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 1392فصلنامه علوم اقتصادي، سال هفتم، شماره بيست و چهارم، پاييز 

 بررسي كارايي سيستم مالياتي در ايران با توجه به وقفه هاي مالياتي 

  1نارسيس امين رشتي
   2فاطمه ارشد

  12/06/1392پذيرش:          09/04/1392دريافت: 

  چكيده 
در اقتصاد ايران وجود درآمدهاي نفتي به عنوان يكي از راه هاي تأمين درآمد دولت سبب شده است كه سيستم مالياتي 

اند به خوبي عمل كند و درآمدهاي مالياتي با وقفه به دست دولت مي رسد. در اين راستا عامل كاهنده ارزش نتو
درآمدهاي حقيقي مالياتي در زمان وقفه هاست. در اين تحقيق به بررسي كارايي نظام مالياتي با توجه به فرضيه تانزي 

مدهاي مالياتي نيز به دست آمده است كه ميزان كشش پرداخته شده است. عالوه بر محاسبه وقفه، كشش قيمتي درآ
قيمتي كوچكتر از يك بوده كه فرضيه تانزي مبني بر اينكه اگر سيستم مالياتي كم كشش باشد و وقفه هاي طوالني در 
دريافت ماليات وجود داشته باشد، درآمدهاي حقيقي مالياتي كاهش پيدا مي كند را، به شدت تأييد مي كند. داده هاي 

) استفاده شده است. مقاله حاضر ميانگين وقفه هاي 1:1369-3:1389مورد مطالعه در اين پژوهش به صورت فصلي(
ماه محاسبه كرده است. و تورم ناشي از افزايش نقدينگي (تأمين مالي تورمي) نه تنها درآمد حقيقي  15مالياتي در ايران را 

نيز شده است. با توجه به كاهش درآمدحقيقي مالياتي در اثر تورم، مالياتي را افزايش نداده است بلكه سبب كاهش آن 
 كسري بودجه نيز افزايش مي يابد. 

  
 كشش قيمتي ماليات، درآمد مالياتي، اثر تانزي، وقفه مالياتي. واژگان كليدي:

  JEL: F41, H26, H25, E52طبقه بندي 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  Email: narsis_amin@yahoo.com (نويسنده مسئول) اه آزاد اسالمي واحد تهران مركز،. عضو هيئت علمي دانشگ1

 Email: fatemeh.arshad@yahoo.com. كارشناس ارشد برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي، 2
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  مقدمه
 ان، يكي از  مهمترين منابع تأمينورهاي جهدرآمدهاي مالياتي در اقتصاد بسياري از كش

 ر مؤثر جهت سياست گذاري هاي كالنمالي دولت ها به شمار رفته و به عنوان يك ابزا

 ي مالياتي به عنوان يكي از منابعاقتصادي محسوب مي شوند. علي رغم اهميت درآمدها

 ور به خوبي پيدادرآمدي دولت، اين درآمدها هنوز جايگاه خود را در ساختار اقتصادي كش

 كشور و اتكاي اقتصاد كشور به ايننكرده اند. يكي از داليل اين موضوع وجود منابع نفتي در 

 نوع درآمد است.   

 ماليات ها است. وقفه مالياتي به يكي از موانع اجرايي نظام مالياتي، وجود وقفه در وصول

 ليات مي باشد. سرعت عملمنزله تأخير بين زمان تحقق درآمد مشمول ماليات و وصول ما

 ها با توجه به ميزان شفافيت نظامو همچنين كوشش سازمان امور مالياتي در وصول ماليات 

 توجه به نقش گسترده و قابل توجه مالياتي، از شاخص هاي مهم كارايي نظام مالياتي است. با

 ونگيدولت در جهت دهي به فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي، ضروري است كه بحث چگ

نحوي  د تا بر اساس آن نظام مالياتي بهوصول درآمدهاي حقيقي مالياتي مورد بحث قرار گير
 راي ارائه بهتر خدمات عمومي دولتاصالح گردد كه درآمدهاي مالياتي در زمان مقرر ب

  تأمين گردد.
 يكي از عوامل بسيار مهم در وقفه در اجراي فرآيند وصول درآمدهاي مالياتي به عنوان

 ابراين بررسي ميزان وقفه در وصولهش درآمدهاي مالياتي محسوب مي شود، بنكا

 ن اقتصادي مانند سياست هاي مالي،درآمدهاي مالياتي مي تواند در تنظيم سياستهاي كال

 طبق بررسي هاي انجام شده تورم دركاهش كسري بودجه دولت نقش مهمي داشته باشد. 

 مي شود و افزايش حقيقي درآمدهاي مالياتي ايران باعث كاهش ارزش حقيقي درآمدهاي

 ير در جمع آوري ماليات ها در جمع) زمان تأخ1مالياتي از دو طريق صورت مي گيرد: 

 ا كشش و انعطاف پذير باشد. منظور) سيستم مالياتي ب2آوري ماليات ها كوتاهتر مي باشد. 

 گونه اي تنظيم شود كه از قابليت انعطاف درآمد مالياتي اين است كه سيستم مالياتي به

 و با تغيير فعاليت ها كم و زياد درآمد حاصله از آن، تابع فعاليت هاي اقتصادي كشور بوده

  شود.
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 ي دولت بيشتر و در زمان بحران كهمثالً زماني كه كشور رو به پيشرفت است، درآمد ماليات

 ز كمتر مي شود.فعاليت ها محدود و درآمد ملي به طور كلي كم است، درامد مالياتي ني

 داقل بوده و دولت قادر خواهد بوددر نتيجه استفاده از اين اصل، فشار ماليات ها هميشه ح

 ن و كسادي، در زمان پيشرفت تامينكه به آساني كسر درآمد خود را در سال هاي بحرا

  كند.
 هقابليت انعطاف درآمد مالياتي يا سيستم مالياتي به دو صورت امكان پذير است. يكي ب

