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 نقش دولت دراقتصادچیست؟عنوان درس : 

 ...............................................................................................................................................................................................« نقشه راه »

با عملکرد درست خود می تواند  دولتمی گویند.  ................بازی اقتصاد نیازمند یک داور است که به آن -1

 ورد. تخصیص های بهینه ای برای اقتصاد به وجود آ

 دولت

   ...........................................................................................................................................................................................«طرح مسئله »

 گام اول برای راه اندازی یک شرکت کسب وکارچیست؟-2
 را برای فعالیت اقتصادی خود از دولت بگیرید.الزم  مجوزهایگام اول آن است که 

 درراه اندازی یک شرکت کسب وکار،چگونه به دولت اجازه می دهیم که به کارمانظارت کند؟-3
آن است که مجوزهای الزم را برای فعالیت اقتصادی خود از دولت بگیرید. شما با  درراه اندازی یک شرکت کسب وکار گام اول

 اجازه می دهید که دولت به کار شما نظارت کند.  گرفتن مجوزها

 ،توضیح دهید.ارائه کاالوخدمات عمومیونظارتی  جایگاهدرباذکرمثال نقش دولت را-4

فرض کنید شما مالک یک شرکت تولیدکنندۀ دارو هستید  و کار خود را با دقت و کیفیت انجام می :ینظارتوظایف الف(

آن هم یک شرکت تولید دارو است، محصوالتی با کیفیت کمتر و قیمت پایین تر ارائه می دهید؛ اما رقیب شما در بازار، که 
دهد. این کار او باعث می شود که نه تنها جان مصرف کنندگان به خطر بیفتد، بلکه به خاطر ارائۀ قیمت پایین تر ،مشتری ها 

این شرکت دارویی و محصوالت او نظارت کند. در  را نیز به سوی خود جذب می کند. حاال فرض کنید دولتی نباشد که به کار
مت مصرف این صورت، هم شما به عنوان یک تولیدکنندۀ متعهد ضرر می کنید و مجبور به ترک بازار می شوید و هم سال

 .کنندگان به خطر می افتد

تصور کنید شما و کارمندان و کارگران شرکت ،برای رفت و آمد به کارخانه، نیاز به احداث  ارائه کاالوخدمات عمومی:ب(

جاده و پل دارید. همچنین شرکت های دیگر نیز چنین نیازمندی هایی دارند. چه کسی باید این جاده ها و پل ها را احداث 
دارند. چه کسی باید این کاالهای عمومی را برای  کند؟ همچنین مردم یک شهر یا یک کشور، نیاز به تأمین بهداشت و امنیت

 مردم فراهم کند؟ دولت مسئول تأمین کاالهای عمومی نیز هست. 

 .......................................................................................................................................................................« بهبودعملکردبازار »

 وظایف دولت درعرصه اقتصادرانام ببرید.-5

 عمومی ارائه کاالوخدمات –)وظیفه نظارتی( بهبودعملکردبازار

 به بهبودعملکردبازارکمک می کند؟وازچه راه هایی دولت چگونه -6
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 :قوانین و مقرراتمجموعۀ گسترده ای از  دولت باوضع

 

 .که به نفع خریداران و فروشندگان استمی شود تسهیل و تشویق مبادالتباعث الف(

 می کند.  آسیب می زند ،جلوگیری مبادالت آنهابروز شرایطی که به ازب(

و مثالً دارایی هایی را که متعلق به  به حقوق یکدیگر تعرض نکنندحضور دولت و عملکرد قوی آن سبب می شود افراد ج(

 آنها نیست تصرف نکنند.

یداران در این حالت، دولت به عنوان یک داور، در میدان فعالیت های اقتصادی، حضور دارد. وضعیتی را تصور کنید که خر*

نمی توانند اطمینان یابند، آیا فروشندگان مالکان واقعی آن چیزی هستند که برای فروش عرضه کرده اند یا خیر، در این حالت 
چگونه خریداران پولی را که به سختی درآورده اند، برای چیزهایی مانند خانه، خودرو، لوازم خانگی و... بپردازند. حالتی را تصور 

دی را به صاحب واقعی چیزی داده اید و آن را خریده اید؛ اما شخص دیگری به راحتی به میان بیاید و مانع از کنید که پول زیا
  استفادۀ شما از چیزی که خریده اید شود!

