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  چكيده
از مباحث مطرح در اين . درآمدهاي مالياتي در ايران است ميزانبر  اين مطالعه در پي بررسي عوامل موثر

 تأثيرنظام مالياتي و نحوه  اصالحو  نسبت به پايه آن ها مالياتپژوهش محاسبه كشش درآمدي اجزاي اصلي 
پيش رو، هاي  چالشبا بررسي اين عوامل و تحليل . ماليات و افزايش درآمدهاي مالياتي است اجزايآن بر 

مالياتي هاي  گذاري سياست به آن اهداف لين يتر اهداف را مشخص نمود و برا نانهيبواقع  توان مي
به دليل وجود معادالت مختلف و به ظاهر  پژوهشدر اين . پرداخت، بر اساس شرايط ايران تر مناسب

و روش معادالت ) SURE(به ظاهر نامرتبط هاي  رگرسيون، از روش ها مالياتبا اجزاي اصلي نامرتبط 
در  درآمدهاي مالياتيمربوط به  يآمار يها با استفاده از داده همچنين .استفاده شده است 3SLSهمزمان 

الزم بر اساس مدل  يها ليو تحلزده شده نيتخم ،صورت ساالنه به 1391تا  1350 يدوره زمان يبرا رانيا
HTSTD ماليات بر (مستقيم  يها مالياتاجزاي اصلي دهد  مينتايج نشان  .استصورت گرفته

 و ماليات بر مصرف و فروش) مستقيم يها مالياتساير اشخاص حقيقي و  ، ماليات بر درآمدها شركتسود
از يك تر  بيشاز يك بوده و فقط ماليات بر واردات كشش تر  كمداراي كشش درآمدي اش  پايهنسبت به 

نتايج نشان . وارد كردن متغيرهاي تغيير در ساختار مالياتي در مدل استها  تخميننكته بسيار قوي در . دارد
اثر را بر افزايش درآمدهاي مالياتي ترين  كمكه تغيير ساختار مالياتي در بخش ماليات بر واردات دهد  مي

يب مستقيم و ماليات بر مصرف و فروش به ترت يها ماليات سايرهاي  بخشداشته و تغيير ساختار مالياتي در 
 .بيشترين اثر را در افزايش درآمدهاي مالياتي دارد

هاي به ظاهر نامرتبط  عوامل مؤثر بر درآمدهاي مالياتي، تغيير ساختار مالياتي، رگرسيون :واژگان كليدي
)SURE( 3، معادالت همزمانSLSهاي ساختاري ، شكست.  
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  مقدمه -1
گذاري  سياستابزارهاي ترين  مهماقتصادي، به عنوان يكي از هاي  فعاليت، به دليل تأثير بر ها ماليات
كه اكثر  شود مشخص مي، ها مالياتبا بررسي كوتاهي پيرامون . روند مي به شمارها  دولت

، معطوف به بحث پيرامون زواياي مختلف )در چند سال اخير به خصوص(انجام شده هاي  پژوهش
در زمينه اجزاي ماليات، نظام مالياتي، هايي  پژوهشگاهي نيز . استسيستم ماليات بر ارزش افزوده 

و سوي اين در زمينه درآمدهاي مالياتي نيز، سمت . شود ميمشاهده ... ماليات بر اصناف مشخص و 
به نحوي است كه اغلب از درآمدهاي مالياتي به عنوان متغير مستقل و گاهي اوقات در ها  پژوهش

  .شود ميدوم اهميت ياد ي  وهله
در ايران به چشم  يعني درآمدهاي مالياتيبه موضوع اساسي هر نظام مالياتي  توجه اندكاز اين رو 

به يابي  گذاران دست سياستحياتي براي  مسئلهاز هر نظام و الگوي مالياتي، نظر صرف. خورد مي
، در اين پژوهش سعي شده اينرواز . حداكثر درآمدهاي مالياتي با حداقل فشار بر افراد جامعه است

تا حد توان و به صورت نسبتاً جامع به درآمدهاي مالياتي و عوامل تأثيرگذار بر آن در اقتصاد ايران 
 در ايران و الگوهاي اقتصادي و مالياتيها  سيستمبايستي اذعان داشت كه اغلب . خته شودپردا

فرهنگ، آداب و رسوم و ساختار  كيفيتبرگرفته از اقتصاد غرب و كشورهاي پيشرفته است، كه 
  . بسيار متفاوت است ايرانبا  ها آناجتماعي 

 درآمدهاي مالياتيمربوط به مركز آمار، يبانك مركزي و آمار يها با استفاده از داده اين پژوهش
، به تخمين HTSTDبر اساس مدل و  صورت ساالنه به 1391تا  1350 يدوره زمان يبرا رانيدر ا

با وارد كردن  استسعي شده همچنين . مالياتي پرداخته استدرآمدهاي اثر متغيرهاي مختلف بر 
ي  عصارهتر و جديدتري پرداخته شود كه تأثيرگذاران در مدل، به عوامل متغير ساختار مالياتي اير

همچنين در . از نظرها دور مانده استتا حد زيادي و فرهنگ و ساختار داخلي اقتصاد ايران بوده 
به ظاهر نامرتبط براي تخمين مدل درآمدهاي هاي  رگرسيوناين پژوهش از معادالت همزمان و 

  . مالياتي استفاده شده است
  

  پيشينه تحقيق -2
كه در زمينه درآمدهاي مالياتي و عوامل تأثيرگذار هايي  پژوهشدر اين قسمت به بررسي اجمالي 
همچنين با توجه به اهميت متغير ساختار مالياتي  .شود پرداخته ميبر آن در ايران انجام گرفته است 

  .ستنيز اشاره شده امناسب هستند در اين پژوهش، به مطالعاتي كه در اين زمينه مرتبط و 
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كه در زمينه عوامل تأثيرگذار بر درآمدهاي  كارهاييترين  شاخصيكي از گفت  توان ميبه جرأت 
تحليل «تحت عنوان  )1378( خان قمي يعلتقي پور و ي  مقالهمالياتي در دو دهه اخير انجام گرفته، 

در اين پژوهش، . است» )1352-1378(آن، مورد مطالعه ايران بيني  پيشعوامل مؤثر بر ماليات و 
نتايج پژوهش . يك مدل اقتصاد سنجي بررسي شده است بر اساسها مالياتتأثير عوامل مؤثر بر 

منبع درآمدي ترين  مهمدر ايران پس از نفت،  ها ماليات كه يناحاكي از آن است كه با توجه به 
توسعه ريزان  برنامهبه د توان ميانجام شود، بيشتر تر  دقيقآن ي  بيني اندازه پيشدولت است، هر چه 

بدين روي در اين پژوهش، با استفاده از . بودجه بخش عمومي كمك كندبيني  پيشاقتصادي، در 
، موجود است يكه در متون اقتصاد اتيمالبيني  هاي پيش روشمدل برآورد شده و بر اساس 

  .گرديده استبيني  پيش 78تا  76هاي  سالدرآمدهاي مالياتي براي 
با استفاده از  ياتيمال يبر درآمدها يكالن اقتصاد يرهاياثر متغ ليتحل«در مقاله  )1380(ي ريخداو
متغيرهاي كالن مؤثر بر درآمدهاي مالياتي، ابتدا تابع مالياتي با ترين  مهمبراي » انباشتگيهم كيتكن

د، متعدهاي  روشچهار متغير توضيحي و يك متغير مجازي معرفي كرده و با بررسي ايستايي به 
درجه جمعي متغيرها از مرتبه اول تعيين و تابع درآمد مالياتي برآورد و تصريح گرديده است، و 

نفت، ارزش افزوده ي  افزودهخالص ارزش  ،در تابع بلندمدت، توليد ناخالص ملي هامتغيرترين  مهم
كوتاه در اين مقاله تحليل ارتباط بين مدل بلندمدت و . گروه نفت و نرخ ارز محاسبه شده است

متغير كالن ترين  مهمدرصدي خطاي دوره قبل در دوره جاري بوده و  58، بيانگر تصحيح مدت
و  ه مدتكوتامؤثر بر درآمدهاي مالياتي، ارزش افزوده گروه نفت است كه روند آن در مدل 

  .بلندمدت مورد تأييد قرار گرفته است
بررسي عوامل مؤثر بر سطح وصول درآمدهاي مالياتي در «در مقاله  )1384(پور مقيم و همكاران 
بررسي عوامل تأثيرگذار بر ميزان وصول درآمدهاي مالياتي از ديدگاه به » سيستم مالياتي ايران

كه عوامل آماري، نهادي شدسي اين عوامل مشخص با برر. اند پرداختهمتغيرهاي كالن اقتصادي 
  . نمايند ميمدهاي مالياتي ايفا آمالياتي، نقش مؤثري در وصول درهاي  سياستاجتماعي و 

 اجتماعي رفاه بر دولت مالياتي اثردرآمدهاي«تحت عنوان  پژوهشي )1386(مجتهد و احمديان 
 است، بوده ايران اقتصاد براي مناسب مالياتي نظام انتخاب مقالهاين  هدف .اند دادهانجام » ايران

 بر ماليات دستمزد، و حقوق بر ماليات( مالياتي نظام سه براي شده استفاده سنجي كالن مدل آزمون
 است اين از حاكي بانكي سيستم به دولت بدهي شوك به توجه با و ) مصرف بر ماليات و واردات

 دستمزدها، شاخص ،ها قيمت شاخص هدف متغيرهاي در بيشتري ثبات مصرف بر ماليات نظام كه
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 داراي ايران در مالياتي اين پژوهش نظامهاي  يافتهبر طبق  .نمايد مي ايجاد ،واردات و خانوار رفاه
 غيرقابل مالياتي هاي معافيت و كوچك مالياتي پايه -1: از عبارتند كه است خاصي هاي ويژگي
 - 3؛نامناسب مالياتي هاي پايه مورد در باال و متعدد تصاعدي مالياتي هاي نرخ -2 ؛گسترده و توجيه
بر  ماليات - 4 سيستم مالياتي؛ در كليدي مالياتي پايه يك عنوان به درآمد مجموع بر ماليات فقدان

برمصرف و  عمومي ماليات وجودم وعد انتخابي هاي ماليات شكل به محدود فروش و مصرف
  .غيركارآمد و نيافته توسعه اجرايي سيستم - 5فروش؛
 در مالياتي فرهنگ ارتقاء بر موثر عوامل برخي ناساييش«ي  مقاله) 1390(عزيزي  و زاده لشكري
هاي  فرضيه آزمون نتايج. اند دادهرا با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر فرهنگ مالياتي انجام » ايران

 فرهنگ سطح -1: دهد مي نشان است، شده انجام دووفريدمنـ  كاياز استفاده با كه اين مقاله
 مالياتي پرداخت اهميت از مردم اطالعي بي - 2 ؛است متوسط حد از تر پايين مردم ميان در مالياتي
 كردن منطقي و مالياتي قوانين متون سازي ساده-3است؛ مالياتيفرهنگ  دارنده باز عوامل از كي

 مقررات و قوانين با مردم آموزش- 4 تأثيردارد؛مالياتي  فرهنگ ارتقاء در ماليات اخذ مراحل
- 5 موثراست؛ مالياتيفرهنگ  ارتقاء در و ردهك ككم را تشخيص مأمور مشكالت مالياتي،
صداقتو  -6 و دارد؛ تأثير مالياتي فرهنگ ارتقاء در مالياتي سازمان كاركرد و عدالت افزايش
  .است مالياتي فرهنگ ارتقاء عوامل از يكي مؤديان مسئوليت احساس

نه در يبه يبكيو ارائه مدل تر بيني پيشي ها روش يابيارز«در مقاله ) 1390(عبدي و همكاران 
و  VAR هاي مدلبا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و » ياتيمال يدرآمدها بيني پيشخصوص 

1VECM  اند پرداختهدرآمدهاي مالياتي به تفكيك منابع وصولي  بيني پيشبه.  
 يمطالعه مورد: ياتيمال يبر درآمدها ياثر فساد مال«در مقاله ) 1391(و همكاران  پتانالر يميرك

 يدر برخ ياتيمال يبر درآمدها ياثر فساد مال يبررسبه » منتخب در حال توسعه يكشورها
دو  دار معنيانگر اثر مثبت و ين پژوهش، بيج حاصل از اينتا. اند پرداختهدر حال توسعه  يكشورها

به . است )TAX/GDP( يد ناخالص داخليبه تول ياتيبر نسبت درآمد مال يشاخص فساد مال
ش يز افزاين ياتي، نسبت درآمد مال)كاهش سطح فساد(فساد  هاي شاخصش يگر با افزايعبارت د

در  ياتيدر ساختار مال يد اصالحاتيمنتخب با ين به منظور كاهش فساد در كشورهايبنابرا. يابد مي
  .ن كشورها در نظر گرفته شوديا ياتيستم ماليجهت بهبود س

