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ـابع          . یابی به رشد و توسعه اقتصادی متضمن استفاده صحیح و کارا از منابع اسـت              دست ـیانت از من ـاس حفـظ و ص بـر ایـن اس
های مختلف    در نظریه . های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است        محیطی فعالیت  ناپذیر و کاهش اثرات زیست     تجدید

های   ها گزینه   مین مالی این فعالیت   أدولت برای ت  . شود  ه می برشمردبرای دولت   ای از وظایف      رشد اقتصادی، طیف گسترده   
های مالی است و در رشـد و          مالیات یکی از ابزارهای سیاست    . ها مالیات است    متنوعی را پیش رو دارد که یکی از این گزینه         

ـب             کشور ایران می  . مین عدالت اجتماعی نقش دارد    أتوسعه پایدار و ت    ـات س ـا طراحـی و اجـرای مالی ـات (ز  تواند ب ـای    مالی ه
  .های مالیاتی رایج در کشورهای منطقه سهم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد عنوان یکی از پایه به) محیطی زیست

  
 . سبز، توسعه پایدار، مالیات پیگوهای مالیاتی، نرخ مالیاتی، مالیات پایه :های کلیدی واژه

  
   مقدمه.1

ـاتی هـر                بی به ح  ای دستیا  صادی در هر جامعه   هدف سیستم اقت   ـام مالی ـاعی اسـت و در نظ ـاه اجتم ، جامعـه داکثر رف
توجـه   ترین موضوعات و مباحث مورد     ز مهم ا هر یک از انواع درآمدهای مالیاتی یکی         یترکیب منابع و سهم نسب    

گیـری ایـن ترکیـب و سـهم          توان گفت چگونگی شکل    که می  طوری رود، به  شمار می  سیاستگذاران و مجریان به   
ـاتی عمومـ         نسبی هر یـ    ـایالت و گـرایش       اًک از انـواع درآمـدهای مالی ـای عمـده س      نـشانگر تم ـتگذاران بـه    یه اس

 پایـه مـصرف     ر در یک سیستم مالیاتی مالیات بـ       که  هنگامی مثال   عنوان  به. باشد اجتماعی می  -ترجیحات اقتصادی 
ـتگ    اسـت   این اصـل   بیانگردهد،   سهم بیشتری نسبت به مالیات بر پایه درآمد به خود اختصاص می            اران ذ کـه سیاس

ـاتی را بـر روی              مایت جدی از بخش تولید را مـورد توجـه قـرار داده            ح جامعه   اینمالیاتی در    انـد و لـذا فـشار مالی
ـاتی            گسترش پایه . اند مصرف آحاد جامعه استوار ساخته      های مالیاتی بهترین گزینه بـرای افـزایش درآمـدهای مالی

ـای زیـست    ، استفاده از مالیات   در واقع . تمحیطی اس  ویژه از طریق مالیات زیست      به محیطـی روشـی نـوین بـرای         ه
  ).1386 ،پایتختی اسکویی و ناهیدی(  راستای افزایش رفاه اجتماعی استتخصیص بهینه منابع در

 اقتصاددان 1 بار توسط پیگو،نخستینهای مالیاتی از طریق طرح مالیات بر آلودگی،       ایده گسترش پایه  
 بـر اسـاس     بایـست   مـی کننده    که آلوده  اد داشت قبه شدت اعت  وی  .  مطرح گردید  1920 در سال    ،انگلیسی

                                                 
1. Pigou 
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این مالیات .  جبرانی بپردازدکند، مالیات زیست وارد می ه محیط اثر انتشار آلودگی برکه دمقدار خسارتی 
  .ادبیات اقتصادی شدوارد یگویی  پعنوان مالیات تحت جریمه را دارد یکه در حقیقت حکم نوع

  

  ات سبز مالی.2
هـای   شود و توسعه سایر بخش      یدار قلمداد می  اترین ارکان توسعه پ    عنوان یکی از مهم    زیست به  امروزه محیط 

به همـین دلیـل نیـز       . کند  اقتصادی و اجتماعی در گروی پایداری و کارکرد صحیح آن معنا و مفهوم پیدا می              
 در  1992فـرانس سـران در سـال        نگزاری ک زمان با بر   و هم  1990ویژه از اوایل دهه      های گذشته و به    طی سال 

زیـست معطـوف و بـه     پیش به موضـوع حفاظـت از محـیط    از ریودوژانیروی برزیل، توجه جامعه جهانی بیش 
زیست در جامعـه جهـانی       المللی متعددی برای حفاظت از محیط      ای و بین    های منطقه   نامه همین دلیل نیز تفاهم   

خریــب  تینــدهایاترش فرسســو و گــ المللــی از یــک محیطــی در ســطح بــین تحــوالت زیــست. منعقــد شــد
 اسـت تـا موضـوع حفاظـت از          موجـب گردیـده   داخل کـشور ماننـد بـسیاری از کـشورها           در  زیست   محیط
بـه همـین دلیـل سـیر        . گیران قرار گیـرد    زیست بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاران و تصمیم          محیط

دهـد و از   های گذشته روند تکاملی را نشان مـی         ل سال زیست در خال   های محیط   ها و برنامه    تحوالت سیاست 
هـای مختلـف بـه رعایـت مالحظـات            ریزی کشور و توجه بخش        زیست در نظام برنامه    ارتقای جایگاه محیط  