. دولت اجازه نمی دهد تا مبادالت را بهبود می بخشدامنیت خرید و فروش و ، تعریف و اجرای حقوق مالکیتدولت با (د

 .ک واقعی چیزی است، آن را بفروشدزمانی که فروشنده اثبات نکند که مال
 

 

 

 

 

عالوه بر حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، دولت با وضع قوانین و مقرراتی ویژه در زمینه های مختلف می کوشد  (و

، مثالً شرکت های دارویی و غذایی نمی توانند کنداطالعات و آگاهی های الزم را برای مبادله بین افراد تضمین وجود تا 

پیش از انجام برخی آزمایش ها و اخذ گواهی معتبر محصوالت خود را به بازار عرضه کنند یا افراد بدون دارا بودن صالحیت 
                                                                                                                                                            های الزم به مشاغل مختلف وارد شوند؛ 

. همۀ این فعالیت ها به نوعی  کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت را تأیید کندهمچنین سازمان استاندارد وظیفه دارد ( ه

                                                                                                                                          بهبود عملکرد بازار می شود.سبب 

 .............................................................................................................................................................« ارائه کاالی عمومی »

                                                                  منظورازکاالی عمومی چیست؟                                                                                         -7
به کاال و خدماتی که توسط افراد زیادی می تواند هم زمان استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن محروم 

                                                                                                                     گفته می شود . کاالی عمومیسازید، 

                               چندموردازکاالهاوخدمات عمومی رانام ببرید.                                                                                     -8
                                                                                        و...پلیس  ،های چراغ برق، پل ها، آتش نشانی خیابان، بوستان، تیر

        .................................................................................................................................................« ابزارهاومنابع تامین مالی »

                                           ؟                        منابع مالی خدمات وکاالهای عمومی که توسط دولت ارائه می شودچگونه تامین می شود-9

                                                                                          این منابع مالی معموالً و در بیشتر موارد از دو محل تأمین می شود؛

                                                                                                                      )مستقیم وغیرمستقیم(مالیات ها الف(

                                                                                                                                                                       مثل نفت واستقراض ازمردم( فروش دارایی های ملیّ)سایردرآمدهای دولتب(
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  ...............................................................................................................................................................................................« مالیات »

                   می گیرد.  ............................مردم دولت برای تأمین سطحی از کاالها و خدمات عمومی برای همگان، از -10

                                                                                                                                                       مالیات

 اهداف اصلی گرفتن مالیات چیست؟-11

 باعثاست. دیگر اینکه، مالیات می تواند  افزایش درآمد دولتدو هدف اصلی دارد. اولین و مهم ترین هدف مالیات،  مالیات

  )کاهش سیگارکشیدن وافزایش مصرف شیر(شود. کاهش فعالیت های نامناسب و تشویق فعالیت های مطلوب

 راتوضیح دهید.  افزایش درآمددولتمالیات بعنوان یکی ازراه های -12

مالیات برای تأمین مالی اهداف و پشتیبانی از فعالیت های دولت مانند امنیت ،دفاع ،امور قضایی، آموزش و بهداشت عمومی 
ضروری است. شاید تصور زندگی در شهرها و روستاها بدون خدمات ارائه شده توسط دولت مانند مدارس، راه ها، عالمت های 

ا، کتابخانه ها ،بوستان ها و... که هزینه های همه آنها از محل مالیات تأمین می شود، راهنمایی و رانندگی، پلیس، درمانگاه ه
 سخت باشد! بنابراین هدف اصلی از مالیات این است که درآمد دولت را تا حدی باال ببرد که عملکرد دولت مؤثر واقع شود. 