                                                 
1. Vector Error Correction Model 
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به  »ياتيمال يو درآمدها يت اقتصادين امنيرابطه ب يررسب«در مقاله ) 1391( ن وشيفرزو  يرسول
انه و يخاورم ياز كشورها يدر منتخب ياتيمال يو درآمدها يت اقتصادين امنيرابطه ب يتجرب يبررس

. اند پرداختهدارند،  ينسب هاي شباهت ياقتصاد ياز نظر ساختارهاكه ) 1MENA( قايشمال آفر
با توجه به مدل برآورد . برآورد مدل استفاده شده است يبرا تابلويي هاي دادهن منظور از روش يبد

 بر يمثبت و معنادار تأثير، يت اقتصادين شاخص ثبات و امنيبه عنوان اول يتجار يشده، آزاد
مثبت و  تأثيرز ين شاخص ني، به عنوان دوميتجار ير آزاديمتغ. دارد ياتيمال يتحقق درآمدها

ت ين شاخص ثبات و امنيبه عنوان سوم يمال آزادي.دارد ياتيمال يتحقق درآمدها بر يمعنادار
 يرابطه منف ،تينكته حائز اهم. دارد ياتيمال يتحقق درآمدها بر يمثبت و معنادار تأثير ياقتصاد

منتخب رشد  ين در كشورهايهمچن. است ياتيمال يدرآمدها ت وين شاخص حقوق مالكيب
وارد شده  يكنترل يرهاياز متغ يكيتورم به عنوان  .ندارد ياتيمال يبر درآمدها يمثبت تأثير ياقتصاد

 يكنترل يرهايمتغ .دارد ياتيمال يتحقق درآمدها بر آمارياز نظر  داري معنيمثبت و  تأثيردر مدل، 
 ياتيمال يدرآمدها بررا  معناداريمعكوس و  تأثير GDP از يدرصد صورت بهصادرات و واردات 

مذكور به عنوان  يكشورها يه در اقتصاد مليل سرماير تشكيمتغ .دارند GDP از يدرصد صورت به
  .دارد ياتيمال يتحقق درآمدها بر يمثبت و معنادار تأثير ير كنترليمتغ

در  بخشي تنوع«در مقاله ) 1391(االسالمي  نصيرابريشمي، رحماني و  مطالعه يهدف اصل
، »پرتفوي يكرد تئوريبا استفاده از رو يران با هدف ثبات درآمديدولت در ا ياتيمال يدرآمدها

و كاهش  يثبات درآمد يدولت بر رو ياتيمال يدر درآمدها يدرآمد بخشي تنوعافتن اثر ي
ن امر دارد كه يت از ايدست آمده حكاج به ينتا .باشد ميدولت  ياتيمال يدرآمدها پرتفويسك ير

 يم و هم با استفاده از بندهايرمستقيم و غيمستق يها مالياتدولت هم با استفاده از  ياتيمال پرتفوي
 .نه متفاوت استيبه پرتفويبا  ها مالياتن يا ياصل

درآمدهاي جهاني شدن و تاثير آن بر يند آفر«در مقاله ) 1391(پورغفاردستجردي و  تقي سلطاني
با استفاده از يك مدل لگاريتمي، درآمدهاي مالياتي و تاثير اند  كردهتالش » مالياتي در ايران

همراه برخي متغيرهاي كالن اقتصادي را با استفاده از مدل خود توضيح ه شاخص جهاني شدن ب
كه نتايج  ،دهندمورد بررسي قرار ) 1352-1385(هاي گسترده براي بازه زماني  وقفهبرداري با 

يك رابطه مثبت بين  مقاله نتايج همچنين .استگر وجود يك رابطه مثبت  بدست آمده بيان
  .دهد ميرا نشان اي مالياتي و خروج سرمايه درآمده

                                                 
1. Middle East and North Africa 
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 آلودگي ناشي كاهش براي مناسب مالياتي الگوي ارائه« مطالعهدر ) 1392(و شهركي  الديني شمس
و تاثير متغيرهاي  به طراحي الگوي مالياتي مناسب» كشاورزي مناطق در شيميايي سموم استفاده از

بر روي درآمدهاي مالياتي و  همچنين تأكيد. اند پرداخته اقتصادي بر جريان درآمدهاي مالياتي
بر اساس اصل حداكثر سازي  كه اين مطالعه در .در اين مقاله صورت گرفته است ساختار مالياتي

حي شده، به روابط بلندمدت ميان متغيرهاي اقتصادي، ضريب مطلوبيت اجزاي مدل مالياتي طرا
  .به عنوان نتايج اشاره شده است مالياتي و درآمدهاي مالياتي

  

  تصريح مدلمباني نظري تحقيق و  -3
 2مورد پيشنهاد سينگراستفاده شده كه  HTSTD1براي دستيابي به معادالت مدل در ادامه از روش 

: كه به طور كلي تغييرات در درآمد مالياتي هر بخش، متأثر از دو عامل استكند  ميبيان  او. است
پايه مالياتي، به نوبه خود، از . تغييرات پايه مالياتي آن -2تغيير در نظام مالياتي همان بخش،  - 1

و گذاري  سرمايهاز طريق سازوكارهاي قيمت، (تغييرات در نظام مالياتي همان بخش  -الف: طريق
تغييرات عوامل ديگري از قبيل  -مالياتي، جهاي  بخشتغييرات نظام مالياتي ديگر  -، ب)انداز پس

  .گيرد ميمحصول ناخالص داخلي تحت تأثير قرار 
تأثير عوامل ساختاري بر اجزاي درآمدهاي ي  اوليهفرمول زير را به عنوان فرمول  سينگراز اين رو 

  :كند ميمالياتي بيان 
  = + + +  )1                                                                        (  

 X  پايه مالياتيj  درآمد مالياتي بخش امين بخش مالياتي وj  متغير جانشين براي تغييرات  ام و
  .است jنظام مالياتي بخش 

است ) (بايد به آن توجه داشت حضور متغير جانشين براي نظام مالياتي ) 1(كه در معادله اي  نكته
مالياتي و نرخ هاي  معافيت، ها مالياتآوري  جمعكه شامل تغييرات در نظام اداري مالياتي، كارايي 

و زبير ) 1975( 3كه چودريطور  همانو در صورت عدم حضور اين متغير در مدل،  استماليات 
، اثرهاي خود را به طور ضمني كنند مياشاره ) 1990( 1و اهدائي) 1972( 5و مانسفيلد) 1973( 4خان

                                                 
1. Historical Time Series Tax Data 
2. Singer 
3. Choudhry (1975)  
4. Zubair Khan (1973)  
5. Mansfield (1972)  



  
 83                                                                                                ايراندرآمدهاي مالياتي در  بررسي عوامل مؤثر برميزان

اينك اين پرسش مطرح . در كشش پايه مالياتي نشان داده و تخمين كشش را با تورش خواهد كرد
  و بهترين جانشين براي آن چيست؟شود  ميچطور مشخص  Sjاست كه 

زبير  به عنوان نمونه. اندگرفتهدر نظر  Sjبراي سنجش را  يونگوناگ يارهايمطالعات مختلف مع در
كه براي پاكستان انجام داده، از متغير مجازي به عنوان جانشين تغييرات اي  مطالعهدر ) 1973(خان 

  :استفاده كرده است) 2(در نظام مالياتي به صورت معادله شماره 
  = + + + +⋯+  )2                                             (

   
T  =درآمد مالياتي؛  
Y  =پايه مالياتي؛  
Di =متغيرهاي مجازي.  

گردد، زيرا اعتبار اين روش و خطي  هممشكل  دچاراست كه مدل ممكن است  آنايراد اين روش 
خطي  همخود مدل را با  امر، دقيق بودن آن در استفاده از تعداد زيادي متغير مجازي است كه اين

  .شديد مواجه خواهد ساخت؛ به ويژه در حالتي كه نظام مالياتي تغييرات فراواني داشته باشد
با نرخ هايي  سريدر مطالعه كشش نظام مالياتي مالزي غربي، از روش ساختن ) 1975(چودري 

براي هر گروه درآمدي در  مؤثر مالياتهاي  نرخبدين ترتيب كه  .مالياتي ثابت استفاده كرده است
، ها سالدرآمدي متناظر با تمام هاي  گروهبراي ها  نرخيري اين كارگ بهو با شود  ميسال پايه محاسبه 

زماني متغير مذكور با استفاده از رابطه هاي  سري. شود ميبا ساختار نرخ ثابت ايجاد هايي  سري
  .شود ميمشخص ) 3(شماره 

  ( ) = ∑ ( ) ( )  )3                                                                                             (  
 

Yi (t)=  پايه ماليات در گروهi  در زمانt؛  
T (t)=  كل ماليات به صورت سري با ساختار نرخ ثابت در زمانt؛  

r  =سال پايه؛ ( )( )  =θi (r)  = متوسط نرخ مؤثر ماليات در گروهi  در سال پايهr.  

                                                                                                                   
1. Ehdaie (1990)  
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به دست آورد، براي ) 3(ماليات با نرخ ثابت را با استفاده از رابطه هاي  سري كه يناوي پس از 
  :تخمين كشش مالياتي از معادله زير استفاده كرده است

  ( ) = + )4                                                                                           (  
 

  .پايه مالياتي سال گذشته=  
طبقات مختلف درآمد مالياتي و همچنين نياز به اطالعات دقيقي درباره هاي  نرخاين روش نياز به 

هاي  شاخصروش فوق مشابه مفهوم استفاده شده در ساختن . طبقات مالياتي داردهاي  پايهتوزيع 
تا اثر افزايش شود  ميسال پايه محاسبه هاي  قيمتقيمت است كه در آن، هزينه يك سبد كاال با 

قانوني هاي  نرخمالياتي حاصل از تغييرات هاي  نظاماين روش فقط تغييرات . خنثي شود مقدار
از طريق ديگري، د توان ميمالياتي هاي  نظام، در صورتي كه تغيير در گيرد مي ماليات را در نظر

حتي در روش ساختار نرخ ثابت . مالياتي نيز اتفاق افتدهاي  معافيتمانند تغيير قواعد و مقررات و 
و از تغيير در خود نظام مالياتي تأثير  بي، افتد ميفرض شده است تغييراتي كه در پايه مالياتي اتفاق 

مالياتي بوده است، در حالي كه ممكن است تغيير در پايه مالياتي حاصل از تغيير در هاي  نظامديگر 
  .ديگر باشدهاي  بخش نسبت بهنظام مالياتي آن بخش 

وي . از يك مدل اقتصاد سنجي پويا استفاده كرده استها  كاستيبراي رفع اين ) 1990(اهدائي 
. است گرفته بهره مؤثربراي مشخص كردن نظام مالياتي هر بخش، از متوسط خالص نرخ مالياتي 

كه متأثر از تغييرات ها  بخشاين مدل به طور ضمني، اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم درآمد مالياتي 
درآمدهاي بيني  پيشبراي ها  مدلو يكي از كارآمدترين دهد  ميدر نظام مالياتي است را نشان 

  .آيد ميمالياتي به شمار 
ام در نظر گرفت و با  jرا به عنوان نماينده نظام ماليات بخش  اهدائي متوسط نرخ مؤثر مالياتي 

 وها  پايه، شامل زا درونبر متغيرهاي زا  برونبه عنوان متغير را  آنوارد كردن آن در مدل، اثر 
ام، اعم از  jبدين معنا كه اگر تغييري در نظام ماليات بخش . درآمدهاي مالياتي، مشاهده نمود

تغيير خواهد ) (ام  jها رخ دهد، نظام ماليات بخش  مالياتي و جز اينهاي  نرخقواعد يا تغيير در 
  :را به صورت زير تعريف كرد اهدائي . كرد

  = ∗  )5(                                                                                                                          
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كه از اثر تغييرات پايه مالياتي باشد  ميام  tام در دوره  jبيانگر تغييرات درآمد مالياتي بخش  
كه نرخ رشد تغييرات پايه مالياتي در درون  استام  jبيانگر آن قسمت از پايه مالياتي بخش  ∗  .از تأثير تغييرات در نظام مالياتي استخالص گرديده است و صرفاً تغييرات ناشي 

  .مورد مشاهده از آن خارج شده استهاي  سالمدل در طول 
پايه . شود ميموجود نيست، ناگزير از تخمين آن استفاده  ∗و  جا كه آمار براي  اما از آن

و قسمت ) ∗(خالص پايه مالياتي : شود ميبه دو قسمت تفكيك ) (ام  jمالياتي براي بخش 
كه در آن كند  ميرشد  ∗درصد  ديگر كه ناشي از تغييرات در درون مدل است و با ضريب

و به  استاز لگاريتم پايه مالياتي سال مبدأ  tام در زمان  jيه مالياتي بخش تفاضل لگاريتم پا 
  :شود ميصورت زير تعريف 

  = − )6                                                                                                       (  
 

