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 چکيده
 0671ی وضع مالیات در آمریکا با اعتراض استعماری علیه سیاست مالیاتی انگلیس در دهه یسابقه

، ویسکی ( تعرفه ها)مستقل مالیات ها را از واردات  این کشور .شروع ، و منجر به انقالب آمریکا شد

ولت و دولت های محلی مالیات های د .کرداز پنجره های شیشه ای وصول می( برای مدتی)و 

 .کردندمی ین و ساختمان های تجاری اخذسرانه را از رای دهندگان و مالیات بر دارایی را از زم

بعد از سال  مالیات بر ارث فدرال و ایالتی .مالیات های غیر مستقیم فدرال و ایالتی هم وجود داشت

 .مالیات بر فروش کردندشروع به اخذ  0011 ایالت ها در دهه ی حالی کهشروع شد، در  0011

، و بصورت دائم از 0901آمریکا مالیات بر درآمد را  بطور مختصر در طی جنگ داخلی و دهه ی 

مالیات بر صادرات ، مالیات بر تجارت بین ایالت ها ، یا مالیات هایی بر ولی . تحمیل کرد 0001سال

 وجود نداشتر ارزش افزوده ی ، و مالیات بسازمان های خیریه و نهادهای مذهب

 .مالیات بر درآمد ، مالیات غیر مستقیم ، مالیات های مستقیم :يديکل واژگان
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 مقدمه

 ماليات استعماري 
حتی این مساله نیز . وضع مالیات سنگین از سوی انگلیس را عامل اصلی بروز انقالب استقالل ایاالت متحده دانست بتوان شاید

با . جرنشین ها مبنی بر عدم پرداخت مالیات نبود بلکه بیشتر مقدار و چگونگی وضع مالیات مورد مناقشه قرار داشتناشی از قصد قبلی مها

ای درآن  به معنای عدم پرداخت مالیات مصوب پارلمانی که مالیات دهندگان هیچ نماینده  آمریکا  توجه به جمله معروف استقالل طلبان

بر  0671و  06۷1های  شعاری است که خاستگاهش به دهه "گینفی مالیات بدون نمایند".شود شکار میندارند، حقیقت این مساله بیشتر آ

نیز بود را در یک  انقالب آمریکاکه یکی از دالیل اصلی  سیزده مستعمره در بریتانیایی نشینان مستعمره اصلیگردد و نارضایتی و شکوائیه  می

ها و حضور نظامیان انگلیسی در سایر مناطق جهان به ویژه در آسیا و آفریقا، این دولت استعماری با افزایش درگیری. کند عبارت خالصه می

اوج این حالت وضع مالیات سنگین بر . آورد جهت تامین هزینه های نظامی فشار بیشتری بر ساکنان مستعمرات خود در آمریکا وارد می

 .کا بود که این مساله ناراحتی و اعتراض عمومی در این مناطق را در پی داشتمهاجر نشین های سیزده گانه آمری

 

 
 .واکنش نشان داد 067۷یک روزنامه ی انگلیسی به قانون تمبر  - 0تصویر 

  0تمبر قانون
چهارمین قانون تمبر تصویب شده توسط پارلمان بریتانیای کبیر بود و تمام اسناد قانونی ، در مستعمرات  067۷ قانون تمبر

مالیاتی قانون تمبر،  .بود 067۷نوامبر  0تاریخ دقیق تصویب این قانون  .کردآمریکایی را ملزم به داشتن تمبر مالیاتی می

به موجب این قانون بسیاری از . بسته شد آمریکای بریتانیاهای  بر مستعمره 067۷در سال  پارلمان بریتانیابود که توسط  مستقیم

می ها الصاق  بر آن تمبر مالیهکردند و یا  ، استفاده میمی شدکه در لندن تولید  کاغذهای تمبرداریمحتواهای چاپی در مستعمرات باید از 

های  مشابه مالیات. می شدها و بسیاری از انواع دیگر کاغذها در مستعمرات  اهای چاپی شامل اسناد قانونی، مجالت، روزنامهمحتو. شد

هدف از بستن این مالیات تامین . های رایج در مستعمرات و نه اسکناس می شدبایست به وجه رایج بریتانیا پرداخت  پیشین، مالیات تمبر می

جا مستقر و ماندگار  در آن جنگ هفت سالهاسکان سربازان بریتانیایی در شمال آمریکا بود که در پی پیروزی بریتانیا در های ناشی از  هزینه

بایست حداقل بخشی  نفع بودند و می نشینان از حضور نظامی بریتانیا در شمال آمریکا، بسیار ذی ولت بریتانیا، مستعمرهبه زعم د. شده بودند

می برای حمایت مستعمرات های حفظ حضور نظا هزینه این قانون به منظور تسویه کردن .کردند ها را پرداخت می های حضور آن از هزینه

 .کنیم ، اعتراض شدیدی به این سیاست مالیاتی داشتندکه بدون حق نمایندگی مالیات پرداخت نمی ادعا آمریکایی ها با این. تصویب شد

بسیاری از رهبران بریتانیایی را معتقاعد کرد که اخذ مالیات از مستعمرات به  حالی کهتحریم ها بریتانیا را مجبور به لغو قانون تمبر کرد ، در

 .رت پارلمان ضروری استمنظور نشان دادن حق حاکمیت و قد

  2قانون درآمد بر تاونزند 

چارلز تاونزند ، صدر اعظم  بود ؛ این قوانین را 0676در سال قانون درآمد بر تاونزند دو قانون مالیاتی تصویب شده توسط پارلمان 

، کاغذ، مرکب، شیشه و چای ( گلوله)سرب  آنها بر محصوالت عمومی وارد شده به مستعمرات آمریکا ، مثل. خزانه داری بریتانیا پیشنهاد کرد

                                                           
1
 - Main article: Stamp Act 1765 

2
 - Main article: Townshend Revenue Act 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0_%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stamp_Act_1765
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Townshend_Revenue_Act
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مالیاتی بر کاالهای  مالیات مستقیم با پرداخت روزانه ی مردم نبود ، بلکهیک  ، این قوانین 067۷در مقایسه با قانون تمبر . مالیات بستند

ل آمریکائیانی که از این قوانین چشم همچنین قانون تاونزند برای کنتر. که از کاپیتان کشتی هنگام تخلیه ی بار اخذ می شد وارداتی بود

