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 ١٣٨۵فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال ششم ـ شماره سوم ـ پاييز 

  
  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران

  
    ١٦/١٠/٨٥: تاريخ پذيرش          ١٢/٣/٨٥:  تاريخ دريافت

  1دآتر رضا نجارزاده
  2حميدرضا زارع

  
  چكيده

بستگي به آشش و وقفه در ) فرضيه تانزي(تأثير نرخ تورم بر درآمدهاي حقيقي مالياتي 
وجه به نرخ تورم باال و وقفه اجتناب ناپذير در وصول با ت. وصول درآمدهاي مالياتي دارد

عنوان يك ه ماليات بر درآمد شرآتها در ايران، آاهش درآمدهاي حقيقي مالياتي در آشور ب
از آنجايي آه سهم بااليي از . باشد اي مطرح مي مين درآمدهاي بودجهأمشکل اساسي در ت

 در مطالعه حاضر با استفاده از ،مي آنددرآمد مالياتي شرآتها در استان تهران تحقق پيدا 
طول وقفه مالياتي در ارتباط با درآمد مالياتي شرکتها در ) ١٣۵٩- ١٣٨٠(هاي ساليانه  داده

استان تهران مورد برازش قرار گرفت و حساسيت سيستم مالياتي نسبت به تغيرات سطح 
و طول وقفه مالياتي همچنين به منظور بررسي آشش . عمومي قيمتهادر اين استان بررسي شد

دهد طول وقفه  مده نشان ميآدست ه  يوسيليوس استفاده شده آه نتايج ب-از روش يوهانسون 
اي هوجود تنگنا.  است٧/٠ ماه و آشش قيمتي درآمدهاي مالياتي برابر با ٢۵مالياتي حدود 

يف قانوني و موجود در قانون مالياتهاي مستقيم، قصور و آوتاهي مؤديان مالياتي در انجام تكال
 ،لذا نرخ تورم. باشند مشكالت اجرايي از مهمترين عوامل بروز وقفه و پايين بودن آشش مي

 .ستادرآمد حقيقي مالياتي شرآتها را آاهش داده 
 

   . آشش قيمتي درآمد مالياتي، وقفه مالياتي، درآمد مالياتي شرآتها،اثر تانزي: کليد واژه
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   استاديار اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس. ١

  آارشناس ارشد اقتصادوآارشناس امورمالياتي. ٢
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۵۰ دآتر رضا نجارزاده وحميد رضا زارع 

   مقدمه-١
رين منابع تأمين تاقتصاد بسياري از آشورهاي جهان، يکي از مهمدرآمدهاي مالياتي در 

هاي مالي محسوب  مالي دولتها به شمار رفته و به عنوان يک ابزار مؤثر جهت سياستگذاري
سفانه اين أرغم اهميت درآمدهاي مالياتي به عنوان منابع بالقوه درآمدي دولت، مت علي. شوند مي

ترين داليل  عمده. ا در ساختار اقتصادي آشور ما دارا نيستندنوع درآمدها جايگاه واقعي خود ر
  بيش از حد به درآمدهاي نفتي و مشكالت موجود در ساختار نظام مالياتي آشورياين امر اتكا

  .باشد مي
. باشد يكي از مباحث آاربردي و اجرايي در نظام مالياتي، وقفه در وصول ماليات مي

 2 و وصول ماليات1 ن زمان تحقق درآمد مشمول مالياتوقفه مالياتي به منزله تأخير بي
ها، از  سرعت عمل و همچنين آوشش سازمان امور مالياتي در وصول ماليات. باشد مي

  .شاخصهاي مهم آارآيي نظام مالياتي است
هاي اقتصادي و  دهي به فعاليت با توجه به نقش گسترده و قابل توجه دولت در جهت

ان تهران در توليد ناخالص داخلي کشور، ضروري است که بحث اجتماعي و نقش عمده  است
چگونگي وصول درآمدهاي حقيقي مالياتي مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا بر اساس آن 
نظام مالياتي به نحوي اصالح گردد که درآمدهاي مالياتي در موعد مقرر براي ارائه بهتر 

  .مين گرددأخدمات عمومي دولت ت
  

  يات موضوع مروري بر ادب-٢
 به تشريح 4سو با انجام تحقيقي تحت عنوان آسري بودجه حقيقي و اثر پاتينكين3آاردو

بر اساس اين .  مالياتي در اقتصاد برزيل پرداخته است تورم بر آسري بودجه و وقفهثير أت
  درآمد آشش قيمتيتي،وقفه ماليا لل طوبه عواملي از قبي5شدت تأثير گذاري اثر تانزيتحقيق 

 مالياتي،  سيستم عدم آارآييدليل به . بستگي داردهاي معوقهبندي ماليات لياتي و شاخصما
، تأثير منفي تورم بر ي ماليات درآمدهاي آشش قيمتي پايين بودن ووصولطوالني بودن وقفه 

  .توان انتظارداشت  مي تشديد آسري بودجه رادر نتيجهدرآمدهاي حقيقي مالياتي و
 مطالعه اول آه با وي در. ها در آرژانتين دو مطالعه انجام داده است  در زمينه وقفه6تانزي

 سيستم مالياتي حليل به ت، مالياتي انجام شده درآمدهاي و ارزش حقيقيوصولدر وقفه عنوان تورم، 
هدف اصلي مطالعه اين است که نشان دهد وقتي نرخ تورم باال . در اقتصاد آرژانتين پرداخته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Taxable event 
2. Tax collection 

3. Cardso, Eliana, Virtual Deficits and the Patinkon Effect, IMF Working Paper, March 1998. 

4. Patinkon Effect 

  .مشهور است) Tanzi Effect(تاثير تورم بر درآمدهاي حقيقي مالياتي و به تبع آن کسري بودجه به اثر تانزي  .۵
6. Tanzi, V; Inflation, Lags in Collection and the Real of Tax Revenue; Staff Paper. aper, Vol. 24, March 1977, 

PP. 159 - 67. 
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۵۱  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران 

ب ناپذير در وصول مالياتها نقش بسيار محرزي را در کاهش  درآمدهاي حقيقي باشد وقفه اجتنا
پذيري درآمدهاي مالياتي جبران نگردد  هاي موجود با کشش کند به طوري که اگر وقفه مالياتي ايفا مي

آشورهايي گيردآه  تانزي در اين مطالعه نتيجه مي. باعث کاهش درآمدهاي حقيقي مالياتي خواهند شد
نمايند  بيني مي  تورمي قابل توجهي مواجه هستند و يا در آينده اينگونه فشارها را پيشفشارهايآه با 