  :مالياتي داريمبا توجه به تفكيك پايه 
  = ∗ + . ∗ ∗ = )7(                                                                                                                     

 
نيز به دو قسمت تفكيك ) (ام  j، درآمد مالياتي طبقه jمشابه تفكيك پايه مالياتي بخش 

يكي خالص درآمد مالياتي و ديگري بخشي از درآمد است كه ناشي از تغييرات دروني . شود مي
  .شود ميتعديل ) 7(در معادله  پايه مالياتي است كه قسمت اخير با توجه به ضريب 

  = + .  = )8    (                                                                                                               
 

  :، داريم)5(در رابطه ) 8(و ) 7(با جايگزيني روابط 
  = = . 																																																																																	 )9(  
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مشخص  مشخص باشد  اگر . ، مشخص استتمام متغيرها، بجز ضريب ) 9(در رابطه 
مربعات با استفاده از حداقل توان مي، )1(در معادله ) 5(بنابراين با قرار دادن رابطه شماره . خواهد شد

) 9(ها با استفاده از رابطه  ها دست يافت و با مشخص شدن ضريب  غير خطي به تخمين 
  .ها را برآورد كرد توان مي
كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه ميزان درآمد مالياتي كه توسط مميزان ارزيابي اي  نكته
احتماالً يكي نيست و به دليل ) T(شده  ، با مقدار درآمد واقعي ماليات گردآوري)*T(شود  مي

تا درآمد واقعي با درآمد كشد  ميمدت زماني طول  ،وجود وقفه از قبيل وقفه در نظام مالياتي
با وقفه توزيعي استفاده هاي  مدلبراي تبيين اين تفاوت، از . ارزيابي شده توسط مميز يكي شود

  :شود مي
  Δ = ( ∗ − , ) )10                                                                                (  

 

  .ضريب تعديل ماليات=  
  :، داريم)1(در معادله ) 10(با جايگزيني عبارت 

  = + + 1 − , + + 																															 )11(  
 

از روشي كه اهدائي ارائه نموده، ) (در اين پژوهش براي تخمين متغير جانشين براي نظام مالياتي 
  .استفاده شده است

با توجه به ساختار مالياتي . تشكيل شده استهايي  بخشاز چه  jجا پرسش اين است كه  در اين
ايران و با توجه به امكان گردآوري آمار مورد نياز، در اينجا كل ماليات به پنج بخش، به شرح زير، 

  :شده استبندي  طبقه
  )TC( ها شركتماليات بر  - 1
  )TR(ماليات بر درآمد، شامل ماليات بر حقوق، دستمزد، مشاغل و مستغالت  - 2
  )TO(مستقيم  يها مالياتساير  - 3
  )TD(ماليات بر مصرف و فروش  - 4
  )TM(ماليات بر واردات  - 5
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متغيرهاي اساسي موثر بر درآمدهاي  بر اين است كهبندي فوق در ادامه سعي  تقسيمبا توجه به 
را ) GNP(به عنوان اولين متغير، در حساب درآمد ملي توليد ناخالص ملي . شودمالياتي شناسايي 

در مجموع از اين ). 1374برانسون، (به عنوان جرياني از درآمد يا محصول لحاظ كرد  توان مي
در . ، ارتباط مستقيم بين درآمدهاي مالياتي و توليد ناخالص ملي را به دست آوردتوان ميرابطه 
  .دهد ميضريبي است كه تغييرات كل توليد ناخالص ملي و درآمد مالياتي را نشان  tواقع 
 توان مي، شودمتعدد تقسيم هاي  بخشاگر توليد ناخالص ملي از طريق ارزش افزوده به حال 

با توجه به ساختار كلي اقتصاد، تمامي . تأثيرگذاري هر بخش را بر سطح درآمدهاي مالياتي سنجيد
كننده  تعيينمالياتي در نظر گرفته شده، تأثير هاي  معافيت، يا به علت كوچكي و يا به دليل ها بخش
كننده بر  تعيينتفكيك كرد كه نقش هايي  بخشبه  توان مياز اين نظر توليد ناخالص ملي را . ندارد

  .ساير متغيرهاي كالن دارند
. تفكيك شده بر درآمد مالياتي به دست آمد به صورتبدين ترتيب تأثير متغير توليد ناخالص ملي 

از نقطه نظر اقتصادي، تورم ) مدهاي مالياتيكل درآ/GNP(از ديگر عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتي 
پولي كردن كسري بودجه باعث افزايش حجم پول و در نتيجه تورم . هاست قيمتو افزايش سطح 

. گذارد مياين نوع تأمين مالي بودجه دولت به طرق مختلف بر درآمدهاي مالياتي تأثير . شود مي
؛ به بيان ديگر قدرت خريد آن را در رددگ ميوجود تورم باعث كاهش درآمدهاي مالياتي واقعي 

  . دهد مي، كاهش شد ميزمان اخذ، نسبت به زماني كه بايستي وصول 
، هستندمالي از وسعت عمل كمي برخوردار هاي  اهرمويتو تانزي معتقد است در كشورهايي كه 

وي همچنين در مقاله ديگري، اثرِ . آشكاري منفي است به طوراثر تورم بر درآمدهاي مالياتي 
غير  يها مالياتكه برخي از داند  ميديگرِ تورم را بر درآمدهاي مالياتي مربوط به كشورهايي 

كه به دليل اينكه اين دارد  ميو اظهار نمايند  ميويژه وضع هاي  نرخمستقيم و عوارض واردات را با 
درآمدي به دولت ي ها Ĥنزي، ها قيمت، در زمان افزايش اند شدهنهماهنگ با تورم تعديل ها  نرخ

  .گردد ميوارد 
و ارزش واقعي درآمدهاي آوري  جمعتورم و تأخير در «تانزي در مقاله ديگري تحت عنوان 

و سه نتيجه كند  مياشاره ها  قيمتكشش درآمدي مالياتي نسبت به تغييرات سطح  مسئله، به »مالياتي
  :نمايد ميزير را ارائه 

چه كشش درآمدهاي مالياتي نسبت به تغيير قيمت برابر يك باشد، هر اندازه تأخير در  چنان - 1
  . ماليات بيشتر باشد، كاهش خالص درآمدهاي واقعي مالياتي بيشتر خواهد بودآوري  جمع
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هاي تورم بيشتر باشد، ارزش درآمد  ماليات، هر چقدر نرخآوري  جمعبا فرض تأخير زماني در  - 2
 .خواهد بودتر  كمواقعي مالياتي 

ماليات هر اندازه كشش درآمدهاي مالياتي آوري  جمعدر فاصله مشخص تأخير زماني در  - 3
  . تحقق خواهد يافتتر  سريعنسبت به تغيير قيمت، بيشتر از يك باشد، درآمدهاي مالياتي واقعي 

زي و از محل صادرات از درآمدهاي دولت به صورت اراي  عمدهدر كشورهايي كه قسمت 
، نرخ ارز عالوه بر قيمت واردات و شود ميمحصوالت صنعتي ملي شده يا مواد معدني تأمين 

در چنين كشورهايي وقتي ؛ لذا گذارد ميصادرات مستقيماً بر وضع مالي دولت و بودجه نيز تأثير 
، نرخ ارز بر درآمدهاي مالياتي با دو اثر مستقيم و شود ميدولت با كاهش درآمدهاي ارزي مواجه 

  ).1375تانزي، (گذارد  ميغير مستقيم تأثير 
اثر مستقيم افزايش ارزش واقعي نرخ ارز بر درآمدهاي مالياتي به رابطه بين نرخ ارز و مبنايي بر 

رداتي عوارض كاالهاي وا. گيرد ميكه بر حسب آن عوارض واردات مورد محاسبه قرار گردد  مي
؛ بنابراين با افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت كاالهاي وارداتي، شود ميبر مبناي ارزش آن تعيين 

منابع درآمدهاي مالياتي در ترين  مهمموجب افت يكي از فرآيند اين . يابد ميواردات كاهش 
اردات منجر به ضعف ماليات بر وفرآيندي ، يعني برقراري چنين شود ميكشورهاي در حال توسعه 

  ). 1380خداويري، (گردد  مي
. استبرخوردار تري  كمدر اين كشورها ماليات بر صادرات نسبت به عوارض واردات، از اهميت 

درصد كل  8درصد كل ماليات تمام كشورهاي در حال توسعه و  5به طوري كه در حدود 
را ماليات بر صادرات، بر زي). 1375تانزي، (گيرد  ميدرآمدهاي مالياتي فقيرترين كشورها را در بر 

مبناي مالياتي و در نتيجه ؛ لذا شود مياساس ارزش صادراتي و بر حسب پول رايج داخلي تعيين 
عسگري و (درآمد حاصل از آن، به دليل اثر مستقيم افزايش بهاي نرخ ارز كاهش خواهد يافت 

  ). 1377محمدي، 
ش توليدات داخلي در كوتاه مدت بر بعد ديگر كاهش واردات در اثر افزايش نرخ ارز، به كاه

يك ركن اساسي توليد در اي  سرمايهو  اي واسطهاز آنجا كه واردات كاالهاي . گردد مي
شدن ارز توان توليدكنندگان براي خريد تر  گران، با دهد ميكشورهاي در حال توسعه را تشكيل 

تقاضا براي . دهند مي، واكنش نشان ها نهادهوارد كردن اين تر  كمشده و در نتيجه با تر  كمارز 
عالوه بر اين، صادرات . كاهش يافته و عرضه كاالهاي داخلي كم خواهد شد اي واسطهكاالهاي 

از . دارند نيز با كاهش مواجه خواهد شد اي واسطهكاالهاي ساخت داخل كه بستگي به كاالهاي 
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و  اي واسطهنفع كاالهاي سوي ديگر ايجاد محدوديت در تركيب كاالهاي وارداتي كشور به 
، تأثير منفي بر درآمدهاي مالياتي دارد؛ زيرا اين كاالها نسبت به ساير كاالهاي مصرفي اي سرمايه

مستقيم و غير مستقيم  يها مالياتاين تحوالت بر . وارداتي از نرخ مالياتي پاييني برخوردارند
  . وصولي دولت، اثرات منفي هر چند خفيف دارد

و توهمات تورمي ها  قيمتبه افزايش سطح توان مير غير مستقيم قيمت باالي نرخ ارز، از موارد تأثي
يمتي، خروج سرمايه به صورت ارز داخلي به ارز خارجي يا اشياء قهاي  داراييتبديل . اشاره كرد

همچنين . و در نهايت كاهش ارز در دسترس براي واردات و توليد از جمله موارد فوق است... و
رسمي، در صورت اعالم نرخ رسمي عامالت بازار سياه و غير رسمي و كاهش معامالت افزايش م

بنابراين از . از نرخ تعادلي، از تبعات ديگر نرخ ارز بر درآمدهاي مالياتي استتر  پايينارز در سطح 
  .به ارتباط اين متغير كالن بر درآمدهاي مالياتي پي برد توان مياين موارد 

و درآمدهاي اندازها  پستعيين تأثير متقابل هاي  روشيكي از . استانداز  پسمتغير تأثيرگذار ديگر 
در اين روش . مالياتي، استفاده از تحليل به حداكثر رساندن مطلوبيت فرد در چند دوره زماني است

ندگي كل مطلوبيت به دست آمده در دو دوره زخواهد  مييك فرد كنيم  ميبه طور ساده، فرض 
دوره اول را دوره اشتغال به كار و دوره دوم را دوره بازنشستگي  توان ميكه در حقيقت (خود را 
جعفري صميمي، (مختلفي كه با آن مواجه است، بيشتر كند هاي  محدوديتبا توجه به ) دانست
1387.(  

  

  مدل يرهايو متغ ياتيمال يمؤثر بر درآمدها عوامل يمعرف -4
  )TC( ها شركتبر ماليات -4-1

 هاي فعاليت از ناشي درآمد و ها شركت درآمد مستقيم، جمع يها مالياتقانون  105 طبق ماده
 پس ،شود مي تحصيل از ايران خارج يا در ايران مختلف منابع از اشخاص حقوقي كه ساير انتفاعي

 طبق كه مواردي استثناي به مقرر هاي معافيت و كسر غير معاف منابع از حاصل يها Ĥنزي وضع از
درصد  پنج و بيست نرخ به ماليات ، مشمولاست يا هĤنجداگ نرخ داراي قانون اين مقررات
  .بود خواهند

در  ها شركتميزان ماليات بر يران، ا ياسالم يجمهور يمركزبانك  ي شدهبر اساس آمار منتشر 
 80تا  70هاي  سالالبته قابل ذكر است كه طي . رشد محسوسي نداشته است  82ايران تا سال 

اين ميزان خيلي درخور ها  سالبرابر شده ولي با توجه به تورم باالي آن  20 ها شركتماليات بر 
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رخ داده  ها شركتدر وصول ماليات بر گيري  چشمبه بعد تحول  1380تقريباً از سال . توجه نيست
اي  گستردهتشكيالتي است، دليل اين امر، تشكيل سازمان امور مالياتي و اصالحات ساختاري و 