  .پوشی می کردند سه دادگاه دریایی جدید را ایجاد کرد

 ( 1671)قانون شکر 

 
 0987تصویر کالسیک از حزب چای بوستون در سال  - 2تصویر 

برای باال بردن درآمد  .تحمیل شده در مستعمره آمریکا توسط پارلمان بریتانیا بود، و قهوه ( لباس)ارچه ، پ( قند)مالیات بر شکر 

 .از طریق خدمات گمرکی استعماری طراحی شده بود

 

 (1661)قانون چاي 
حقوق گمرکی  بازپرداخت"این قانون یک  .دریافت کرد 0661مه  01را در ( موافقت سلطنتی)توشیح ملوکانه  0661قانون چای 

  .این قانون برای کوتاه کردن دست قاچاقچیان چای از منفعت و سود کمپانی هند شرقی  طراحی شد .بر چای بود "و تعرفه ها 

 مهمانی چاي بوستون 
مهمانی چای بوستون اعتراض مستعمره نشینان آمریکایی علیه بریتانیای کبیر برای قانون چای بود که آنها چندین صندوق چای 

 066۷العمل نشان دادند ، و این کشمکش جنگ را در سال  انگلیسی ها هم شدیداً عکس .ا در بندرگاه بوستون به داخل آب ریختندر

  .تشدید کرد

 :ماليات سرانه 
تعرفه ها بزرگترین منبع درآمد دولت  .کندتعرفه ها نقش های متفاوتی را در سیاست تجاری و تاریخ اقتصاد آمریکا بازی می

چون درآمد از تعرفه ها ضروری  .تا آستانه ی جنگ جهانی اول بودند ، تا زمانیکه  درآمد بر مالیات برآن تفوق یافت 0601ال از دهه ی فدر

 .تعرفه داشته باشد باید برای اهداف  کسب درآمدآسان بود، توافق شد که این کشور  و اخذ آن در بندر های ورودی اصلی

 خلی سيستم حمایت از توليدات دا
، تعرفه تنش های  2111ی تا دهه 0601از  .بعد سیاسی تعرفه بود نقش دیگر آننفش دیگر تعرفه در حمایت از صنعت محلی و 

 .ایجاد کردند 1ی سازمان تجارت جهانیبا بحران ابطال یا دهه 00سیاسی زیادی را در طی قرن 

 سيستم حمایت از توليد داخلی منابع
را صادر کرد ، با این استدالل که اعمال تعرفه ها  داخلی ون وزیر خزانه داری آمریکا بود ، گزارش بر تولیدزمانیکه الکساندر هامیلت

ی این وجوه در بخش سوبسید و به اعتدال ، عالوه بر باال بردن درآمد دولت فدرال ، تولید داخلی و رشد اقتصادی را بواسطه ی استفاده

غیر بالغ آمریکا  حمایت صنعت( 0: )عبارت بودند از اهداف اصلی هامیلتون از اعمال تعرفه  .واهد کردکمک مالی به تولید کنندگان ترغیب خ

افزایش درآمد برای ( 1)افزایش درآمد برای پرداخت هزینه های دولت ؛ ( 2)برای یک مدت کوتاه تا زمانیکه می توانست رقابت کند ؛ 

شد ( مجلس سنا)این امر موجب تصویب سه تعرفه توسط کنگره  .(سوبسید و کمک مالی)حمایت مستقیم تولید کنندگان از طریق اعانه ها 

  .که بتدریج تعرفه ها را افزایش داد 0602، تعرفه ی  0601، تعرفه ی 0690، تعرفه ی 

 استان گرایی
مریکا در برابر کاالهای تعرفه ها را به منظور حمایت از صنعت آ 0928تعرفه ی . تعرفه به استان گرایی شمال و جنوب کمک کرد

ود که این تعرفه اولین تعرفه ای ب .پنبه و کاالهای کشاورزی از انگلیس افزایش داد ،وارداتی ارزانتر مثل محصوالت آهنی ، چوب ، نساجی

ل تعرفه برای کسب منفعت از عمل متقابتعرفه های کمتر  ازرا واقعا وارد کشمکش کرد چون بخش جنوب  منافع بخش های شمال و جنوب

  .داد کشاورزی خام از جنوب دفاع کراز انگلیس و دیگر کشورهایی خریدار مو

                                                           
3 WTO 
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 .می شناسند ، و این تعرفه استان گرایی را بین شمال و جنوب تشدید کر د 8، را نیز به عنوان تعرفه ی ناپسند 0929تعرفه ی 

،  0911در سال . دک اتحادیه در خصوص موضوع تعرفه انجام داتر، کارولینای شمالی تهدیدات مبهمی را  برای  0929کوتاه در برای مدتی 

، بخش جنوب نفوذ و اعتبار بیشتری را بر سیاست تعرفه  09۷1در دهه ی  .برای بهبود روابط شمال و جنوب ، کنگره تعرفه ها را کاهش داد

   .کسب کرد و کاهش های بعدی را در مبلغ تعرفه اعمال کرد

و یک دوره ی مداوم از  کرد، که نرخ های باال را اعمالرا تصویب ۷نگ داخلی ، کنگره تعرفه ی موریل ، پیش از ج 0970در سال 

، و دو الیحه ی  برنامه ی تعرفه ی موریل .ادامه یافت 0001در سال 7حمایت تجاری در آمریکا را آغاز کرد که تا تعرفه ی آندروود 

  .جانشینش تا بعد از جنگ داخلی حفظ شدند

 از توليدات داخلی در اوایل قرن بيستم حمایت 

بود ، که نرخ ها را بر ، کنگره به دنبال حمایت از کشاورزی داخلی در مقابل صنعت از طریق تعرفه ی اضطراری  0020در سال 

حمایت از  رفهتی به آمریکا از کشورهای خارجی افزایش داد، و این تعقند و شکر ، گوشت، پشم و دیگر محصوالت کشاورزی واردا گندم ،

از  تصویب کرد ، که ، 6کنگره تعرفه ی دیگری را ، تعرفه فورندی مک کومبر چند یک سال بعد هر .تولیدات داخلی آن اقالم را میسر ساخت

یکه طوربهدف این تعرفه علمی برابرکردن هزینه های تولید در میان کشورها  بود  .و قیمت فروش آمریکایی در آن استفاده کرد تعرفه علمی

تفاوت هزینه های تولید را کمیسیون تعرفه . های آمریکایی را کمتر کندتحمیل شده توسط کمپانی قیمت هایهیچ کشوری نمی توانست 