هـای زیـادی بـرای حفاظـت از           هـای گذشـته اقـدام       بر ایـن اسـاس، طـی سـال        . محیطی حکایت دارد   زیست
  .گیری دقیق برای تحقق اهداف استها نیازمند تداوم و پی داماین اق اما ،زیست صورت گرفته است محیط

 رازعنـوان ابـ    هایـن مالیـات بـ     . هـای مهـم مالیـاتی اسـت         یکی از پایه  ) زیست محیطی ( سبز    مالیات
 :شوند  گروه تقسیم می2های سبز به  مالیات.  دارددرپیسیاستی مالی آثار تخصیصی 

  های مستقیم  مالیات -
  محیطی قیم زیستمست های غیر  مالیات-

انداز جمهوری اسالمی ایران به برخورداری آحاد مختلف جامعه از سالمت، رفـاه،              در سند چشم  
به دور از فقـر و      های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده        امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت    

هـای سـبز     رگیری مالیـات  کـا   بـه  بنابراین،. زیست مطلوب تأکید شده است     مندی از محیط    فساد و بهره  
 .کند  مییاریمین اهداف این سند أدولت را در ت

  )های پیگویی مالیات(محیطی  های مستقیم زیست  مالیات-
طـوری کـه نـسبت بـه هـر واحـد انتـشار آالینـده یـا تخریـب               ههـا دارای نـرخ معـین هـستند بـ           این مالیات 

مـاعی در سـطح کارآمـد اجتمـاعی انتـشار            نهـایی اجت    نرخ مالیات با هزینه   . شوند  محیطی وضع می   زیست
دهد که منافع نهایی منتج از رفع   رخ می سطح کارآمد اجتماعی انتشار آلودگی زمانی.آلودگی برابر است
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های پیگویی  طور کلی مالیات به. ها باشد نهایی اجتماعی انتشار آالیندهها برابر هزینه  آلودگی برای شرکت
کنندگان با   شود که آلوده     می موجبهای اجتماعی     از طریق افزایش هزینه   های آلودگی    با باال بردن قیمت   

مالیـات تنهـا در مقیـاس محـدود و          نـوع   ایـن    .های اجتماعی و شخصی اقدامات خود مواجه گردند         هزینه
 ).1387شمیرانی و شعبانی، (گیرد   در اروپا مورد استفاده قرار میطور عمده به
  

  حیطیم مستقیم زیست های غیر  مالیات-
شود تا تولیدکنندگان و  ی موجب میقگذاری تشوی قیمتمحیطی با استفاده از مکانیزم های غیرمستقیم زیست مالیات
ـای    در این نوع مالیات به    .  خود را تغییر دهند    لودگیکنندگان رفتارهای دفع و انتشار آ      مصرف ـات   دریافـت ج  مالی

ـتفاده از      کنند   وضع می  ولیدی یا کاالهای مصرفی   های ت   تقسیم بر حسب واحد آلودگی، مالیات را بر نهاده          کـه اس
طـور گـسترده مـورد       در کشورهای صنعتی به   ها    مالیات  نوع  این .شود  زیست می  پذیری محیط  آنها منجر به آسیب   

ـتفاده نمـی   کشورهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه از این ابزا          ، اما گیرد  استفاده قرار می   از . کننـد  ر اس
 هوسیل های خاص انرژی که به مالیاتنمود، اشاره توان به این موارد      محیطی می  مستقیم زیست  ی مالیات غیر  ها نمونه

 .  مالیات بر ظروف نوشیدنی و عوارض کودهای شیمیاییشوند،  میبرخی از کشورهای اروپایی اجرا
  

  های مختلف  قابلیت کاربرد مالیات سبز در بخش.2-1
ترین آنها با توجه بـه میـزان    مهم. شود ع میضزیست و کننده محیط یندهای آلودهاواع فرهای سبز نسبت به ان    مالیات

 :شرح زیر است هآالیندگی و اهمیت اقتصادی هر بخش ب
  
   مالیات سبز در بخش کشاورزی.2-1-1
زی، رهـای کـشاو     درآمـد حاصـل از کلیـه فعالیـت        ") 81(هـای مـستقیم مـاده         موجب قانون مالیـات    به
داری، احیـای    گیری، نوغـان  ر عسل و پرورش طیـور، صـیادی و مـاهی           و زنبو  یش ماه داری، پرور دام

 و حمایت از    " اشجار از هر قبیل و نخیالت، از پرداخت مالیات معاف است           ،ها، باغات   مراتع و جنگل  
قـراری مالیـات بـر نـوع         شـود، امـا بـر        مـی  های کالن توسعه کـشور محـسوب        این بخش جزء سیاست   

 .پذیر است  امکان،شود زیست می محیطریب  تخبموجکه   ییها فعالیت
  
   مالیات بر میزان مصرف کود و سم در واحد زمین.2-1-1-1

 ثیر بر رویش  أتو   آلودگی آب و خاک و هوا        موجبهای کشاورزی کود و سم،       هرویه از نهاد    استفاده بی 
 .شود ی میهای کمیاب گیاهی و جانور  مفید و نابودی گونهو حیات سایر گیاهان و جانوران
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   مالیات بر آب مصرف شده در واحد زمین.2-1-1-2
شود، اما منابع آب شیرین و پاک بسیار محـدود و             چند آب یکی از منابع تجدیدپذیر محسوب می        هر