 د.مثال بزنیدرجامعه می شود؟طلوب کاهش فعالیت های نامناسب وتشویق فعالیت های ممالیات چگونه باعث -13

                                                           مصرف آن کاالهاوفعالیت هامی گردد:کاهش دولت باوضع مالیات بربرخی کاالهاباعث الف(

عادت غذاخوری را افزایش داد،بسیاری از مصرف کنندگان، قیمت چوبک هایبعد از اینکه مالیات در چین،  مثال*

 .خودراتغییردادندوبه جای این چوبک هاازقاشق استفاده کردند

 
مانند بنزین و گازوئیل معمول است؛ چراکه این مالیات می تواند به کاهش  سوخت های آالیندهدر برخی کشورها مالیات بر *

 آن بینجامد. مصرف و در نتیجه کاهشِ آلودگی ناشی از 

، به وضع مالیات بر مصرف آنها اقدام کیسه های پالستیکیاخیرا ً در برخی کشورها به دلیل آثار زیست محیطی خطرناکِ *

 شده است. 

از جمله سیگار که برای سالمت انسان مضر است، در دنیا بسیار شایع  محصوالت تنباکوییعالوه بر این مالیات بر مصرف *

 است

 :تامصرف آن کاالهابیشترشودفعالیت هاوکاالهاکه برای جامعه مفیداست،مالیات دریافت نمی کندازبرخیدولت ب(

که برای سالمتی مفیداست رابرمی داردیاکاهش می دهدتاقیمت شیرارزان ترشودومیزان مصرف آن شیردولت مالیات ازمثال*

 توسط افرادبیشترشود.

 ....................................................................................................................................................................................« انواع مالیات »

                      مالیات به طورکلی به چنددسته تقسیم می شود؟                                                                                    -14

                                          مالیات مستقیم ومالیات غیرمستقیم                                                                              

              تفاوت مالیات مستقیم بامالیات غیرمستقیم درچیست؟                                                                               -15
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مالیات دریافت می شودولی درمالیات به عنوان  مبلغیتفاوت این دونوع مالیات دراین است که درمالیات مستقیم 

 ازمشتری گرفته می شود.بصورت بخشی ازقیمت کاالغیرمستقیم،مالیات 

 به چنددسته تقسیم می شوند؟مستقیم  های مالیات-16

 .شوند تقسیم می درآمد و مالیات بر داراییمالیات های مستقیم خود به دو دستۀ مالیات بر 

 چیست؟اساس ومبنای مالیات بردارایی -17

 است.  (پرداخت کنندۀ مالیات )ثروت مؤدیاساس و مبنای مالیات بر دارایی، 

 مهمترین نوع مالیات بردارایی چیست؟-18

. شود است که از اموال و دارایی های باقی ماندۀ شخص فوت شده ،دریافت می ارث مهم ترین نوع مالیات بر دارایی ،مالیات بر

 رد.گی متوفی قرار است به وراث او منتقل شود، دولت از دارایی و ثروت درحال انتقال مالیات میدر واقع زمانی که اموال شخص 

 منظورازمالیات برارث چیست؟توضیح دهید.-19
 که از اموال و دارایی های باقی ماندۀ شخص فوت شده ،دریافت می ،می باشدمهم ترین نوع مالیات بر داراییاین نوع مالیات 
 زمانی که اموال شخص متوفی قرار است به وراث او منتقل شود، دولت از دارایی و ثروت درحال انتقال مالیات میشود. در واقع 

 .گیرد

 درمالیات بردرآمد،مبنای مالیات چیست؟-20

 مبنای مالیات است.  (و نه ثروت آنها) درآمد افراد و شرکت هادر مالیات بر درآمد، 

 مهمترین نوع مالیات چیست؟-21

 .درآمدها جداگانه دریافت می شود مهم ترین نوع مالیات است. مالیات بر درآمد از هر کدام از انواع درآمد اشخاصمالیات بر 

 (امالکو مالیات بر درآمد  حقوقمثالً مالیات بر )

 .......................................................................................................................................................................................« بیشتربدانیم »

 رانام ببریدوتوضیح دهید.اقسام مالیات بر درآمد-22
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                                                       که درکشورمااجراواعمال می شوندرانام ببرید.مالیات های غیر مستقیم مهمترین انواع -23

، گمرکی و خدماتیشوند، عبارت اند از: عوارض  مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال می

