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  نقش جمع آوری مالیات`
 در افزایش عواید دولت

  
در  وزارت ماللیھترویج فرھنگ مالیاتی و معرفی مزایای مالیات در آبادانی و عمران شھرھا و کشور و ایجاد امکانات عمومی، مھمترین گامی است کھ 

اقدامات زیادی در جھت ھدایت افکار و باور عمومی بھ سمت شناخت مزایای  این وزارتویژه ای نسبت بھ آن داشتھ است، از این رو  توجھ سالھای اخیر 
آن را شده و  سرمایھ ھای اصلی کشور مالیات و اینکھ مردم با پرداخت مالیات در امر اداره کشور سھیم بوده و بھ این وسیلھ می توانند مانع بھ ھدر رفتن

  .برای نسل آینده و فرزندان خود ذخیره نمایند ، بھ انجام رسانده است

  

یکی از بخش هاي . افغانستان کشوریست که عواید خود را از منابع داخلی و خارجی بدست می آورد

  .جمع آوري مالیات استکه در در آمد زایی دولت نقش بزرگ را ایفا می کند 

وزارت مالیه که یکی از ارکان اصلی مدیریت کننده نظام اقتصادي و مالی دولت افغانستان را تشکیل 

میدهد بعد از ایجاد دولت وحدت ملی بنا بر تعهداتی  که با جامعه جهانی در راستاي ایجاد ثبات مالی و 

کشور یک سلسله ریفورم ها و اصالحاتی را طرح و اقتصادي داده بود غرض بهبود نظام اقتصادي و مالی 

  .براي جمع آوري بیشتر عواید به منصه ي اجرا گذاشت

که چرخ هاي اقتصادي یک جامعه را به حرکت در می آورد درآمدهاي حاصل از  جمع آوري مالیات

مواد خام  منابع ودر این میان ، برخی از جوامع از . هاي اقتصادي آن جامعه است شرکت فعالیت هاي 

ولی نکته .که نقش کلیدي و بسیار مهمی در افزایش درآمدهاي کشور ایفا می کند زیادي برخوردار اند 

قابل توجه این است که چنین درآمدهایی براي پیشرفت اقتصادي کشورها بصورت پایدار و همیشگی 

ثروت  بدست آرودن. ندنمی باشد و در اینجاست که دولت ها باید به فکر درآمدهاي ثابت و مستمر باش

یشرفت نیست؛ چون این منابع ، رونق و پمعادن و ذخایر زیرزمینیشدنى اي مثل    از راه فروش منابع تمام

به همین دلیل کشور ها تالش می کنند تا راه هاي مطمئن . بالخره روزي تمام خواهند شدنیستند و  دایمی

  .به رشد اقتصادي دایمی برسند و همیشگی در آمد زایی را ایجاد کرده تا بتوانند 

ها در تامین بودجه و هزینه هاي عمومی بسیار  یکی از این درآمدهاي پایدار که در بیشتر جوامع و دولت

دولت ها با وضع مالیات می توانند . که به درآمد پاك معروف می باشد . است» مالیات«موثر است، 

ونه اي که با هدایت کردن درآمد ناشی از مالیات باعث رشد و پیشرفت اقتصادي جوامع خود شوند به گ

به سمت سرمایه گذاري از طریق اعطاي تسهیالت بلند مدت بانکی می توانند باعث رشد و شکوفایی و 

میزان درآمدهاي موسسات اقتصادي اقتصادي شده و در نتیجه با افزایش درآمد  شرکت هايرونق 

  .مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می کند

ز مهمترین اهداف وضع مالیات در جامعه می توان به توزیع مناسب درآمد ، مبارزه با فساد، مهار تورم، ا  

پذیري، تحقق رشد اقتصادي پیوسته، باثبات و پرشتاب  زم براي تحقق رقابت هاي ال فراهم کردن زمینه

م به نظم و انضباط مالی و گذاران، اهتما انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه متناسب با اهداف چشم

اشاره ... و تأمین آن از محل درآمدهاي مالیاتی و کمک هاي خارجی ش براي قطع اتکا  اي، تال بودجه

 .نمود

عالوه بر اینکه دولت در ایجاد عدالت مالیاتی از طریق وضع سیاستهاي کارآمد مالیاتی در جامعه نقش  

مهمی را ایفا می کند ، مردم تشکیل دهنده یک اجتماع نیز باید در رسیدن به هدف فوق دولت را یاري 