طوری که بـسیار از منـاطق کـشور از منـابع کـافی آن برخـوردار           به. دارای پراکندگی نامتعادلی است   
 ویـژه   بـه علمی و خارج از توان جایگزینی        خصوص برداشت غیر   هز آب ب  استفاده بیش از حد ا    . نیستند

 ،شـود   زمینـی کـشور مـی      های زیر   ین رفتن سطح آب در اکثر سفره      ی پا موجبهای زیرزمینی،     از سفره 
تغییر در میزان امـالح و شـوری و         .  است های کشور وضع خطرناک اعالم شده       طوری که در دشت    به

های   اکنون حیات اجتماعی و اقتصادی بسیاری از دشت       . رض آن است  ترین عوا   آب از مهم   phتغییر  
  .دلیل بحران آب به مخاطره افتاده است کشاورزی به

  
  بوم منطقه  مالیات بر تغییر زیست.2-1-1-3

ـابودی                      تبدیل عرصه  های جنگلی و مراتع باغات و کشتزارها و تغییر نوع گیاهان و ورود گیاهان غیربـومی باعـث ن
با . شود های منطقه می یاب جانوری و گیاهان، افزایش فرسایش خاک، رانش زمین و تغییر ناهمواریهای کم گونه

 .توان تغییرات رفتاری نامطلوب را تضعیف نمود هایی با چنین نتایج زیانبار می اعمال مالیات بر فعالیت
  

  نقل و  مالیات سبز در بخش حمل.2-1-2
مقابلـه بـا آن     کنـد پـس بایـد          فضای شهری ایجاد مـی     دررا  نقل بیشترین حجم آلودگی      و بخش حمل 

 :انواع این مالیات در این بخش عبارتند از. اولویت مبارزه قرار گیرد
  
  ها ها، قطارها و کشتی ها، هواپیما  مالیات بر میزان دودهای خروجی از اگزوز اتومبیل.2-1-2-1

 ، وسـیله نقلیـه بـا عبـور از حـد مجـاز             جی برای هر نـوع    وبر این اساس با اعمال حد استاندارد دود خر        
   .شود مالیاتی بر آن در نظر گرفته می

 
   نقلیه سوخت ناقص حاصل از نوع و عملکرد موتور وسیله مالیات بر میزان .2-1-2-2

 .شود  میCOویژه   افزایش گازهای بسیار مضر به و کاهش قدرت موتورموجبدر این مورد کارکرد ناقص موتور 
  
  ت بر حجم موتور و میزان سوخت مصرفی مالیا.2-1-2-3

ایـن  . در میزان مـصرف سـوخت اسـت       موتور یکی از عوامل مؤثر        بزرگی موتور وسیله نقلیه و قدرت     
 . مورد مستقل از میزان آالیندگی خواهد بود و بیشتر به میزان مصرف بستگی دارد
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   مالیات بر نوع سوخت مصرفی و درجه کیفیت سوخت مصرفی .2-1-2-4
هـای پـاک    کنند مالیات بیشتری نـسبت بـه سـوخت      های آالینده کار می     ای که با سوخت     ل نقلیه وسای

 بیشتر از الکتریکیو بنزینی بیشتر از گازی    -موتورهای گازوئیلی عنوان مثال     به. پرداخت خواهند کرد  
 . سوخت مصرفی پرداخت نمایندربایست مالیات ب می

 
  نقلیهل یی و لرزشی وسا مالیات بر میزان آالیندگی صوت.2-1-2-5

تـرین    مهـم . شـود   مـی نقلیه سبک و سنگین، زمینی، ریلی دریـایی و هـوایی را شـامل                 این مالیات اکثر وسایل   
  . شود های قطار ایجاد می ها و ایستگاه اهگرها، بزر م نشستن و پرواز هواپیماهنگااز این نوع ها  آلودگی

  
  له نقلیه  مالیات بر ساخت و درجه فرسودگی وسی.2-1-2-6

افـزایش  . با افزایش عمر وسیله نقلیه، کیفیـت و کـارکرد آن دچـار نقـصان و کـاهش رانـدمان خواهـد شـد                       
تـرین عـوارض     گازهای مضر بیشتر، تولید صدای ناهنجـار و کـاهش ایمنـی از مهـم               ، تولید مصرف سوخت 

  . نقلیه فرسوده را کاهش دادکارگیری وسایل  هتوان ب با اعمال این نوع مالیات می. وسایل نقلیه فرسوده است
  

  معدن و  مالیات سبز در بخش صنعت.2-1-3
 نفت ویژه بهشود که اقتصاد آن وابسته به درآمدهای بخش معدن  عنوان کشوری شناخته می هکشور ایران ب

نقـل   و  حمـل  در نهایت  و   نگهداریر جهت کشف و استخراج، فرآوری،       بسیاری از صنایع کشور د    . است
  :ترین موارد قابل اعمال مالیات سبز به قرار زیر است  مهم.ل گرفته استمواد معدنی شک

  
  از دودکش کارخانجاتمالیات بر نوع مواد و ذرات جامد خروجی . 2-1-3-1

  .شوند ذرات بر اساس میزان آلودگی و درصد پایداری مشمول مالیات می
 
  انجات مالیات بر میزان گازها و بخارات خروجی از دودکش کارخ.2-1-3-2

  .شوند ذرات بر اساس میزان آلودگی و درصد پایداری مشمول مالیات می
  
  ها  دودکش کارخانجات و پاالیشگاه مالیات بر میزان گازها و بخارات خروجی از.2-1-3-3

ربط هـای ذیـ     در ایـن راسـتا سـازمان      . استمیزان حجم دود و بخارات خروجی پایه ارزیابی میزان مالیات           
  .دهند آن را مشمول مالیات قرار می عنوان مجاز در نظر گرفته و افزون بر همقدار مشخصی را ب