 .ارزش افزودهو مالیات بر  مصرفمالیات بر 

 بعنوان یکی ازمالیات های غیرمستقیم راتوضیح دهید. عوارض گمرکی و حقوق-24

 «تعرفه های گمرکی»مختلف است که با نام  صادرات و واردات کاالهایحقوق و عوارض گمرکی درواقع مالیات هر کشور بر 

 کشورها هستند و به جز بازرگانی و شرایط اقتصادیسیاست های کالن شود. این نوع از مالیات ها، تابع  نیز شناخته می

ته شوند. این دس اینکه یکی از راه های درآمدزایی دولت ها هستند، معموالً برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می
تعیین و (…ن ومانند حجم ،وز)از مالیات ها ممکن است براساس قیمت و ارزش کاالها یا براساس ویژگی ها و مشخصات آنها 

 دریافت شوند.

 چیست؟ مستقیم حقوق وعوارض گمرکیهدف دولت ازمالیات غیر-25

 درآمدزایی دولت ها الف(

 حمایت از صنایع داخلی ب(

 ، براساس چه مواردی تعیین ودریافت می شود؟مستقیم حقوق وعوارض گمرکیمالیات غیر-26

مانند حجم ،وزن ) ویژگی ها و مشخصات آنهایا براساس  کاالهاقیمت و ارزش این دسته از مالیات ها ممکن است براساس 

 تعیین و دریافت شوند.(…و

 برای عوارض خدماتی که جزمالیات غیرمستقیم می باشدمثال بزنید.-27

مالیات تلقی می شود. شهرداری در مقابل خدماتی که ارائه می کند، وجوهی  قبض های شهرداریانواع عوارض درج شده در 

 دریافت می کند.دفع پسماند و  نوسازییا عوارض  خودرومانند عوارض 

 بعنوان یکی ازمالیات های غیرمستقیم راتوضیح دهید. مالیات بر مصرف-28

 پرداخت می(به همراه قیمت کاال)زمان خرید آن کاالمالیات بر مصرف مالیاتی است که مصرف کنندگان کاالهای خاص در 
ید. اگرچه این کن کنند. به این ترتیب اگر شما میزان بیشتری از آن کاال مصرف کنید، درنهایت مالیات بیشتری نیز پرداخت می

 تولیدکنندگان وشود، اما وظیفۀ قانونی پرداخت آن به عهدۀ  نوع مالیات نهایتاً به وسیلۀ مصرف کنندۀ نهایی پرداخت می
فروشندگان است. مالیات بر مصرف، انواع بسیار زیادی دارد که بارزترین نمونۀ آن در ایران، مالیات بر مشروبات غیرالکلی ماشینی 

 و مالیات بر دخانیات است.

 
 بارزترین نمونه مالیات برمصرف درکشورماچیست؟-29

 است. دخانیاتماشینی و مالیات بر  غیرالکلیمشروبات بارزترین نمونۀ آن در ایران، مالیات بر 

 چیست؟ مالیات بر ارزش افزودهمنظوراز-30
منظور از مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده با ارزش کاال و خدمات خریداری 
شده در دوره ای مشخص گرفته می شود. این نوع مالیات چند مرحله ای است و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف 

 ی شود. نهایی بر حسب ارزش افزوده گرفته م
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                              مالیات برارزش افزوده،چگونه فرارمالیاتی راکاهش می دهد؟توضیح دهید.                                                             -31

جلوگیری می کند؛  ، فرار مالیاتی را کاهش می دهد و از مالیات ستانی مضاعفایجاد شفافیتمالیات بر ارزش افزوده با 

چراکه مالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبلی از مالیات بر فروش بعدی کسر می شود. به عبارت دیگر کاال و خدمات واسطه 
                                                                                                                          ای از پرداخت مالیات معاف می شوند.