دولت را تقویه و می تواند دهند به گونه اي که با شفاف سازي درآمدها و پرداخت به موقع مالیات 

  .حمایه کنند

پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و موجب رونق اقتصادي،  

از این رو ارتقاي  .، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شودثبات اقتصادي و مالیتحقق 

نکارناپذیري در توسعه اقتصادي کشور روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش ا

  .دارد

با نگاهی اجمالی به شاخصهاي پیشرفت اقتصاد در کشورهایی که مالیات در اقتصاد آنها نقش اصلی را   

ایفا می کند متوجه می شویم که تکیه بر درآمدهاي پایدار مالیاتی ضامن رشد و توسعه اقتصاد بوده و 

ژه هاي عمرانی و زیر ساختهاي شهري با استفاده از مالیات بسیار ضریب اطمینان موفقیت در اجراي پرو

 .باال می باشد

رشد بخش هاي مختلف صنعت و تجارت در گرو این نوع نگاه است و باید اقرار کرد که فروختن   

یکی از این درآمدهاي پایدار که در بیشتر . خام و صرف آن در کشور راه به جایی نخواهد برد  مواد

که به درآمد . است» مالیات«ها در تامین بودجه و هزینه هاي عمومی بسیار موثر است،  دولتجوامع و 

دولت ها با وضع مالیات می توانند باعث رشد و پیشرفت اقتصادي جوامع خود . پاك معروف می باشد 

اي شوند به گونه اي که با هدایت کردن درآمد ناشی از مالیات به سمت سرمایه گذاري از طریق اعط

تسهیالت بلند مدت بانکی می توانند باعث رشد و شکوفایی و رونق بنگاههاي اقتصادي شده و در نتیجه 

  .میزان درآمدهاي مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می کند شرکت هابا افزایش درآمد 

نات ترویج فرهنگ مالیاتی و معرفی مزایاي مالیات در آبادانی و عمران شهرها و کشور و ایجاد امکا

ویژه اي نسبت به آن داشته است،  توجه در سالهاي اخیر  وزارت ماللیهعمومی، مهمترین گامی است که 

اقدامات زیادي در جهت هدایت افکار و باور عمومی به سمت شناخت مزایاي  این وزارتاز این رو 

سیله می توانند مانع به مالیات و اینکه مردم با پرداخت مالیات در امر اداره کشور سهیم بوده و به این و

شده و آن را براي نسل آینده و فرزندان خود ذخیره نمایند ، به انجام  سرمایه هاي اصلی کشور هدر رفتن

  .رسانده است

اگر بپذیریم مالیات اهمیت ویژه اي براي تامین منابع مالی مورد نیاز دولت ها دارد، باید براي افزایش در 

تا مردم با اطمینان هر چه بیشتر  اعتماد سازي مناسب صورت بگیرد  آمدهاي مالیاتی فرهنگ سازي و

 .بخشی از در آمد حاصل از فعالیت هاي اقتصادي خود را به مالیات اختصاص دهند

فزایش میزان اتکاي اقتصاد کشور به درآمدهاي مالیاتی، یکی از محورهاي اصلی و مهم سیاست ا  

مناسب براي  پالیسی هاي موثر وشهاي زیادي براي انتخاب اخیر است که تال طی سال دولتمردان در 

  .به کار گرفته شده است سوي وزارت مالیهتحقق این هدف از 

با یک نگاهی نگاهی اجمالی طی دو سال اخیر می توان دریافت که وزارت مالیه افغانستان به رهبري 

محترم اکلیل حکیمی پالیسی هاي موثر را روي دست گرفت تا افغانستان بتواند از منظر اقتصادي و مالی 

اهش دهد به خود کفایی رسیده و آرام آرام میزان وابستگی هاي خود را به کمک هاي خارجی ک

طوریکه شاهد هستیم این سیاست ها به بار نشست و وزارت مالیه افغانستان در طی بیش از یک دهه اخیر 

براي اولین بار توانست که عواید را به بیش از هدف تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول جمع 

مساله نشانگر آنست که  این. این سازمان را بدست بیاورد يمیلیون دالر 90آوري کند و کمک تشویقی 

افغانستان در مسیر درست قرار داشته و در حال پیمودن مسیر هاي رسیدن به خود کفایی اقتصادي و ثبات 

 .مالی می باشد

   

  