تا سال  ها شركتافزايش درآمدهاي حاصل از ماليات بر . است كه در نظام مالياتي كشور انجام شد
اين روند متوقف شده و  90و  89داشته است، ولي در سال اي  فزايندهروند انفجاري و  1388
نيز با  ها ركتشكه كل درآمدهاي مالياتي در اين دو سال كاهش داشت، ماليات بر طور  همان

  .كاهش مواجه شده است
  
  )TR( درآمد بر ماليات -4-2

درآمدي كه شخص حقيقي در (متغير ماليات بر درآمد در اين پژوهش شامل ماليات حقوق 
در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ) اعم از حقيقي يا حقوقي(خدمت شخص ديگر 

 درآمدي(، مشاغل )كند ميتحصيل  نقد يرغايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا 
 ساير در مذكور موارد از غير ديگر عناوين به مشاغلي به اشتغال طريق از حقيقي شخص كه

 از ناشي حقوقي يا حقيقي شخص درآمد(و مستغالت ) كند تحصيل ايران در اين قانون هاي فصل
همانند ). 1375، )قسمت دوم(كردبچه ( است) ايران در واقع امالك به نسبت خود حقوق واگذاري

و گير  چشمشروع به افزايشي  80، ماليات بر درآمد نيز در ايران از اوايل دهه ها شركتماليات بر 
، تحوالت گسترده نظام ها شركتدليل اين امر نيز همانند ماليات بر . درخور توجه كرده است

نكته جالب اينجاست كه با وجود كاهش كل درآمدهاي مالياتي در ايران، . مالياتي در ايران است
 .د كاهش نيافته و روند تصاعدي خود را حفظ كرده استماليات بر درآم

  
  )TO( يممستق هاي سايرماليات -4-3

بر  ياتاز مال يممستق هاي مالياتبه صورت تفاضل كل  ينپژوهشدر ا يممستق هاي يرمالياتسا متغير
  :است شده محاسبه درآمد بر ماليات و ها شركت

  
TO = DT – TC – TR )12  (                                                                                                 

 
 ساير ياساس آمار بانك مركز بر. است يممستق هاي مالياتجمع كل  DTفوق ي رابطه در

 .يستندبرخوردار ن ياز روند با ثبات ها ماليات ينا يگربر عكس دو جزء د يراندر ا يممستق هاي ماليات
 يول اند، داشته ياديرشد ز ها ماليات يناز انقالب ا پس هاي سال يدرست است كه در كل، در ط

 يدبه طور متناوب، شا ياپيسه سال پ يادر دو  يباًدرآمدها تقر ينو مشابه بودن ا يشافزا ينروند ا
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به طور  يول. بوده است يشافزا ينتورم بر ا يادز يرتأث يا ها ماليات ينا يقاز عدم محاسبه دق يحاك
 ياتيدر نظام مال ييراست، تغ ياتيمال ينوع درآمدها يندهنده روند ا يحكه توض يلياز دال يكيقطع 

  .است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد يممستق هاي ماليات يربخش سا
  )TD( فروش و مصرف بر ماليات
 پردازند يآن را م ياست كه مصرف كنندگان و مردم عاد هايي ياتبر مصرف از جمله مال ماليات

است،  يممستقيرغ ياتمال يبر مصرف كه نوع ياتمال .  يستنداز پرداخت آن آگاه ن يماما به طور مستق
كاالها و خدمات مزبور  كننده يدو از تول شود يم يدهكش يمورد مصرف عموم يكاالها يمتق يرو

كه  يبه نحو دهد يم يلكاال را تشك يمتاز ق يئبر مصرف جز ياتمال ينبنابرا .  شود يوصول م
است كه  ياتيكاال بابت مال يمتدهد چه مقدار از ق يصد تشختوان يكننده نم مصرف معموالً

 تعلق خدماتي و كاالها به اغلب مصرف بر ماليات.   پردازد يفروشنده به دولت م يا كننده يدتول
 يكي ياتنوع مال ينجهت ا يندارند و به هم يكم يتحساس يمتق ييراتمقابل تغ در كه گيرد مي

 مشمول كشورها اغلب در كه خدماتي و كاالها.   دهد يم يلاز منابع مهم درآمد دولت را تشك
 كاالهاي از ديگر بعضي و شكر و قند بنزين، دخانيات،: عبارتنداز گيرند، مي قرار مصرف بر ماليات

آن را  ينيشود، سنگ وضع  يضرور يفقط بر كاالها ماليات اين اگر چون ضروري، و تجمالتي
  .)1375، )دومقسمت (كردبچه (كنند ياحساس م يشتربضاعت ب طبقات كم

كننده  به دست مصرف يفروش كه در مرحله خرده گيرد يتعلق م ييبر فروش به كاالها ياتمال
كاال حساب  يمترا مجزا از ق ياتها موظف هستند كه مبلغ مال فروشگاه ياتنوع مال ينادر.   رسد يم

 يافتكننده از مبلغ آن اطالع حاصل كند، در كه مصرف يرقم جداگانه به نحو يككرده و در 
قسمت (كردبچه ( را بپردازد ياتكننده مال نوع محاسبه آن است كه مصرف ينغرض از ا.   دارند
درست . دار نبوده استبرخور ياز ثبات خاص يرانبر مصرف و فروش در ا ماليات .  )1375، )دوم

در  وليبرابر شده است،  800 ياتنوع مال ينحاصل از ا يدرآمدها يزانم 90تا  57است كه از سال 
كه  90و  89 هاي سالدر . اند داشته يرشد منف ها مالياتنوع  ينا 87و  85، 83، 81، 80، 79 هاي سال

 ياتمانند مال يزن ياتنوع مال يننشان داده است، ا افت ها سالپس از  يرانا ياتيمال يكل درآمدها
دو سال نه تنها كاهش نداشته بلكه با رشد مثبت مواجه  يندر ا يممستق هاي يرمالياتبر درآمد و سا

  .اند بوده
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  )TM( واردات بر ماليات - 4-5
اگرچه سهم . دهد ميماليات بر واردات، يكي از اقالم مهم درآمدهاي مالياتي كشورها را تشكيل 

اين ماليات در درآمدهاي كشورهاي پيشرفته صنعتي كاهش يافته است، ولي در مورد كشورهاي 
دي (در حال توسعه، اين قلم مالياتي بيشترين سهم را در درآمدهاي مالياتي اين كشورها دارد 

از درآمدهاي مالياتي در ايران مربوط به ماليات بر واردات اي  عمدههمواره سهم ). 1999، 1وولف
اين  91و  90روند فزاينده داشته است ولي در سال   89تا  74اين نوع ماليات از سال . بوده است

درصد كاهش داشته كه نسبتاً زياد است و بايستي علت اين امر را جويا شد؛ در  29نوع ماليات 
  .درصد كاهش داشته است 2ي مالياتي تنها نزديك به كل درآمدها 90حالي كه در سال 

  
  )XC( ها شركتبر  ياتمال يهپا تابع -4-6

  ):1378خان قمي،  يعلو  پور يتق(به صورت زير محاسبه شده است  ها شركتپايه ماليات بر 
ارزش افزوده  –ارزش افزوده بخش كشاورزي   –د ناخالص داخلي يتول=  ها شركتپايه ماليات بر 

  پايه ماليات بر درآمد –آب و برق و گاز 
و  ها شركتتابعي از توليد ناخالص داخلي، تغييرات در نظام ماليات بر  ها شركتپايه ماليات بر 

گذاري  سرمايهد توان ميتغيير در توليد ناخالص داخلي . استها  بخشتغييرات در نظام مالياتي ساير 
، كه اين به نوبه خود پايه ماليات )طبق نظريه شتاب(تأثير قرار دهد  را از طريق ضريب فزاينده تحت

بدين معنا كه افزايش در توليد ناخالص داخلي منجر به . دهد ميرا تحت تأثير قرار  ها شركتبر 
هر تغيير در . ، خواهد گرديدشود مينيز  ها شركتافزايش تقاضاي كل كه شامل پايه ماليات بر 

منجر به ) SC( ها شركت، براي مثال كاهش در نظام ماليات بر ها شركتد درآم رنظام ماليات ب
كه اين به نوبه خود، موجب افزايش شود  ميافزايش نرخ بازده نهايي سرمايه پس از كسر ماليات 

با تغييرات در نظام  ها شركتارزش افزوده بخش . شود مي ها شركتدر بخش گذاري  سرمايه
براي مثال، يك كاهش در تعرفه . هستندكار قيمت در ارتباط  و مالياتي غيرمستقيم، از طريق ساز

، هزينه توليد را كاهش داده و ارزش افزوده در ها شركتماليات مواد خام مورد استفاده در بخش 
مصرفي صنعتي، تقاضا  ؛ يا يك افزايش در تعرفه واردات كاالهايدهد مياين بخش را افزايش 

براي كاالهاي قابل رقابت توليد شده در اقتصاد داخل را افزايش داده و در نتيجه، توليد آن بخش 
  .)1990اهدائي، ( يابد ميافزايش 

  :نوشت) 13(به صورت معادله شماره  توان ميرا  ها شركتبه طور خالصه، معادله پايه ماليات بر 
                                                 
1. De Wulf (1999)  
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= + + + ( ) 		, > 0	, < 0	, < 0											 )13(  
 

SM  =تغيير در نظام ماليات بر واردات؛  
SD  =تغيير در نظام ماليات بر مصرف و فروش.  

  
  )XR( بردرآمد ماليات پايه تابع -4-7

و پايه آن با توجه به تعريف  استماليات بر درآمد شامل ماليات بر حقوق، مشاغل و مستغالت 
برآورد شده است  يربه صورت ز) باب سوم قانون( يممستق هاي مالياتماليات بر درآمد در قانون 

  :)1378 قمي، خان يپور و عل يتق(
بزرگ  هاي كارگاهارزش افزوده  –يعارزش افزوده گروه صنا) = XR( آمد در بر ماليات پايه
  ...و تلداريرستوران، ه+ حقوق و دستمزد  يپرداخت+ گاز ارزش افزوده آب و برق و  –يصنعت
XR يناخالص داخل يداز تول يبر درآمد تابع ياتمال يهبه عنوان پا )GDP (نظام در تغييرات و 

كه ( كل تقاضاي در تغيير باعث داخلي، ناخالص توليد در تغيير هر چون. است درآمد بر ماليات
 تغيير هر. شود مي) است صنعت و خدمات بخش در ايجادشده خدمات و كاالها براي تقاضا شامل
و  يكوچك صنعت هاي كارگاهخدمات، بخش حجم در را تغييراتي) SR( درآمد بر ماليات نظام در

به ) XR( آمد در بر ماليات پايه در تغييراتي طريق، آن از و آورد يم يدحقوق پد يپرداخت
 شماره معادله صورت به آمد در بر ماليات تابع توضيحات، اين با). 1990اهدائي، ( ديآ ميوجود

  :آيد ميدر) 14(
  = + + 	,				 > 0		, < 0																				  )14(            
  
  

  )XD( فروش و مصرف بر ماليات پايه تابع - 4-8
مصرف بخش خصوصي و دولتي منهاي ماليات بر مصرف و فروش به منزله پايه ماليات بر مصرف 

ير جانشين براي پايه متغ به عنوان يك(طبق نظر كينز، مصرف كل . شود ميو فروش در نظر گرفته 
با افزايش درآمد . استدر ارتباط ) Yd(با درآمد قابل تصرف ) ماليات بر مصرف و فروش داخلي

يابد  ميبر مصرف و فروش افزايش ت و در نتيجه، پايه ماليايابد  ميصرف، مصرف افزايش قابل ت
  ).1378خان قمي،  يعلو  پور يتق(
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غير مستقيم، از  يها مالياتدر مقابل عملكرد نظام مالياتي مربوط به ها  بنگاهو كنندگان  مصرف
براي مثال، افزايش تعرفه كاالهاي مصرفي و وارداتي، . دهند ميطريق سازوكار قيمت واكنش نشان 

قيمت محصول وارده را در مقايسه با محصوالت قابل رقابت توليد شده در داخل اقتصاد افزايش 
يتشان تقاضاي محصوالت توليد مطلوبتالش براي حداكثر كردن  در و عامالن اقتصادي دهد  مي

در نتيجه پايه . كاهند مياز تقاضاي كاالهاي وارداتي  شده قابل رقابت در داخل را افزايش داده و
  .يابد ميماليات بر مصرف و فروش افزايش 
  :نشان داد) 15(به صورت معادله شماره  توان ميتابع ماليات بر مصرف و فروش را 

  = + + ( ) 		, > 0	, > 0																																	 )15(  

  

  )XM( واردات بر ماليات پايه تابع -4-9
پايه . شود ميارزش واردات منهاي ماليات بر واردات به منزله پايه ماليات بر واردات در نظر گرفته 

و تغيير در نظام ) درآمد نفت و گاز(ماليات بر واردات تابعي از توليد ناخالص داخلي، درآمد ارزي 
و يابد  ميبا افزايش توليد ناخالص داخلي واردات افزايش  .تسها مالياتماليات بر واردات و ديگر 