                                                                   درمالیات برارزش افزوده،کدام کاالهاوخدمات ازپرداخت مالیات معاف می شوند؟-32

   از پرداخت مالیات معاف می شوند. واسطه ایکاال و خدمات دراین نوع مالیات 

 مثال بزنید.کند؟ می کار چگونه ،(VAT)افزوده ارزش بر مالیات-33

در کشورهایی که سازوکار مالیات بر ارزش افزوده برقرار است، کسب وکارها، منبع مالیات را از فروش خودشان جمع آوری کرده 

درصدمالیات  10و آن را از طریق خرید از دیگر کسب وکارها ،پرداخت می کنند. در این شکل نشان داده شده است که چگونه 

 بر تولید و فروش لباس ،عمل می کند. (VAT )بر ارزش افزوده

 

 

 .......................................................................................................................................................................................« بیشتربدانیم »

 (نگرفتن برخی مالیات ها-فرارمالیاتی)برخی مشکالت مالیات ستانی

 فرارمالیاتی زیاداست؟کشورها، دربرخیچرا-34

، زیاد است. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال عدم شفافیت درآمدهافرار مالیاتی در برخی کشورها، به دلیل 

 درصد درآمدهای مالیاتی آن سال بوده است! 35هزار میلیارد تومان یعنی معادل   40در کشور ما، فرار مالیاتی حدود 97

                                                                               مثال بزنید.چه پیامدی به دنبال داشته است؟ مانگرفتن برخی مالیات هادرکشور-35

در  انحرافاتی در مسیر سرمایه گذاریبرخی از انواع مالیات ها در ایران گرفته نمی شود و همین امر سبب شده است که 

است که سبب شده است این نوع دارایی  زمین های بایرو  خانه های خالیکشور رخ دهد. از جملۀ این مالیات ها مالیات 

 .تبدیل شوددارایی های سرمایه ای غیرمولد های مصرفی به 
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 می شود؟ نسایردرآمدهای دولت ازچه راه هایی تامیغیر از مالیات،-36

شود  فروش دارایی هایی مثل نفتبخش زیادی از درآمدهای مورد نیاز دولت در ایران از محل غیرازمالیات الف(    .تأمین می 

 گاز و  نفت های تجدیدناپذیری مانند         ا ز محل فروش  دارایی  درآمدهای دولت   از بخش زیادی نشاااان می دهدکه   این نمودار
عمالً   ها، ین نوع  داراییا فروش تأمین شده است که درآمدی پایدار نیست؛ با قیمت نفت نوسان می کند و قابل تحریم است      

فقط به ما بلکه به نساال های بعد هم تعلق دارد. اگر با درآمد حاصاال از فروش این منابع،    ساات که  نها هایی فروش  دارایی
شود ،در این صورت  (نظیر پرداخت د ستمزد و...)آمدها صرف هزینه های جاری کشور دارایی های دیگری خلق نشود و این در

 حتماً نسل های بعد، ما را نخواهند بخشید!
 

 
سالیانه بخشی از درآمد مورد نیاز خود را نیز از    ب( ا  می گیرد یقرض تأمین می کند؛ یعنی از مردم  طریق ایجاد بدهیدولت 

شریک می کند  در طرحهای عمرانی وآنها را  سودی بین آنها تقسیم می       وسرمایه گذاری های دولت  سود این طرح ها  از محل 

   کند. این درآمد نیز نمی تواند تا ابد پایدار باشد.

 چرادرآمدهای ناشی ازفروش دارایی های تجدیدناپذیری مانندنفت وگازپایدارنیست؟-37
  .با قیمت نفت نوسان می کند و قابل تحریم استچون 

 ...........................................................................................................«جایگاه دولت درجریان چرخشی درآمد »

   راتوضیح دهید.                                                                                                                                                      ی درآمد رجریان چرخهنقش دولت د-38
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  نیزنقش وجایگاه مهمی درجریان چرخشاای درآمددارند.دولت ها،شرکت ها و  خانوار هادو بازیگر اصاالی اقتصاااد،   عالوه بر

ست کامل نی بررسی کردیمپنجم ها و شرکت ها که در درس بنابراین می توان گفت نمودار جریان چرخشی تعامالت بین خانوار

برای تولیدکاالوخدمات عمومی نیازبه منبع درآمدی دارندکه این درآمدهاراازطریق             دولت ها  .چرا که دولت را نادیده گرفته بود     