 د آنها طبيعتاً تابع وضع اقتصاديطريقه استفاده از نوع ماليات و نرخ هاي مالياتي كه درآم

  استفاده از ماليات بر درآمد، ساير ماليات هاي مستقيم با نرخ هاي تصاعدي.- 1است. مثالً 
 ماليات ها بر حسب زمان. امروزه، تغيير نرخ هاي مالياتي و يا تجديد نظر كلي در نوع- 2

  ول بيشتر مورد استفاده است و از روش دوم كمتر استفاده مي شود.روش ا
 لوب و ايده آل است كه ساده باشد،به طور كلي يك سيستم مالياتي هنگامي شفاف، مط 

 ر بر داشته باشد، درآمدهاي مشمولهزينه هاي اجرايي آن كم باشد، كمترين اثر اخاللي را د

 تشخيص دهد. در ادامه ديدگاه هايينابع مالياتي را ماليات را به راحتي شناسايي كند يعني م

 قفه و كشش درآمديراجع به اثر تورم بر درآمد مالياتي را خواهيم ديد و به محاسبه و

  خواهيم پرداخت.
  مباني نظري

 مطرح كرد كه1987مالياتي به سال  تانزي اولين كسي بود كه در زمينه اثر تورم بر درآمد

 گردد. تانزي بيان نمود كه افزايشقي درآمدهاي مالياتي مي تورم باعث كاهش ارزش حقي

 تأخير در پرداخت ماليات ها كه يكتورم ممكن است درآمدهاي مالياتي حقيقي را به خاطر 

 مي باشد، كاهش دهد و سبب افزايش پديده بسيار مرسوم در كشورهاي در حال توسعه

 داخت ماليات بيشتر باشد و سيستماحتمال وقوع كسري بزرگتر گردد. هر قدر تأخير در پر

 ورم بر درآمدهاي حقيقي مالياتي ومالياتي از انعطاف پذيري كافي برخوردار نباشد، تأثير ت

 اقتصاد اين فرايند به اثر تانزي در پي آن افزايش كسري بودجه مؤثرتر خواهد بود، در

  1مشهور است.

                                                            
1. Tanzi effect                     
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 اضاي مخارج بيش از درآمدهاي دولتقاما پاتينكين در اين زمينه بيان مي دارد، زماني كه ت

 ز بانك مركزي استقراض نمايد. اينباشد، دولت براي تأمين مخارج مورد تقاضا مي تواند ا

 مخارج حقيقي دولت خواهد شد(درآمدعمل موجب افزايش نرخ تورم و به تبع آن كاهش 

  1).ماليات تورمي
   مشهور است. پاتينكينبه اثر بنابر اين اثر منفي تورم بر مخارج حقيقي دولت، 

بسته به  تانزي به خوبي نمايان ش در كشورهايي كه با تورم مواجه بوده اند، اثر پاتينكين و
 از بعد شرايط اقتصادي هر كشور اين دو اثر شدت و ضعف خواهد داشت. اثر پاتينكين

 مدي،از بعد درآ هزينه ها كسري بودجه را تحت تأثير قرار مي دهد وتورم، در اثر تانزي

  موجب تشديد كسري بودجه مي گردد.
 شورهاي در حال توسعه به علتبسياري معتقدند كه سيستم مالياتي در ك اقتصاددانان

 كارايي الزم برخوردار نيست. اگر توليد و بهره وري كافي، براي تأمين مالي دولت ازنبود

 اين سياست مي شود و اگرتمام يا بخشي از كسري مالي از طريق بانك مركزي تأمين 

 ي نباشد، منجر به تورم مي گردد وافزايش نقدينگي همراه و همگام با رشد توليدات داخل

 قت ارزش حقيقي پول كاهش مي يابد.سبب افزايش سطح عمومي قيمتها مي شود كه در حقي

 راي اشخاص است كه پول نگهداري ميكاهش ارزش حقيقي پول يك نوع ماليات ب

 )πر رشد واقعي اقتصاد صفر (يا قابل چشم پوشي) باشد و نرخ تورم (كنند(ماليات تورمي). اگ
 ورت نرخ تورم معادل نرخ تغيير دردر سطح تعادلي و با ثباتي قرار مي گيرد، در اين ص

 يگر پايه مالياتي با حجم نقدينگيعرضه پول و همچنين نرخ ماليات مي شود. از سوي د

    ) معادل مي گردد. M/Pحقيقي پول (
      ) مبين نرخ تورمπبه صورت زير مي باشد كه در آن ( 2راين درآمد مالياتي تورميبناب

)2-1 (                                                                                           Rt
π=πt.(M/P)t 

احد است. بيانگر رشد اقتصادي باشد و فرض شود كشش درآمدي تقاضا براي پول و gاگر 
  دله باال به صورت زير در مي آيد:معا

                                                                                          Rt
π=(πt+g).(M/P)    

                                                            
1. Patinkon effect 
2. Inflation Tax Revenue 

www.sid.ir


  
 143   بررسي كارايي سيستم مالياتي در ايران با توجه به وقفه هاي مالياتي

 ) درآمد1-2ت كوتاه مدت، معادله (اگر از رشد واقعي اقتصاد صرف نظر گردد، در وضعي

 ه به ويژگي هاي سيستم مالياتي هرشان مي دهد. تورم با توجحاصل از ماليات تورمي را ن

 اينكه تأثيري كشوري، ممكن است موجب افزايش يا كاهش درآمدهاي حقيقي شود و يا

 نداشته باشد.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . اثر تورم بر سيستم مالياتي1نمودار
  همراه استهاي كوتاه و كشش باال سيستم مالياتي در كشورهاي پيشرفته معموالً با وقفه

 ل توسعه سيستم مالياتي داراي كشش(بيش از يك). به نظر مي رسد در كشورهاي در حا

 يات را به دو دوره زماني كوتاه وپايين و وقفه هاي طوالني باشد. اگر وقفه جمع آوري مال