افزايش درآمدهاي ارزي  با. كه پايه ماليات بر واردات نيز افزايش يابد رود ميدر نتيجه، انتظار 
با تغيير در نظام ماليات بر مصرف و فروش . كه تقاضا براي واردات افزايش يابد رود ميانتظار 

)SD( بدين صورت كه با افزايش نرخ ماليات گيرد مي، پايه ماليات بر واردات نيز تحت تأثير قرار ،
در نتيجه پايه ماليات . يابد ميايش بر مصرف و فروش، تقاضا براي كاالهاي وارداتي قابل رقابت افز

از سوي ديگر، بهبود در نظام . يابد ميبر واردات افزايش و پايه ماليات بر مصرف و فروش كاهش 
مالياتي خودي، اثر منفي بر پايه ماليات بر واردات دارد، چون با افزايش آن، مثالً افزايش حقوق 

به ). 1990اهدائي، (يابد  ميبر واردات كاهش يات مال، و در نتيجه، پايه تر كمگمركي، واردات 
  :نوشت) 16(به صورت معادله شماره  توان ميطور خالصه، معادله پايه ماليات بر واردات را 

  = + + ( ) + 		, > 0	, < 0	, > 0 )16 (  

  

  بازار يمتبه ق يناخالص داخل يدولت -4-10
كل ارزش ريالي محصوالت نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره 

در ميان . )1388رحماني، ( نامند را توليد ناخالص داخلي مي) ساالنه يا فصلي(زماني معين 
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عنوان  بهبوده و اي برخوردار  هاي اقتصاد كالن، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه شاخص
  .گيرد ها مورد استفاده قرارمي ها و ارزيابي ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل مهم

  
 حاصل از فروش نفت و گاز يارز درآمد -4-11

اي  سابقه با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، درآمد نفتي ايران نيز به طرز بي 1350دهه در 
هاي نفت ايران دچار  ، زيرساختجنگ ايران و عراقو  1357انقالب در پي وقوع . افزايش يافت

و  1370دهه همزمان با آغاز . هاي بسياري شد كه كاهش توليد و صادرات را در پي داشت آسيب
آمده، درآمدهاي حاصل از فروش نفت رو به افزايش  به وجودبرطرف شدن عمده مشكالت 

د از سالي بود كه سهم درآمدهاي نفتي در بودجه ساالنه به اوج خود در بع 1372سال . گذاشت
هاي آتي اين دهه بود كه فروش نفت  اما در پي كاهش بهاي جهاني نفت در سال. انقالب رسيد

ها به درآمدهاي نفتي  نيز وابستگي دولت 1380در دهه . ايران منفعت گذشته را به همراه نداشت
خود دارند در  همواره كشورهايي كه از درآمدهاي نفتي بااليي برخور .بيش از گذشته ادامه يافت

در . كنند نميو سعي در ساماندهي جامع نظام مالياتي بينند  نمينيازي به اتكا بر درآمدهاي مالياتي 
براي اخذ ماليات داشته باشد، از ها  دولتد تأثير منفي در تالش توان مينيز درآمدهاي نفتي  ايران
در اين پژوهش سعي بر اين است تا با در نظر گرفتن اين متغير در مدل، تأثير آن بر رو  اين

  .سنجيده شوددرآمدهاي مالياتي 
  
  قابل تصرف درآمد -4-12

 يرانتقاالت اجتماعي غ بجز(درآمد قابل تصرف با اضافه كردن تمام انتقاالت جاري دريافتني 
به درآمد ) ينقد يراجتماعي غ بجز انتقاالت(پرداختني و كسر كردن تمام انتقاالت جاري ) ينقد

تصرف، قلم تراز كننده حساب توزيع  درآمد قابل. آيد اوليه يك واحد يا بخش نهادي بدست مي
حسابي است كه در آن نحوه  ،حساب توزيع ثانويه درآمدقابل ذكر است . ثانويه درآمد است

ف هر بخش يا واحد نهادي از طريق دريافت و درآمدهاي اوليه به درآمد قابل تصر تبديل تراز
مفاهيم اساسي ( شود منعكس مي) ينقد يربجز انتقاالت اجتماعي غ(انتقاالت جاري  پرداخت
  .)1386اقتصادي، هاي  حساب
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  )EXR( ارز موازي بازار در ريال، برابر در آمريكا دالر برابرييك نرخ -4-13
يكي از عوامل مؤثر بر بعضي از  به عنوان مالياتي، نرخ ارزبا توجه به مباحث تئوريك درآمدهاي 

كه اشاره شد واردات و صادرات و توليد  گونه همان. اجزاي درآمدهاي مالياتي مطرح شده است
، بنابراين اين متغير. استاي  سرمايهو  اي واسطهخاص، نيازمند ورود كاالهاي هاي  بخشدر 
  .وارد شود مستقلد به عنوان يك متغير توان مي

  
  )P( تورم نرخ- 4-14

اين متغير، مستقل از . يابد ميدر شرايط تورمي، درآمدهاي رسمي مالياتي متأثر از تورم رشد 
  .شاخص بهاي كاالهاي مصرفي شهري محاسبه خواهد شد

  
  )R( بهره نرخ- 4-15

در امروز و  ياز كاهش ارزش پول پرداخت يريكه بابت جلوگ ينرخ بهره عبارت است از نرخ
متعارف  طيدر شرا نيهمچن. شود يم افتيدر رندهيگ از وام) نرخ تورم يلبه دل( ندهيدر آ يافتيدر

به عنوان حداقل  يدهنده، ممكن است مبلغ وام يگذار هيسرما يها بازار، به منظور جبران فرصت
: كند يم فيتعر طور نيانرخ بهره را  شرياما ف. نرخ اضافه گردد نيدهنده به ا انتظار وام موردسود 

سال  يككه معموالً  نيمع خيپول، بر حسب پول در تار يبر رو ينرخ بهره درصد پاداش پرداخت
  .باشد ياست، م نيمع خيبعد از تار

  
 ياتيدر نظام مال ييرتغ متغيرهاي-4-16

كه در قسمت مباني نظري مدل ذكر شد، در اين پژوهش براي تخمين متغير جانشين  همان طور
در نمودارهاي زير اين . براي نظام مالياتي از روشي كه اهدائي ارائه نموده استفاده شده است

مستقيم،  يها ماليات، ساير ها شركتمتغيرها براي تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر درآمد، 
  .وش و واردات گزارش شده استمصرف و فر
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  متغير تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر درآمد): 1( نمودار

  پژوهش محاسبات: منبع

  
  

 
  ها متغير تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر شركت :)2(نمودار 

  پژوهش محاسبات: منبع
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   هاي مستقيم مالياتمتغير تغيير در نظام مالياتي بخش ساير ): 3(نمودار 

  پژوهش محاسبات: منبع

  

 
  متغير تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر مصرف و فروش ):4(نمودار 

  پژوهش محاسبات: منبع
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  متغير تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر واردات): 5(نمودار 

  پژوهش محاسبات: منبع
  

معادالت مدل را به  توان ميارائه شده در باال و معادالت  ها مالياتاجزاي  بندي تقسيمبا توجه به 
  : صورت جدول زير ارائه كرد

  
  هاي رفتاري مدلمعادله):1(جدول

= رفتاريهايمعادله + . + . + .= + . + . + .= + . + + .  = + . + . + .= + . + . + .
  

عوامل تأثيرگذار بر درآمدهاي متغيرهاي مذكور و ه حال اگر بخواهيم معادالت فوق را با توجه ب
  :نموداين معادالت را به صورت زير معرفي  توان ميمالياتي در ايران به روز رساني كنيم 

  
  هاي رفتاري مدلروزآمد شدهمعادله):2(جدول

= رفتاريهايمعادله + . + . + . + . + . + .  = + . + . + . + . + . + .  = + . + + . + . + .  = + . + . + . + . + . + . + .  = + . + . + . + . + . + .  
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  ها دادهبرآورد مدل و تجزيه و تحليل  - 5
، ؛ در ابتدا براي جلوگيري از ايجاد رگرسيون كاذبشود پرداخته ميدر اين قسمت به برآورد مدل 

يوسيليوس با استفاده  يوهانسونانباشتگي  هممانايي و نامانايي متغيرها بررسي شده و در ادامه آزمون 
به هاي  رگرسيونروش اوليه برآورد مدل در اين پژوهش . انجام گرفته است1ميكروفيتاز نرم افزار 

آماره ( 3بوده كه براي درستي انجام اين روش، آزمون بريوشـ پاگان) SURE( 2ظاهر نامرتبط
LM4 (هاي  آزمونساختاري در معادالت مدل نيز از هاي  شكستبراي بررسي . انجام شده است

نيز  3SLSهمچنين از روش برآورد . استفاده شده است 6هنسن -و گرگوري 5اندرس -زيووت
در پايان نيز نتايج برآورد و تجزيه و تحليل مدل . براي تخمين معادالت مدل استفاده شده است

  .ارائه گرديده است
 
  مانايي متغيرهاي مدل بررسي -1- 5

براي جلوگيري از . گيرد ميكاذب انجام هاي  رگرسيونآزمون مانايي عمدتاً به منظور جلوگيري از 
رگرسيون كاذب بايستي متغيرها مانا باشند، در غير اين صورت بايستي از تفاضل متغيرها كه معموالً 

براي بررسي مانايي يافته  تعميمفولر  -در جدول زير نتايج آزمون ديكي. مانا هستند، استفاده نمود
  .ارائه شده است به صورت خالصه متغيرهاي مدل

  
  %5يافته براي مانايي متغيرها در سطحفولر تعميم-بررسي آزمون ديكي):3(جدول

  مانا در متغير
 لگاريتم ماليات بر مصرف و فروش؛)(مستقيميهامالياتلگاريتم ساير؛)(لگاريتم ماليات بر درآمد

لگاريتم پايه ماليات بر ؛)( پايه ماليات بر درآمدلگاريتم ؛ )(واردات لگاريتم ماليات بر ؛)(
 لگاريتم پايه ماليات بر واردات؛)(لگاريتم پايه ماليات بر مصرف و فروش؛)( ها شركت

؛ )(ه ؛ لگاريتم نرخ بهر)(؛ لگاريتم نرخ تورم )( ناخالص داخلي توليدلگاريتم ؛ )(
؛ )( مستقيم يها مالياتتغيير نظام مالياتي ساير ؛ )( تغيير نظام مالياتي درآمد؛)(لگاريتم نرخ ارز 

  )( تغيير نظام مالياتي واردات

I(1)  

تغيير نظام ؛)( ها شركتتغيير نظام مالياتي ؛)(اندازپس؛ لگاريتم)(هاشركتلگاريتم ماليات بر
  I(0)  )( مالياتي مصرف و فروش

 محاسبات پژوهش :منبع

                                                 
1. Microfit   
2. Seemingly Unrelated Regressions Method 
3. Breush & Pagan (1980) 
4. Lagrange Multiplier 
5. Zivot- Andrews 
6. Gregory-Hansen 
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متغيرهاي انباشتگي  همبرخي از متغيرهاي تحقيق داراي ريشه واحد هستند، الزم است  كهينابه دليل 
پرداخته ـ يوسيليوس يوهانسنانباشتگي  همحال به انجام آزمون . تحقيق مورد بررسي قرار گيرد

انباشتگي  همزماني چند متغيره، بيش از يك بردار هاي  سريچون ممكن است در تحليل . شود مي
مثل انگل گرنجر كه بر پيش هايي  روشبلندمدت وجود داشته باشد، در آن صورت، استفاده از 

يوهانسون و . شود مياستوار است، منجر به عدم كارايي انباشتگي  همفرض وجود يك بردار 
از انباشتگي  همبرداري كه در آن تعيين بردار انباشتگي  هميوسيليوس با فرموله كردن روشي براي 

در . ، توانستند نقايص روش انگل گرنجر را حل كنندگيرد ميطريق حداكثر راستنمايي صورت 
انباشتگي  هماي اين روش از دو آماره حداكثر مقدار ويژه و آزمون اثر براي تعيين تعداد برداره

  ).1384تشكيني، (شود  مياستفاده 
انجام ميكروفيت به وسيله نرم افزار براي تعيين تعداد روابط بلندمدت يوسيليوس  يوهانسون آزمون

 ،مذكور يها آزمونبا استفاده از  يهم انباشتگ يتعداد بردارها صيپس از تشخ. گرفته است
 .رديگ يمقرار  يمورد بررس بيدار بودن ضرا يمعنشوند و  يمو نرمال استخراج  يمعمول يبردارها

  .ارائه شده است زيردر جدول  وسيليوسي–وهانسونيحاصل از برآورد آزمون  جينتا
  

  يهم انباشتگ يبرآورد تعداد بردارهايبرايوسيليوس-آزمون يوهانسون):4(جدول
 رتبه

)Rank(  
مقدارحداكثر
  HQC(4( ينكوئ-هانان  3)SBC( يزينب- شوارز  2)AIC( آكائيك  1ويژه