تواند بر درآمدهاي حقيقي داشته باشد توجه  مي يمالياتوصول درآمدهاي در وقفه  ي کهبايد به اثرات
   .نمايند
 مالي مالياتي و تأمينحقيقي  تحت عنوان تورم، درآمد خود در مطالعه ديگر1زينتا
جي به سن با استفاده از مدلهاي اقتصاد،)بحث تئوريكي و مطالعه موردي آرژانتين(ي متور

و فوائد حاصل ) آاهش درآمدهاي مالياتي حقيقي(مقايسه نسبي بين هزينه تأمين مالي تورمي 
نتيجه اصلي آه محقق . پرداخته است) افزايش تورمعلت افزايش درآمدهاي مالياتي به (از آن 
 مالياتها  وصولها در گيرد اين است آه وجود وقفه ن پژوهش بر اساس نتايج تجربي مياز اي

   .دهد عايدات حاصل از تأمين مالي تورمي را تحت تأثير قرار مي
هاي  ي و تأمين مالي تورمي، وجود وقفهلاي تحت عنوان درآمد ما  در مطالعه2چودري

 با استفاده از ١٩٧٠-٨٧ران طي دوره  آشور در حال توسعه از جمله اي٢٨مالياتي را در 
  قيمتيششدر مطالعه ياد شده آ. اي مقطعي و سري زماني مورد مطالعه قرار داده استه داده

 ماه تخمين زده شده ۴آوري مالياتها در حدود   و وقفه جمع۴٣/١ براي ايران هاي مالياتيدرآمد
  . است

درآمد  وقفه ي،طعي و سري زمانهاي مق  با استفاده از روش داده3ر پژوهش ديگريوي د
هر دو نتايج .  تخمين زده است١٩٧٧-٨٨ ماه براي دوره ۵/٧ براي ايران را حدود يماليات

هاي طوالني در   آه در آشورهاي در حال توسعه به دليل وقفه داللت بر اين امر داردپژوهش
 واقعيدهاي  بودجه، افزايش تورم منجر به آاهش درآم مزمن  ماليات و وجود آسريوصول

  .شود دولت مي
تورم، آشش " مطالعه اي تحت عنوان ١٩٩٠يويان براي اقتصاد اندونزي در سال 
در طول دوره . انجام داده است4 "١٩۶٠-١٩٨۴مالياتي، درآمدهاي حقيقي مالياتي طي دوره 

مذآور در اندونزي سه برنامه توسعه پنج ساله به اجرا درآمد آه تورم دو رقمي رايج بوده 
مدهاي مالياتي به دست آمده از ماليات بر درآمد اشخاص، آبر اساس مطالعات وي در. ستا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tanzi, V; Inflation, Real Tax Revenues and the Case for Inflationary Finance: Theory with an Application to 

Argentina; Staff Paper, Vol. 25, Sep. 1978, PP. 417 - 51. 
2. Choudry, N.N. Fiscal Revenue and Inflationary Finance, IMF Working Paper, No. 48. 
3. Choudry, N.N.; Collection Lags, Fiscal Revenue and Inflationary Financing; IMF Working Paper, No. 41, 

1991. 

4.Yuyan,Wirasasmita; inflation, Tax Elasticity and Real Tax Revenue: Theory with an Application to Indonesia 

for the Period :1969-1984; doctorate EW.1990. 
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۵۲ دآتر رضا نجارزاده وحميد رضا زارع 

ماليات بر زمين، ماليات بر فروش آاالهاي توليد شده در داخل، ماليات بر واردات و ماليات 
  .بر صادرات با افزايش تورم آاهش يافته است

 ماليات و تورم حداآثر وقفه هاي جمع آوري"آريستو دوالآيس مطالعه اي تحت عنوان 
 نتايج اين مطالعه بيانگر آن.  انجام داده است١٩٩۴ براي اقتصاد يونان در سال 1"آننده درآمد

  .ست آه آاهش تورم در اقتصاد يونان مجموع درآمدهاي مالياتي حقيقي را افزايش داده استا
 2پور آه تقي يطوره مطالعاتي نيز در ايران در خصوص وقفه مالياتي انجام يافته است ب

 حدود شانزده ماه برآورد  راآوري آل ماليات  متوسط طول وقفه جمع١٣۴٢-٧٧طي دوره 
 آشش قيمتي درآمدهاي مالياتي در طول دوره مورد مطالعه آمتر از يك و حدود .استنموده 

اتخاذ سياستهاي الزم براي آاهش طول وقفه از طريق اعمال وي .  برآورد شده است٩/٠
 پايهن براي مالياتهاي تأخيري، شاخص بندي ماليات با توجه به تورم و گسترش جرايم سنگي

مؤثر  را  از طريق حذف معافيتهاي غير ضروري به جاي افزايش نرخهاي مالياتي رامالياتي
 تا ١٣۶٠با استفاده از داده هاي فصلي طي دوره سه ماهه سوم  3 همچنين محمودزاده.مي داند

 طول وقفه مالياتي  نشان داد که يوسيليوسـوهانسون ياساس روش  بر ١٣٧٩سه ماهه چهارم 
  .ندباش  ماه و درآمدهاي مالياتي نسبت سطح عمومي قيمتها آم آشش مي١۶حدود 

  
   تورم ودرآمدهاي مالياتي-٣

اغلب اقتصاددانان معتقدند که سيستم مالياتي در کشورهاي در حال توسعه به علت 
 اندک براي تأمين مالي دولت از کارآيي الزم برخوردار وري ظرفيت محدود توليد و بهره

چنانچه تمام يا بخشي از کسري مالي از طريق بانک مرکزي تأمين شود و اين سياست . نيست
زا بوده و منجر به افزايش سطح عمومي  همراه و همگام با رشد توليدات داخلي نباشد، تورم

کاهش حقيقي ارزش پول يک . اهش مي يابدگردد که در حقيقت ارزش حقيقي پول ک قيمتها مي
کنند که در ادبيات اقتصادي اين نوع  نوع ماليات براي اشخاصي است که پول نگهداري مي

  .ماليات به ماليات تورمي معروف است
 در سطح ))π  باشد و نرخ تورم) يا قابل چشم پوشي( صفر ،اقتصادواقعي اگر رشد 

 نرخ تغيير در عرضه پول و معادل نرخ تورم ن صورت ايدرتعادلي و با ثباتي قرار گيرد، 
) M/P(از سوي ديگر پايه مالياتي با حجم نقدينگي حقيقي پول . شود ميهمچنين نرخ ماليات 

  )  سطح عمومي قيمتها P : وحجم پولM :(.گردد  ميمعادل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Nicos, M.Christodoulakis; Tax Collection Lags and the Revenue-maximizing Inflation; Empirical 

Economics,1994,Vol.19,pp.329-342. 
 