 :ي توان تركيب زير را در نظر گرفتطوالني تقسيم كنيم، م
 

  . كشش قيمتي و وقفه مالياتي1جدول
 

 وقفه جمع آوري ماليات
 كشش

 

 طوالني كوتاه

B  
 
D 
 

F 

A  
 
C 
 

E 

  كوچكتراز يك
  مساوي يك
 بزرگتر از يك
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 Cو  Aبيشتر در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته اتفاق مي افتد و حالتهاي Dو Fحالتهاي 

 بيانگر وقفه هاي طوالني با كشش Cبراي كشورهاي در حال توسعه مصداق دارد. وضعيت 

 ذيري با افزايش سطح قيمت ها موجبسيستم مالياتي است كه به طور اجتناب ناپواحد 

 قي مالياتي زماني معني دار خواهدكاهش درآمد واقعي مالياتي مي شود. كاهش درآمد حقي

  ).Aشدكه وقفه هاي طوالني با سيستم مالياتي كم كشش همراه باشد(تركيب 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  ياتي و تورم در حالت هاي مختلف. رابطه درآمد حقيقي مال2نمودار
 )πهمانگونه كه بيان شد درآمد حاصل از تأمين مالي تورمي برابر با حاصلضرب نرخ تورم (

 براي تأمين مالي كسري دولت از–) مي باشد. افزايش نرخ تورم M/P(وحجم نقدينگي پول 

 ) ميR( ، موجب افزايش درآمد حاصل از آن) M/P(با فرض ثابت بودن  -طريق چاپ پول

 خواهد R، منجر به افزايش  )M/P(شود. همچنين با فرض وجود انتظارات تورمي، افزايش

 تأثر مي گردد، به طوري كه هر قدراز طريق انتظارات تورمي م) M/P(شد. ضمن اينكه 

 ون با افزايش تورم هزينه نگهداريكاهش خواهد يافت. چ) M/P(انتظارات تورمي باال باشد، 

 ده هاي حقيقي پول مي نمايند. اينش مي يابد و مردم سعي در بهينه كردن مانپول نقد افزاي

 ر تقاضا براي مانده حقيقي پول ميبيانگ LL) نشان داده شده است. 1روابط در نمودار (

 براي تأمين Aخواهد بود. در نقطه  OAبرابر ) M/P(باشد در اين صورت  π=0باشد. اگر 

 ورمي صفر مي باشد. با افزايش نرخد، بنابراين ماليات تمالي دولت هيچ پولي خلق نمي شو

 اليات تورمي مثبت خواهد شد.تورم مانده هاي حقيقي پول كاهش يافته و درآمد حاصل از م

 مي باشد بيشتر از اثر منفي كاهش πكه ناشي از افزايش  Rπدر اين حالت اثرمثبت بر 

)M/P ( و افزايشπ .بوده است  
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 ماكزيمم شدن درآمد مالياتي تورميحاصلضرب اين دو متغير، سبب و  πو ) M/P(تركيبات 

 ) درآمد حاصل1اق افتد، شكل (اتف Cخواهد شد. اگر فرض شود كه اين حالت در نقطه 

 ) مي باشد. بر اساس- 1برابر ( LLخواهد بود. در اين نقطه كشش منحني  DCBOبرابر با 

  ه صورت زير مي باشد.حقيقي پول تحت شرايط تورمي ب تقاضاي 1كاگانمدل 
)2-2  (    
 

)3-2(                                                                                  d( )   bM
ae

Y
 

  ه در كوتاه مدت معادله فوق به صورت زير خواهد بود: ك
M/Y:  نسبت تقاضاي پول به درآمد در زمانt  

aول در زماني كه انتظارات تورمي صفر است.: عكس سرعت گردش پ  
πانتظارات تورمي :  
eپايه لگاريتم طبيعي :  
bحساسيت تقاضاي حجم حقيقي پول نسبت به نرخ تورم انتظاري :  

 )4) مي باشد. تركيب معادالت (ᵐE) كشش تقاضا براي پول  (e) ،πbمقدار قدر مطلق توان 
 دهد. حال با اين فرض كه تغييرات ينشان م Yبه  Rو  M) نسبت متغيرهاي كالن 1و(

  را مي توان به صورت زير در آورد: Rقيمت برابر انتظارات تورمي است، معادله 
)2-3(                                                                                            baeR  

 در نرخهاي مختلف تورم Rπادله براي تخمين ، اين معbدر صورت مشخص بودن مقدار 

باشد، در اين صورت  π=0حاصل از انبساط  اسمي پول مي باشد به كار برده مي شود. اگر 
0=Rπ   0خواهد بود و هنگاميكه=dπ/dRπ  باشدR يشترين مقدار خود را خواهد داشت.ب 

 ǀ bπ=1ر اين صورت باشد د 1) ). اگر كشش تقاضاي واقعي پول برابر 1در شكل ( C(نقطه 
ǀ  1است و در نتيجه/b=π  مي باشد. چونb د سنجي قابل تخمين است، بنابرايناز نظر اقتصا 

خواهد بود (نرخ حداكثر  b=π/1نرخ تورم حداكثر كننده ماليات تورمي (درآمد مالياتي) برابر
Rt، ارزش bكننده درآمد مالياتي براي هر كشوري قابل تخمين است). با محاسبه 

π  متناسب
ماليات  ) منحني درآمد2ستخراج است. شكل (با نرخ تورم هاي متناظر به آساني قابل ا

                                                            
1. Cagan 
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واقعي  باشد درآمد  b /1) را نشان مي دهد. در صورتي كه نرخ تورم برابرOMتورمي (
 ) OḾمالياتي به بيشترين مقدار خود خواهد رسيد. (

  
              

 
 
 
 

     
                                                  

  . درآمد حقيقي مالياتي و تورم3نمودار
 ماني كه ماليات واقعاً پرداخت ميفاصله زماني كه طي آن ماليات بايد پرداخته شود با ز 

خش تقسيم مي شود: تأخير قانوني و شود، تأخير زماني پرداخت ماليات است كه به سه ب
  تأخير غير قانوني و ساير وقفه ها. 

