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        आर्थथक विकासाला वित्तपुरिठा करण्यासाठी कर धोरण दोन महत्त्िाच्या भूवमका बजािते. एक 

म्हणजे उच्च रोजगार स्तरािर अथथव्यिस्था राखणे जेणेकरुन लोकाांची बचत क्षमता िाढून दरडोई उत्पन्न 

िाढेल.दसुरे म्हणज,े कामाच्या प्रयत्ाांना नाउमेद न करता ककिा इक्विटीच्या वनयमाांचे उल्लांघन न करता 

शक्य वततक्या सरासरी प्रिृत्तीपेक्षा समाजाची बचत करण्याची क्वकरकोळ प्रिृत्ती िाढिणे. बचत दोन प्रकारे 

केली जाऊ शकते: िास्तविक उत्पादन िाढिून ककिा िास्तविक िापर कमी करून.भारतासारख्या 

विकसनशील दशेामध्ये आर्थथक विकासासाठी वित्तपुरिठा करण्यासाठी सांसाधन े उभारण्यासाठी कर 

आकारणीची उपयुक्तता ककिा आिश्यकतेबद्दल अथथशास्त्रज्ञ आवण धोरणकत्याांमध्ये बरेच मतभेद 

आहते.विकासाच्या सुरुिातीच्या टप्पप्पयािर, जेव्हा िाढीचा दर कमी असतो, तेव्हा लोकाांना कमी 

िापरण्याची आवण जास्त बचत करण्याची सक्ती करण्याची गरज असते.  

प्रस्तािना: 

केिळ कर आकारणीद्वारे सक्तीची बचत वनमाथण 

करणे शक्य आह ेजे भाांडिल वनर्थमतीच्या दराला 

गती दणे्यासाठी अत्यांत आिश्यक आह,े जे दरडोई 

उत्पन्न िाढीच्या उच्च दराचे समान आह.ेMPS 

पेक्षा APS िर िाढिण्याचे कर धोरण खाजगी 

िापर कमी करण्यासाठी कराांच्या रचना आवण 

अांमलबजािणीशी सांबांवधत आह.े GNP ची 

टके्किारी म्हणून कर महसूल बहुतेक विकसनशील 

दशेाांमध्ये कमी आह,े विकवसत दशेाांमध्ये 25-

30% च्या तलुनेत सरासरी 15-20% दरम्यान 

आह.े वशिाय, प्रत्यक्ष कर विशेषत: उत्पन्नािरील 

कर, अप्रत्यक्ष कराांच्या तलुनेत कर महसुलाच े

क्वकरकोळ स्रोत आहते.विकसनशील दशेाांमध्ये 

आयकर भरणाऱ्या लोकसांख्येचे प्रमाण त् याच 

प्रमाणात कमी आह,े एकूण लोकसांख् येच् या 20 त े

40% या विकवसत दशेाांमधील बहुसांख्य कायथरत 

लोकसांख्येच् या तलुनेत सरासरी 10% आह.े 

त्यामुळे उत्पन्नाच्या सापेक्ष एकूण बचतीचा स्तर 

िाढिण्यासाठी कर धोरणाचा िापर करण्यास 

अवधक िाि असल्याचे क्वदसून येईल. या सांदभाथत 

दोन महत्त्िाचे मुद्द ेलक्षात घतेले जाऊ शकतात. 

उक्वद्दष्ट:े-  

१  कर प्रणाली स्िरूप जाणून घणेे. 

२  कर प्रणालीतील अडचणी समजून घेणे. 

गहृीतके:- 

१  कर प्रणाली विकवसत दशेाांसाठी फायदशेीर 

आह.े 

२  विकसनशील दशेाांत कराांमुळे नागररकाांची 

खरेदी शक्ती कमी होऊन विकासाला बाधा 

वनमाथण होते. 