، ۴٢ مجله برنامه و بودجه، شماره ؛ي دولت وقفه هاي جمع آوري ماليات، تورم و درآمدهاي مالياتي حقيق؛ تقي پور، انوشيروان.٢
 .١٣٧٨تهران، 

 .١٣٨١ دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ؛ بررسي تأثير تورم بر کسري بودجه در ايران؛ محمودزاده، محمود.٣
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۵۳  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران 

t )π در زمان درآمد ماليات تورمي 1بر اساس مطا لعات تانزي
tR(،  به صورت زير

  : نرخ تورم استπباشد که در آن  مي
Rπt = πt .(M/P)t                     (1)   

ttt P
MgR )).(( += ππ                      (2) 

 بيانگر رشد اقتصادي باشد و فرض شود آشش درآمدي تقاضا براي پول واحد gاگر 
  :آيد به صورت زير درمي) ١(است معادله 
درآمد ) ١(، معادله است  نظر شده آه از رشد واقعي اقتصاد در آوتاه مدت صرف از آنجا

مالياتي هر نظام با توجه به ويژگيهاي  تورم  .دده ميحاصل از ماليات تورمي را نشان 
 موجب افزايش يا کاهش درآمدهاي حقيقي گردد يا اينکه تأثيري نداشته ممكن است آشوري

 باشد
 موجب M/Pبا فرض ثابت بودن  - دولت تأمين مالي آسري براي-افزايش نرخ تورم

πافزايش 
tRانتظارات تورمي ، افزايش  فرض وجودچنين با  هم.دشو مي M/P منجر به ،

πافزايش 
tRضمن اينكه .  خواهد شدM/Pبه گردد،  از طريق انتظارات تورمي متأثر مي 
 ، با افزايش تورميافت زيرا خواهد اهش آM/Pنتظارات تورمي باال باشد،  هر قدر اکه طوري

  پولحقيقيمانده هاي يابد و مردم سعي در بهينه آردن  هزينه نگهداري پول نقد افزايش مي
آخرين واحد پول ) مطلوبيت(تقاضاي واقعي پول زماني آه ارزش خدماتي . نمايند مي

 اين روابط در شكل .يابد بيني شده باشد، آاهش مي پيشنگهداري شده آمتر از هزينه نگهداري 
LL. نشان داده شده است) ١(   .باشد  حقيقي پول ميمانده بيانگر تقاضا براي ′

  
  
  
  
  
  

 )١(شکل
 را حداآثر خواهد ي درآمد مالياتي تورم، و حاصلضرب اين دو متغيرπ و M/Pترآيبات 

 OBCD  با درآمد حاصل برابر، اتفاق افتدCحالت در نقطه  اين  کهشود فرض اگر . نمود
 2گان بر اساس مدل آي. باشد مي) -١( برابر LĹدر اين نقطه آشش منحني . خواهد بود

 .مي باشد  تحت شرايط تورمي به صورت زير ي حقيقي پولتقاضا
 )٣ (                                                   πbd

t e
p
ya

P
M −=)(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tanzi, V.; Inflation, Real Tax Revenues and the Case for Inflationary Finance: Theory with an Application 

to Argentina; Staff Paper, Vol. 25, Sep. 1978, PP. 417 - 51. 

١-Cagan  

  

D 

0 
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۵۴ دآتر رضا نجارزاده وحميد رضا زارع 

  : کوتاه مدت معادله فوق به صورت ذيل خواهد بودکه در
)۴  (                                                       πbd

t ae
Y
M −=)(  

d
tY

M  tنسبت تقاضاي پول به درآمد در زمان = )(
a = يعني ؛تسزماني آه انتظارات تورمي صفر ادرعكس سرعت گردش پولM/Yدر  

  .است نرخ تورم صفرشرايطي که
π= انتظارات تورمي  
e =پايه لگاريتم طبيعي  
b =حساسيت تقاضاي حجم حقيقي پول نسبت به نرخ تورم انتظاري  

  .باشد مي) Em(آشش تقاضا براي پول ) |   e،   )|bπمقدار قدر مطلق توان 
πعادله  م،با اين فرض آه تغييرات قيمت برابر انتظارات تورمي است

tR  توان به  ميرا
  :دورصورت زير درآ

ππ π b
t aeR −=                    (5) 

π اين معادله  براي تخمين ، b بودن مقدار شخصم در صورت
tR هاي مختلف   نرخدر

  در اين باشد π= oاگر . ودشمي  به آار برده  مي باشنداز انبساط اسمي پولکه ناشي تورم 
  

π=0 صورت
tR 0 که هنگامي و خواهد بود=

π

π

d
dR

π باشد
tR  بيشترين مقدار خود

  ).١ در شكل Cنقطه (. راخواهد داشت
 تيجه در نو  است | bπ|=١   نقطه ايندر باشد ١اگر کشش تقاضاي واقعي پول برابر 

١/b=  πچون . دباش ميb از نظر اقتصادسنجي قابل تخمين است، بنابراين نرخ تورم حداآثر 
درآمد نرخ حداآثر آننده ( خواهد بود b=π/١ برابر )درآمد مالياتي( تورمي آننده ماليات

π، ارزش bتخمين با ).  براي هر آشوري قابل تخمين استيماليات
tR متناسب با نرخ 

باشد  b/١در صورتي که نرخ تورم برابر .. هاي متناظر به آساني قابل استخراج است ورمت
  .به بيشترين مقدار خود خواهد رسيد  تورميمالياتواقعي درآمد 

زا بوده   اين موضوع همواره مشكله وشد وصول در همه آشورها مالياتها با وقفه  ًاتقريب
با توجه به اينكه آشش همچنين .  است غير ممكنمالياتها موارد وصول و حتي براي برخي از

 باشد، لذا درآمدهاي حقيقي  يک مساويو يادرآمدهاي مالياتي ممكن است آمتر، بيشتر قيمتي 
 سيستم مالياتي در آشورهاي .و يا بدون تغيير باقي بمانندآاهش، افزايش  مالياتي ممكن است

 آه در حالي در) بيش از يك( مراه استهاي آوتاه و آشش باال ه با وقفهمعموٌال پيشرفته 
اگر .  همراه استهاي طوالني آشورهاي در حال توسعه سيستم مالياتي با آشش پايين و وقفه