 رداخت ماليات با زمان تحقق درآمدفاصله زماني بين موعد مقرر قانوني پ تأخير قانوني:
  مشمول ماليات

 ق مي شود كه طي آن پرداخت مالياتتأخير غير قانوني به حالتي اطال تأخير غيرقانوني:
  پس از اتمام مهلت زمان قانوني آن نيز انجام نمي گيرد. 

 يرات قانوني و غيرقانوني مالياتيز لحاظ تعريف مابين تأخاين نوع وقفه ها ا ساير وقفه ها:
  اند.

 م مالياتي در دسترس باشد، تأخيراگر ميزان تأخير زماني جمع آوري درآمد هريك از اقال
مي  ه متوسط وزني اين تأخيرات محاسبهزماني متوسط براي كل سيستم مالياتي از راه محاسب

 ازپد شد بيانگر اهميت نسبي هر يك رفته خواهشود. وزني كه براي اين منظور در نظر گ
أخير زماني با معادله زير محاسبه اقالم مالياتي در كل درآمدهاي مالياتي است. ميانگين ت

  1مي شود:

                                                            
1. Tanzi (1977);”Inflation Lags In Collection and …”, Staff paper; pp.67-155.   

درآمدحقيقي  
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   )2 -4      (                                                                            
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  كه در آن:

Ti  ،سهم يك قلم مالياتي در كل درآمد مالياتي   
Li  تأخير زماني مربوط به جمع آوري قلم مالياتي ،  
Lt  ها، تأخير متوسط زماني در جمع آوري كل ماليات  
 i بيانگر گروه مالياتي مي باشد ،.  

 ت هازماني در جمع آوري كل ماليا از روي مجموع حاصل ضرب كل آنها تأخير متوسط
 با يك فرض شود در آن صورت تأثير استخراج مي شود. حال اگر كشش نظام مالياتي برابر

  تورم بر بار مالياتي از طريق معادله زير محاسبه مي گردد

                                                                             
   12

00

11 nn

P
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 كه در آن: 

0Ƭ 0: نسبت درآمد مالياتي به درآمد ملي زماني كه=π .است  
Ƭπ :  نسبت درآمد مالياتي به درآمد ملي زماني كه نرخ تورمπ   .است 

nوقفه هاي جمع آوري ماليات :  
  πوP .ساالنه است :به ترتيب بيانگر نرخ تورم به صورت ماهانه و

  براي افزايش ميزان درآمد مالياتي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 ياتي را داشته باشد. در نظام هاييك نظام مالياتي بايد توانايي شناسايي پايه هاي مال - 1

 رت غير رسمي شكل گرفته اند و نيزمالياتي كه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي به صو

 مردم و دولت، شناسايي پايه هاي مالياتي را با مشكل رو به رو مي سازد. نااطميناني بين

 خوردار باشد. زماني كه فرايندهايمراحل اجرايي و نظارتي نظام مالياتي از كارايي الزم بر- 2

 اشند، در اين صورت سيستم مالياتينظام مالياتي از مرحله اظهار تا مرحله پرداخت بهنگام ب

 مفيد خواهد بود. 

 برد و يا انگيزه مصرف كااليي را ماليات ابزار سياستي كه مي تواند انگيزه توليد را باال- 3

 كاهش دهد. ماليات ها بايد به گونه اي باشند كه براي فعاالن اقتصادي مزاحمتي ايجاد
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 اينكه نطام مالياتي كارا بايد بهننمايند. و سبب كاهش انگيزه سرمايه گذاري نشوند. مختصر 

   .باشد كه به اهداف خود (توزيعي، درآمدي و تثبيتي) دست يابد. گونه اي

 صاد آرژانتين پرداخته است. وي در، به تشريح سيستم مالياتي در اقت1997تانزي در سال 

 قالم مالياتي بسيار زياد است. بهپژوهش ياد شده به اين نتيجه رسيده كه در آرژانتين ا

 مورد 48ياتي و قلم مال 34اتي آرژانتين وجود بيش از اداره مالي 1967عنوان مثال، در سال 

 اقالم مالياتي در گروه هاي مشخص ماليات معوقه را اعالم كرده است. با اين وجود، اين

است. نتيجه گيري  طبقه بندي و متوسط تأخير زماني در هر يك از گروه ها برآورد شده 
 الياتي طوالني، درآمدهاي حاصل ازباال باشد و وقفه هاي م T/Yنموده است كه اگر نسبت 

 د و تورم درآمد حقيقي مالياتي راتĤمين مالي تورمي نمي تواند كسري بودجه را خنثي كن

   1كاهش مي دهد.
 كشش درآمدي ماليات دولت"در مقاله اي تحت عنوان  2011فيليپ جي فونسكا در سال 

 اي از انواع ماليات ها با مجموعهآورده است كه ميزان درآمد مالياتي  "فدرال مكزيك

 د ميزان ماليات هاي جمع آوري شدهافزايش مي بابد و هرچه كشش مالياتي بيشتر باش

 ) بهVECMبيشتر خواهد بود. وي با استفاده از الگوهاي سري زماني (آزمون انگل گرنجر و 

 ياتي در مكزيك بسيار پايين تر ازاين نتيجه دست يافته است كه ميزان كشش درآمد مال

 تفاوت فاحشي ميان درآمد مالياتي مطالعات انجام يافته در گذشته است و به همين حاطر

 تخمين زده شده آن توسط مدل وجود پيش بيني شده توسط دولت فدرال مكزيك و ميزان

 2.دارد

 كشور در حال توسعه از جمله 28در ، وجود وقفه هاي مالياتي را 1991چودري در سال 

 هي بررسي كرده است كهبا استفاده از روش داده هاي گرو 1970-1987ايران طي دوره 

 ماه تخمين زده 4ماليات ها حدود  و وقفه جمع آوري 43/1كشش درآمدي براي ايران 

 ين فرضيه كه افزايش تورم منجر بهشده است. نتايج تجربي براي تعداد زيادي از كشورها ا

 مچنين، چودري در پژوهش ديگريد. هكاهش درآمدهاي حقيقي مي شود را تأييد مي كن

 تخمين زده 1988- 1977ماه براي دوره  5/7وقفه جمع آوري ماليات براي ايران را حدود 

                                                            
1. Tanzi (1977);”Inflation Lags In Collection and …”, Staff paper; pp.67-155.  
2. Felipe J.Fonseca; “Revenue Elasticity of the Main Federal Taxes in Mexico”, vol 
48, No 1(May, 2011), 89-111. Latin American Journal of Economics. 
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 ي در حال توسعه به دليل وقفه هاياست. نتيجه هر دو پژوهش اين است كه در كشورها