सांशोधन पद्धती :- 

प्रस्तुत सांशोधनाकररता दयु्यम स्रोताांचा िापर 

करण्यात आला आह.ेज्यामध्ये सांदभथ 

ग्रांथ,िृत्तपत्रे,अहिाल,इांटरनेट,शासकीय प्रकाशने 

इत्यादींचा िापर करण्यात आला आह.े 
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कर प्रणालीच ेस्िरूप: 

 प्रथम, विकसनशील दशेाांमधील कर प्रणालीचे 

प्राथवमक स्िरूप ह े अांशतः विकासाच्या 

टप्पप्पयाचेच प्रवतबबब आह.े अशा प्रकारे, 

व्यिहारात उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर महसूल 

िाढिण्याची सांधी मयाथक्वदत आह.े 

कर आधार मोजण:े दसुरे म्हणजे, कर आधार 

पररभावषत करणे आवण मोजणे आवण दशेभरात 

लोकसांख्या विखुरलेली आह े आवण प्रामुख्याने 

उदरवनिाथहासाठी उत्पादन करण्यात गुांतलेली 

आह े आवण वनरक्षरतचेे प्रमाण जास्त आह े अशा 

पररवस्थतीत कराांचे मूल्याांकन आवण सांकलन 

करण्यात अडचणी आहते.एक िस्तुवस्थती आह े

की, प्राविकराचा सांबांध आह,े बहुसांख्य 

प्राविकरदाराांचे उत्पन्न इतके कमी आह ेकी ते कर 

प्रणालीच्या कक्षेबाहरे यतेात. विकवसत दशेाांमध्य े

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 70% िर आयकर लागू आह,े 

तर विकसनशील दशेाांमध्ये फक्त 50% कर 

आकारणीच्या अधीन आह.ेया सांदभाथत, 

ए.पी.वथरिाल याांनी असा युवक्तिाद केला आह े

की, “जरी कर आकारणीच्या माध्यमातून जास्त 

महसूल िाढिण्यास िाि असला तरीही, एकूण 

बचत िाढिली जाईल की नाही ह ेकर दयेके कशी 

वित्तपुरिठा केली जातात - उपभोगातून ककिा 

बचतीतून - आवण कस े यािर अिलांबून असते. 

उत्पन्न (आउटपुट) प्रभावित होते. बहुतेकदा अस े

घडते की उत्पन्नाच्या सांदभाथत कर महसूल अत्यांत 

लिवचक बनिणारे कर ह े असे कर असतात ज े

प्रामुख्याने बचतीतनू पूणथ केले जातील ककिा 

प्रोत्साहनाांिर सिाथत वनराशाजनक प्रभाि 

पाडतील.” 

प्रगतीशील आयकर आवण बचत: या सांदभाथत, 

आम्ही प्रगतीशील आयकराची उदाहरणे उद्धृत 

करू शकतो ज्यामुळे कराचा प्रवतस्थापन प्रभाि 

उत्पन्नाच्या पररणामापेक्षा अवधक मजबूत 

असल्यास कामाच्या प्रयत्ाांना परािृत्त करेल; 