-افزوده کاالها   مالیات برارزش  (وبنگاه ها)  مالیات برمصرررف  -مالیات بردارایی  -دمالیات بردرآم   که ازخانوارها)    مالیاتی  

(می گیرندتامین می کنندودرمقابل کاالوخدمات تولیدی خودرابه خانوارهاوبنگاه هاعرضاااه می                 ت ها مالیات بردرآمدشرررک    

کنند.دولت برای تولیدکاالوخدمات نیازبه عوامل تولیدداردکه این عوامل تولیدراازبازارعوامل تولیدتامین می کندودرمقابل به                         

 خودنیازبه یک سری ان تولیداتوهمچنین دولت درجریدهد عوامل تولیدپرداختی داردکه بخشی ازدرآمدخانوارراتشکیل می بازار

کاالوخدمات داردکه ازبازارمحصااوالت تولیدتامین می کندودرمقابل به بازارمحصااوالت پرداختی داردکه این پرداختی بخشاای   

 ازدرآمدبنگاه راتشکیل می دهد.

بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و خدمات دولت برای انجام نقش های مختلفی که بر عهده دارد، خریداری مهم در  ** 

 . است و البته با دریافت مالیات از شرکت ها و خانواده ها و پرداخت یارانه به آنها نقشی مهم در اقتصاد ایفا می کند

 

 ..........................60صفحه......................فعالیت فردی در کالس

باشد و برای خود تجهیزات دفاعی تدارک نبیند، چه اتفاقی برایش می افتد؟ آیا دیگر کشورها نیز به   اگر کشوری ارتش نداشته   
ا و پایبند خواهند ماند؟ هزینه های تأمین نیروهای نظامی و تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنها را چگونه  صاالو و رعایت حقوق

 چپاول منابع وموادخام کشورهای ضعیفهای سلطه گردرپی غارت وباتوجه به وضعیت کنونی جهان که قدرت باید تأمین کرد؟
ودرحال توسعه می باشندیکی ازعوامل اصلی بازدارندگی این دست اندازی هاوطمع کشورهای زورگو،داشتن ارتش وتوان دفاعی  

عالوه بردفاع ازکشااوروامنیت،نیروی نظامی وارتش می تواندنظم وانضاابا    ونظامی قوی جزضااروریات محسااوب می شااود.  
رادرداخل کشورایجادکندودرحوادث غیرقابل پیش بینی ازجمله سیل،زلزله و...کمک رسان مردم باشد. دولت هزینه های تامین      

 ین کند.که ازمردم می گیردتام مالیاتیوامکانات آن هارامی تواندازطریق نیروهای نظامی وتجهیزات 
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 ..........................66صفحه...................برای تفکر و تمرین

ر هریک از موارد زیر را تحلیل کنید و مشخص کنید که آیا این تغییر می تواند یک فعالیت اقتصادی را که 1

 د.یا دلسرد کند؟ پاسخ را توضیح دهیمشمول مالیات می شود، تشویق 

                                                                   تومانی بر بطری ها و قوطی های پالستیکی وضع می کند.  1000دولت مالیات*

می تواندازتخریب وآسیب به محیط زیست امرموجب کاهش مصرف مردم ازبطری هاوقوطی های پالستیکی می گرددواین 

 جلوگیری کند.

                   .از درآمد کسر شود افزایش می دهددولت مبلغ کمک های خیریه را که می تواند هنگام محاسبه مالیات بر درآمد *
 باعث تشویق افرادخیربرای کمک به خیریه هاخواهدشد.

                                                                              دولت مالیات حقوق و دستمزد کارفرمایان را کاهش می دهد.*

 زمینه اشتغال بیشتری رافراهم کند.باعث تشویق کارفرمایان به تولیدبیشترمی گرددواین امرمی تواند

                                          دولت بر غذاهایی که حاوی سطوح باالی چربی و سطو باالیی از سدیم هستند، مالیات اعمال می کند.*
 باعث کاهش مصرف این غذاهاتوسط افرادمی شودواین امرمی تواندبه سالمت جامعه کمک کند.