 اي بودجه، افزايش تورم موجب كاهشطوالني در جمع آوري ماليات و وجود كسري ه

  1دهاي حقيقي مالياتي مي شود.درآم
 تغييرات سيستم مالياتي در"عنوان در مطالعه خود تحت  2009ين كائو داك در سال 

 »بي طرفي، سادگي، عادالنه بودن« آورده است كه ماليات ها بر پايه سه ركنكلي "ژاپن
از  كيفي گي افزايش يابد، با روش هاياستوارند. در صورتي كه تقابل بين عادالنه بودن و ساد

 ي طرفي با روابط كمي نتيجه خواهدسيستم مالياتي ژاپن حمايت خواهد شد. اصل ب تغييرات

 ولت و توليد ناخالص داخلي در طولشد. بر اين اساس روابط ميان درآمد مالياتي، مخارج د

 يوسيليوس-استا از آزمون يوهانسونبررسي خواهد شد. در اين ر 1965- 2008سال هاي 

 وم و مستمري توسط الگوهاي تصحيحو نيز نتايج رابطه علت و معلولي مدا استفاده شده،

  2) از مخارج دولت به درآمد مالياتي را به دست مي آورد.VECMخطا(

 بررسي كارايي سيستم "د تحت عنوان) در مقاله خو1382دكتر عباس شاكري و موسوي (

 مي دارند كه با توجه به اينكهان بي "مالياتي با توجه به كشش قيمتي و وقفه هاي مالياتي 

 وقفه هاي طوالني و سيستم مالياتيكاهش درآمدهاي حقيقي مالياتي متأثر از دو عامل وجود 

 عامل فوق به بررسي كارايي سيستم انعطاف ناپذير است، در اين راستا با در نظر گرفتن دو

 استفاده شدهرداخته شده است. مدل در اقتصاد ايران پ 1380-1360مالياتي طي دوره 

 از آن است كه در بلند مدت، متوسطحداقل مربعات تعميم يافته مي باشد. نتايج حاكي 

 كه بيانگر تحقق نيافتن درآمدهاي ماه است 22تأخير در جمع آوري ماليات ها حدود 

 مالياتي در زمان مورد نظر است. بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده سيستم مالياتي در

 تغييرات قيمتها از حساسيت چندان ي ماليات ها كارايي الزم را ندارد و نسبت بهجمع آور

  3.بااليي برخوردار نيست
                                                            

1. Choudry, N.N. Fiscal Revenue and Inflationary Finance, IMF Working Paper, 
No.48.   
     & Choudry, N.N. Collection Lags, Fiscal Revenue and Inflationary Financing; 
IMF Working Paper, No.41,1991. 
2. Cao Duk, Nguen. Tax System Reforms in Japan, Japan Center for Economic 
Research, August 2009. 

فصلنامه پژوهش هاي  "بررسي كارايي سيستم مالياتي در اقتصاد ايران با توجه به كشش قيمتي و وقفه هاي مالياتي ". شاكري، عباس، 3
 . 57-78، ص1382، زمستان 17ران، شماره اقتصادي اي
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 زمون گذارده است. نتايج تخمين بهسنجي براي اقتصاد كالن اثر تانزي در ايران را به بوته آ

 ماه و كشش درآمدهاي 23بلند مدت، نشان مي دهد كه طول وقفه مالياتي  OLSروش 

 وده است. در كوتاه مدت، طول وقفهلياتي نسبت به سطح عمومي قيمتها ، بيش از واحد بما

 موجب كاهش درآمدهاي اسمي مالياتيماه برآورد شده و از طرف ديگر، تورم،  18مالياتي، 

 ن، اثر تانزي در كوتاه مدت قويترشده است . از اين رو استدالل مي شود كه در اقتصاد ايرا

 1كرده و موجب كاهش درآمدهاي حقيقي مالياتي شده است. از بلندمدت عمل

 تعيين وقفه در سطح وصول"ا عنوان )در مطالعه خود ب1384معصومه نعمت پور (

 رها بخش عمده اي از منابع درآمديبيان داشته كه در همه كشو  "درآمدهاي مالياتي

تا  1360اي فصلي دولت از طريق اخذ ماليات تأمين مي شود. وي با استفاده از داده ه
 يوسيليوس) به محاسبه وقفه –و همچنين با استفاده از روش هم انباشتگي (يوهانسون  1381

 پرداخته است. نتايج به دست آمده مالياتي و كشش قيمتي درآمد مالياتي كل در ايران

 ليل وجود وقفه هاي طوالني در جمعحاكي از آن است كه در بلند مدت اثر تانزي به د

 وجب كاهش درآمد حقيقي مالياتي ميرآمدهاي مالياتي به شدت عمل كرده و مآوري د

  2شود.
  براي محاسبه وقفه از الگوي تانزي به صورت زير استفاده شده است:

)4-1(                                                                            
1


  
 

 n

NTAX
RTAX

P

                                          

RTAX  درآمدهاي حقيقي (درآمدهاي اسمي كه به وسيله شاخص تعديل كننده ،GDP 
  تعديل شده است.) 

