاتمردمازهمگان،برایعمومیخدماتوکاالهاازسطحیتأمینبرایدولتمالیات

.گیرد

اهداف دولت از گرفتن مالیات

اولین و مهم ترین هدف مالیات ، افزایش درآمد دولت -1

رویه  کشیدن سیگار، مصرف بی)کاهش فعالیت های نامناسب -2

(  مثل مصرف شیر)افزایش رفتارهای مطلوب ( بنزین



مالیات

.شودقعوامؤثردولتعملکردکهببردباالحدیتارادولتدرآمدکهاستاینمالیاتازاصلیهدف

دولتایهفعالیتازپشتیبانیواهدافمالیتأمینبرایمالیات

عمومیبهداشتوآموزشقضایی،امور،دفاع،امنیتمانند

بدونروستاهاوشهرهادرزندگیتصورشاید.استضروری

عالمت،هاراهمدارس،ماننددولتتوسطشدهارائهخدمات

ا،هکتابخانهها،درمانگاهپلیس،رانندگی،وراهنماییهای

میتأمینمالیاتمحلازآنهاهمههایهزینهکه...وهابوستان

!باشدسختشود،



کندویق تشفعالیت های نامناسب را کاهش وفعالیت های مطلوب رااین است که دومین هدف دولت از مالیات 

ان، بعد از اینکه مالیات در چین، قیمت چوبک های غذاخوری را افزایش داد،بسیاری از مصرف کنندگ•

(درختانکاهش قطع )عادت خود را تغییر دادند و به جای این چوبک ها از قاشق استفاده کردند  

مالیات برخی کشورها مالیات بر سوخت های آالینده مانند بنزین و گازوئیل معمول است؛ چراکه ایندر •

(زیستکاهش آلودگی محیط) میتواند به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی ناشی از آن بینجامد

ات بر مصرف برخی کشورها به دلیل آثار زیست محیطی خطرنا ِک کیسه های پالستیکی، به وضع مالیدر •

استآنها اقدام شده 

یا بسیار شایع بر مصرف محصوالت تنباکویی از جمله سیگار که برای سالمت انسان مضر است، در دنمالیات •

.  است

رکت های ش)گاهی نیز دولت از برخی فعالیتها که برای افراد جامعه مفید است، مالیات دریافت نمیکند •

(  دانش بنیان یا مصرف شیر



برای ویرایش نمودار روی آن راست کلیک کنید

انواع مالیات ها برای افراد



انواع مالیات
شودمیدریافتمالیاتعنوانبهکهاستمبلغی:مستقیممالیات

شودمیافتدریمشتریازکهباشدمیکاالقیمتازبخشی:غیرمستقیممالیات

مستقیممالیات غیر مالیات مستقیم



خذ می شودیا شرکتها به استناد قانون احقیقیشخص مالیاتی است که از درآمد
مالیات

ممستقی

وداراییبرمالیاتدستۀدوبهخودمستقیممالیات

.شودمیتقسیمدرآمدبرمالیات

تپرداخ)مؤدیثروت،داراییبرمالیاتمبنایواساس

ی،دارایبرمالیاتنوعترینمهم.است(مالیاتکنندۀ

دۀمانباقیهایداراییواموالازکهاستارثبرمالیات

کهزمانیواقعدر.شودمیدریافتشده،فوتشخص

شود،منتقلاووراثبهاستقرارمتوفیشخصاموال

.دگیرمیمالیاتانتقالدرحالثروتوداراییازدولت

مالیات بر ارث



مالیات

(62صفحه)بدانیم بیشتر -انواع مالیات بردرآمد



: ازاند عبارت، می شونداعمالغیرمستقیم که در کشور ما اجرا و مالیات های انواع مهمترین 

مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف ، عوارض گمرکی و خدماتی

شودیمدریافتمشتریازکهباشدمیکاالقیمتازبخشی
مالیات 

غیرمستقیم



عوارض گمرکی و خدماتی (الف

(رکیگمتعرفه های)مختلف واردات کاالهای بر صادرات و مالیات : عوارض گمرکی (1

شرایط اقتصادی کشورهاستسیاستهای کالن بازرگانی و تابع •

استاز راههای درآمدزایی دولت یکی •

می شودمنظور حمایت از صنایع داخلی اخذ به •

ی شودمتعیین ( حجم ـ وزن)و مشخصات آنها اساس قیمت و ارزش کاالها یا ویژگیها بر •

. عوارض درج شده در قبض های شهرداری مالیات تلقی می شودانواع :عوارض خدماتی(2

ارائه می کند، وجوهی مانند عوارض خودرو یا عوارض نوسازی وخدماتی که شهرداری در مقابل 

.دفع پسماند دریافت می کند

مستقیمانواع مالیات غیر 



مالیات بر مصرف(بمستقیمانواع مالیات غیر 

رداختپ(کاالقیمتهمراهبه)کاالآنخریدزماندرخاصکاالهایکنندگانمصرفکهمالیاتی
.کنندمی

مالیاتهایتندرکنید،مصرفکاالآنازبیشتریمیزانشمااگرترتیباینبه

مصرفیلۀوسبهنهایتاًمالیاتنوعایناگرچه.کنیدمیپرداختنیزبیشتری

عهدۀبهآنپرداختقانونیوظیفۀاماشود،میپرداختنهاییکنندۀ

داردزیادیبسیارانواعمصرف،برمالیات.استفروشندگانوتولیدکنندگان

وینیماشغیرالکلیمشروباتبرمالیاتایران،درآننمونۀبارزترینکه

.استدخانیاتبرمالیات



مالیات بر ارزش افزوده( جمستقیمانواع مالیات غیر 

شده با ارزش کاال و خدمات خدمات عرضه است که از تفاوت ارزش بین کاال و مالیاتی 

. خریداری شده در دوره ای مشخص گرفته می شود

ی بر ای است و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایچند مرحله نوع مالیات این 

.حسب ارزش افزوده گرفته می شود

تانی مالیات بر ارزش افزوده با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می دهد و از مالیات س

ات بر فروش مضاعف جلوگیری می کند؛ چراکه مالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبلی از مالی

به عبارت دیگر کاال و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می. بعدی کسر می شود

.شوند



د؟مالیات بر ارزش افزوده چگونه کار می کن

ازارآنوکردهآوریجمعخودشانفروشازرامالیاتمنبع،وکارهاکسباست،برقرارافزودهارزشبرمالیاتسازوکارکهکشورهاییدر
.کنندمیپرداختوکارها،کسبدیگرازخریدطریق