0  =r  2578/126  2578/94  3137/70  2014/86  
1  =r  6766/227  6766/177  2639/140  0883/165  
2  =r  5050/273  5050/207  1202/158  8885/190  
3  =r  9079/310  9079/230  0476/171  7667/210  
4  =r  9536/338  9536/246  1142/178  7912/223  
5  =r  7118/359  7118/257  3899/181  0318/232  
6  =r  1081/376  1081/266  8002/183  4140/238  
7  =r  2643/387  2643/271  4669/184  0596/242  
8  =r  8885/397  8885/277  0981/188  6768/247  
  محاسبات پژوهش :منبع

  

                                                 
1. Maximized LL 
2. Akaike Information Criterion 
3. Schwarz Bayesian Criterion 
4. Hannan-Quinn Criterion 
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رد شده  )r = 0(انباشتگي  هم، فرضيه عدم %5كه در سطح معناداري دهد  مينتايج اين آزمون نشان 
انباشته كننده و بيشتر از آن پذيرفته شد؛ به عبارت ديگر بيش وجود يك بردار همي  فرضيهاست و 

براي جلوگيري ؛ لذا از يك رابطه بلندمدت، بين معادالت مربوط به درآمدهاي مالياتي وجود دارد
) يريگ تفاضلدون عادي و ب به صورت(ها  دادهاز حذف شدن آثار درازمدت ميان متغيرها از سطح 

  .استفاده شده است
  

  برآورد مدل -2- 5
از معادالت براي تخمين مواجه باشيم؛ اي  مجموعهاقتصادي گاهي ممكن است با هاي  تحليلدر 

مختلف ماليات بر هاي  بخشبراي مثال در اين پژوهش تخمين تابع درآمدهاي مالياتي براي 
در اينجا . مستقيم مد نظر است يها ماليات، مصرف و فروش، واردات و ساير ها شركتدرآمد، 

جمالت اخالل معادالت مختلف در يك زمان مشخص احتماالً برخي از عوامل غير قابل 
ند همبسته توان مي، بنابراين اين جمالت اخالل كنند گيري مي اندازهيا حذف شده را گيري  اندازه
قابل (معروف است زمان  همستگي اين ارتباط جمالت اخالل بين معادالت مختلف به همب. باشند
ي كه به ارتباط جمالت اخالل در طي زمان براي خود همبستگكه اين مفهوم با عبارت  استتوجه 

، تخمين معادالت زمان همتحت شرايط وجود همبستگي ). يك معادله داللت دارد، متفاوت است
داراي كارايي شوند  مي، نسبت به حالتي كه معادالت به صورت تكي برآورد زمان همبه صورت 

به ظاهر هاي  رگرسيونتخمين «روش مناسب براي تخمين چنين معادالتي به . بيشتري است
  ).1384تشكيني، (معروف است » نامرتبط

بين زمان  هم، الزم است وجود همبستگي SUREقبل از تخمين معادالت رگرسيون به روش 
بين معادالت وجود نداشته باشد، زمان  هم اگر همبستگي. جمالت اخالل در نه معادله آزمون شود

معادالت به كار گرفته شود و نيازي به تك  تكد به طور كارايي براي تخمين توان ميOLS روش 
 يرغبراي ماتريس واريانسـ كوواريانس  SUREي روش به عبارت. نيست SUREاستفاده از روش 

ودن ماتريس واريانسـ كوواريانس ي بقطر يرغي مناسب است؛ بنابراين نياز است تا فرضيه قطر
  . آزمون شود

، آماره ضريب الگرانژ است زمان هميك آماره آزمون مناسب براي وجود يا عدم وجود همبستگي 
تشكيني، (در فرم عمومي، آماره آزمون به فرم زير است . كه توسط بريوش و پاگان ارائه شده است

1384:(  
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= ∑ ∑ )17  (                                                                                               
 

تحت فرضيه صفر، اين آماره داراي توزيع . ضرايب همبستگي هستند rijحجم نمونه و  Tكه در آن 
)خيـ دو با درجه آزادي  تر  بزرگاگر آماره محاسباتي از ارزش بحراني جدول . است (

و اگر آماره محاسباتي از شود  ميرد زمان  همباشد، فرضيه صفر مبني بر عدم وجود همبستگي 
را زمان  همباشد، فرضيه صفر مبني بر عدم وجود همبستگي تر  كوچكارزش بحراني جدول 

  .رد كرد توان مين
  :صفر و مقابل به صورتهاي  فرضيهاين پژوهش،  معادالتدر چارچوب سيستم 

  

)18(  : = ⋯ = = = ⋯ = = = =  

  : 	 	 	 	 	 )19                           (                               
 

  :زير است به صورت LMو آماره آزمون 
  = ( +⋯+ + +⋯+ + + +  )20(                               

 = 33.53688219645416  )21  (                                                                                              
 

  زمانآزمون همبستگي هم):5(جدول
  )PV( احتمال مقدارارزش  جدول آماره  آزادي درجه  آماري توزيع  آزمون آماره

53/33  36  6/25  000/0  
  محاسبات پژوهش :منبع

  
همبستگي همزمان بين جمالت اخالل در معادالت رگرسيون عدم كه دهد  مينتايج نشان 

از روش تخمين معادالت رگرسيون به ظاهر نامرتبط  توان ميرو  اينشده و از  رددرآمدهاي مالياتي 
 .براي تخمين دستگاه معادالت الگو استفاده نمود

مستقيم، ماليات  يها ماليات، ساير ها شركتدر ادامه معادالت مربوط به ماليات بر درآمد، ماليات بر 
ون به ظاهر بر مصرف و فروش و ماليات بر واردات به صورت سيستمي با استفاده از روش رگرسي
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برآورد شده كه بهترين تخمين اقتصاد سنجي به شرح  1390تا  1350براي دوره ) SURE(نامرتبط 
  :زير است

  نتايج برآورد مدل):6(جدول
LTC = -4.19+0.96*LXC(-1)+0.007*LTC(-1)+0.14*LP-0.08*LR+0.03*LEXR+20.40*SC 

*(-8.23)            (9.96)         (0.07)      (1.69)         (-0.26)         (0.35)        (7.97) 

R2=0.99   ,   DW=2.20

LTR = -4.73+0.93*LXR+0.003*LTR(-1)+ 0.03*LP+0.09*LR+0.04*LS+29.07*SR 
(-25.71)         (24.37)       (0.08)              (2.49)       (2.5)      (2.46)        (22.9)

R2=0.99   ,   DW=1.58

LTO = -6.98+0.91*LGDP+0.08*LTO(-1)+ 0.07*LP+0.21*LR+529.40*SO
(-16.1)       (15.8)          (1.48)       (3.09)          (2.71)              (15.3)

R2=0.99   ,   DW=0.91

LTD = -3.96+0.69*LXD+0.21*LTD(-1)- 0.32*LP-0.34*LR+0.32*LEXR +39.07*SD 
(-6.2)         (6.37)          (2.35)           (-2.94)        (-1.03)          (2.48)          (7.78)

R2=0.99   ,   DW=1.60

LTM = -3.83+1.16*LXM-0.14*LTM(-1)- 0.03*LP+0.03*LR+0.001*LEXR +10.96*SM 
(-20.9)        (28.84)       (-3.89)         (-1.19)       (0.37)       (0.06)           (17.89)

R2=0.99   ,   DW=1.83
 .استtاعداد داخل پرانتز آماره *

 محاسبات پژوهش:منبع

  

تمامي ضرايب متغيرها به جز ضريب  ها شركتدر معادله تخمين زده شده براي بخش ماليات بر 
و تغيير در ساختار مالياتي بخش  متورنرخ ، ها شركتنرخ بهره مثبت بوده و افزايش پايه ماليات بر 

. خواهد شد ها شركتمنجر به افزايش درآمدهاي حاصل از بخش ماليات بر  ها شركتماليات بر 
، نرخ ها شركتنكته قابل توجه اين است كه در معادله تخمين زده شده ضرايب وقفه ماليات بر 

گفت كه تغيير اين متغيرها تأثير مستقيمي بر ماليات بر  توان ميبهره و نرخ ارز معني دار نبوده و ن
  .گذارد مي ها شركت

ه و به جز متغير وقفه ماليات بر درآمد كه در بخش ماليات بر درآمد تمامي ضرايب معادله مثبت بود
، افزايش ساير متغيرها منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي حاصل از ماليات بر درآمد نيستدار  معني
توجه به اين نكته ضروريست كه افزايش تورم منجر به افزايش مقدار اسمي درآمدها شده . شود مي

؛ همچنين با افزايش نرخ بهره، درآمد يابد مينيز افزايش و در نتيجه مقدار اسمي درآمدهاي مالياتي 
فقط در اينجا ضريب . يابد ميافزايش يافته و درآمدهاي مالياتي نيز افزايش ها  سرمايهحاصل از 

د اين باشد كه اكثر توان ميالبته تحليل اين مورد . استكه بر خالف تئوري  بودهمثبت انداز  پس
اي  مجارياحتماالً در اندازها  پسو اين دهند  ميايران را بخش ثروتمند جامعه انجام انداز  پس
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ماليات شده و منجر به افزايش  مشمولكه كند  ميكه درآمدهاي نسبتاً كمي ايجاد شود  مياستفاده 
  .گردددرآمدهاي مالياتي حاصل از بخش ماليات بر درآمد 

 يها مالياتي ضرايب مثبت بوده و تنها وقفه ساير مستقيم نيز تمام يها مالياتدر بخش ساير 
نكته قابل توجه اين است كه ضريب متغير تغيير در ساختار مالياتي اين . نيستدار  معنيمستقيم 

بخش بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده كه حاكي از عدم وجود ساختار بهينه در بخش ساير 
د افزايش قابل توان مياز اين رو تغيير بهينه در ساختار مالياتي اين بخش . مستقيم است يها ماليات

  .توجهي را در درآمدهاي مالياتي ايجاد كند
در بخش ماليات بر مصرف و فروش ضرايب تورم و نرخ بهره منفي بوده و ساير ضرايب مثبت 

كه با دهد  مينشان نرخ تورم ، ولي تحليل ضريب نيستدار  معنيالبته ضريب نرخ بهره . است
و دليل آن كاهش قدرت خريد و فروش يابد  ميافزايش تورم ماليات بر مصرف و فروش كاهش 

شود  ميدرست است كه افزايش تورم منجر به افزايش مقدار اسمي درآمدهاي مالياتي . است  افراد
د و فروش افراد ولي در بخش ماليات بر مصرف و فروش اثر كاهشي حاصل از كاهش قدرت خري

  .استاسمي درآمدهاي مالياتي اين بخش ر افزايش مقدااز بيشتر 
نبوده و دار  معنيكه ضرايب نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز دارد  ميتحليل ماليات بر واردات بيان 

هرچقدر درآمدهاي مالياتي . نيستواردات در ايران خيلي بر اصول و قواعد اقتصادي استوار 
حاصل از واردات سال قبل بيشتر باشد، بر مقدار درآمدهاي مالياتيِ حاصل از واردات امسال اثر 

شايد دليل آن، عدمِ رغبت واردكنندگان، به دليل وضع ماليات باال در سال . منفي خواهد گذاشت
مقدار را ترين  كماختار مالياتي در بخش ماليات بر واردات ضريب متغير تغيير در س. قبل باشد

كه هرچه واردات بيشتر باشد ماليات بر  است ها مالياتداراست و دليل آن نحوه اخذ اين نوع 
  .واردات نيز بيشتر خواهد بود

بيان كرد كه كشش ماليات نسبت به پايه آن در  توان ميها  معادلههمچنين بر اساس نتايج تخمين 
و + 93/0، +96/0مستقيم، به ترتيب  يها ماليات، ماليات بر درآمد و ساير ها شركتمورد ماليات بر 

از يك درصد ماليات مربوطه را تر  كم، ها آن؛ يك درصد تغيير در پايه هر كدام از است+ 91/0
و كشش ماليات نسبت به پايه آن در مورد ماليات بر مصرف و فروش و ماليات بر دهد  ميتغيير 

و يكي بيشتر از يك است؛ به عبارتي يك تر  كمو يكي  است+ 16/1و + 69/0واردات، به ترتيب 
مستقيم، ماليات مربوطه  يها مالياتدرصد افزايش در پايه مالياتي ماليات بر مصرف و فروش مانند 

   كرده عمل ها مالياتماليات بر واردات متفاوت از ديگر  ، وليدهد مياز يك درصد افزايش كمتر را 
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  .دهد ميو يك درصد افزايش در پايه مالياتي بيش از يك درصد ماليات مربوطه را افزايش 
مقدار ضريب . متغير تغيير در نظام مالياتي در هر كدام از پنج گروه مالياتي داراي اثر مثبت است