این نوآوری رئیس جمهور را مجاز می کرد تا عوارض گمرکی را بر اساس قیمت   .دومین نوآوری قیمت فروش آمریکا بود. محاسبه می کرد

 .آمریکا ، و نه کاالی وارداتی محاسبه کندفروش یک کاال در 

0تعرفه اسموت هاولیریق قانون ، کنگره تعرفه ها را از ط 0011در سال 9 در طی رکود بزرگ
کاالهای   21111بر  بیش از   

و بدان وسیله  جبران بدترکشورهای به  ررا از طریق وادارکردن دیگ اکثر افتصاددانان، رکود بزرگ، و به نظر اتی  تا سطوح رکورد باال بردوارد

 .تا بیش از نصف معلق کردندصادرات و واردات آمریکایی را 

  11و تجارت و سازمان تجارت جهانی  1دوره ي موافق نامه عمومی تعرفه
را امضا کرد ، که موانع تعرفه و دیگر محدودیت های کیفی و  ، آمریکا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 0089در سال 

، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت  0001در سال  .ا یا کمک های مالی در تجارت را از طریق یک سری موافقت ها کاهش دادسوسبسیده

کیل سازمان تجارت جهانی یکی از مهمترین تغییرات تش. شامل شود بر امضاکنندگانش به روز رسانی شد تا مقررات و دستورات جدید را

یک مجموعه از قوانین موافقت شده توسط کشورها بود ، اما سازمان تجارت جهانی یک  عمومی تعرفه و تجارت موافقت نامه حالی کهدر  .بود

ی توسعه سازمان تجارت جهانی حوزه اش را از کاالهای مبادله شده به تجارت در بخش خدمات و حقوق مالکیت معنو. هیئت نهادی است

بویژه دور )  ، اما در طی چندین دوره مذاکرات موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارتطراحی شدبردن توافقات چند گانه  چه برای بکار اگر .داد

بطورکلی توافقات سازمان تجارت جهانی یک . هایی میان اعضا شدتوافقات چند جانبه تجارت گزینشی را ایجاد کرد و  موجب انشعاب( توکیو

   .هستند تعرفه و تجارت مکانیزم حل و فصل توافق چند جانبه موافقت نامه عمومی

  ماليات غير مستقيم

 

                                                           
4 abomination 
5 morrill 
6 underwood 
7 Fordney-McCumber 
8 Great deppression 
9 Smoot-Hawley 
10 GATT 
11 WTO 
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این نقاشی جورج واشنگتن و گروهش را نزدیک قلعه ی کامبرلند ، مریلند ، قبل از پیشروی شان : شورش ویسکی  - 1تصویر 

 .لوانیای غربی به تصویر می کشدبرای سرکوب شورش ویسکی در پنسی

و نوشیدنی های   ، محصوالت تنباکووتوری، استفاده از تلفن، الستیکمالیات غیر مستقیم فدارال برای اقالم خاصی مثل سوخت م

ختصاص می مالیات غیر مستقیم را  اغلب ، اما نه همیشه ،  به وجوه خاص مربوط به فعالیت یا شی مشمول مالیات ا. الکلی  بکار می رود

در طی ریاست جمهوری جورج واشنکتن ، الکساندر هامیلتون مالیات بر مشروبات الکلی مقطر را پیشنهاد کرد تا بدهی جنگ از  . دادند

قانونی را تصویب کردند که مالیات غیر  بعد از بحث شدید، .ی تهیه وجه کند، که پرداخت نکرده بودندانقالب امریکا را برای ایالت های

این برای اولین بار در تاریخ امریکا نشان می دهدکه کنگره به وضع مالیات بر یک  .سنت در هر گالن را بر ویسکی وضع کرد 6م مستقی

  .محصول آمریکایی رای داد ، که منجر به شورش ویسکی شد

 ماليات بر درآمد 
هرچند ، . برای تامین اقدامات جنگی شروع شدمالیات بر درآمد در آمریکا از قرن نوزدهم با تحمیل مالیات بر درآمد  سابقه

  .با قبول اصالحیه ی شانزدهم تا حد زیادی با شک و تردید  برگزار شد 0001مشروطیت وضع مالیات بر درآمد تا سال 

 مبانی حقوقی
ملزم می کند  اما دهد ،مالیات ها ،عوارض گمرکی، صادرات و واردات را به کنگره اختصاص می قانون اساسی آمریکا  قدرت اعمال

 .که عوارض گمرکی ، صادرات و واردات و مالیات های غیر مسقیم باید در سراسر آمریکا یکسان باشد

بعالوه ، قانون اساسی بطور خاص توانایی کنگره را در اعمال مالیات های مستقیم، از طریق توزیع مالیات های مستقیم به نسبت 

که از مالیات سرانه و مالیات بر دارایی احتمال سوء استفاده بود ، و اینکه با فعالیت  می شدتصور  .سرانه جمعیت هر ایالت محدود می کند

بنابراین هیچ سرانه، یا دیگر مالیات مستقیمی نباید وضع شود ، مگر به نسبت . هایی که دولت فدرال از آنها بهره قانونی داشت، مرتبط نبود

 .دستور اخذ آنسرشماری یا شمارش در این باره قبل از 

بطور محرمانه توسط الکساندر هامیلتون فدرالیسم تحت نام  ، که بود فدرالیست شماره سی و سه هدف و همچنین مالیات موضوع

"الزم و مناسب "دهد که جمله بندی عبارت او توضیح می. نوشته شد مستعار پوبلیوس
تدوین  باید به عنوان دستور العمل هایی برای 02

دولت عنوان  ، چه به آن اختیارات ازقوه مقننه باید قاضی و کارشناس باشد ، اما هر نوع سوءاستفاده  .به وضع مالیات عمل کندقوانین راجع 

  .های بزرگتر را مردم می توانند مضمحل کنندو یا گروه( ایالت ها)ها 

نادرست و نامشخص اساس موضوع مالیات  بر می رسدآنچه یک محدودیت ساده برقدرت و اختیار قوه مقننه یا پارلمان به نظر 

می توانست به عنوان  یک مالیات مستقیم با غیر مستقیم در نظر مسلما ، که  می شددر مورد مالیات بر درآمد اعمال  وقتی که ثابت شد 

دیگر مالیات ها را به عنوان  .دبطور کلی دادگاه اعالم کرد که مالیات های مستقیم به مالیات ها بر مردم و دارایی محدود می شو .گرفته شود