 
  های زیرزمینی و خاک سفرههای جاری،   مالیات بر مواد رها شده در آب.2-1-3-4

های صنعتی و معـدنی را شـامل           است و گروه کثیری از فعالیت        شمول این مالیات بسیار گسترده     دامنه
نقل نفت خام    و گاز، حمل  و های معدنی، عملیات حفاری چاه نفت       ج کانی ب استخرا اشود مانند پس    می

ها، صنایع تبـدیلی مـواد خـوراکی          ها، قطار و نفتکش     های آن توسط خطوط انتقال، کشتی       و فرآورده 
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سـنگ   غـال ذصنایع ساختمان، صنعت فوالد و گروه فلزات غیرآهنی، فرآوری           ،)صنایع قند و روغن   (
  .صنعت پارچه، چاپ و رنگ، )شو و تاستخراج و شس(
  
  های جاری و دریاها  مالیات بر تغییر دمای آب.2-1-3-5

کننـد و یـا آب        هـا و محـصوالت خـود اسـتفاده مـی            کننده دستگاه  عنوان خنک  صنایعی که از آب به    
هـای سـیکل      ماننـد نیروگـاه   . گیرنـد    از چرخه تولید آنهاست در ایـن گـروه قـرار مـی             بخشیعنوان   هب

  .ها  پاالیشگاه و صنایع ذوب فلزات صنایع شیمیاییترکیبی، اتمی،
 
  ای زیست منطقه  مالیات بر تخریب و تغییر محیط.2-1-3-6

اند که از نظر زیست محیطـی حـائز           های معدنی بسیاری از معادن در نقاطی واقع شده          در نتیجه فعالیت  
ناپـذیری بـر      جبـران  محیطـی اثـرات    های معدنی بدون مالحظات زیست      اهمیت هستند و انجام فعالیت    

 پوشش گیاهی برای برداشت معـادن روبـاز    مانند قطع درختان و نابودی    . اشتاطراف خواهد د  محیط  
آهـن، ایجـاد خطـوط انتقـال نیـرو،       های ارتباطی و خطـوط راه  و ایجاد سینه کار و ترانشه، احداث راه     

  .های آب، گاز و نفت، برداشت معدن شن و ماسه و تغییر حریم رودها لوله
  
  زیست  تولید شده صنعتی و مصرفی با دوره بازگشت طوالنی به محیط مالیات بر مواد.2-1-3-7

هـای    های معـدنی و سـرباره       نیومی، مواد زائد فعالیت   یهای آلوم     نمونه بارز آن مواد پالستیکی، پوشش     
  .دنباش ذوب و تغلیظ و مواد زائد خط تولید می

  

  های قانونی مالیات سبز  زیرساخت.2-2
   ماده21 مشتمل بر 28/3/1353زیست مصوب  قانون حفاظت و بهسازی محیط -
   ماده36 مشتمل بر 3/2/1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب -
  )1368-1372(زیست در برنامه اول توسعه  های محیط ها و برنامه  سیاست-
  )1374-1378(زیست در برنامه دوم توسعه  های محیط ها و برنامه  سیاست-
  )1379-1383(زیست در برنامه سوم توسعه  های محیط ها و برنامه  سیاست-
  )1384-1388(زیست در برنامه چهارم توسعه  های محیط ها و برنامه تس سیا-
  ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسالمی ایران انداز بیست  سند چشم-
  1383 قانون مدیریت پسماندها مصوب -
  )1386 و 1383های  سال(محیطی در قوانین بودجه  ت مالحظات زیس-
   قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو-
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شد تنهـا در بخـش      ن در قوانین مالیاتی موردی که بتوان آن را به مالیات سبز مرتبط ساخت مشاهده                -
از شـهرهای بـزرگ بـه        هایی کـه صـنایع خـود را         سسات و شرکت  ؤیداتی برای م  مههای مالیاتی ت   معافیت

   شده است در نظر گرفتهیافته منتقل کنند  مناطق کمتر توسعه
   ... قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو -
   قانون مدنی -
  قانون مجازات اسالمی، تعزیرات -

  :ترین آنها عبارتند از  وجود دارد که مهمییست مشکالتز یند تدوین قوانین برای محیطادر فر
 زیست که همچنان وجود دارد های قانونی در موضوعات محیط  برخی خأل•
  زیست  قوانین متداخل و موازی در زمینه محیط•
  محیطی ، ضوابط و استاندارهای زیستها نامه ینی نحوه تدوین قوانین، آ•

 معطل ماندن وظیفه عرفـی و       موجب ممکن است    زیست  های قانونی در محیط     الزم به توضیح است خأل    
دلیل نبود قوانین، چند نهاد موضوع را از وظایف خـود بداننـد و وظیفـه یکـسانی                   حتمی شود و یا برعکس به     

عنـوان   بـه . های ملی شود    حیطی و یا هدر رفتن سرمایه     م باعث خسارات زیست   حالت   2 ند که در هر   انجام ده 
 تعیـین نگردیـده اسـت و        ، از آلـودگی هـوا      در قانون نحوه جلـوگیری     ،گیری آلودگی هوا    مثال وظیفه اندازه  