आवण ज्या प्रमाणात कराच े उच्च क्वकरकोळ दर 

प्रामुख्याने उच्च-उत्पन्न गटाांिर (म्हणजचे, श्रीमांत 

लोक) कमी उपभोगण्याची प्रिृत्ती असलेल्याांिर 

पडतात, कर महसुलात िाढ झाल्यामुळे बचत 

जिळपास कमी होऊ शकते.खाजगी बचतीतील 

एिढी मोठी कपात टाळण्यासाठी, उच्च उत्पन्न 

गटाांिरील खचथ कर, जो बचत कर आकारणीतून 

सूट दतेो, हा प्रगतीशील आयकराचा शे्रयस्कर 

पयाथय आह,े परांतु कामाच्या प्रयत्ाांिर होणारे 

वनराशाजनक पररणाम टाळले जाणे आिश्यक 

नाही. ह ेअस ेआह ेकारण जर खचथ कर बचतीला 

प्रोत्साहन दते असेल, तर आयकर प्रमाणेच 

महसूल वमळविण्यासाठी कर दर जास्त असणे 

आिश्यक आह.े जर लोक उपभोगासाठी काम 

करतात आवण उपभोगाच्या िस्तूांच्या ककमती 

िाढिल्या जातात, तर बदलाचा प्रवतस्थापन 

पररणाम उत्पन्नाच्या पररणामापेक्षा अवधक 

मजबूत असल्यास कामाच्या प्रयत्ाांना कमी केले 

जाईल.क्वदलेल्या उत्पन्नातून बचत करण्यास 

चालना दणे्यात खचथ कर वजतका अवधक यशस्िी 

होईल, वततकेच दोन कराांपासून अथथव्यिस्थेला 

समान ठेिण्यासाठी कराचा दर जास्त असािा 

आवण कामाच्या प्रयत्ाांना प्रोत्साहन वमळण्याची 

शक्यता आह.ेसिथसाधारणपणे, उत्पन्नाच्या सापेक्ष 

बचतीचा स्तर िाढिण्यासाठी सिाथत प्रभािी कर 

धोरण म्हणजे उच्च MFC असलेल्याांिर कर 

लादणे, उदा., इक्विटीचे स्पष्ट विचार लक्षात 

घेऊन गरीबाांिर कर लादणे.सिोत्तम सांभाव्य 

पररणाम साध्य करण्यासाठी, म्हणज,े कठोर 

पररश्रम आवण कर िाचिण्याच्या प्रोत्साहनाांिर 

पररणाम न करता िाढीस चालना दणेे, सिथ ना-

नफा उत्पन्न आवण विलासी उपभोगाांिर लादले 

जािे. तथावप, विकसनशील दशेाांतील बहुतेक 

लोकाांकड े करपात्र उत्पन्न नसल्यामुळे (कृषी 

आयकराची पूणथ अनुपवस्थती, कमी दरडोई उत्पन्न 

आवण व्यापक कर चुकिणे आवण टाळणे यामुळे) 

प्रत्यक्ष कराांचे योगदान कमी आह.े 

उदा.भारतात 1995-96 मध्ये एकूण कर 

महसुलात प्रत्यक्ष कराांचे योगदान 18.5% होते. 

याचा अथथ असा की 81.5% कर महसूल अप्रत्यक्ष 

कराांमधून प्राि झाला. त्यामुळे, विकासासाठी 
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पुरेशी सांसाधन े उभारण्यासाठी, सरकारला 

मोठ्या प्रमाणािर िापरल्या जाणार् या िस्तूांिर 

अप्रत्यक्ष कराांची व्यािी िाढिणे भाग 

पडते.वशिाय, शेती हा अथथव्यिस्थेचा कणा 

असल्याने आवण विकसनशील दशेाांमध्ये शेती 

आवण सांबांवधत क्वियाकलापाांमध्ये मोठ्या 

प्रमाणात गुांतिणूक केली जात असल्याने, 

वनयोवजत आर्थथक विकासासाठी सांसाधन े

एकवत्रत करण्यासाठी कृषी कर आकारणीला 

महत्त्िाची भूवमका बजािािी लागते. 