 .مالیات غیر مستقیم معرفی کردند

 پيش اصالحيه شانزدهم 

اش را در سال  کنگره اولین مالیات درآمد شخصی نگ داخلی آمریکا ،اقدامات جنگی در ج هزینهبه منظور کمک به پرداخت 

تصویب شده توسط کنگره ، برای درآمدهای باالی  0972همچنین قانون درآمد . بود0970این بخشی از قانون درآمد .تحمیل کرد 0970

حکم جدید درآمد بر مالیات به عنوان بخشی از قانون . ت وضع کردامالی% ۷مالیات ، و درآمدهای باالی ده هزار دالر % 1ششصد دالر حدود 

وضع کند که قانون  "مستقیم "اند مالیات در آن زمان قانون اساسی آمریکا تعیین کرد که کنگره در صورتی می تو. تصویب شد 0908تعرفه 

  .آن مالیات  را میان ایالت ها طبق سرانه جمعیتی آن ایالت ها تقسیم کند

، دیوان عالی ایاالت متحده  ، حکم کرد ، که مالیات بر اجاره ی امالک ، مالیات بر درآمد بهره از دارایی شخصی و  090۷در سال 

چون تقسیم مالیات بر درآمد  عملی نیست  .ندمی شدیات مستقیم بر دارایی بودند و بنابراین باید تقسیم دیگر درآمد ها از دارایی شخص مال

به دلیل مشکالت سیاسی  گرفتن مالیات از حقوق فردی بدون اخذ مالیات  .، حکم پوالک ، مالیات فدرال بر درآمد از دارایی را منع کرد

   .از زمان تصمیم پوالک تا زمان تصویب اصالحیه شانزدهم غیر عملی بوددرآمد از دارایی، مالیات بر درآمد فدرال 

 اصالحيه ي شانزدهم در آرشيو ملی 

                                                           
  

 Necessary and proper 



 59-15، ص 5935، بهار  5شماره  جلد سوم ،،رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 متمم شانزدهم قانون اساسی ایاالت متحده - 8تصویر 

با این مضمون   0001ی در مورد پوالک ، کنگره اصالحیه شانزدهم را پیشنهاد داد، که در سال در پاسخ به تصمیم دیوان عال

بدون توجه به  کنگره باید اختیار وضع و اخذ مالیات بر درآمدها را ، از هر منبعی ، بدون تقسیم میان چندین ایالت ، و:  تصویب شد که

اد که اصالحیه ی شانزدهم میزان اختیار دولت فدرال را بر درآمد مالیاتی توسعه نداد دیوان عالی نشان د .سرانه یا سر شماری داشته باشد

این اصالحیه نیاز به  .بلکه بیشتر احتمال طبقه بندی  مالیات بر درآمد را به عنوان مالیات مستقیم بر مبنا ی منبع درآمد بر طرف کرد

هرچند ، درآمد های مالیاتی ملزم به  .ین ایالت ها بر اساس جمعیت برطرف کردتقسیم شدن درآمد مالیات بر بهره ، افراد ، و اجاره را ب

% 0، با وضع  0001به عنوان بخشی از قانون درآمد  0001کنگره  مالیات بر درآمد را در اکتبر  .رعایت قانون یکنواختی جمعیت می شوند

، باالترین نرخ  0009تا سال  .های باالی پانصدهزار دالر تصویب کردبر درآمد% 7مالیات بر در آمد خالص باالی سه هزار دالر و ، با وضع 

باالترین نرخ   .بود% 0۷هرچند متوسط این نرخ برای ثروتمندان فقط  .در فاینانس جنگ جهانی اول افزایش یافت% 66درآمد بر مالیات به 

نرخ  نهایی مالیات   0012در سال  .کاهش یافت 0020سال در % 28و نهایتا به 002۷در سال %2۷، به  0022درسال % ۷9نهایی مالیات  به 

در طی جنگ جهانی دوم ، کنگره  .رسید 002۷در سال % 08افزایش یافت و بطور پیوسته باالرفت تابه  در دوره ی رکود بزرگ% 71به 

  .حقوق را ارائه داد پرداخت های سه ماهه ی مالیات ، خودداری و

 کاهش نرخ ماليات 

 
  0011از مذاکرات پارلمانی برای ارائه ی مالیات بر فروش در آمریکا در سال 01نمایش کمدی توسط کلیفورد بری من  - ۷تصویر 

 و پایان مالیات بر درآمد

                                                           
13 Clifford K.Berryman 
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یا بیش از آن ، و نرخ موثر % 01ل افزایش مالیات در جنگ جهانی دوم ، باالترین نرخ های نهایی مالیات  فردی  نزدیک دنبا

برای 08کندی  .کاهش یافت%61زمانیکه باالترین نرخ  نهایی مالیات  به  0078برای باالترین درآمدها  باقی ماند  ، تا سال % 61مالیات در 

تنظیم % 61واست ، اما اضافه کرد که اگر کسورات خاص در باالترین مقیاس درآمدی تدریجا متوقف نشدند باید در را خ%  7۷باالترین نرخ 

 2111در سال % 1097کم کم به  .کم کردند 0099در سال % 29و نهایتا تا % ۷1تا  0092باالترین نرخ نهایی مالیات را در سال  .شود

سپس  ،0090در سال %87به % 89نرخ های مالیات بر شرکت از  .رسید% 1۷به  2102تا  2111افزایش یافت ، سپس درطی دوره ی زمانی 

0۷تیموتی نوا .افزایش یافت% 1۷به  0001تنزل کرد ، و در سال   0079در سال % 18به 
مدعی است در  07، سر دبیر ارشد جمهوری جدید  

هش چشمگیر نرخ های مالیات بر درآمد حاشیه ای شد ،اما این اصالح خود موجب کا 0097رونالد ریگان با قانون اصالح مالیاتی  حالی که

قسمتی اش ، بنام واگرایی بزرگ  01نوا در مجموعه ی  .موجب چنین کاهش کالن در نرخ مالیات موثر بر درآمدهای نهایی باالتر نشد
درصد ، طبق دفتر بودجه کنگره بود ، اما  8290  درصد ازمالیات دهندگان 1910، باالترین نرخ مالیات موثر  0060مینویسد، که در سال 06

این نرخ موثر بر درآمدهای باال تا اوایل ریاست جمهوری کلینتون بطور پیوسته حفظ شد تا زمانیکه  .بود% 1292در دفتر سال گذشته ریگان 