NTAX   درآمدهاي اسمي مالياتي ،  
Ṗ نرخ تورم ماهانه ،  
n ط وقفه جمع آوري ماليات بر حسب سال، متوس  

                                                                                                                                            
بررسي كشش قيمتي و وقفه جمع آوري درآمدهاي مالياتي در ايران  ") طي مقاله اي تحت عنوان 1383دكتر حسين صادقي و همكاران (

گيري از روشهاي جديد  و با بهره 1360و دوره سوم سال  1379آورده اند كه : اين مقاله با استفاده از داده هاي فصلي دوره چهارم سال  "
  اقتصاد

 .1383. صادقي، حسين، بررسي كشش قيمتي و وقف جمع آوري درآمدهاي مالياتي در ايران، 1

 .1384. نعمت پور، معصومه، برآورد وقفه در سطح وصول درآمدهاي مالياتي در ايران،2
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  ) به صورت فصلي در نظر گرفته شود به صورت زير خواهد بود:1- 4اگر معادله (

)4-2(                                                                            
 41




n

NTAX
RTAX                               

π صلي ، نرخ تورم ف  
  ) به صورت زير است:2-4ته رابطه (حالت پيوس

)4-3  (                                                                neNTAXRTAX .                                         
  ) لگاريتم گرفته شود معادله به صورت زير در خواهد آمد:3- 4ز طرفين معادله (اگر ا

)4-4(                                                                nLNTAXLRTAX 
ان بهتر مدل ست، بنابراين براي بيچون درآمدهاي مالياتي تابعي از توليد ناخالص داخلي ا

ه به اينكه متغير سطح عمومي ) شود. با توج4-4بايد توليد ناخالص داخلي وارد معادله (
يجاد هم خطي بين متغير سطح عمومي قيمت ها وارد مدل شده است، براي جلوگيري از ا
 1383الص داخلي به قيمت هاي ثابت قيمت ها و توليد ناخالص داخلي، از متغير توليد ناخ

زير  ده است. در نهايت معادله مورد نظر براي محاسبه وقفه مالياتي به صورتاستفاده ش
  :آورده شده است

)4-5     (                                      1 2 3 1LRTAX DLCPI LFGDP u                                             
π = DLCPI  درصد تغييرات فصلي شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي ،     

 FGDP مل(به قيمت هاي ثابت) ، توليد ناخالص داخلي به قيمت عوا 

 ut جزء اخالل ،  
اي مالياتي بر اساس الگوي برگس و معادله بعدي براي محاسبه كشش قيمتي درآمده

  استيسرد به صورت زير در نظر گرفته شده است: 
)4-6            (                               1 2 3 tLNTAX LCPI LFGDP v                                                

vt  جزء اخالل ، 

قيمت ها با توجه به تعريف كشش قيمتي كه حساسيت يك متغير را نسبت به تغييرات 
قيمت ها از سطح غييرات سطح عمومي )  به جاي ت6-4نشان مي دهد، لذا در الگوي (

  عمومي قيمت ها استفاده مي كنيم. 
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تا  1369ده و از سه ماهه اول سال داده هاي مورد استفاده در اين مدل به صورت فصلي بو
رت فصلي از بانك را شامل مي شود. تمامي داده هاي الگو به صو 1389سه ماهه سوم سال 

  مركزي گرفته شده است. 
رهاي مدل به صورت هاي مختلف و به راي تمامي متغيفولر ب –آزمون ريشه واحد ديكي 

ودن هر يك از عوامل جبري (مقادير صورت هاي مختلف و ممكن بر اساس معني دار ب
ي دهد كه ثابت و روند) و معني دار بودن كليه متغيرهاي مدل آزمون شد. نتايج نشان م

محاسبه شده  tمقادير كليه متغيرهاي مدل در سطح داده ها ناايستا بوده و در همه آنها 
% كوچكتر 10% و 5%، 1ينون در سطح فولر گسترش يافته از مقادير بحراني مك ك - ديكي

بر داشتن ريشه واحد رد نمي شود.  است. لذا همواره، براي تمامي متغيرها فرضيه صفر مبني
اني نشان مي دهد كه كليه متغيرها ولي تكرار آزمون در مورد تفاضل داده هاي سري زم

سطح داده ها ناايستا بوده و كليه س از يك بار ديفرانسيل گيري ايستا مي شوند. پس در پ
قدر مطلق آماره ديكي فولر تعميم  متغيرها پس از يكبار تفاضل گيري ايستا شده اند. چون
چكتر از مقادير بحراني مربوطه در يافته براي تفاضل مرتبه اول كليه متغيرهاي مورد نظر كو

هم انباشته از درجه يك بوده و به اشد بنابراين همه متغيرهاي موجود در الگو % مي ب5سطح 
  مي باشند.  l)1بياني ديگر (

  گرنجر –آزمون هم انباشتگي انگل 
و اگر متغيرها انباشته از مرتبه  در اين آزمون بعد از بررسي درجه انباشتگي متغيرهاي الگو

 ) پرداخته مي شود. SLOربعات معمولي(يكسان بودند، به تخمين الگو به روش حداقل م
مي گيرد. چنانچه پسماندهاي حاصل  سپس آزمون ريشه واحد براي پسماندهاي الگو انجام

متغيرهاي الگو باشد، در آن صورت، از آن رگرسيون انباشته از مرتبه پايين تري نسبت به 
ندهاي هر دو ريشه واحد براي پسما رگرسيون برآورد شده  با ثبات بوده است. آزمون

  اشته از درجه صفر بودن آنها است.معادله صورت گرفته و نتيجه دال بر انب
يريم متغيرهاي ما در بلند مدت در پس با توجه به اينكه پسماندها ايستا هستند نتيجه مي گ

 اثر هم جمعي ايستا مي شوند.  
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}MA الگو اضافه شده  ل صورت گرفته بهبعد از اينكه آزمون ايستايي در مورد اجزاي اخال
  است.}