(64صفحه)ستانیمشکالت مالیات برخی -بیشتر بدانیم

وزارتگزارشبه.استزیاددرآمدها،شفافیتعدمدلیلبهکشورها،برخیدرمالیاتیرارف

تومانمیلیاردهزار40حدودمالیاتیفرارما،کشوردر97سالدرداراییواقتصادیامور

درهامالیاتانواعازبرخی!استبودهسالآنمالیاتیدرآمدهایدرصد35معادلیعنی

درذاریگسرمایهمسیردرانحرافاتیکهاستشدهسببامرهمینوشودنمیگرفتهایران

ببسکهاستبایرهایزمینوخالیهایخانهمالیاتهامالیاتاینجملۀاز.دهدرخکشور

.دشوتبدیلغیرمولدایسرمایههایداراییبهمصرفیهایدارایینوعایناستشده



مالیات

عنوان 04
...زیر عنوان را وارد کنید

1399درآمدهای مالیاتی دولت در سال 



مالیات



مالیات



فروشمحلازایراندردولتنیازمورددرآمدهایاززیادیبخش،مالیاتازغیر

زیادیشبخ،بینیدمینموداردرکههمانطور.شودمیتأمیننفتمثلهاییدارایی

گازونفتمانندتجدیدناپذیریهایداراییفروشمحلازدولتدرآمدهایاز

تحریمابلقوکندمینوساننفتقیمتبانیست؛پایداردرآمدیکهاستشدهتأمین

بلکهامبهفقطنهکهاستهاییداراییفروشعمالًها،دارایینوعاینفروش!است

هاییدارایمنابع،اینفروشازحاصلدرآمدبااگر.داردتعلقهمبعدهاینسلبه

پرداختنظیر)کشورجاریهایهزینهصرفدرآمدهااینونشودخلقدیگری

!بخشیدنخواهندرامابعد،هاینسلحتماصورتایندرشود،(...ودستمزد

مینتأمیبدهیایجادطریقازنیزراخودنیازمورددرآمدازبخشیسالیانهدولت

اریگذسرمایهوعمرانیهایطرحدرراآنهایاگیردمیقرضمردمازیعنیکند؛

.کندیمتقسیمآنهابینسودیهاطرحاینسودمحلازوکندمیشریکدولتهای

.باشدپایدارابدتاتواندنمینیزدرآمداین

ـ سایر درآمدهای دولت2



مقایسه سهم درآمدهای مختلف دولت در سالهای
1397-1399-1400

ادروزنامه دنیای اقتص:منبع



شرکتوهاخانواراقتصاد،اصلیبازیگردوکهشدگفتهقبلدرسدر

میاینبنابر.بردیمپیدولتجایگاهبهنیزدرسایندر.هستندها

هاتشرکوخانوارهابینتعامالتچرخشیجریاننمودارگفتتوان

فتهگرنادیدهرادولتکهچرانیستکاملدیدیمقبلدرسدرکه

،داردعهدهبرکهمختلفیهاینقشانجامبرایدولتامابود،

خدماتوکاالبازارنیزوتولیدعواملبازارهایدرمهمخریداری

تپرداخوهاخانوادهوهاشرکتازمالیاتدریافتباالبتهواست

روابطر،زیشکلدر.کندمیایفااقتصاددرمهمنقشیآنهابهیارانه

.استشدهترسیمخانوارهاوبازارهابادولتمیان

جایگاه دولت در جریان چرخشی درآمد



66صفحه -برای تفکر و تمرین

میمالیاتمولمشکهرااقتصادیفعالیتیکتواندمیتغییراینآیاکهکنیدمشخصوکنیدتحلیلرازیرمواردازهریکـ1

.دهیدتوضیحراپاسخکند؟دلسردیاتشویقشود،

طبیعتدرپذیریهتجزکاالهایمصرفبهمردمتشویق.میکندوضعپالستیکیقوطیهایوبطریهابرتومانیهزارمالیاتدولت•

.شودتجزیهطبیعتدرتاکشدمیطولسالهاکهپالستیکیقوطیهایوبطریهاجایبه

افرادشویقت.میدهدافزایششودکسردرآمدازدرآمدبرمالیاتمحاسبههنگاممیتواندکهراخیریهکمکهایمبلغدولت•

دنبالبهراکارفرمایانتشویقمیدهدکاهشراکارفرمایاندستمزدوحقوقمالیاتدولتهاخیریهبهکمکبرایخیر

.میکنندپیداخودوکارکسببهرادولتهمکاریواعتمادحسآنهازیراداشتخواهد

راد جامعه به افشویق ت.بر غذاهایی که حاوی سطوح باالی چربی و سطح باالیی از سدیم هستند مالیات اعمال می کنددولت •

.مصرف غذاهای مفید و بی خطر و پرهیز از غذاهای مضر که در نهایت سالمتی جامعه را دربر خواهد داشت



واهد داشت چون دلسردی تولیدکنندگان را به دنبال خ. دولت قوانین را تغییر می دهد تا شرکتها مالیات بیشتری بپردازند•

.دولت را در کنار خود یا حامی خود حس نمی کنند

با.تریفیتباکوبیشترتولیدبهجدیدتولیدکنندگانتشویق.کندمیحذفراجدیدخودروهایفروشبرمالیاتدولت•

پیشهدافاوهابرنامهبهرسیدنوبیشتررفاهموجبکهیابدمیافزایشهاکارخانهدرآمدحالتیچنیندرمالیاتکاهش