این کاهش درصد در نرخ موثر نهایی  .تنزل یافت 30sهرچند ، در دومین دوره اش در کاخ سفید به  .افزایش یافت% 80به باالترین نرخ 

% 21،کاهش زیادی در بار مالیاتی شان نیست ، خصوصا در مقایسه با افت % 0برای آمریکائیان ثروتمند،   Noahمالیات بر درآمد طبق نظر 

این کاهش جزئی در  عالوه بر .0096تا سال  0097در نرخ های اسمی از سال %0۷و سقوط  0090تا سال  0091در نرخ های اسمی از سال 

در سال % 9حقوق بگیران  % 21دریافت که بار موثر مالیات بر درآمد برای   Noahمالیات بر درآمد مالیات دهندگان ثروتمند در آمریکا ، 

به % 798این نرخ موثر در دوره ی  ریاست جورج دبلیو بوش بیشتر افت داشت و از  .سقوط کرد% 798بود و  تحت سیاست کلینتون به  0060

% 1910با یک حساب ساده ، کاهش ها در بار موثر مالیات بر درآمد بر فقرا همزمان با افت نسبتا کم در بار موثر مالیاتی بر .رسید% 891

همچنین این ارقام با تحلیل نرخ  .شروع شد 0091ثروتمندان مودی مالیات نمی توانست علت مستقیم نابرابری درآمد باشدکه از دهه ی

 .توسط دفتر بودجه کنگره مطابق بود  211۷تا  0060ر مالیات از سال های موث

 توسعه ماليات بر درآمد  مدرن 
% 7، و با جریمه مالیاتی  1111$بر درآمد خالص شخصی باالی %  0، با وضع مالیات  0007کنگره در آمد بر مالیات را در سال 

در فاینانس جنگ جهانی اول  افزایش % 66، باالترین نرخ مالیات بر درآمد به  0009تا سال . مجددا پذیرفت  ۷11111$بردرآمدهای باالی 

در سال  .کاهش یافت 0020در سال % 28و نهایتا به % 2۷به  002۷، در سال % ۷9به  0022باالترین نرخ نهایی مالیات در سال  .یافت

 .بطور پیوسته افزایش یافت در طی دوره ی رکود بزرگ و سپس% 71باالترین نرخ نهایی مالیات به  0012
 

 
 شرین و کمترین درآمدها در طول زمانتنرخ حاشیه ای مالیات برای بی - 7تصویر 

به دنبال برابری ،رئیس .زپرداخت سه ماهه ی مالیات و مالیات خودداری را مرسوم کرددر طی جنگ جهانی دوم ، کنگره با 

وقتیکه کنگره آن پیشنهاد را تصویب  .مطرح کرد 2۷111$درصدی را بر تمام درآمدهای باالی 011جمهور فراکلین دی روزولت مالیات 

پرداخت بعضی حقوق های خاص در رابطه با قراردادهای بین بخش نکرد ، روزولت فرمان اجرایی را برای حصول همین نتیجه از طریق سقف 

تا  00۷2بود که در سال % 00، باالترین نرخ نهایی برای افراد  00۷0تا  0088برای سال های مالیاتی  .خصوصی و دولت فدرال صادر کرد

  .برگشت% 0به  0071تا  00۷8افزایش یافت ، و در سال های مالیاتی % 02به  00۷1

                                                           
14 Kennedy 
15 Timothy Noah 
16 New republic 
17 The great divergence 
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تنزل % 61به  0090تا 007۷، و سپس برای سال های % 66، باالترین نرخ نهایی مالیاتی برای افراد  به  0071سال مالیاتی برای 

باالترین نرخ نهایی مالیات  .براکت های درآمد برای تورم تنظیم شدند ، طوریکه نرخ های باال از تعداد کمی اخذ شد 0069در سال .یافت

مالیات   0091را خنثی کرد ، و در سال  0090از کاهش مالیات اش در % 81ریگان  .کاهش یافت% ۷1به   0097تا  0092برای سال های 

طبق نظر  مورخ و مشاور  .باعث باالرفتن درآمد مالیاتی  از طریق بستن راه گریز ها برای مشاغل شد 0098گاز و حقوق را باالبرد ، ودر سال 

برای سال  .را برگرداند 0090ات ریگان در طی دوره ی ریاست جمهوریش نیمی از کاهش مالیاتی شیوه ی افزایش بهای مالی 02سیاسی ، 

نهایتا ادغام گسترش مبنا و کاهش نرخ  . کاهش یافت% 29این نرخ به  .بود%  199۷باالترین نرخ نهایی مالیات برای افراد   0096مالیاتی 

،  بالترین نرخ نهایی در معامله  بودجه  0002تا  0000برای سال های مالیاتی  .اال برددرآمد مالیاتی موجود ب%8،درآمد را برابر با حدود 

کنگره پیشنهاد کلینتون در خصوص افزایش نرخ نهایی  0001در سال   .افزایش یافت% 10رئیس جمهور جورج اچ دبلیو بوش  با کنگره به 

کل درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص  .ادامه یافتنیز  2111پذیرفت و تا سال  0001رادر سال مالیاتی % 1097به 

 .EU 15و   OECDبرای آمریکا در مقایسه با  09داخلی 

 
 کل درآمد مالیاتی دولت بعنوان قسمتی از محصول ناخالص داخلی در ایاالت متحده امریکا - 6تصویر 

هرچند ، این طرح  .پذیرفت% 1۷کنگره پیشنهاد جورج بوش را در خصوص کاهش نهایی باالترین نرخ نهایی به  2110در سال

برای سال های % 1۷و نهایتا  2112برای سال % 1997س ، سپ 2110برای سال % 1090با باالترین نرخ نهایی: مرحله به مرحله اجرا شد 

، زمانیکه نرخ ها به نرخ های تصویب شده در دوره  می شدمنقضی  2100این اقدام یک شرط افول داشت و تا سال مالیاتی  .2101تا  2111

بیکاری و فراغت از پرداخت مالیات سال ی کلینتون برخواهند گشت مگر اینکه کنگره قانون را تغییر دهد ، و با تصویب قانون مجوز بیمه 

  .به امضای رئیس جمهور اوباما رسید 2101دسامبر 06این قانون در  .این کار را انجام داد  2101

در ابتدا مالیات بر درآمد را کنگره یآمریکا بطور افزایشی توسعه دادند و سپس تورم خودبخود اکثر افراد را در طبقه بندی های 