 که عـالوه بـر سـازمان حفاظـت     شود  لحاظ مشاهده میبه این  قانونی دارد،     مانده از این بابت خأل     مکسورات
هـای هـوا در    گیـری آالینـده    نـسبت بـه انـدازه   بایـد دار است   بنا به وظایفی که عهدهزیست که الزاماً و  محیط

دولتی بدون اینکه وظایفی در خصوص کنترل و جلوگیری از   شهرها اقدام کند، چند نهاد دیگر دولتی و نیمه        
قوانین متداخل نیز دارای اثـرات تهدیـدی      . دهند  آلودگی هوا به عهده داشته باشند، همین فعالیت را انجام می          

هـای متعلـق بـه       زیست، عرصه کلیه تـاالب     محیط قانون حفاظت و بهسازی   ) 16(عنوان مثال در ماده      هب. است
 و بند )2( مطابق ماده اما روشن است،    زیست قرار گرفته و مفهوم آن کامالً       ار سازمان محیط  دولت تحت اختی  

داری نمـودن کلیـه      آبـزی ، وظیفـه    )1374مـصوب   (بـرداری از منـابع آبـزی           بهـره   و  ماده قانون حفاظت   "3"
عهـده شـرکت سـهامی شـیالت         های داخلی، مرزی و دریایی به       از آب  عمتحت حاکمیت کشور ا    های آب
بینی شده که وظایف و اختیارات شـرکت سـهامی     همین قانون پیش  )6(گرچه در تبصره ماده     . باشد  می ایران

 تداخل قانونی   در عمل  اما ،زیست نخواهد بود    نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط       شیالت ایران 
قراری راهکارهـای مـوقتی   بیش شاهد بر و در گذشته کم .نظر را فراهم آورده است ها موجبات اختالف سال

های مـشترک     ایم نظیر تشکیل کمیته     زیست بوده  برای حل مشکالت قوانین موازی و متداخل در امور محیط         
 این راهکارهـا ناپایـدار و در طـول          اما یا چند نهاد،     2های همکاری بین      نامه های هماهنگی و یا تفاهم      یا کمیته 

  ).1388محمدی،  حاج (تهای فراوان بوده اس فراز و نشیبزمان پر از 
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 ها محیطی بر آالینده  آثار و پیامدهای اجرای مالیات زیست.2-3
ـات         ها و اشخاص و نیز به       های سبز برای بنگاه     با توجه به بار مالی مالیات      ـال ایـن مالی ـا   دلیل جدید بـودن موضـوع اعم ه

ـا،    نحـوی از کمـک     تصادی کـه بـه    های اق    دیگر تمام بخش   سویاز  . هایی روبرو خواهد شد      آنها با مقاومت   اجرای ه
نمایند و حیات آنها وابسته به حمایت دولت است در مقابل ایـن پایـه جدیـد                  های دولتی استفاده می     و یارانه ها،    معافیت

ـته        تواند  ها می   ته بسیاری از مقاومت    الب .دهند  مالیاتی واکنش نشان می     بـه مـسائل     در عمـل  و   دالیلی غیر اقتـصادی داش
ـان          برآورد   ،همچنین. ی و مدیریتی مربوط شود    فرهنگاجتماعی،   پـذیر نبـوده و       صـحیح و دقیـق هزینـه آلـودگی امک

  . های سبز در کشورها متفاوت است روند طرح و اجرای مالیت. خوبی نیز شناخته شده نیست هب
  

  OECDهای تاریخچه مختصر روند مالیات سبز در کشور. 1جدول 
  توضیحات  کشور

نـرخ  .  معرفـی شـد  1996 در این کشور به اجرا درآمد و مالیات بر انـرژی گـاز و الکتریـسیته در سـال           1989له در سال    مالیات بر زبا    استرالیا
  . افزایش یافت2000مالیات برالکتریسیته در اواسط سال 

  .های انرژی معرفی نمود  بلژیک مالیات جدیدی را نسبت به فرآورده1993در سال   بلژیک

  دانمارک

های انرژی تـا     ها معرفی شد و اصالح کلی سیستم مالیاتی با تکامل مستمر مالیات            یات بر دی اکسید کربن سوخت      مال 1992در سال   
 رفـع   ،هـای نهـایی مالیـاتی در کلیـه طبقـات درآمـدی              اهداف اصلی اصالحات عبارتنداز کـاهش نـرخ       . ریزی شد    برنامه 2002سال  

البته بسیاری از ایـن  . محیطی جدید  از درآمد و کار به منابع آلودگی و زیستمفرهای قانون مالیاتی و انتقال تدریجی درآمد مالیاتی     
  .زیست را کاهش دهند، برخوردارند ای که ممکن است اثربخشی محیط شمار و ساختار پیچیده بی ها از معافیت مالیات

مالیـات بـر    . گیری نمـود  اکسید کربن را هدف     دی  انتشار ویژهطور   ههایی را معرفی نمود که ب      فنالند نخستین کشوری است که مالیات       فنالند
  . معرفی شد1990های فسیلی در سال  کربن سوخت

هـای آالینـده      محیطی آغاز شد که شامل گسترش مالیات عمومی بر فعالیت          های مرتبط زیست    تجدید ساختار مالیات   1990در سال     فرانسه
  .های فسیلی و الکتریسیته بود مالیات بر سوخت