                                                                                                  دولت قوانین را تغییر می دهد تا شرکت ها مالیات بیشتری بپردازند.*

باعث دلسردی کارفرمایان وتولیدکنندگان می شود.شایدشرکت های ضعیف ورشکست شوندواین امرمی تواندزمینه بیکاری 

 رافراهم کند.

                                                                                           دولت مالیات بر فروش خودرو های جدید را حذف می کند.*

 موجب افزایش فروش خودرومی شودوزمینه رابرای رونق تولیداین خودروهافراهم می آورد.

                                                              دولت نرخ مالیات امالک برای کارخانجات جدیدراکاهش راکاهش می دهد.*

کارخانجات زیادی گرددوتولیدات رونق بیشتری یابدواین می تواندزمینه اشتغال بیشتری رافراهم می تواندباعث تاسیس 

 آورد.البته کارخانجات زیادمی تواندآلودگی زیست محیطی بیشتری به همراه داشته باشد.

 ر نوع مالیات را در هریک از موارد زیر تعیین کنید.2

                                                                    خود را به دولت پرداخت کنند.کارفرمایان باید درصدی از دستمزد کارکنان *

 بردرآمد)مستقیم( مالیات

                                افرادی که خانه، ویال، خودروهای لوکس و... دارند، ملزم به پرداخت درصدی از ارزش دارایی خود به دولت هستند.*
 مستقیم(ایی)یات بردارمال

                                                       دولت تصمیم می گیرد که فقط کاالهای خاصی در مقادیر مشخصی پس از خرید مالیات بپردازند.*
 مالیات برمصرف)غیرمستقیم(

                                                                                     شرکت ها باید درصدی از سود خودشان را به دولت بپردازند.*

 مالیات بردرآمد)مستقیم(

.                                                                        وان مالیات به دولت پرداخت کنندکارکنان باید بخشی از درآمد خود را به عن*

 مالیات بردرآمد)مستقیم(

ر کارگاه ایران سبز، به همراه سه کارگاه مجاور دیگر، از مجموع کاالها و امکانات عمومی که دولت در اختیار آنها 3

 .ر از مزایای آن بهره مند می شودقرار داده است، مطابق با موارد زی
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 میلیون تومان   50احداث شده است، به ارزش ساالنهاحداث و تجهیز جاده ای که برای تسهیل حمل ونقل در کنار کارخانه *

                                                             میلیون تومان 30احداث و تجهیز مجموعه سامانۀ روشنایی بیرون از کارخانه به ارزش ساالنه*

                                           انمیلیون توم  30ارزش ساالنهتأمین امنیت راه ها و بازار خرید مواد اولیه و فروش محصوالت به *

 میلیون تومان  20ایجاد و نگهداری امکانات رفاهی و بهداشتی در نزدیکی کارخانه به ارزش ساالنه*

 درآمددرارد را پرداخت کند، چه تغییری اگر قرار بود آقای محمدی به عنوان مدیرعامل کارگاه، خودش هزینۀ این مو

اطالعات مربوط به هزینه ها و درآمد شرکت در تمرین درس اول )و سود و زیان ساالنۀ شرکت او حاصل می شد؟ 

 .(آمده است

= 01/111/111+ 91/111/111+ 91/111/111+ 01/111/111 = که  ی عمومیمجموع هزینه ها091/111/111

  .دولت پرداخت آن هاراانجام می داد

 های قبلی شرکت آقای محمدی اضافه می کنیم .این هزینه هارابه هزینه 

 00طبق اطالعات تمرین درس اول صفحه

 درآمدساالنه شرکت آقای محمدی= 0/011/111/111

= 0/081/111/111+ 091/111/111 =  مجموع هزینه ها0/001/111/111

= 0/011/111/111− 0/001/111/111 =  یازیانسود001/111/111−

تومان 111/111/001این خدمات عمومی راپرداخت کندبه میزان اگرقراباشدآقای محمدی خودش هزینه 

 چون میزان هزینه هاازدرآمدشرکت بیشترخواهدشد.کرد خواهد ضرروزیان

                                                    

درصد به طور ساالنه، بر درآمدهای شرکت تولیدی آقای محمدی وضع  5اکنون فرض کنید دولت، مالیاتی معادل 

 اوالً تأثیر این مالیات را بر سود و زیان ساالنۀ شرکت محاسبه کنید.  کرده است.