اکنون مالیات بر درآمد را   .خیره شده برای ثروتمندان باالبرد تا زمانیکه طبقه بندی های مالیات بر درآمد برای تورم تنظیم شدمالیاتی قبال ذ

 هزینهکارگران با پایین ترین دستمزد مالیات بر درآمد را پرداخت نمی کنند و عمالکمک  .تقریبا برای دوسوم افراد جامعه اعمال می کنند

  .فدرال بواسطه ی  اعتبارات کودک و اعتبار مالیات بر در آمد بدست آورده دریافت می کنندکمی از دولت 

دولت از طریق تعرفه ها برکاالهای وارداتی تامین وجه می شود ، اما تعرفه ها در حال حاضر فقط بخش جزئی از  حالی کهدر 

جبران خدمات نمایندگی ها یا تامین وجوه سپرده خاص مثل  هزینه های بدون مالیات را برای .می دهنددرآمدهای دولت را تشکیل 

اغلب رسیدهای موجود در صندوق سپرده  .دستمزد بلیط های هواپیمایی برای توسعه ی فرودگاه و کنترل ترافیک هوایی ایجاد می کنند

استفاده می شود ، سپس این پول  سابداریو دیگر ابزار ح به دولت  به شکل ضمانت یا قرارداد  فدرال IOUبرای اهداف دیگری ، با اعالم 

  .صرف هزینه های جاری نامربوط می شود

دولت فدرال چندین  .از سود خالص سرمایه ی بلند مدت همچنین انواع خاصی از درآمد سود سهام مشروط اخذ مالیات می شود

برنامه های بزرگ حمایت اجتماعی هستند که از  تامین اجتماعی و مدیر.مالیات خاص عالوه بر مالیات بر درآمد کلی را وصول می کند

  .مالیات بر درآمد بدست آمده شخصی تامین وجه می شوند

 رفتار ماليات بر درآمد 

صدها  .را گاهی قوانین مالیاتی مدرن می نامند 0001قوانین مالیاتی پذیرفته شده  بعد از تصویب اصالحیه ی شانزدهم در سال 

در تفسیر جدید اختیار مالیاتی اصالحیه ی .  تصویب کرده اند 0001همچنین تدوین این قوانین را از سال قانون  مربوط به کنگره، و 

شانزدهم می توان مورد ، مالیات دهنده پاداش خسارت های تنبیهی ناشی از رقیب را دریافت کرده بود ، و از پرداخت مالیات بر آن پاداش 

 :.تعریف کرده بود این چنینکرد که کنگره ، در تحمیل مالیات بر درآمد ، درآمد را دیوان عالی آمریکا مالحظه  .خوداری کرد

                                                           
18 -GDP 
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از هر نوع و به هر شکل پرداختی ، یا از مشاغل، ... .سود ، منافع ، و درآمد حاصله از حقوق ، پاداش ها یا جبران خدمات شخصی

ی یا حقوقی ، حاصل از مالکیت یا استفاده  یا منفعت از چنین دارایی؛ حرفه ها، تجارت ، بازرگانی ، فروش کاال ، معامالت در امالک ، حقیق

 .همچنین از بهره ، اجاره ،  اشخاص ،سود سهام ، یا  هر نوع معامله برای سود یا بهره ، یا درآمد و سود حاصل از هر منبعی

استفاده کرد ، و اینکه دیوان به این عبارت  دیوان منعقد کرد که کنگره از این ادبیات  در این حوزه برای اعمال حدود اختیار اش

  .گسترده در شناخت هدف کنگره یک ساخت لیبرالی داده  تا از تمام درآمدها  به جزء آنهایی که معاف شده ، اخذ مالیات کند

نمونه هایی از "، سپس دیوان صریحا اعالم کرد آنچه را که کنگره و دایوان  به عنوان تعریف درآمد  مشمول مالیات،  می پندارند 

مدافعی در  ."ورود  غیر قابل انکار به ثروت، به وضوح دریافت می شود و براساس آن مالیات دهندگان قلمرو و حکومت  را تکمیل کرده اند

د ،  درآمد مشمول مالیات  را محدود کرده بود ، موضعی که دیوان رد کر00۷8آن موضع مطرح کرد که تعریف مجدد قانون مالیات در سال 

مطمئنا خسارت های  .تعریف سود ناخالص ساده شده است ، اما هیچ اثر و نتیجه ای بر دامنه ی گسترده ی آن منظور نشد : با این بیان که

به معنی ساده این  .تنبیهی نمی تواند بطور منطقی به عنوان هدایا طبقه بندی شود ، یا تحت شروط معافیت در نظام نامه قرار گیرد

یا قانون ، سخت خواهیم گرفت و تالش قانونی برای دادن اختیار وضع مالیات به تمام رسیدهای بلحاظ قانونی مشمول مالیات را اساسنامه 

در ایاالت متحده زوجی در اثر آتش سوزی خانه  .محدود می کنیم  تا بگوییم که پرداخت های مورد نظر  در اینجا درآمد ناخالص نیستند

دادگاه ناحیه   .جبران خسارت را از شرکت بیمه، نسبتا به شکل باز پرداخت هزینه های هتل دریافت کرده بودند و شان را از دست داده  ،

را برای ارزیابی مالیات ها بر تمام اشکال پرداخت  تایید کرد ، اما مالیات را بر جبران خسارت ارائه شده توسط  IRSاختیار   ایاالت متحده

چنانکه دیوان اعالم کرد ، کنگره   .ن برخالف مزد یا فروش کاال برای سود  ، این یک سود یامنفعت نبودشرکت بیمه مجاز نکرد ، چو

در مقابل ،حداقل دو دادگاه استیناف فدرال نشان داده اند که کنگره ممکن است قانونا از  .بردرآمد  وضع مالیات کرده است نه  برجبران

 .، صرف نظر از اینکه آن کاال واقعا درآمد است کاالیی  به عنوان درآمد اخذ مالیات کند

 ماليات بر هدایا و مستغالت 
و  0991در دهه های .مالیات بر هدیه و مالیات بر مستغالت با ارائه مالیات بر ارث در قرن نوزدهم و عصر ترقی خواهی اتفاق افتاد

خیلی ها با  حالی کهدر  .ر دریافت ارثشان مالیات اخذ می کردبسیاری از کشورها مالیات بر ارث راتصویب کردند، که از وارثان د 0901