  آلمان
هدف اصلی از این اصالحات ایجاد تشویقاتی جهت ذخیره انـرژی           .  به اجرا در آورد    1999ح مالیات اکولوژیکی را در اوایل       اصال

ایـن  . شدنی و افزایش کار از طریـق کـاهش بـار مالیـات بـر کـار بـود                   های انرژی تجدید    مین بودجه برنامه  أو تسهیل تغییر صنعتی، ت    
  .الیات الکتریسیته و نفت بوداصالحات مشتمل بر افزایش نرخ برای م

  .های فسیلی معرفی شد  سوختCO2 بر مالیات بر تملمحیطی مش های زیست  مالیات1998در سال   ایتالیا

محیطی شامل مالیات زباله و      های زیست   تعدادی از مالیات   1996 و   1995های    مالیات عمومی سوخت و در سال      1998هلند در سال      هلند
  .آب زیرزمینی را معرفی نمودهای  مالیات بر سفره

  . انجام شد1991سال در اصالح عمده مالیاتی در سوئد   سوئد

  انگلیس
مین اجتمـاعی تخـصیص یافـت و        أحاصـل از مالیـات بـرای کـاهش حقـوق تـ             درآمد. آمد به اجرا در   1996مالیات بر زباله در سال      

هـای    مالیـات بـر شـن، ماسـه و صـخره          .  معرفـی شـد    2001عوارض تغییـر آب و هـوا بـر صـنعت و کـاربرد شـغلی انـرژی در سـال                      
  . معرفی شد2002نخورده در سال  دست

  . نفت خام معرفی شدCO2 مالیات بر 1991در سال   نروژ

  سوئیس
 طرح مربوط به اصالح مالیات سبز رد شد که عبارت بودنـد             2 در این کشور برگزار گردید       2000در رفراندمی که در سپتامبر سال       

 و شـد  مـی مین اجتمـاعی اسـتفاده   أکـم کـردن حقـوق تـ      نشدنی که عواید حاصل از آنها برای        های تجدید     ر کلیه انرژی  ب مالیات   :از
  .شد شدنی و افزایش کارایی انرژی استفاده می منابع انرژی تجدید یشدنی که درآمد آن جهت ارتقا های تجدید عوارض اندک انرژی

 . OECD: مأخذ  
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  ها ایب اجرای مالیات بر انتشار آالیندهیا و معا مز.1- 2-3
آگاهی از نقاط ضعف و قوت مالیات پیگو زمینه را برای اجرای هدفمندانه این مالیات در چارچوب 

در این بخش مزایا و معایب مالیات . سازد یند توسعه پایدار مهیا میاهای مالیاتی همگام با فر سیاست
  . گیرد یها مورد بررسی قرار م انتشار آالینده بر
 
  یاا مز.2-3-1-1
 قیمت کاالها و خدمات یا بر رویمحیطی  های زیست  انتقال هزینهموجب مالیات پیگویی -

عبارت دیگر استفاده  از این  نوع مالیات گامی در جهت داخلی  به. شود زا می های آلودگی فعالیت
  .آید شمار می زیست به های خارجی محیط نمودن هزینه

های   فعالیتوی تا به سنماید گان انگیزه ایجاد می کنند گان و مصرف کنند ای تولید این مالیات بر-
  . یابد اقتصادی با آلودگی کمتر حرکت نمایند و در نهایت میزان کل  انتشار آلودگی کاهش می

شود واحدهای اقتصادی  های اقتصادی تحمیل می صورت هزینه بر واحد  از آنجایی که این مالیات به-
  . زیست خواهند داشت ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط یی تولید، سعی در کاهش هزینهاظور حفظ کارمن به

. نمایدهای اقتصادی عمل  عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحد تواند به  این مالیات می-
ژی و مصرف نقل و استفاده از انر و های جدید تولید، حمل این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش

پذیری  این موضوع هم از نظر توسعه پایدار و هم از نظر رقابت. کار خواهند گرفت هبرا آن 
  . نمودالمللی اثرات مفیدی را ایجاد خواهد  بین

یی را دوباره به مکانیزم بازار ا کار"های خارجی هزینه"زیست از طریق داخلی کردن  مالیات محیط -
از آثار درآمدی برای (های دیگر  جای مالیات ا جایگزینی این مالیات بهاز طرف دیگر ب. گرداند  میازب

  . یابد یی افزایش میاعبارتی کار زایی سیستم مالیاتی کاهش یافته و به ، آثار تخریبی و اختالل)دولت
برای بهبود تواند  میگردد، مقداری   این مالیات موجب ایجاد درآمد برای اهداف مختلف می-
منظور افزایش  گیرد و مقداری نیز برای کاهش مالیات بر کار به د استفاده قرار زیست مور محیط

  . آثار نامطلوب درآمدی هزینه گرددبهبود اشتغال یا 
  . شمار آید یند توسعه پایدار بهاهای مالیاتی با فر سازی سیاست تواند گامی در جهت هماهنگ  این مالیات می-

  
   معایب.2-3-1-2
این . خواهد داشتثیر نامطلوب أت اند شدت به انرژی وابسته واحدهای اقتصادی که بهبر مالیات سبز  -

  . دهد  از طریق افزایش هزینه سطح کارایی واحدهای اقتصادی را کاهش میمالیات
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ها  این واحد. افتد های اقتصادی مشمول این مالیات به مخاطره می المللی واحد  رقابت بین-
  . گیرند یی در موقعیت رقابتی ضعیف قرار میدلیل افزایش هزینه نها به