توان ترآيب زير   ميکنيمطوالني تقسيم   زماني آوتاه ودوره به دو  راآوري ماليات وقفه جمع
  :را در نظر گرفت

  آوري ماليات وقفه جمع

  طوالني  آوتاه
  آشش

B  A  آوچكتر از يك  
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۵۵  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران 

D  C  مساوي يك  

F  E  بزرگتر از يك  

 براي C وAهاي  حالت. افتد  بيشتر در آشورهاي صنعتي اتفاق ميD وFهاي  حالت
هاي طوالني با   وقفه مي دارد که بيانCت وضعي.آشورهاي در حال توسعه مصداق دارد

 موجب آاهش  قيمتهاي با افزايش سطحناپذير آشش واحد سيستم مالياتي به طور اجتناب
هاي  د آه وقفهشدار خواهد   زماني خيلي معني،اين آاهش.شود  ميمالياتيواقعي درآمدهاي 

به دليل عدم  E و B از ترآيبات ).Aترکيب (  باشد  همراه طوالني با سيستم مالياتي آم آشش
د  محدوF و D و Cشود و بحث فقط به ترآيبات  پوشي مي چشمارتباط با موضوع تحقيق 

  . نشان داده شده است)٢(شكل اين سه ترآيب در . گردد مي
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(شکل
  

  نرخ تورم=   محور عمودي
  )T/Y( مالياتي  واقعيدرآمد= محور افقي

 D وضعيت  درآشوريحال اگر .  مي شودOV= T/Y باشد در اين صورت  π=  ٠اگر 
 آن در شرايط مالياتيواقعي  درآمد ،)باشدمالياتي آن کوتاه و وقفه آشش واحد(قرار بگيرد 
 Fاگر ترآيب .  مشخص شده استDV اين موقعيت با خط  کهگردد مينمتأثر وقوع تورم 

 است درآمدهاي  افزايش، تا زماني که سطح عمومي قيمتها در حال)VFخط (مدنظر باشد، 
 اتفاق افتد، تورم موجب آاهش A اگر ترآيب .واقعي مالياتي نيز افزايش خواهند داشت

  ).VC(د شمالياتي خواهد واقعي رآمدهاي د
درصد شايان ذکر است که ) . VC (مي باشدريخابيان مورد اصلي ما در اينجا هدف 

در وصول درآمد  مالياتي فقط به نرخ تورم بستگي ندارد، بلكه به وقفه واقعي آاهش درآمدهاي
 مقدار البته.داشتخواهد  نيز بستگي  باشد آشش سيستم مالياتي کمدر شرايطي آهمالياتي 

اگر  . 1) مالياتي اوليهبار(  درآمد ملي نيز بستگي داردبهمطلق آاهش به نسبت اوليه ماليات 
هاي مطلق درآمدهاي مالياتي بيشتر   با افزايش نرخ تورم، زيان باشدباالاوليه  مالياتي بار

  .خواهد بود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-Initial Tax Burden  
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۵۶ دآتر رضا نجارزاده وحميد رضا زارع 

:م  را مي نويسي درآمد حاصل از تورم،)۵(دراينجا بارديگرمعادله 
ππ π baeR −=   

  :برابراست با  درآمد حقيقي مالياتي
)۶  (                                   12

0
1 /)( n

TT
π

π

+
=  

0T = ٠نسبت درآمد مالياتي به درآمد ملي زماني آه =πاست .  
πT = تورم  نسبت درآمد مالياتي به درآمد ملي زماني آه نرخπاست .  
 

)٧(         :برابراست بادرآمد آل 
12

0

1
π

ππ

π

π

)( +

+= − TaeTR b  
  

0112
1120 =+−−+=

−−−
n

bb Teabae
d

dTR )()]([ πππ
π

ππ
π

  
 [ ] 0

1
12

12
12
0 =

+

−−= +
−−

n
bb Tneabae

d
dTR

)( π

π
π

ππ
π

  
 

  )٣شكل ( .نمايد نتيجه خواهد شد از معادله فوق نرخ تورمي آه درآمد آل را حداآثر مي
 
 
 
 
 
 
 
 

  )۴(شکل
 
 
العمل   عكسVCمنحني . دهد ان مي درآمد حاصل از ماليات تورمي را نشOMحني من

 VC , VR و OMجمع منحني . دهد درآمد مالياتي را نسبت به نرخهاي مختلف تورم نشان مي
در .  ماآزيمم شودπ ٢آه درآمد دولت در نرخ تورم کنيم  فرض حال اگر .دداخواهد را نتيجه 

  درآمد آلکه  قرار خواهد گرفت به طوري)E(ترين نقطه   در شرقيVR منحني اين صورت
 و درآمد مالياتي  ON′(=K′Z) تورمي به اندازه مالياتدرآمدکه از آن  خواهد بود، OZ برابر

 در عاديدرآمد حاصل از مالياتهاي ما چون  ا.خواهد بود) OK′=N′Z(و عادي برابر نرمال 
 مساوي  از کل درآمد دولتتورميمالي  آاهش يافته است، اثر خالص تأمين K′Vاثر تورم به 

VZ آمتر از به مراتب خواهد بود آه ON′اثرات کلي توجه به  بديهي است که صرف. است 
تواند منجر به   مي و عادير تورم بر مالياتهاي نرماليثأتپوشي از  تأمين مالي تورمي و چشم
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۵۷  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران 

نرخ تورمي آه در آن درآمد حاصل از ) ۴(مطابق شكل . هاي اشتباه گردد گذاري سياست
 ماليات نرمال درآمد ناشي از تواند  باشد آه مي  ميπ1 رسد  ميماآزيممد  به حماليات تورمي

ارزش خود را  آن منابع ماليکه  طوريه بآاهش يابد دولت آاهش دهد آه درآمد آل آنقدر را 
  .نسبت به حالتي آه هيچ تورمي وجود نداشت، به شدت از دست بدهند

جزئي در خصوص تأمين مالي تعادل تحليل دهد آه روش   نشان مي همچنين)۴(شكل 
تواند  ، ميشده استآار برده ه باقتصادي در ادبيات به طور متعارف و وسيع آه دولت تورمي 

 نقش تأمين مالي تورم در ايجاد. به دنبال داشته باشددرستي را نتايج نادر بسياري از موارد 
تورم  ريثأتمي آه  تعادل عموچارچوب تحليل  در بايدبراي دولت اضافي منابع مالي خالص 

  . شود و ارزيابي ، مشخص  بررسي مي کندآشوريک  سيستم مالياتي رب را
العمل سيستم مالياتي نسبت به تغييرات تورم از آشوري به آشور  عكسبديهي است که 
 مالياتي در وصول درآمد مالياتي يک نظام  قفهو و شبه آش بستگي ديگر متفاوت است و

  .بخصوص دارد
  :1گردد درآمدهاي حقيقي مالياتي از رابطه زير محاسبه ميطور آلي ه ب
  

npp

TR
)(

.
+

=
10

00          (8)                                

0T  =ردوره صف ارزش اسمي ماليات در 
0R =زش حقيقي درآمد مالياتي در دوره صفر آه در ارn خواهد شد يافترد دوره بعد.  
0p =سطح عمومي قيمتها در زمان صفر  
n  =طول وقفه بر حسب ماه  
p& =شود نرخ تورم که به صورت زير تعريف مي.  
  