) و همينطور براي درآمد اسمي 6-4() و 5- 4با توجه به مطالب فوق برآورد الگوهاي (
  مالياتي در معادله سوم به صورت زير است:

  اين روابط به شكل زير تخمين زده شده است:                                     
                                          ميزان وقفه:                               

)4-7(             )1(18.035.022.130.1 MALGDPDLCPILRTAX   
             

                                 (6.05)      (-2.41)         (18.23)       (1.67) 
       R2=0.87           Ṝ2=0.86        F=172.9   D-W=1.79     

  

           رآمد حقيقي مالياتي:                                                 ميزان كشش براي د

                 )1(36.036.038.025.0 ARLGDPLCPILRTAX  
 

                                (-0.37)         (-2.20)      (5.08)          (3.45)  
         R2=0.87               Ṝ2=0.87           F=183.20        D-W=2.22 

  

 ميزان كشش براي درآمد اسمي مالياتي:      

 )4 -8(      

  
                    (-0.55)       (3.50)        (5.15)        (1.82)                                  

R2=0.98              Ṝ2=0.98          F=1566          D-W=1.79                         
                         

سال كه به ترتيب بيانگر  DUM 3و  DUM 2و  DUM 1در معادالت باال متغيرهاي مجازي 
پول كه كاهش ارزش  73تي رخ داده و سالهاي آزادسازي تجاري و سال هايي كه شوك نف

بودي در است ولي به دليل اينكه بهواقع شده است وارد الگو شده و نتيجه بررسي گشته 
صرفه نظر شده است. (با آوردن اين مدل ايجاد نكرده است پس از آوردن آنها در مدل 

 متغيرها انتظار تأثير بر توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم و درآمد مالياتي حقيقي را داشتيم)
ظار مي باشند و از لحاظ آماري در كليه ضرايب متغيرهاي لحاظ شده در مدل مطابق انت

)1(20.064.060.037.0 MALGDPLCPILRTAX 
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كل مدل رگرسيون، معني دار  Fي معني دار بوده و مخالف صفرند و طبق آزمون سطح باالي
  است.

 ميزان وقفه محاسبه شده
با ضرب شدن  DLCPI همانگونه كه از معادله محاسباتي وقفه تانزي به دست آمد ضريب

ماه را به  15، ميزان متوسط وقفه به منظور به دست آوردن وقفه بر اساس تعداد ماه 12در 
ابطه عكس بين تورم و درآمد حقيقي نيز نشان دهنده ر DLCPI مي دهد. ضريب منفيما 

 مالياتي است.  

الياتي كه مؤديان موظف به پرداخت ماه به طول مي انجامد تا ميزان م 15به طور متوسط  
متوسط وقفه كل درآمدهاي مالياتي  آن هستند به دست دولت برسد. وقفه برآورد شده

انواع ماليات ها متفاوت مي باشد. ن ميزان براي سطوح مختلف ماليات و است كه البته اي
ليات با توجه به ميزان تورم كاهش هرچه قدر ميزان اين وقفه باالتر باشد ارزش حال ما
ري بيان شد، اگر كشش قيمتي درآمد خواهد يافت. همانگونه كه در نمودار يك مباني نظ

طوالني باشند، در اين صورت حالت  وقفه هاي مالياتيحقيقي مالياتي كوچكتر از يك باشد، و 
كشش درآمدهاي كه نشان دهنده LGDPاتفاق مي افتد. همينطور ضريب  Aيعني  Cحدي 

است كه اين ضريب كوچكتر از  0,35 حقيقي مالياتي نسبت به توليد ناخالص داخلي است،
عدد بيان مي دارد لياتي است. اين يك، نشان دهنده كم كشش بودن درآمدهاي حقيقي ما

درصد درآمدهاي حقيقي مالياتي  0,35كه يك درصد افزايش توليد ناخالص داخلي حقيقي 
مستقيم بين درآمد حقيقي مالياتي  بيان گر رابطه LGDPرا افزايش مي دهد. ضريب مثبت 

در مدل  ).توليد ناخالص داخلي بيانگر پايه مالياتي است( و توليد ناخالص داخلي است
 ي اسمي مالياتي نيز، كشش درآمدهاي اسمي مالياتي نسبت به توليد ناخالصدرآمدها

اين سيستم مالياتي نسبت به توليد ) برآورد شده است. بنابر0,64داخلي كمتر از يك (
ماه) و  15مالياتي به دست آمده ( ناخالص داخلي كم كشش است. پس با توجه به وقفه هاي

تانزي در ايران برقرار است. ضريب ي گيريم اثر اينكه كشش كمتر از يك است، نتيجه م
ها وخدمات توليد ناخالص داخلي كوچكتر از ضريب درصد تغيير فصلي شاخص قيمت كاال

هاي واقعي مالياتي با ضريب مثبت، مصرفي است و اين نشان مي دهد كه تأثيرش بر درآمد
زرگتر سبب ر نتيجه تورم با ضريب ببا ضريب منفي است. د DLCPIكمتر از ضريب 
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كه قبالً ذكر شد رفع كسري بودجه  كاهش درآمدهاي حقيقي مالياتي مي گردد. همانگونه
نجا به دليل كاهش درآمدهاي حقيقي كه يكي از راه هايش افزايش درآمدهاست، در اي

آمدهاي حقيقي مالياتي سبب افزايش مالياتي افزايش مي يابد، و تورم از ناحيه كاهش در
  دد.  كسري بودجه مي گر

         مدل كوتاه مدت:
)5-9(  

 102.060.0)(89.001.0 ECMLGDPDLCPILRTAX      
      (t)              (-0.55)          (1.51)          (2.35)          (0.93) 
      R2=0.66        Ṝ2=0.60              F=12.8 

  
  شش نسبت به درآمد حقيقي مالياتي:ميزان ك

 )5 -10(  
133.022.054.003.0 ECMLGDPLCPILRTAX                      

    (t)         (0,76)       ( 1,05- )           (1,64)           ( 3,37- )                                     
 R2=0,63                  Ṝ2=0,60                   F=17,51 