=
0/011/111/111×0

011
=  مالیات دولت بردرآمدشرکت 000/111/111

=  درآمدشرکت 0/011/111/111

= 0/081/111/111+ 000/111/111 =  مجموع هزینه ها0/010/111/111

= 0/011/111/111− 0/010/111/111 =  یازیانسود010/111/111−

 خواهدکرد.ضررتومان 111/111/010کندبه میزان درصدمالیات پرداخت 0ساالنه آقای محمدی اگر

مقایسه کنیدوتحلیل کنیدکه آیاپرداخت مالیات به  ثانیاً هزینۀ مالیات را با منافع به دست آمده از امکانات عمومی

 به ضررآن.نفع شرکت است یا

می کندوباپرداخت ضرروزیان  تومان111/111/001 شرکت آقای محمدی باپرداخت هزینه های خدمات عمومی

 می شود. ضرروزیاندچار تومان111/111/010درصدمالیات ساالنه 0
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 ..........................67صفحه...................تحلیل کنید

                                                        وکار حضور داشته باشد؟  چرا دولت به عنوان یکی از بازیگران، باید در میدان کسب 
 دولت بایدبرای ایجادنظم وامنیت،نظارت برعملکردتولیدکنندگان،کیفیت کاالهای تولیدی،آرامش خاطرمصرف

                                                     عمومی بایددرمیدان کسب وکارحضورداشته باشد. تولیدکاالهاوخدمات کنندگان وبرای

 وکارهای گوناگون، باید به دولت مالیات بدهند؟ چرا کسب

شوداستفاده می کنندودولت امنیت چون کسب وکارهابرای تولیدات خودازکاالهاوخدمات عمومی که توسط دولت ارائه می 

وآرامش رابرای کسب وکارهاوجامعه ایجادمی کندبه همین دالیل بایدکسب وکارهابه دولت مالیات بپردازندتادرآمدومنابع مالی 

 دولت تامین شودوبتواندزیرساخت هارابرای اشتغال وتولیدفراهم کند.

 

 

 

 

                                                                                                       

 نام دیگر این روش= تولید                                                                                                                                                

 

 

خرود  جامعه فرضی تولید پوشرا  مراحلری را طری مری کند.کشراورزان هرکیلرو پنبره ی تولیردی         در یک **

ایرن مقردار پنبره را بره نرخ تبردیل       یسندگی می فروشند کارگراه ریسرندگی   ریال به کارگاه ر 1000را به ارزش 

ریال به کارگاه پارچره برافی مری فروشرد و کارگراه پارچره برافی نرخ را تبردیل           3000می کند و آن را به ارزش 

ریرال بره کارگراه تولیردی مری فروشرد و کارگراه تولیردی آن را          000/10به پارچه می کنرد و آن را بره قیمرت    

مرحلره   ودهریرال بره مصررف کننرده مری فروشرد، ارزش افرز        000/17تبدیل به پوشا  می کنرد و بره قیمرت    

 دوم و سوم را حساب کنید؟

 نام دیگر این روش چیست؟

                                                                                                                                    =  ارزش افزوده مرحله دوم 0111

                                                                                                                                   =  ارزش افزوده مرحله سوم 0111

 نمونه سواالت ارزش افزوده
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ریرال آن   200کیلرویی ریرال مری فروشرد و دارنرده سریلودرازای       500را به قیمت کیلرویی خودکشاور گندم **

قیمت فروشری نران در   ریرال میفروشردو  1000گنردم آرد شرده را کیلرویی   را نگهداری می کند.سپس آسریابان  

 ریال است. 1200نانوایی کیلویی

 حساب کنید؟الف: ارزش تولید بدست آمده را

 تولید کل چیست؟ب: روش محاسبه در

                                011+ 011+ 911+ 011 =  )الف0011

      )ب روش ارزش افزوده یا تولید