0
0 1

pdt
dpp ×=& 

 
 آشش ماليات نسبت به سطح عمومي قيمتها  

   )٩(                                        
T
P

dP
dTE 0

0
×=  

  

00 P
TE

dP
dT .

=  
 

000              :          توان نوشت از رابطه باال مي =− dPTEdTP ...  
   

0                    :گيريم از رابطه روبرو انتگرال مي
0
0 =−

p
dPE

T
dT  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tanzi , V.; Inflation, Lags in Collection, and the Real of Tax Revenue; Staff Paper, Vol. 24, March 1977, PP. 

59 – 67.  
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۵۸ دآتر رضا نجارزاده وحميد رضا زارع 

 :                                    لذا خواهيم داشت
∫ ∫ =− Cdp

p
EdT

T 0
0

1
  
 

 )١٠(            EC KPTeLnLnPELnT 00 =→+= 
  .آنيم جايگزين مي) ٨(را در ) ١٠(معادله 

       )١١  (                       
n

E

n

E

p
Kp

pp
KpR

)()( && +
=

+
=

−

11
1

0
0

0
  

  
    )١٢   (                              1

1
0

1 +

−

+

−
=

∂
∂

n

E

p
nKp

p
R

)( &&  
  
    )١٣(                           n

E

p
KpE

p
R

)1(
)1( 2

0

0 &+
−

=
∂
∂ −

  
  
    ) ١۴ (                               

n

E

p
LnpKp

E
R

)( &+
=

∂
∂ −

1
0

1
0

  
 

       ) ١۵(                       n

E

p
pLnKp

n
R

)(
)(

&

&

+

+−
=

∂
∂ −

1
11

0
  

 
با افزايش نرخ تورم ) R  (ي ماليات درآمدهايدهد آه ارزش حقيقي نشان مي) ١٢(معادله 
،  &p  با افزايشR باشد، در اين صورت n=0اگر .  باشدn>0يابد، به شرطي آه  آاهش مي
  . آند ، تغييري نمي) E(نظر از اندازه آشش  صرف

  :آند آه بيان مي) ١٣(معادله 
  
  

1    E   
p
R    

1   E        

0
<⇒<

∂
∂

≥⇒≥
∂
∂

0

0
0

if

p
Rif

  
 

( به سطح مطلق قيمتها بستگي ندارد، بلكه به نرخ تورم R  برابر واحد باشدEاگر 
•
P ( و

  .بستگي دارد) n(طول وقفه 
(و نرخ تورم معين ) Pο( معين  ا توجه به سطح قيمتدهد آه ب نشان مي) ١۴(معادله 

•

P (
  .باالتر خواهد بود ) R(باالتر باشد ارزش حقيقي درآمدهاي مالياتي ) E(هرچه 

) n(شود آه با توجه يك نرخ تورم مثبت، هرچه طول وقفه  آشكار مي) ١۵(از معادله 
  .لياتي آمتر خواهد شدتر باشد ارزش حقيقي درآمدهاي ما طوالني

   معرفي مدل -۴
ئه شده در اين قسمت براي برآورد وقفه و کشش قيمتي درآمد ابا توجه به مباني نظري ار

 .مالياتي شرکتها دو الگوي ذيل مورد برازش قرار گرفته است
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۵۹  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران 

چار چوب اصلي الگوي تخمين وقفه جمع آوري ماليات با فرض آنکه درآمدهاي مالياتي 
تانزي و چودري به . باشد  مي1ستگي دارد بر اساس مطالعات تانزي و چودريبه پايه آن ب

ثير وقفه در وصول درآمدهاي مالياتي و تورم بر مقدار حقيقي درآمدهاي أمنظور بررسي ت
  . مالياتي،رابطه زير را مورد استفاده قرار دادند

n
t

INF
TTAX

oRTTAX
)1(

)(
+

=      (1) 
TTAXt :که در زمان مقدار درآمد اسمي مالياتي tشود  توسط مودي پرداخت مي.  

RTTAX(o( : مقدار حقيقي درآمد مالياتي که بعد ازn دوره توسط دولت دريافت خواهد 
  .شد

n :متوسط وقفه جمع آوري ماليات بر حسب سال  
:INFنرخ تورم ساالنه   

 در رياضيات، يبا کمک گرفتن از قضاياي حد. باشد يک رابطه گسسته مي) ١(مدل 
با استفاده از روابط . وان رابطه فوق را به حالت پيوسته که قابل تخمين باشد ، تبديل کردت مي

 به سمت بينهايت ميل کند، به صورت n وقتي که RTTAXتوان نشان داد که حد  رياضي مي
   : در مي آيد٢مدل شماره 

  
nINF

teTTAXRTTAX ×−=)o(            ) ٢(  
)log()log()]o(log[ nINF

t eTTAXRTTAX ×−+=      )٣(  
nINFTTAXRTTAX t ×−= )log()]o(log[        )۴(  

ي نشده است زيرا در معادله مذکور درآمد يبه طور کامل مشخص نما) ۴(معادله شماره 
که درآمد مالياتي تابعي از پايه  در حالي. باشد حقيقي مالياتها تنها تابعي از نرخ تورم مي
اتي محسوب ترين متغيرهاي موثر بر درآمد مالي مالياتي نيز مي باشد که يکي از اصلي

  .  شود مي
ي شود، يعني عالوه بر متغير نرخ يدرست مشخص نما) ۴(بنابراين اگر رابطه شماره 

تورم پايه مالياتي نيز وارد الگو شود، در آن صورت ضريب تورم متوسط طول وقفه در 
فرم تبعي مدل مورد نظر براي بررسي وقفه .وصول درآمد مالياتي را بيان خواهد کرد 

که در اين معادله عالمت مورد انتظار  اليات بر شرکت ها به صورت ذيل مي باشدمالياتي، م
٠β ١ منفي وβمثبت است .  