कृषी कर:विकसनशील दशेाांमधील शेतीच े प्रमुख 

महत्त्ि कृषी कर आकारणीला कर महसुलाचा 

सांभाव्य महत्त्िाचा स्रोत आवण उत्पादक 

गुांतिणुकीत सांसाधने हस्ताांतररत करण्याचे साधन 

बनिते.शेतीिर कर लािण्यासाठी विविध साधने 

आहते, ज्यात जवमनीच्या क्षेत्रािरील कर, 

जवमनीच्या क्वकमतीिर, वनव्िळ उत्पन्नािर आवण 

जमीन हस्ताांतरणािर कर समाविष्ट आहते. जर 

सरकारचा उद्दशे महसूल िाढिण्याचा असेल, तर 

कृषी विपणन आवण वनयाथत कर ह े कदावचत 

सिाथत कायथक्षम आवण गोळा करणे सिाथत सोपे 

आह.ेवसद्धाांतानुसार, जमीन कर हा शेतीतनू 

सांसाधने हस्ताांतररत करण्याचा सिाथत इष्ट मागथ 

आह.े परांत,ु व्यिहारात, कर महसुलाचा स्रोत 

म्हणून जमीन कर ह े महत्त्िाच े

नाहीत.भारतासारख्या आधुवनक बाजार-

आधाररत अथथव्यिस्थेत, उत्पन्नािरील प्रत्यक्ष कर 

आवण खचथ आवण व्यापारािरील अप्रत्यक्ष कर 

यातील समतोल नांतरच्या क्वदशेने, विशेषतः 

आयात शुल्क आवण वििी कराांच्या रूपात खूप 

भाररत आह.े 

व्यिसाय कर:अस े कर सांकवलत करणे आवण 

व्यिस्थावपत करणे सोपे आह े परांतु पुन्हा 

व्यिसाय कर आकारणी केिळ एका बचतीच्या 

दसुर् या प्रकाराची जागा घऊे शकते. नफा बाहरे 

MPS सहसा जास्त आह.े कॉपोरेट कर 

आकारणीचे मुख्य औवचत्य म्हणजे सांसाधनाांिर 

वनयांत्रण राखणे ज े अन्यथा व्यिसाय परदशेी 

मालकीचा असल्यास दशे सोडू शकेल ककिा 

सािथजवनक गुांतिणूक त्याच्या खाजगी 

समकक्षापेक्षा सामावजकदषृ्ट्या अवधक उत्पादक 

आह े या कारणास्ति खाजगी गुांतिणुकीसाठी 

सािथजवनक पयाथयी आह.े 

कर व्यिस्थतेील अडचणी:- 

            तथावप, विकास वित्ताची पद्धत म्हणून 

कर आकारणी काही समस्या वनमाथण करते. 

उपभोगातील आर्थथक कपात करून अनवैच्िक 

बचत िाढू शकते, तर ऐवच्िक बचत कमी होऊ 

शकते कारण व्यक्ती त्याांच्या विद्यमान उपभोग 

पातळी राखून त्याांचे जीिनमान सांरवक्षत 

करण्याचा प्रयत् करू शकतात. यामुळे खाजगी 

क्षेत्राकड े वनधीचा ओघ कमी होण्याची शक्यता 

आह.ेवशिाय, कठोर पररश्रम, बचत आवण 

जोखीम घेण्याच्या प्रोत्साहनाांिर कर 

आकारणीचा नकारात्मक पररणाम होतो. 

त्यामुळे, कामाचे प्रयत्, बचत आवण उद्यम 

भाांडिलामधील गुांतिणूक (म्हणजे निीन उपिम) 

कमी होईल. वशिाय, शेतीिरील कराचा कृषी 

सुधारणेिर पररणाम होऊ शकतो. गुांतिणुकीद्वारे 

कृषी उत्पादकता िाढिण्यासाठी उपाययोजना 

करण्याऐिजी शेतकरी अवधक िापर आवण कमी 

बचत करण्यास प्राधान्य दऊे शकतात.अशाप्रकारे, 

एक आदशथ कर प्रणाली विकवसत करणे अत्यांत 

आिश्यक आह े ज्याचा कामाचे प्रयत्, बचत, 

गुांतिणूक आवण उपिम (जोखीम घेणे) िर 

कोणताही विपरीत पररणाम होण्याची शक्यता 

नाही आवण इक्विटीच्या स्िीकृत कल्पनेच ेउल्लांघन 

करणार नाही. 

वनष्ट्कषथ:- 

         थोडक्यात, भारतासारख्या विकसनशील 

दशेाांमधील कर धोरणाची प्रणाली बचत आवण 

गुांतिणुकीिर आर्थथक िाढीचे वनणाथयक प्रभाि 

पाडण्याची शक्यता आह.े तर, अशा दशेाांतील कर 

धोरणाचे प्राथवमक उक्वद्दष्ट कमीत कमी प्रवतकूल 

पररणामासह शक्य वततके खाजगी क्षेत्राकडून 

सािथजवनक क्षेत्राकड ेआर्थथक सांसाधने हस्ताांतररत 

करणे ह ेअसल ेपावहजे. 

          :- 

1. A Global Quest for a simpler, fairer 

and More efficient tax system-
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