. نمایند  انتقال صنایع و واحدهای اقتصادی به کشورهایی که مالیات کمتری بر انرژی وضع می-
  . ثیر نامطلوب فرار سرمایه را در پی خواهد داشتأزیست ت عبارت دیگر در برخی موارد، مالیات محیط به

زیست از طریق افزایش قیمت  مالیات محیط. کند جامعه ایجاد میثیرات نامطلوب بر توزیع درآمد در أ ت-
 های روشاین مالیات به . دهد فشار قرار می درآمد را تحت و کاهش مقدار تولید کاالها و خدمات، اقشار کم
شیمیایی، مالیات  مالیات بر انرژی، عوارض کودهای ؛گیرد مختلف در کشورهای جهان مورد استفاده قرار می

  . باشد محیطی می مستقیم زیست های مختلف وضع مالیات غیر های فسیلی از روش  سوخت، مالیاتبر کربن
ها که   بر آالیندهمزیت را دارد که اغلب وضع مالیاتمحیطی این  مستقیم زیست های غیر مالیات

  . تر است باشد، آسان حل وضع مالیات پیگو ضروری می واسطه راه به
  

  محیطی های زیست ت طراحی و اجرای مالیا.2-4
   طراحی. 1- 2-4

های اجتماعی وجود دارد، تعیین هزینه نهایی اجتماعی  برای هزینهای  ابعاد گستردهاز آنجایی که اغلب 
آالینده، شاید یک عنوان مثال برای برآورد هزینه اجتماعی فعالیت  به. دیآ  به حساب مییارزیابی دشوار

های   روی سالمت انسان و همچنین شکل عادات انسانی، پارکگی بردالزم باشد که در مورد اثرات آلو
چنانچه اثر آلودگی بر این عوامل از . طبیعی و ایجاد امکانات رفاهی و تنوع زیستی اطالعاتی کسب کنیم

  .خواهد شدتر  هپیچیدنظر مکانی و زمانی تغییر کند در این صورت ازریابی مسئله، 
 تعیین نرخ این جهت.  استبروحیطی با مشکل دیگری نیز روم مستقیم زیست های غیر طراحی مالیات

های مخرب در برابر  پذیری فعالیت   انعطافخصوص مالیات بر اساس مقدار مورد نظر الزم است در
  . های مخرب آگاهی داشت پذیری آلودگی در برابر فعالیت مالیات و همچنین انعطاف

  

   اجرا.2- 2-4
های فیزیکی آلودگی   هگیری و نظارت بر کمیت از نظر فنی و یا عملی اندازهدر اجرای مالیات پیگو، ممکن است 

گیری آلودگی ناشی از یک منبع مانند دودکش یک کارخانه ممکن است از   اندازهعنوان مثال به. اشددشوار ب
  . باشدتر آسان نسبتاً) مانند لوله اگزوز خودروها(اجرای این مالیات در صورتی که منابع آلودگی متعدد باشد 

  در اینها مدنظر قرار گیرد محیطی نیز از سوی مالیات  زیستسئله جوانب زمانی مکانی ماگر
 در مناطق گیری میزان آلودگی چرا که اندازهصورت مشکالت اجرایی بیشتری پیش خواهد آمد،  

ی انتشار محیطی برا عنوان مثال اگر قرار باشد یک مالیات کارآمد زیست به. جغرافیایی دشوار است
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 سازمان مالیاتی مجبور است سطوحی را برای انتشار آلودگی ، خودروها تنظیم شودآلودگی
 آلودگی در مناطق شهری و روستایی تعیین کند تا  سطوحی را برای انتشارو نمایدخودروها تنظیم 

  . ها اعمال گردند براساس آن مالیات
 گردد، بسیاری از این مشکالت اجرایی محیطی وضع طورکلی، اگر مالیات غیر مستقیم زیست به

های تولیدی و یا کاالهای مصرفی  چراکه این مالیات بر اساس قیمت نهاده. آید هرگز به وجود نمی
 اجرای آن اما طراحی مالیات پیگو دشوارتر است، چه اگرتوان گفت  بنابراین می. شود محاسبه می
   ).1385نژاد،  محرم(باشد  تر می بسیار آسان

  

   شرایط ساختاری و اقتصادی.2-5
محیطی مؤثر را محدود  یی مالیات زیستاتواند کار در یک کشور، شرایط ساختاری و اقتصادی می

  .شمار آید هایی به  وضع چنین مالیاتبرایتواند مانعی عمده  سازد و همین امر می
  

   پایداری اقتصاد کالن .1- 2-5
عنوان مثال از آنجایی  به. ت پیگو دشوار خواهد بوددر صورت ناپایداری اقتصاد کالن، اجرای مالیا

ها را  یی این مالیاتاهای تورم باال و یا متغیر کار  نرخ؛که مالیات پیگو مالیات با نرخ معین است
نهایی  های مالیاتی را که  در حقیقت  بازتابی از هزینه تورم، ارزش واقعی نرخ. د کردنمحدود خواه

  . آورد ین میسرعت پای اجتماعی هستند به
  

  های دولتی  شرکت.2- 2-5
وسیله  های دولتی پاسخگوی عالئم قیمتی ایجاد شده به از آنجایی که احتمال دارد شرکت