)٥(            iRGDPINFRTTAX εββα +++= )log()()log( 10  
RTTAX :؛درآمد مالياتي شرکتها در استان تهران به قيمت ثابت   

RGDP :؛توليد ناخالص داخلي استان تهران به قيمت ثابت   
INF :؛کننده در استان تهران ساس شاخص سطح عمومي قيمت مصرفنرخ تورم بر ا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Choudhry, N.N.; Collection Lags, Fiscal Revenue and Inflationary Financing, IMF Working Paper, No. 41, 

1991. 
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۶۰ دآتر رضا نجارزاده وحميد رضا زارع 

iε :باشد جمله خطا مي .  
 از مدل 1براي برآورد کشش قيمتي درآمد مالياتي شرکتها، طبق الگوي برگس و استيسرد

 داراي عالمت مثبت β1 وβοرود در اين معادله ضرايب  انتظار مي. ذيل استفاده شده است
 .دهد  کشش قيمتي درآمد مالياتي را نشان ميβ١. دباشن

iRGDPCPIaTTAX εββ +++= )log()log()log( 10         (6) 
TTAX :؛درآمد مالياتي شرکت ها در استان تهران به قيمت جاري  
RGDP :؛توليد ناخالص ملي استان تهران به قيمت ثابت   

CPI :؛شاخص قيمت مصرف کننده استان تهران   
iε :باشد ه خطا ميجمل .  

- ٨٠ آمارهاي سري زماني سالهاي زهاي مورد بررسي با استفاده ا بدين ترتيب مدل
  . مورد تخمين و برازش قرار گرفتند١٣۵٩
  

   تخمين و برآورد الگو-۵
   آزمون ايستايي متغيرها- ۵-١

اعتبار استفاده از روشهاي معمول اقتصادسنجي در مطالعات تجربي مبتني بر فرض 
هاي زماني اقتصاد آالن نامانا  از طرف ديگر اآثر سري. تغيرهاي مدل استمانايي م

هاي سري زماني الزم است نسبت به مانا بودن و يا  رو قبل از استفاده از داده از اين. باشند مي
براي اثبات مانا يا عدم مانايي متغيرهاي موجود در مدل از . عدم آن اطمينان حاصل گردد

  . استفاده شده است2ميم يافته ديكي فولر تع آزمون
هاي برآورد وقفه و  بدين منظور جهت اطالع از مانايي و يا عدم مانايي متغيرهاي مدل

کشش قيمتي درآمد مالياتي شرکتها در استان تهران، آليه متغيرهاي مورد نظر را بر اساس 
فولر  حد ديكيآزمون ريشه وا.  فولر تعميم يافته مورد بررسي قرار گرفته است-آزمون ديكي

دهنده نتايج آزمون   نشان١جدول . يافته براي آليه متغيرهاي موجود در مدل انجام گرديد تعميم 
  .باشد هاي مورد نظر مي  فولر تعميم يافته براي متغير-ديكي

 
   آزمون ديكي فولر تعميم يافته براي سطح متغيرهاي مورد مطالعه-١جدول 

مقدار بحراني در 
   درصد١٠سطح 

ر بحراني در مقدا
   درصد۵سطح 

مقدار بحراني 
 ١در سطح 
  درصد

 فولر -آماره ديكي
 تعميم يافته

 متغير

٢۶٧/٣- ۶۵٩/٣- ۵٠/۴- ٢٩۵/٢- RTTAX [1]* 

۶۶٠  -٠/٢۴/٨ -٣۵٧/٣ ١٠۴/٢- INF[1[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Burgess and Sticerd; Taxation and Development; Journal of Economic, 1993, PP. 762-830. 

2. Augmented Dickey-Fuller(ADF) 
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۶۱  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران 

- 
٢۶٧/٣- ۶۵٩/٣- ۵٠/۴- ۵١١/١-  RGDP[1[ 

٢۶٧/٣- ۶۵٩/٣- ۵٠/۴- ١۵٨٣/٠-  TTAX[1[ 

٢٧۶٢/٣- ۶٧۴۶/٣- 
۵٣۴٨/

۴- 
۵٨٠/٠-  CPI[1[ 

 اعداد داخل آروشه نشان دهنده وقفه بهينه براي رفع مشكل خود همبستگي در آزمون *
  . باشد  فولر تعميم يافته مي-ديكي

 فولر تعميم يافته -شود با توجه به اينكه قدر مطلق آماره ديكي طور آه مالحظه مي همان  
شود آه آليه  گيري مي ، پس چنين نتيجهباشد از مقادير بحراني براي آليه متغيرها کوچکتر مي

 مبني بر وجود ريشه واحد Hoباشند ، لذا فرضيه  متغيرهاي مورد مطالعه در سطح نامانا مي
 گيرد ييد قرار ميأي از درجه اطمينان مورد تيبين متغيرهاي موجود در سطح باال

ر تعميم يافته  فول-حال براي تشخيص درجه هم انباشتگي متغيرهاي موردنظر، آزمون ديكي
 . ارائه شده است٢نتايج اين آزمون در جدول . براي تفاضل مرتبه اول متغيرها انجام شده است

  مطالعه  آزمون ديكي فولر تعميم يافته براي تفاضل مرتبه اول متغيرهاي مورد-٢جدول 
مقدار بحراني 

  درصد١٠درسطح 

مقدار بحراني در
   درصد۵سطح 

مقدار بحراني در 
  د درص١سطح 

 فولر -آماره ديكي
 تعميم يافته

 متغير

۶٢۵/٩ -١۶٠/١- ۶٩ -٩٧/٢۶۶/٢- D(RTTAX) [1] * 
۶٢۶/٩ -١۶٧١ -٣/١۶/٣٠٩/٣ -٢-  D(INF)[1[ 
٢٧۶/٣- ۶٧۵/٣- ۵٣۴/۴- ٣۵١/۴-  D(RGDP)[1[ 
۶٢۵٩ -١/١۶٠٢/١- ۶٩۶٣٧ -٨/٢۶/٢-  D(TTAX)[1[ 
٢٨۵۶/٣- ۶٩٢/٣- ۵٧٣۴/۴- ۴۶٣/۴-  D(CPI)[1[ 

ل آروشه نشان دهنده وقفه بهينه براي رفع مشكل خود همبستگي در آزمون  اعداد داخ*
  . باشد  فولر تعميم يافته مي-ديكي