00اعمال مالیات بر ارث مخالف بودند ، اما اندرو کارنجی
 و جان راک فلر  

  .از افزایش مالیات بر ارث حمایت کردند21

،  0007در سال . کردبا شروع قرن بیستم  رئیس جمهور تئودور روزولت از اعمال مالیات تصاعدی  بر ارث در سطح فدرال دفاع 

از ثروت مستغالت بر انتقال   می بردندکنگره مالیات بر مستغالت  کنونی فدرال را پذیرفت، که در عوض مالیات بر ثروتی که ماترک ارث 

ات بر را تصویب کرد که به موجب آن مالیات بر هدیه را تحمیل کرد مالی 0028بعدها کنگره قانون درآمد . اعطاکننده مالیات می گرفت

، کنگره  0090در سال  .کنگره کسورات نکاحی را بر مالیات بر هدیه و مستغالت مجاز کرد 0089در سال   .هدایای داده شده توسط دهنده

  .این کسر را به مقدار نامحدود برای هدیه های بین همسران گسترش داد

مشمول مالیات است، چه آن دارایی از طریق وصیت یا امروزه ، مالیات بر مستغالت یک مالیات اعمال شده برانتقال مستغالت 

 .مالیات بر مستغالت یک بخش از  نظام مالیات مشترک هدیه و مستغالت در امریکا است  .طبق قوانین نداشتن وصیت نامه منتقل شود

فرد تحمیل می کند ؛ مالیات بر هدیه از  های دارایی در طی زندگییا واگذاری بخش دیگری از این نظام مالیات بر هدیه ، مالیات را بر انتقال

  .مستغالتش را قبل از مرگ بدهد ، جلوگیری می کند می خواهدگریز مالیات بر مستغالت که فرد 

بنام مالیات بر مستغالت یا مالیات بر ارث  عالوه بر دولت فدرال ، بسیاری از دولت ها مالیات بر مستغالت را ، با نسخه دولتی 

، اصطالح مالیات بر مرگ توسط افرادی که می خواهند مالیات بر مستغالت را منتفی کنند استفاده می 0001از دهه ی  .وصول می کنند

اگر دارایی به همسر یا سازمان خیریه  .شود ، چون واژگان مورد استفاده در مبحث مسائل سیاسی بر ایده و نظر عمومی تاثیر می گذارد

مالیات به دیگر انتقال های دارایی تحمیل می شود که به عنوان حادثه مرگ مالک ایجاد می شود  .شود منتقل شود معموال اخذ مالیات نمی

 .مثل انتقال  دارایی از مستغالت فاقد وصیت نامه ، یا پرداخت منافع خاص بیمه عمر یا مبالغ حساب مالی به ذینفعان

 ماليات بر حقوق

 : خطرات بزرگی برای طبقه گارگر جامع آمریکا به شمار می رفت  پیش از دوره رکود بزرگ ، مشکالت اقتصادی ذیل

  آمریکا پس انداز باز نشستگی اجباری دولت فدرال را نداشت ؛ نتیجتا ، برای خیلی از کارگران پایان دوره کاریشان

  .به معنی پایان درآمد شان بود

                                                           
19 Andrew Carengey 
20 John Rockefeller 



 59-15، ص 5935، بهار  5شماره  جلد سوم ،،رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 ندان معلول بواسطه صدمات ، بپردازد ، در نتیجه همچنین ، آمریکا بیمه درآمد  ناتوانی اجباری را نداشت تا به شهرو

  .برای اکثریت افراد ، معلولیت به معنی عدم درآمد بود اگر پول کافی برای چنین حوادثی پس انداز نکرده بودند

  بعالوه بیمه درآمد  ناتوانی و معلولیت اجباری دولت فدرال را برای افراد معلول مادرزاد که در زندگیشان هیچ وقت

  .وانستند کار کنند مثل عقب افتادگیهای ذهنی ، نداشتنت

  نهایتا ، آمریکا بیمه سالمت اجباری را برای سالمندان نداشت ؛ متعاقبا برای خیلی از کارگران پایان دوره یکاریشان

 .به معنی پایان توانایی شان برای پرداخت هزینه های مراقبت پزشکی بود

 ایجاد 

را به عنوان  FICAاین قرار جدید  مالیات  .تامین اجتماعی برای اصالح سه مشکل اول ارائه شد قرارجدید به 0011در دهه ی

 . وسیله ای برای پرداخت تامین اجتماعی ارائه داد

20،مدیکر 0071در دهه ی
  .را برای پرداخت این هزینه افزایش دادند FICAرابرای اصالح مشکل چهارم معرفی کردند  مالیات   

 توسعه 

برنامه تامین اجتماعی با همکاری اختیاری شروع شد، شرکت  .را ارائه داد22جمهور فرانکلین روزولت برنامه تامین اجتماعی رئیس

و چهارصد دالر درآمدهای سالیانه شان را به این برنامه پرداخت می کردند ، پول پرداخت شده به این  برنامه  از اولین هزار% 0کنندگان باید 

، پولی که شرکت کنندگان در این طرح در صندوق سپرده  مستقل می .ی اهداف مالیاتی هر سال کسر پذیر خواهد بوداز درآمدشان برا

ریختند تا صندوق وجوه عمومی ، و بنابراین فقط برای تامین وجه برنامه ی بازنشستگی تامین اجتماعی ، و نه برنامه های دیگر دولت  

  .رری سالیانه  بازنشستگان  به عنوان درآمد مالیات بندی نخواهد شداستفاده خواهد شد ، و پرداخت های مق

شرکت کنندگان  .در طول حکومت لیندون بی جانسون تامین اجتماعی از صندوق سپرده به صندوق وجوه عمومی انتقال یافت

در  .د شرایط منافع تامین اجتماعی  شدنددر طول ریاست کارتر ، مهاجرین واج .کسر مالیات بر درآمد را برای منع تامین اجنماعی نداشتند

  .دوره ریگان مقرری تامین اجتماعی مشمول مالیات  شد

 

 

 21ماليات جایگزین حداقل
 خانواده با 0۷۷این طرح  .پیاده شد 0061در سال  مطرح شد ، و 0070توسط قانون اصالح مالیات 28مالیات جایگزین حداقل 

  .ایط منافع  زیاد مالیاتی شده که درآن زمان تحت قانون مالیات بدهکار مالیات بر درآمد بودندکه واجد شر را هدف قرارداد درآمد باال