کنند  ها نقش مهمی ایفا می محیطی نباشند، ممکن است در شرایطی که این شرکت های زیست مالیات
های در حال   در کشورئلهاین مس. شندمحیطی چندان کارایی نداشته با مستقیم زیست های غیر مالیات

صنایع سنگین، صنایع مرتبط با بخش انرژی و  (زیست کننده محیط توسعه که عمده واحدهای آلوده
   .کند دولتی هستند، بیشتر نمود پیدا می) غیره

  

  یی بازارا عدم کار.3- 2-5
پذیر نباشد، در این   امکانیی بازارا عدم کاردلیلمحیطی به  رگاه جایگزین اقالم مشمول مالیات زیسته

مالیات مؤثری مانند پیگو  وضع. محیطی با اعمال مالیات شدت یابد های زیست صورت ممکن است آسیب
های  کند، در جای دیگر با تغییر قیمت محیطی را برطرف می  که یک مشکل زیستحالیممکن است در 
مستقیم  های غیر مالیات. یدمحیطی دیگری به اشکال مختلف ایجاد نما های زیست نسبی، آسیب
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یی بازار و افزایش نسبی سوخت استفاده از اهای نفتی ممکن است به دلیل عدم کار محیطی بر سوخت زیست
  . تر سازد ها را وخیم  وضعیت تخریب جنگل وهای چوبی را گسترش داده سوخت

  

  گیری نتیجه .3
تصادی، اشتغال، کاهش تورم، ثبات نقش مالیات در دستیابی به رشد مستمر و پایداری اقاهمیت و 

ترین منبع درآمدی دولت در حال حاضر پس از نفت  عنوان مهم ها و همچنین به سطح عمومی قیمت
های  اجرای طرح. باشد  همه آگاهان و مسئوالن اقتصادی و سیاسی کشور آشکار و مهم میایبر

 چنانچه دستیابی به سطح دهنده اهمیت آن در اقتصاد کشور است، کالن در حوزه مالیات نشان
ساله دولت و سازمان  انداز جامع بیست های جاری دولت از اهداف سند چشم  هزینهدرصد 85پوشش 

) دیانؤم(که با در نظر گرفتن دیگر سیاست دولت و سازمان، یعنی افزایش رضایت مردم  باشد می
. باشد ها می ایش سطح مالیاتجای افز ههای مالیاتی ب یکی از راهبردهای منطقی سازمان گسترش پایه

 ینههای اقتصادی، نقش بسزایی در افزایش کارایی بازار و تخصیص به در این رهگذر استفاده از ابزار
های جدید را  در نظر اول وجود پایه شاید .نماید منابع در دستیابی به هدف حداکثر اجتماعی ایفا می

ما توجه به اثرگذاری آن بر روی  ا،بتوان با هدف کسب درآمد برای دولت توجیه نمود
ها حاکی از آن است که هدفی فراتر از کسب درآمد در ورای توجهات قانونگذاران به  گیری جهت

های مالیاتی جدید  محیطی یکی از پایه های زیست عنوان مثال، مالیات بر آالینده هب. آنها وجود دارد
اکنون در بسیاری از  ر مهمی است و است که عالوه بر اثر درآمدی، دارای آثار تخصیص بسیا

عنوان یکی از محورهای توسعه   به،)محیطی زیست(های سبز  مالیات .شود کشورهای جهان اجرا می
محیطی با استفاده از ابزارهای  ثر در زمینه کنترل عوامل زیستؤهای م پایدار در کشورها، از سیاست

 با مطالعات گسترده وضع قوانین مناسب و ایستب میهای جدید که  با معرفی پایه .باشد اقتصادی می
 با مقتضیات و شرایط زمان پیش رفت و نتیجه مطلوب را توان میبسترسازی فرهنگی صورت پذیرد 

   . از انجام اقدامات شتابزده در این زمینه خودداری نموددست آورد و به
محیطی و حفاظت  ه به مسائل زیستبا توجه به اینکه یکی از معیارهای فرایند توسعه پایدار توجدر آخر 

 های اقتصادی در اختیار دولت برای ابزارعنوان یکی از محیطی به  مالیات زیست،باشد زیست می از محیط
که  تر است در حالی  مطلوببه لحاظ نظری، از بعد کارایی مالیات پیگو. ص بهینه منابع استیرسیدن به تخص

  .گیرد  قرار میطور گسترده مورد استفاده طی بهمحی های غیر مستقیم زیست  مالیاتدر عمل
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  منابع
  .ها ی،تجربه نظریمبان)  سبزیها اتیمال( محیطی زیست یها اتیمال ،)1389 (یدیناهمحمدرضا  و ی علدی سیی، اسکویتختیپا

  .العات و تحقیقات مالیاتی دفتر مط،انداز جمهوری اسالمی ایران های مالیاتی در کشورهای سند چشم پایه ،)1388 (حاج محمدی، فرشته
  . دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی،محیطی در اقتصاد ایران های زیست جایگاه مالیات، )1387 (رسولی شمیرانی، رضا و محمد شعبانی

  .51-52 صص، پاریس، )2001( و راهبردها موضوعات OECDمحیطی در کشورهای  های زیست  در زمینه مالیاتOECDگزارش 
  .52-51موضوعات و راهبردها، پاریس، صص  ،)OECD) 2001محیطی در کشورهای   زیستهای مالیات
  .، تهرانزیست ریزی محیط مدیریت و برنامه ،)1385 ( ناصرنژاد، محرم
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