 فولر تعميم يافته براي تفاضل مرتبه اول متغير ها، نشانگر آن است -نتايج آزمون ديكي
 فولر باشند، چرا که قدر مطلق آماره ديکي گيري مانا مي بار تفاضل آه آليه متغيرها با يك

تعميم يافته براي تفاضل مرتبه اول کليه متغيرهاي موردنظر بزرگتر از مقادير بحراني 
گيريم آه آليه متغيرها هم انباشته از درجه  لذا نتيجه مي. باشد  درصد مي۵مربوطه در سطح 

  .باشند مي (I(1) (يك
 

  ) يوسيليوس-يوهانسون(انباشتگي  آزمون هم- ۵-٢
انباشتگي بين   چند متغيره ممكن است بيش از يك بردار همبا توجه به اينكه در مدل

 يوسيليوس –متغيرها وجود داشته باشد لذا به منظور تعيين بردار بهينه از روش يوهانسون 
 براي تعيين تعداد بردارهاي هم انباشتگي به ترتيب براي معادله ١استفاده شده و آزمون اثر
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۶۲ دآتر رضا نجارزاده وحميد رضا زارع 

انجام ) ۶معادله (قيمتي درآمد مالياتي شرکتها و کشش ) ۵معادله (وقفه مالياتي شرکتها 
  .گرفته است

در بررسي هم انباشتگي به روش فوق، ابتدا طول وقفه بهينه با استفاده از روش بردار 
مطابق اين . کار بردن معيار آکائيک و شوارتز تعيين شده استه  و با ب1خود رگرسيوني

 مالياتي شرکتها دو و براي معادله مربوط به معيارها، وقفه بهينه براي معادله مربوط به وقفه
  .باشد کشش قيمتي درآمد مالياتي شرکتها يک مي

از آنجا که ممکن است دوره جنگ بر فرآيند درآمد مشمول ماليات و وصول آن تأثير 
گذاشته باشد به منظور باال بردن اطمينان نتايج، آزمون هم انباشتگي براي معادله وقفه مالياتي 

ا در نظر گرفتن متغير مجازي جنگ تحميلي و بدون آن صورت گرفته است که شرکتها ب
  .نتايج آن به صورت زير مي باشد

 
   آزمون اثر براي معادله وقفه مالياتي شرکتها بدون در نظر گرفتن متغير مجازي جنگ-٣جدول

سطح بحراني 
٥% 

سطح بحراني 
١% 

 فرض صفر فرض مقابلآماره آزمون اثر

۴/۴٢ ۴/۴٢ ٨/۴۵ 1≥r 0=r 
٣/٢۵  ۴/٣٠ ۵/١٧ 2≥r 1≤r 
٣/١ ٢/١٢۶ ٣/۶ 3≥r 2≤r 
 

 دهد آه در سطح اطمينان نتايج آزمون اثر براي معادله وقفه مالياتي شرکتها نشان مي
. شود انباشتگي و يا بيشتر رد مي انباشتگي در مقابل يك بردار هم فرض عدم وجود هم% ٩۵

رد % ٩۵و % ٩٩انباشتگي در مقابل دو بردار در سطح اطمينان  ليکن فرض يك بردار هم
  .شود انباشتگي تأييد مي بنابراين مطابق آزمون اثر يک بردار هم. شود نمي

 
   وقفه مالياتي شرکتها با در نظر گرفتن متغير مجازي جنگ آزمون اثر براي معادله-٤جدول

سطح بحراني 
٥% 

سطح بحراني 
١% 

 فرض صفر فرض مقابلآماره آزمون اثر

٩/٣۴ ١/۴١ ۶/٣٩ 1≥r 0=r 
٩/١٩  ۶/٢۴ ٢/١٧ 2≥r 1≤r 
٩/١٢ ٢/٩ ۴/٣ 3≥r 2≤r  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Trace Test 

2. Vector Auto Regressive (VAR) 
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۶۳  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران 

شود که فرض عدم وجود هم انباشتگي در مقابل يک  با توجه به آزمون اثر مشخص مي
ليکن فرض وجود يک . شود  درصد رد مي٩۵انباشتگي يا بيشتر در سطح اطمينان  بردار هم

انباشتگي در مورد  ک بردار همپس وجود ي. شود بردار در مقابل دو بردار يا بيشتر رد نمي
  . شود ئيد ميأمعادله وقفه مالياتي شرکتها با در نظر گرفتن متغير مجازي جنگ ت

انباشتگي و صورت نرمال شده آنها براي معادله مربوط به وقفه  نتايج بردارهاي هم
  .باشد مالياتي شرکتها به صورت زير مي

ها براي معادله وقفه مالياتي بدون در نظر انباشتگي و نرمال شده آن بردارهاي هم: ۵جدول 
  گرفتن متغير مجازي جنگ

 متغير انباشتگي اول بردارهم بردارنرمال شده اول
١٨/٢ ١- LRTTAX 
٧٣/٠-  ۶/١ LRGDP 
١١/٢ ۶٢/۴- INF 
٠۶/١٣/٠ -٠ Trend 
٣/٢  -١٢۶  C 

تي با در نظر انباشتگي و نرمال شده آنها براي معادله وقفه ماليا بردارهاي هم: ٦جدول 
  گرفتن متغير مجازي جنگ

 متغير انباشتگي اول بردارهم بردارنرمال شده اول
٠٩/١ ١- LRTTAX 
٢/١- ۴/١ LRGDP 
٩/١ ٨/١- INF 
۴/٢/١٠  -٩  c 

با توجه به نتايج بردارهاي هم انباشتگي و صورت نرمال شده چون براي معادله مربوط 
اشتگي وجود دارد لذا نيازي به شناسايي نيست انب به وقفه مالياتي شرکتها يک بردار هم

بنابراين تخمين معادله مربوط به وقفه مالياتي شرکتها بدون لحاظ متغير مجازي جنگ و با 
  .لحاظ آن به صورت زير مي باشد

) ٧         (                  TRENDLRGDPINFLRTTAX 06073011212 /// ++−=   
)    ٨    (........................                       