.شودمیشدهبینی

ده و اقدام تا کارآفرینان بیشتر تشویق شباعث می شود . دولت نرخ مالیات امالک برای کارخانجات جدید را کاهش می دهد•

.به تأسیس کارخانه کرده که به موجب آن نرخ اشتغال جامعه افزایش می یابد
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.نوع مالیات را در هر یک از مواد زیر تعیین کنیدـ2

درآمدبرمالیات.کنندپرداختدولتبهراخودکارکناندستمزدازدرصدیبایدکارفرمایان

برمالیات.هستنددولتبهخودداراییارزشازدرصدیپرداختبهملزمدارندولوکسخودروهایویالخانهکهافرادی

دارایی

رفمصبرمالیات.بپردازندمالیاتخریدازپسمشخصمقادیردرخاصیکاالهایفقطکهگیردمیتصمیمدولت

درآمدبرمالیات.بپردازنددولتبهراخودشانسودازدرصدیبایدشرکتها

درآمدبرمالیات.کنندپرداختدولتبهمالیاتعنوانبهراخوددرآمدازبخشیبایدکارکنان
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باطابقماست،دادهقرارآنهااختیاردردولتکهعمومیامکاناتوکاالهامجموعازدیگر،مجاورکارگاهسههمراهبهسبز،ایرانکارگاهـ3

.شودمیمندبهرهآنمزایایاززیرموارد

تومانمیلیون50ساالنهارزشبهاست،شدهاحداثکارخانهکناردرونقلحملتسهیلبرایکهایجادهتجهیزواحداث•

تومانمیلیون30ساالنهارزشبهکارخانهازبیرونروشناییسامانۀمجموعهتجهیزواحداث•

تومانمیلیون30ساالنهرزشبهامحصوالتفروشواولیهموادخریدبازاروهاراهامنیتتأمین•

تومانمیلیون20ساالنهرزشبهاکارخانهنزدیکیدربهداشتیورفاهیامکاناتنگهداریوایجاد•

انزیوسودودرآمددرتغییریچهکندپرداختراموارداینهزینهخودشکارگاهمدیرعاملعنوانبهمحمدیآقایبودقراراگر(الف

.(استآمدهاولدرستمریندرشرکتدرآمدوهاهزینهبهمربوطاطالعات)شد؟میحاصلاوشرکتساالنه

هایزینههعنوانبهراشدهاخذمالیاتهایازبخشیدولتتااندکردهپرداختمالیاتدولتبهقبالًمجاورکارگاههایومحمدیآقای:پاسخ

سودمیلیونتبیسازبیشترخیلیکندتهیهخودشرانهادهاختیارشدردولتکهامکاناتیاینتمامبودقراراگرحالگیردکاربهعمومی

.آمدمیحساببهمقروضورشکستهیکبلکهنبودخبریسودازتنهانهدیگروکردمیهزینهبایدساالنه
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کردهعوضمحمدیآقایتولیدیشرکتدرآمدهایبرساالنههطوربدرصدپنجمعادلمالیاتیدولتکنیدفرضاکنون(ب

است

کنیدمحاسبهشرکتساالنهزیانوسودبررامالیاتاینتأثیراوالً•

نفعبهمالیاتپرداختآیاکهکنیدتحلیلوکنیدمقایسهعمومیامکاناتازآمدهدستبهمنافعبررامالیاتهزینهثانیاً•

.آنضرربهیااستشرکت

کسر 20.000.000که اگر آن را از سود سالیانه 125.000.000مساوی است با 2.500.000.000بر درآمد سالیانه % 5مالیات -

.کنیم سود خالص کارگاه رقمی منفی خواهد داشت و باید ورشکستگی کارگاه راه اعالم کند

2.500.000.000 ×
5

100
=125.000.000

20.000.000 – 125.000.000= -105.000.000

امااستنندگانتولیدکنفعبهشودمیاجراوبینیپیشدولتتوسطکهعمومیامکاناتازآمدهدستبهمنافعیقینطوربه-

.ندارنداقتصادیتوجیهکمسوددلیلبهمحمدیآقایکارگاهشرایطدر
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