ستقيم، م يها ماليات، ماليات بر درآمد، ساير ها شركتمتغير تغيير در نظام مالياتي براي ماليات بر 
و  07/39، 40/529، 07/29، 40/20ماليات بر مصرف و فروش و ماليات بر واردات، به ترتيب 

؛ شايد دليل آن اين باشد كه در اين تر است كمكه اين مقدار براي ماليات بر واردات  است 96/10
ياتي و در نتيجه ضرر ماليات به دليل فرار مالشود  مي، ثبت استبخش پايه ماليات كه واردات 

و عوارض و حقوق گمركي آن گرفته شود  مياست و هر كااليي به عنوان واردات ثبت تر  كم
است و ) افزايش واردات(و آنچه در افزايش ماليات در اين بخش مهم است، پايه مالياتي شود  مي

ش، درصد بهبود در نظام مالياتي در اين بخ 100است، بنابراين تر  كمسهم بهبود در نظام مالياتي 
از سوي ديگر، اهميت متغير نظام مالياتي . درصد ماليات بر واردات را افزايش خواهد داد 11حدود 

مستقيم باالست؛ زيرا اين بخش از ماليات طيف وسيعي از درآمدها را  يها مالياتدر بخش ساير 
و بستگي به اين دارد كه تا چه حد مميزان مالياتي از آن اند  نشدهثبت  ها آنو بيشتر گيرد  ميدر بر 

هرچه نظام مالياتي در اين بخش بهبود يابد، تشخيص درآمد براي . درآمد اطالعات داشته باشند
  .و در نتيجه، درآمد مالياتي بيشتر دريافت خواهد شدتر  آسانمميزان مالياتي 

د نوعي تورش در نتايج توان ميو اين اند  هنشددر مدل وارد  ساختاري هاي شكستتخمين باال در 
 توان ميزيووت و اندرس آزموني را طراحي كردند كه با استفاده از آن . به وجود آوردآزمون 

اندرس در  -آزمون زيووت. شكست ساختاري را در هر يك از متغيرها به دست آورد ينتر مهم
 جدول در). 2009، 1پهلواني(دهد  مي مانايي متغيرها را نيز نشانزا  درونحضور شكست ساختاري 

  .گزارش شده است براي متغيرهاي ساختاري مدل زير نتايج اين آزمون
 ياتمال يهپابه جز متغير  شود در حضور شكست ساختاري تمامي متغيرها طور كه مشاهده مي همان

در  هاي ساختاري اند، اين نتيجه گواهي بر اهميت اعمال شكست بر مصرف و فروش مانا شده
جدول فوق خود گواه داليل ايجاد شكست در متغيرهاي مورد  .محاسبات اقتصاد سنجي است

  .بررسي است
به دليل اصلي براي ايجاد شكست در متغيرهاي مالياتي مورد بررسي وجود دارد كه  6در كل 

 شروع جنگ تحميلي؛ اثرات جنگ تحميلي كه در اواخر آن نمايان شد؛ پايان: يب عبارتند ازترت
ثباتي اقتصادي، وقفه در  جنگ تحميلي و شروع بازسازي كشور و اقتصاد؛ تورم باال و بي

                                                 
1. Pahlavani (2009)  
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 سال 2 به خصوصو  74تا  70آوري درآمدهاي مالياتي و عدم كوشش مناسب در اين نظام از  جمع
و فصل جديدي از اصالحات نظام مالياتي از جمله، تشكيل سازمان امور  80آخر؛ و آغاز دهه 

هاي مستقيم و شروع قابليت اجرايي آن و تغييرات بنيادي  ر، اصالح قانون مالياتمالياتي كشو
  . ديگر

  
 شكست در عرض از مبدأ و روند:اندرس-نتايج آزمون زيووت):7(جدول

زمان  نماد  متغير
 شكست

وقفه
  دليل شكست  مانايي  ينهبه

 هاي مالياتو قانون  ياتينظام مال اصالحات  مانا  -TC 1383  0  23/6  ها شركتماليات بر 
  81و  80يممستق

 هاي مالياتو قانون  ياتينظام مال اصالحات  مانا  -TR  1382  0  18/6  ماليات بر درآمد
  81و  80يممستق

به  يبو آس يليجنگ تحم تأثيرات  مانا  -TO  1364  1  22/6  مستقيم يها مالياتساير 
  اقتصاديهاي زيرساخت

  72-74اقتصاد ثباتي بيباال و  تورم  مانا -TD 1378 0 11/6 ماليات بر مصرف و فروش

 يبازسازو شروع تحميلي  جنگ پايان  مانا  -TM  1367  1  18/5  ماليات بر واردات
  كشور

  كشور يبازسازو شروع تحميليپايانجنگ  مانا -XC 1367 0 02/6 هاشركتپايه ماليات بر

 هاي مالياتو قانون  ياتينظام مال اصالحات  مانا  -XR  1382  0  61/7  پايه ماليات بر درآمد
  81و  80يممستق

وپايه ماليات بر مصرف
  72-74اقتصاد ثباتي  بيباال و  تورم  نامانا  -XD  1372  2  32/2 فروش

  كشور يبازسازو شروع تحميليپايانجنگ  مانا -XM 1367 1 16/6 پايه ماليات بر واردات
متغير تغيير در نظام مالياتي

  تحميلي جنگ شروع  مانا  -SC  1359  0  45/5 هاشركتبخش ماليات بر

متغير تغيير در نظام مالياتي
 يبازسازو شروع تحميلي  جنگ پايان  مانا  -SR  1367  0  43/5 بخش ماليات بر درآمد

  كشور
متغير تغيير در نظام مالياتي

 يبازسازو شروع تحميلي  جنگ پايان  مانا  -SO  1368  1  67/5 مستقيميهامالياتسايربخش
  كشور

متغير تغيير در نظام مالياتي
  72-74اقتصاد ثباتي  بيباال و  تورم  مانا  -SD  1378  0  61/6 مصرفوفروشيات بربخش مال

متغير تغيير در نظام مالياتي
به  يبو آس يليجنگ تحم تأثيرات  مانا  -SM  1366  2  12/5 بخش ماليات بر واردات

  اقتصاديهاي زيرساخت
 محاسبات پژوهش :منبع

  
ساختاري وجود دارد اين است كه در اغلب موارد، هاي  شكستقابل توجهي كه در ايجاد ي  نكته

اي  وقفهبه سرعت تأثير خود را نشان نداده و  شكستدر اقتصاد ايران، آن  شكستبا ايجاد يك 
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دليل اين امر شايد تأخير . گاه طوالني براي اثرگذاري بر متغيرهاي مالياتي مورد بررسي وجود دارد
  .درآمدهاي مالياتي و عدم شفافيت نظام مالياتي باشدآوري  جمعدر 

 كهينااول . عمل كرد توان ميبه دو شيوه  ،ساختاري در مدلهاي  شكست براي وارد كردنحال 
اين . گرفته شودهمان متغير مجازي متغير وابسته در نظر  ،عادالت مدلمتغير مجازي هر يك از م

ولي اين نتايج هنوز هم از  ،خواهد شدتر  نزديكروش بسيار ساده بوده و نتايج نيز به واقعيت 
ي گرگوريـ هنسن هم جمعروش دوم اين است كه با استفاده از آزمون . تورش برخوردار است

معادله مدل به دست آورده و از آن به عنوان  9ا در هر يك از ساختاري رهاي  ترين شكست مهم
ولي فقط شده استروش دوم كه كمي طوالني نيز هست انتخاب در اينجا. شودمتغير مجازي استفاده 

هر  شكست ساختاري در ينتر هنسن مهم -آزمون گرگوري. شود مينتايج اين آزمون گزارش 
  :كند ميمدل را به صورت زير تعيين  يك از معادالت

  
معادالت مدلشكست ساختاري در  ينترتعيين زمان مهم:هنسن-گرگورييآزمون هم جمع):8(جدول 

  LTC LTR LTO LTD LTM LXC  LXR  LXD  LXM  معادله
  1367  1372  1367  1359  1367  1378  1360  1382  1383  زمان شكست

  محاسبات پژوهش :منبع
  

در وجود شكست ساختاري دهنده  نشانمجازي كه بارِ ديگر مدل با لحاظ متغيرهاي  حال يك
  : به صورت زير است SUREنتايج تخمين به روش . شود زده مييرهاي مدل هستند تخمين متغ

  
  نتايج برآورد مدل):9(جدول 

LTC = -4.3+0.93*LXC(-1)-0.03*LTC(-1)+0.11*LP-
0.03*LR+0.13*LEXR+19.2*SC+0.13*DUM1 

(-8.38)       (8.68)             (-0.34)        (1.39)      (-0.11)           (1.35)       (6.56)       (0.81) 
R2=0.99   ,   DW=2.29

LTR = -4.61+0.92*LXR+0.02*LTR(-1)+ 
0.03*LP+0.12*LR+0.02*LS+29.13*SR+0.03*DUM2 

(-25.26)     (25.21)    (0.81)       (2.62)        (3.02)        (0.91)          (23.84)      (1.57) 
R2=0.99   ,   DW=1.60

LTO = -7.46+0.99*LGDP+0.002*LTO(-1)+ 
0.05*LP+0.15*LR+527.05*SO+0.19*DUM3 

(-25.29)       (25.11)         (0.05)               (3.41)         (3.07)        (23.28)     (6.93) 
R2=0.99   ,   DW=1.35

LTD = -4.25+0.74*LXD+0.37*LTD(-1)- 0.39*LP-0.49*LR+0.23*LEXR +40.39*SD-
0.63*DUM4 

(-7.13)          (7.24)           (3.59)             (-3.84)        (-1.61)      (1.90)         (8.67)     (-2.58) 
R2=0.99   ,   DW=1.74

LTM = -3.99+1.17*LXM-0.16*LTM(-1)- 0.03*LP+0.07*LR+0.02*LEXR +10.4*SM-
0.1*DUM5

(-19.28)        (28.99)       (-4.20)           (-1.25)       (0.84)   (0.96)            (14.33)        (-1.33) 
R2=0.99   ,   DW=1.99

 محاسبات پژوهش :منبع
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تغييرات قابل توجهي نيز در  قبلي حفظ شده وليهاي  تخمينبا وارد كردن متغيرهاي مجازي اساس 
همچنان ضرايب وقفه مالياتي، نرخ تورم،  ها شركتدر بخش ماليات بر . نتايج به وجود آمده است

نبوده و حاكي از دار  معني، همچنين متغير دامي وارد شده نيز نيستنددار  معنينرخ بهره و نرخ ارز 
نشده  ها شركتمنجر به شكست ساختاري در معادله ماليات بر  80آن است كه تحوالت اوايل دهه 

  .است
و عالمت هيچ كدام از ضرايب داري  معنيدر بخش ماليات بر درآمد با وارد كردن متغير مجازي 

ه و البته ضريب متغير مجازيِ شكست ساختاري در بخش ماليات بر درآمد كه ناشي از تغيير نكرد
دار بوده و منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي شده  معنياست،  80تحوالت مالياتي اوايل دهه 

  .است
و عالئم ضرايب حفظ شده و متغير داري  معني هم چنانمستقيم نيز  يها مالياتدر بخش ساير 
بوده و اثر مثبت بر اين دار  معنياز جنگ تحميلي و تأثيرات آن  حاصلت ساختاري، مجازي شكس

  .درآمدهاي مالياتي گذاشته است
ضريب نرخ  همچناندر معادله ماليات بر مصرف و فروش نيز عالئم ضرايب حفظ شده است و 

درصد  5سطح  درتنها تفاوت اين است كه متغير نرخ ارز كه در تخمين اوليه . نيستدار  معنيبهره 
متغير مجازيِ حاصل از تورم . شده استدار  معنيدرصد  10بود در اين تخمين در سطح دار  معني

در معادله ماليات بر .استدار  معنيدرصد  5نيز در سطح  70اقتصاد در اواسط دهه ثباتي  بيباال و 
رد شده كه حاصل از و عالئم متغيرها حفظ شده است ولي متغير مجازي واداري  معنيواردات نيز 

  .يستدار ن معنيدر معادله  استپايان جنگ تحميلي 
معادله قبلي و اضافه كردن معادالت پايه مالياتي، ضرايب مدل  5تا با استفاده از شود  ميحال سعي 

روش . را با استفاده از روش معادالت همزمان برآورد كرده و تفاوت آن را با حالت قبل بيان كرد
 زير استفاده شده روش زمان  هماي برآورد ضرايب ساختاري دستگاه معادالت دستگاهي كه بر

3SLS 3تخمين معادالت همزمان هاي  روشاز نقطه نظر محاسبات بهترين . استSLS  وFIML 
همچنين اين دو روش . استروش براي تخمين دستگاه معادالت ترين  ساده 3SLS؛ روش هستند

تر  حساسنسبت به خطاهاي مربوط به مشخصات مدل  FIMLروش . از كارايي كامل برخوردارند
بسيار مهم  ها آناز اين رو در هنگام برآورد معادالتي كه شكل تصريحي . است 3SLSاز روش 