  
  درآمد اسمي مالياتي: ميزان كشش نسبت به 

142.060.015.101.0 ECMLGDPLCPILNTAX                    
    (t)        ( 0,55- )      (-2,44)              (2,35)             (-4,03)                                       

     R2=0,66             Ṝ2=0,60                   F=12,82 
 

 درآمدهاي حقيقي مالياتي مي گردد.ماه سبب كاهش  11در مدل كوتاه مدت نيز وقفه 

 ه دست آمده كه نشان مي دهد توليدضريب توليد ناخالص داخلي نيز كوچكتر از يك ب

 كم سبب افزايش درآمد مالياتي مي ناخالص داخلي كه پايه مالياتي است هم، با كشش

 ش  قيمتي تقاضا هم تقريباً يك به دست آمده كه با كشش يك و وقفه طوالني،گردد. كش

 وضعيت بلندمدت معادله هاي وقفه ودرآمد مالياتي به صورت مطلوب افزايش نمي يابد. 

 هم طبق انتظار منفي است و ECMكشش از وضعيت كوتاه مدت بدتر است. ضرايب 

 يل مي شوند. در مدل كوتاه مدت همدها در بلند مدت تع ECMخطاها با ميزان ضرايب 
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 مدهاي حقيقي مالياتي نسبت به سطحكشش درآمدهاي اسمي مالياتي و هم كشش درآ

 كه در مقايسه با مدل بلند مدت كهعمومي قيمت ها منفي و نزديك به يك به دست آمده 

 ست آمده بود بدتر است. يعني تورمكشش درآمدهاي اسمي مالياتي با ضريب مثبت به د

 ر كوتاه مدت سبب كاهش درآمدهاي اسمي و حقيقي مالياتي مي گردد.د

تا  1369(فصل اول سال 1369 - 1389 داده هاي اين پژوهش كه به صورت فصلي و از سال
 حليل قرار گرفتند و به طور خالصه) با روش اقتصاد سنجي مورد ت1389فصل سوم سال 

  نتايج زير حاصل شد:
 نيز كشش درآمد اسمي مالياتي نيز ماه و 15لياتي تقريباً وقفه هاي ما OLSبر اساس روش 

  برآورد شد. 0,60نسبت به شاخص قيمت ها كوچكتر از يك و 
  اگر در اين مدل متغير نقدينگي نيز اضافه شود، روابط به شكل زير خواهد شد:

  
)3(24.073.033.000.189.3 ARLNLGDPLCPILRTAX   

)2,15)        (4,48)       (1,96)             (1,75 -  (          )14,11- (  

 R2=0.98          Ŕ2=0.98            D-W=1.70               F=976                         
  

 
)1(30.034.039.034.059.1 ARLNLGDPLCPILNTAX   

)2,69 (        )2,61   (        )2,64)          (1,73)         (1,88 -(                 R2=0.98         

Ŕ2=0.98         F=1273         D-W=2.20                                 
  

 12دينگي در اين مدل ميزان وقفه  روابط باال نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن متغير نق
 سمي مالياتي كوچكتر از يك به دستماه (يك سال) خواهد بود و نيز كشش درآمدهاي ا
 د حقيقي مالياتي از تأثير افزايشدرآم آمده است. به نظر مي رسد تأثير افزايش نقدينگي بر
 است، چون ضريب متغير نقدينگي از توليد ناخالص داخلي بر درآمد حقيقي مالياتي بيشتر

 ضريب متغير توليد ناخالص داخلي بزرگتر است پس ميزان افزايش درآمد مالياتي توسط
 بود. در مدل كوتاهص داخلي خواهد افزايش نقدينگي بيشتر از رشد درآمد توسط توليد ناخال
 دل كوتاه مدت نيز مدل بلندمدت رامدت نيز كه در زير آمده نشان داده شده است كه م

 ده است. همچنين در مدل كشش درآمدماه به دست آم 10تأييد مي كند و وقفه ها حدود 
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 ، افزايش تورم سبب كاهش درآمدهايمالياتي عالمت منفي ضريب تورم نشان مي دهد

  دد.مالياتي مي گر
 

103.028.045.084.005.0 ECMLNLGDPLCPILRTAX 
 
 )0,76 -(  )0,21(    )1,32(            )1,50-)             (0,72 -       (  
R2=0.73             Ŕ2=0.62           F=6.85                                                   

 

139.064.051.068.002.0 ECMLNLGDPLCPILNTAX   
 )4,67 -(  )0,61  (    )3,08(     )1,46 -(                )0,41(  

R2=0.77            Ŕ2=0.72              F=16.79                            
                    

 نتيجه گيري و پيشنهادات

 نفي تورم بري هم نمي تواند اثر مبا آوردن متغير نقدينگي نشان داده شد كه افزايش نقدينگ

 ي خود باعث ايجاد ماليات تورمي ودرآمدهاي اسمي مالياتي را خنثي كند. افزايش نقدينگ

 آمدهاي نفتي در تأمين مالي بودجهعواقب ناشي از آن نيز خواهد شد. با توجه به اينكه در

 شده كه دولت به ماليات هاي معوقهدولت بيشترين سهم را دارد، لذا اين موضوع سبب 

 يار طوالني ماليات خود را پرداختساس نباشد و مؤديان مالياتي، با وقفه هاي بسزياد ح

 نماييم، شرايط (وقفه طوالني و كمنمايند. اگر درآمدهاي نفتي را از بودجه دولت خارج 

 حقيقي مالياتي كامالً مهيا است. كشش بودن سيستم مالياتي) براي كاهش درآمدهاي

 آمدهاي حقيقي مالياتي را كاهش مياينكه افزايش تورم، در بنابراين فرضيه تانزي مبني بر

  ر اقتصاد ايران كامالً صادق است.دهد د
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