، مالیات جایگزین حداقل گسترده  0097با قانون اصالح مالیات  .در سال های اخیر مالیات جایگزین حداقل تحت توجه بوده است

چون مالیات جایگزین حداقل  در تورم و دیگر کاهش های مالیاتی اخیر . ت باال شدتر و متمرکز بر مالکین خانه ها ی در ایالت هایی با مالیا

 .فهرست نشد،  تعداد فزاینده مالیات دهندگان  با درآمد متوسط  خود را در معرض این مالیات یافته اند

ترین مشکل با قانون ، گزارش حامی پرداخت کنندگان مالیات ملی مالیات جایگزین حداقل را به عنوان جدی 2117در سال 

این مدافع ذکر کرد که مالیات جایگزین حداقل  مالیات دهندگان را برای  داشتن فرزند یا زندگی در ایالت با مالیات  .مالیات نشان داد

یا برای  IRSر باعث می شود اکثر بدهکاران به مالیات جایگزین حداقل  تا تذک باالتنبیه می کند ، و اینکه پیچیدگی مالیات جایگزین حداقل

 .کسب درآمد بیشتر  به آن توجه نکنند

 ماليات بر سود سرمایه 
، 0020تا  0001از سال  .اصول مالیات بر درآمد در سود حاصل از دارایی سرمایه ، سود سرمایه را از درآمد معمولی تشخیص نداد

کنگره وضع مالیات بر سود سرمایه را . د مالیات بندی می شددرص 6درآمد حاصل از سود سرمایه با نرخ های معمولی، ابتدا تا نرخ حداکثر  

درصد را  029۷تشخیص داد ، و نرخ مالیات  0020با قانون درآمد ( هلدینگ)ازمالیات بردرآمد معمولی بر حسب  دوره ی موجودی دارایی

  .برای دارایی های حداقل دوساله مجاز کرد

ه ی هلدینگ، کنگره درصدهای خاصی از سود سرمایه را بسته به دوره ی هلدینگ عالوه بر نرخ های متفاوت مالیات بسته به دور

، مودیان مالیات می توانستند درصدهایی از سود را که بسته به  دوره ی هلدینگ متفاوت بود ،  0080تا  0018از سال  .مستثنی کرد

                                                           
21 medicare 
22 FICA 
23

 - alternative minimum tax 
24

 AMT 
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، مودیان 0028در آغاز سال  .ساله  مستثنی شدند 01و 0،2،۷درصد از سود بردارایی های به ترتیب  61و  71، 81،  21:.مستثنی کنند

درصد نرخ مالیات جایگزین را  2۷ماهه مستثنی کنند یا  7درصد از سود سرمایه را از درآمد بر دارایی حداقل  ۷1مالیات می توانستند 

ه بطور قابل توجهی تحت  قانون اصالح نرخ های مالیات بر سود سرمای .درصد بالغ شود ۷1انتخاب کنند اگر نرخ مالیات معمولیشان به 

 .افزایش یافت 0067و  0070مالیات سال های 

کنگره نرخ مالیات بر  0069در سال  .دوره ی از نرخ های نوساندار  مالیات بر سود سرمایه  را شاهد بود 0091و  0061دهه های 

درصد باال برد ،در نتیجه نرخ حداقل را  71و این استثنا را تا  ل برسود های مستثنی شده ، کاهش داد وسود سرمایه رابا حذف مالیات حداق

  .درصد کاهش داد 21نرخ های سود سرمایه را تا حداکثر  0090کسرهای نرخ مالیات  .درصد کاهش داد 29به 

 0097اصالح مالیات قانون .کنگره نرخ مالیات بر سود سرمایه را باال برد واستثنای سود سرمایه  را لغو کرد 0091ی بعدها در دهه

. درصد باالبرد 29محرومیت از درآمد ،  که برای معافیت مالیاتی سود سرمایه بلند مدت فراهم شد ، را لغو کرد ، و نرخ حداکثر را تل 

گرچه ، به ا  .درصدی  ارائه شد 29افزایش یافت ، نرخ مالیات جایگزین  0001و  0001زمانیکه باالترین نرخ های مالیات با قوانین بودجه 

  .درصد بالغ شد 29خاطر تعامالت با دیگرمقررات مالیاتی نرخ های مالیات موثر برای مودیان مالیاتی با درآمد باال به 

 .سرمایه اعالم کرد ند وضع مالیات بر درآمد حاصل از سودو آغاز قرن حاضر کاهش های عمده ای را در  0001در پایان دهه ی

در  .تصویب کردند 0006با قانون معافیت مودی مالیات  در سال  0006ساله در سال  ۷ماهه و  09ارایی های نرخ های پایین تررا برای د

تریلیون  1۷/0را به عنوان بخشی از برنامه کاهش مالیات    2110، جورج بوش قانون تطبیق رشد اقتصادی و معافیت مالیاتی   2110سال 

 .دالر امضا کرد

 ماليات بر شرکت 
باالترین نرخ برای آخرین بار در  .بود 0070و  0079درصد ، در سال ۷299ات بر شرکت آمریکا در باالترین نرخ اش ، نرخ مالی

درصد است نسبت به استاندارد کشورهای  1۷متحده که  باالترین نرخ مالیاتی ایاالت .درصد اش افزایش یافت 1۷به نرخ کنونی  0001

 71در این اواخر دانمارک این نرخ را که . درصد است 81و در فرانسه  ۷896درصد، در آلمان  ۷0این نرخ  در بریتانیا. یافته پایین است توسعه

مثال . گیرند البته همه کشورهای ثروتمند تا این اندازه مالیات نمی. متحده بیشتر است درصد کاهش داد که باز هم از ایاالت ۷0درصد بود به 

 .متحده هم کمتر است رصد است که از ایاالتد 20باالترین نرخ مالیاتی کانادا 
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Abstract 

The history of taxation in the United States begins with the colonial protest against British taxation policy in the 

1760s, leading to the American Revolution. The independent nation collected taxes on imports 

("tariffs"), whiskey, and (for a while) on glass windows. States and localities collected poll taxes on voters and 

property taxes on land and commercial buildings. There are state and federal excise taxes. State and federal 

inheritance taxes began after 1900, while the states (but not the federal government) began collecting sales taxes 

in the 1930s. The United States imposed income taxes briefly during the Civil War and the 1890s, and on a 

permanent basis from 1913. There have been no export taxes, taxes on trade between states, or taxes on charities 

and religious bodies, and no value added tax. 
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