در جدول زير معادالتي كه ). 1372كمنتا، (خواهد بود تر  مناسب 3SLSاستفاده از روش  است
  از اين  3SLSبراي تخمين به روش . ارائه نموده با كمي تغييرات آورده شده است) 1990(اهدائي 
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  .سيستم معادالت استفاده شده است
  

= هاي رفتاري مدلمعادله):10(جدول + . + . + .= + . + . + .= + . + + .= + . + . + .= + . + . + .= + . + . + . + . + . + . ( )  = + . + . + . + . + .= + . + . + . + . + . + . ( )  = + . + . ( ) + . + . + . + .  
  .لگاريتم درآمد ارزي نفت و گاز هستند لگاريتم درآمد قابل تصرف و 	  

  :در زير ارائه شده است 3SLSنتايج برآورد ضرايب معادالت به روش 
 

  نتايج برآورد مدل):11(جدول
LTC = -6.56+1.61*LXC(-1)-0.57*LTC(-1)+25.49*SC-0.18*DUM1

(-7.19)    (7.28)                (-2.71)           (7.98)        (-0.95)
R2=0.98   ,   DW=1.92

LTR = -4.35+0.93*LXR+0.06*LTR(-1)+26.03*SR-0.01*DUM2
(-15.89)  (15.87)         (1.08)           (14.82)       (-0.38)

R2=0.99   ,   DW=1.37
LTO = -7.68+1.09*LGDP-0.08*LTO(-1)+473.5*SO+0.34*DUM3

(-9.92)    (9.92)        (-0.79)            (11.39)           (5.30)
R2=0.99   ,   DW=1.02

LTD = -1.90+0.32*LXD+0.73*LTD(-1)+29.42*SD-0.17*DUM4
(-1.71)    (1.46)          (2.89)              (2.72)         (-0.44)

R2=0.98   ,   DW=1.45
LTM = -3.95+1.18*LXM-0.16*LTM(-1)+11.5*SM-0.01*DUM5

(-24.91)    (27.36)      (-3.99)               (17.42)      (-0.27)
R2=0.99   ,   DW=1.81

LXC = -0.79+1.14*LGDP-9.003*SC-0.04*LP+0.21*LR-0.09*LEXR-0.004*SMD- 
(-1.84)    (21.72)       (-4.14)   (-0.47)       (0.48)        (-0.90)          (0.0006)

0.6*DUM6
(-3.11)

R2=0.99   ,   DW=0.76
LXR = -1.57+1.71*LGDP- 0.51*LP+0.27*LR-0.81*LS -5.42*SR+0.21*DUM7

(-0.74)     (1.82)        (-1.01)       (0.37)    (-0.99)      (-0.33)       (0.59)
R2=0.99   ,   DW=2.02

LXD = 1.91+0.9*LYD- 0.23*LP+0.72*LR-0.24*LEXR -0.009*SMD+0.47*DUM8 
(4.07)    (20.70)    (-2.63)     (2.15)       (-2.88)        (-1.86)            (3.97)

R2=0.99   ,   DW=1.58
LXM = 2.84-1.005*LGDP-1.25*LP+2.5*LR+0.33*LEXR-0.02*SMD+1.4*LOIL+ 

(1.14)      (-1.24)       (-1.63)     (1.09)      (0.54)        (-1.01)        (3.007)
2.03*DUM9

(3.26)
R2=0.92   ,   DW=1.28

 محاسبات پژوهش:منبع
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كه دارد  ميوي بيان . در تصريح معادالت باال از روشي كه اهدائي ارائه نموده استفاده شده است
مالياتي و ساختار مالياتي بر روي اجزاي ي  وقفهمالياتي، ي  پايهتنها متغيرهاي ساختاري از جمله 

تأثير  ها مالياتو عوامل ديگر با واسطه پايه مالياتي بر اين گذارد  مياثر مستقيم  ها ماليات
از اين رو معادالت اجزاي مالياتي از فرمولي كه در فصل قبل ارائه شد استخراج شده و . گذارند مي

  . اند شدهعوامل تأثيرگذارِ مورد نظر، در معادالت پايه مالياتي وارد 
در معادله . دهد ميقبل را مورد تأييد قرار هاي  تخميناساس معادالت تخميني جديد همچنان 

ضرايب حفظ شده ولي عالمت متغير وقفه مالياتي منفي شده و بيان  داري معنيها شركتماليات بر 
و  كند مي نقضاست كه تئوري را تر  پايينهرچه ماليات سال قبل باالتر باشد ماليات امسال كند  مي

نيز عالئم  ها شركتدر معادله پايه مالياتي بخش ماليات بر . اين رابطه مبناي عقاليي خاصي ندارد
 SURE قبلي به روشهاي  تخمينبا تئوري سازگار نيستند و در مقايسه با برخي از متغيرها 

  .گذارند نميرا به نمايش اي  هاي بهينه تخمين
جديد نرخ تورم، نرخ بهره، هاي  تخميندر معادالت مربوط به بخش ماليات بر درآمد، در 

، تغيير در ساختار مالياتي ماليات بر درآمد، متغير مجازي حاصل از پايان جنگ و حتي انداز پس
GDP قبلي نرخ تورم، نرخ بهره و هاي  تخميندر حالي كه در  هستندمعني  بي در معادله پايه مالياتي

در معادالت بخش ماليات بر  3SLSدر تخمين به روش . بودنددار  معنيتغيير در ساختار مالياتي 
درآمد اساس روابط اهدايي نقص شده و حاكي از آن است كه روش وي براي اقتصاد ايران 

  .نيست بهينهروشي 
در بخش . مستقيم نيز همان مشكل متغير وقفه مالياتي پا بر جاست يها مالياتدر تخمين ساير 

متغير پايه ماليات بر مصرف و فروش  ،ماليات بر مصرف و فروش در تخمين معادالت همزمان
معني  بيجديد اغلب متغيرها هاي  تخميندر بخش ماليات بر واردات نيز در . شده استمعني  بي

  .هستند
نتيجه گرفت كه نتايج برآورد معادالت به روش  توان ميبا مقايسه نتايج دو روش فوق 

SURE3بهتري نسبت به روش هاي  تخمينSLS  ارائه شده توسط اهدائي به ارائه كرده و مدل
  .صورت كامل با اقتصاد ايران سازگار نيست

  
  گيري نتيجهو بندي  جمع -6

لزوم بازنگري سريع در امر نظام مالياتي كشور و  ،با توجه به اهميت درآمدهاي مالياتي براي دولت
تسريع در اجرايي كردن طرح جامع اطالعات مالياتي ضروري است تا از اين رهگذر ايران اسالمي 
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از سوي . هاي اسالمي بردارد راستاي ماليات در را بعدي هاي قدمبتواند در يك سيستم شفاف 
بحث ماليات و درآمدهاي مالياتي به مثابه يك طرح تحوالت اقتصادي  يديگر، با توجه به اجرا

كه با اصالح آن يك سري از امور  يا تواند عمل كند به گونه محور اساسي در اين تحوالت مي
يابد كه بهترين نتيجه آن عدالت  شود و تعادل خود را باز مي اقتصادي به شكل خودكار اصالح مي

هاي  ابزار سياست اقتصادي در سمت سياستدرست است كه ماليات به عنوان يك . است قتصاديا
دهد اما با توجه به شرايط و تحوالت اقتصادي كشور الزم  مالي قرار دارد و تأثير خود را نشان مي

پذيرش تحوالت در متغيرهاي . فتدياست كه تغييرات منسجم در ساختار و نظام مالياتي اتفاق ب
چون نظام بانكي و پولي، نظام ورود و خروج كاال، بازارهاي پولي و مالي، توزيع درآمد،  اسياس

خدمات عمومي به مردم، نيازمند تغيير نگرش در ماليات، جدي ه ئاراگذاري و  تشويق سرمايه
  .اصالح نظام مالياتي كشور استگرفتن و حمايت از 

الياتي بر اساس يك مدل اقتصاد سنجي و با تأثير عوامل اثرگذار بر درآمدهاي م پژوهشدر اين 
نتايج حاكي از آن است كه در . بررسي شد 3SLSبه ظاهر نامرتبط و برآورد هاي  رگرسيونروش 

ساختاري، كشش درآمدي اجزاي اصلي ماليات مستقيم هاي  شكستتخمين اوليه و بدون احتساب 
از يك و تر  كوچكمستقيم،  يها اتمالي، ماليات بر درآمد و ساير ها شركتاز جمله ماليات بر 

غير مستقيم شامل ماليات بر مصرف و فروش و ماليات  يها مالياتكشش درآمدي اجزاي اصلي 
و يكي بيشتر از يك است؛ به عبارتي يك درصد افزايش در پايه تر  كمبر واردات، به ترتيب يكي 

از تر  كممربوطه را  درآمدهاي مالياتيمستقيم،  يها مالياتمالياتي ماليات بر مصرف و فروش مانند 
عمل كرده و يك  ها ماليات، ولي ماليات بر واردات متفاوت از ديگر دهد مييك درصد افزايش 

با احتساب . دهد ميدرصد افزايش در پايه مالياتي بيش از يك درصد ماليات مربوطه را افزايش 
ـ هنسن، ـ اندرس و گرگوريزيووتهاي  آزمونبا  ها آنساختاري در مدل و محاسبه هاي  شكست
درآمدي اجزاي ماليات تغيير چنداني نكرده است ولي قدرت برآورد و توضيح هاي  كشش

هاي  شكستبا در نظر گرفتن ها  تخميناين امر اهميت انجام . دهندگي مدل بهتر شده است
  .رساند ميساختاري را 

 يها مالياتماليات بر مصرف و فروش و ساير هاي  بخشدر ضمن بهبود در نظام مالياتي در 
از اين رو توجه به ساختار نظام . هاست بخشمستقيم، در افزايش درآمدهاي مالياتي مؤثرتر از بقيه 

همچنين . برساند افزايش درآمد مالياتي به هدفتر  سريعرا  دولتد توان ميها  بخشمالياتي در اين 
د نكته مهمي در توان مييك است و اين  مستقيم بسيار نزديك به يها مالياتكشش 
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و با زمان  همبا استفاده از معادالت همچنين  .باشدها  گذاري سياستمالياتي و هاي  گيري تصميم
طراحي نموده و عوامل را آنبه تخمين معادالتي پرداخته شده كه اهدائي اساس 3SLS روش 

هاي  پايهتأثيرگذار بر درآمدهاي مالياتي را به دو بخش عوامل ساختاري و عوامل تأثيرگذار بر 
 خان قمي يعلو  پور يتقاين معادالت كه قبالً زمان  همدر بررسي . مالياتي تقسيم نموده است

ا روش نامناسبي معادالت مدل براي اقتصاد ايران مناسب ارزيابي كرده و البته بآنرا اساسِ  )1378(
درست است كه معادالت . ييد قرار نگرفتتأمورد  ها آنرا تصريح و برآورد كرده بودند، نتايج 

ولي به وضوح كند  ميجديد، ساختار كليِ تئوري را براي برآورد ضرايب مدل حفظ زمانِ  هم
تخمين زده شد، برآورد و قدرت  SUREكه به روش  پژوهشمعادالت تصريحيِ قبلي در اين 

  .كنند ميارائه  ها آنتوضيح دهندگي بهتري را در مورد متغيرها و ضرايب 
 رانيدر ا ياتيمال يدرآمدها شيافزا يرا برا ريز شنهاداتيپ توان ميبه صورت خالصه در پايان 
  :ارائه كرد

 رهاوساي بنگاهاز  اتياخذ مال يساختار در چگونگ رييتغ قياز طر ياتيمال يدرآمدها شيافزا -
  .ي به دليل اهميت بسيار باالي متغير ساختار مالياتي در اقتصاد ايراناقتصاد هاي بخش

بر مصرف و  اتيو مال ميمستق يها مالياتريبخش سا ياتيتوجه خاص به اصالح ساختار مال -
  .ياتيساختار مالرتغيي به نسبت ها بخش نيا يباال يريكشش پذ ليفروش به دل

 و از قلم افتاده ديجد ياتيمال هاي هيپا يو سامانده ييدر شناسا يو سع ياتيمال هاي هيپا ياياح -
  .با توجه به پتانسيل ساير ماليات در ايران

  .ياسالم يـرانيو فرهنگ ا يقواعد اسالم يبه سو ياتيساختار نظام مال تيهدا -
هاي  جنبهترين به عنوان يكي از اساسي جامعه ياتيفرهنگ مال يارتقا يجامع برا اي برنامهارائه  -

  .ساختار مالياتي
  .ياتيمال يدر وصول درآمدها ليو تسه عيبه منظور تسر ياتيمال يندهاياصالح فرا -
در  ياتيمال تيدر عدم موفق ليعوامل دخ نياز مؤثرتر يكيبه عنوان  ياتيمال نياصالح قوان -

 .كشور
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