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ماليات سبز

 

  

حفاظتي اقتصاد دانان پويا حول محور كشورهاي در حال پيشرفت ، بويژه طي چند سال گذشته ماليات  از ديدگاه

لذا رجال سياسي با اين . سبز هم اكنون مجموعه اي از مباحث سياسي محوري را به خود اختصاص داده است 

،قادر به )صورت استراتژيكبه (ماليات بندي مالي واقعيات روبرو شده اند كه در صورت استفاده از يك سيستم 

ترغيب كننده سبك هاي دسترسي به اهداف محيطي و نيز يك سيستم ماليات بندي وابسته به سالمت اند كه اغلب 

مي توان  .اين موقعيت به كار گرفته مي شود از آنجا كه روش ماليات سبز به طور علني در . زندگي موثرتر است 

سواالت مختلفي حول محور انواع دسته . و نوع پيكره بندي اجتماعي بود  شاهد رابطه دوسويه ماليات با يكديگر

آيا اميدما ، حمايت سازمان هاي .بندي سبك هاي زندگي ، به عنوان بخشي از اقتصاد پايدار آينده ما ارائه شده است 

 عوامل يا انگيزه هايهواپيمايي به سمت خريد هواپيماهاي بهتر و يا دقت بيشتر در اجراي وظايف محوله است ؟ آيا 

آيا واحدهاي تجاري محلي در مختلفي بر روي رضايت يا نارضايتي مسافران در خطوط هواپيمايي اثر مي گذارد؟

مقايسه با سازمان هاي جهاني كمتر به اين سمت سوق داده مي شوند ؟ اين فصل با بيان يك تئوري حول محور 

چنين استنباط كرد كه مبناي راهبردي و اخالقي ، اخذ تصميمات  لذا مي توان. آغاز مي شود  greenماليات بندي 

انسان ها .نشده ماليات بندي است  مهم پيرامون ماليات بندي در سياست هاي سبز و تحليل دقيق پيامدهاي پيش بيني

ررسي يك پس از ب. همواره به دنبال ابزارهايي براي پيشگيري از پرداخت ماليات و يا از ميان برداشتن آن هستند 

به بيان تفاسير .گروه خاص از ماليات ها كه مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و در ارتباط مستقيم  با آلودگي نيستند 

در نهايت شناسايي عوامل ماليات زا ، و معرفي آن را در كشورهاي مختلف مبناي . كلي در اين زمينه مي پردازيم 

.كار قرار مي دهيم 

 

  

 

  