LRGDPINFLRTTAX 218149 /// +−=   
 .باشد شود عالمت ضرايب تمام متغيرها مطابق انتظار مي گونه که مالحظه مي همان

  
آزمون اثر براي معادله کشش قيمتي درآمد مالياتي شرکتها با در نظر گرفتن متغير مجازي : ٧جدول
  جنگ
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۶۴ دآتر رضا نجارزاده وحميد رضا زارع 

آماره آزمون اثر %١ %٥  فرض صفر فرض مقابل
۴/۵۴ ٢/۴٧٣  ٧ 1≥r 0=r  

۶/٣۵  ٩/٢٩ ٧/٢٩ 2≥r 1≤r 
٢٠ ۴/١۵ ۵/١٣ 3≥r  2≤r 
۶/۶  ٧/۴  ١/۴  r>=4  R=<3 

 
ها بيانگر اين است آه در نتايج آزمون فوق براي معادله کشش قيمتي درآمد مالياتي شرکت

انباشتگي در مقابل يك بردار يا بيشتر رد  ، فرض عدم وجود هم%٩۵و % ٩٩سطح اطمينان 
. شود انباشتگي در مقابل سه بردار يا بيشتر رد نمي در صورتي آه فرض دو بردار هم. شود مي

  .شود انباشتگي تأييد مي لذا مطابق نتيجه اين آزمون وجود دو بردار هم
 

 قيمتي درآمد انباشتگي و نرمال شده آنها براي معادله کشش  بردارهاي هم-٨ل جدو
  مالياتي شرکتها

بردار نرمال 
 شده دوم

انباشتگي  بردارهم
 دوم

بردار نرمال شده 
 اول

انباشتگي  بردارهم
 اول

 متغير

٨ ١۵/١ ١ -٠۵/٠- LTTAX 
۶/١- ۴٩/١٠ ٣/١- ۶/١ LRGDP 
٧/٠- ۶٢٨/٠ -٨/١ ٠/٠ LCPI 
۵۴/٠ ۴۶/٠- ۴/۶-  ٩۶/٠ Duwar 
٨٣/١ -٩/١٩۶ ٣/۵۴  ١۴/٨  C 

با توجه به نتايج بردارهاي هم انباشتگي و صورت نرمال شده آنها دو بردار هم انباشتگي 
وجود دارد که با در نظر گرفتن مباني نظري و تجربي، عالئم مورد انتظار ضرايب براي 

شود و  ه عنوان بردار بهينه انتخاب ميمعادله کشش قيمتي درآمد مالياتي شرکتها بردار دوم ب
  . به صورت زير مي باشد1تخمين معادله مذکور

  )٠/٧            )٩LCPI + 1/6 LRGDP- 0/54 DUWAR +١٩٫٩  = LTTAX  
بر طبق مباني .  مي باشد١/٢برابر ) ٧(در معادله ) INF( ضريب متغير نرخ تورم 

توان  باشد، لذا اين چنين مي لياتي مينظري مدل ضريب اين متغير نشان دهنده وقفه ما
ماه ٢۵گيري نمود که طول وقفه مالياتي، ماليات بر درآمد شرکتها در استان تهران حدود  نتيجه

بر اين اساس از زمان تحقق درآمد مشمول ماليات به طور متوسط  .است) بيش از دو سال(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفاوت قابل مالحظه اي با عدم لحاظ آن نداشته و فقط منجر به بهبود نسبي مدل گرديده  ا لحاظ متغير مجازي جنگتخمين معادله ب .١
 .است
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۶۵  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران 

ها مربوط به  ز اين وقفهبخشي ا. کشد تا ماليات متعلقه وصول شود  ماه طول مي٢۵حدود 
  . است1هاي قانوني وقفه

دهد که  ديان مالياتي ميؤگذار فرصتهايي را به م ست که قانون امنظور از وقفه قانوني آن
در مدت زمان ) از زمان تحقق درآمد مشمول ماليات (ديان ماليات تعلق گرفته را ؤاگر م

به عبارت . ه غيرقانوني مي باشدبخشي ديگر وقف. معيني بپردازند مشمول جريمه نمي شوند
اي غير از وقفه قانوني پرداخت گردد اصطالحًا به آن وقفه  ديگر چنانچه ماليات متعلقه با وقفه

ديان مالياتي و مشکالت اجرايي ؤغير قانوني گفته مي شود که صرفًا نتيجه قصور و کوتاهي م
الوه برپرداخت اصل ماليات دي عؤدر اين صورت م. باشد ناشي از ساختار نظام مالياتي مي

  .گردد ملزم به پرداخت نوعي جريمه نيز مي
 در ١٣۵٩-١٣٨٠ با توجه به اينكه متوسط نرخ تورم ساالنه در استان تهران طي دوره 

 ماه فقط به اندازه ٢۵ارزش حال يك واحد ماليات بعد از تقريبًا . باشد درصد مي ٢٢حدود 
باشد آه   مقدار حداقل زيان مالياتي است و زماني ميضمن اينكه اين.  واحد خواهد بود٠/۶۵

  .2کشش قيمتي درآمد مالياتي شرکتها در حدود واحد باشد
 ماه ٢٠ سال يعني بيشتر از ٨/١برابر با ) ٨(معادله ) INF(ضريب متغير نرخ تورم 

ي زا طور که بيان شد تخمين ضرايب معادله مذکور با لحاظ نمودن متغير برون همان. باشد مي
با توجه به سهم باالي شرکتهاي دولتي در تأمين درآمد مالياتي . جنگ صورت گرفته است

شرکتها و از طرفي آاهش فعاليت آنها در دوران جنگ تحميلي و همچنين کاهش سود دهي به 
دليل تأمين نيازهاي ضروري جنگ ، درآمد مشمول ماليات کاهش يافته که اين امر در کاهش 

  . بوده استثرؤوقفه مالياتي م
 برآورد شده ٧/٠برابر با ) ٩(ضريب متغير لگاريتم سطح عمومي قيمتها در معادله 
ضريب مذآور اگرچه مثبت است . است که بيانگر کشش قيمتي درآمد مالياتي شرکتها مي باشد

باشد و نشان دهنده آن است که با افزايش يک درصد در سطح عمومي  اما کوچکتر از يک مي
به عبارت ديگر سيستم مالياتي در . هاي مالياتي به همان اندازه افزايش نيافته استقيمتها درآمد

 آه بيان گرديد در صورتي همان طوري. پذيري الزم برخوردار نيست مقابل تورم از انعطاف
آه کشش قيمتي درآمد مالياتي مساوي يا آمتر از واحد باشد و وقفه مالياتي طوالني باشد ، 

همچنين با تغيير يک واحد در متغير توليد . دهد تي حقيقي را آاهش ميتورم درآمد ماليا
.  واحد افزايش خواهند يافت۶/١ درآمد مالياتي شرکتها به قيمت ثابت ،ناخالص به قيمت ثابت

  . به عبارت ديگر با بسط و گسترش پايه مالياتي، درآمد مالياتي افزايش مي يابد
ت به توليد ناخالص داخلي حقيقي بدون متغير آشش درآمد مالياتي حقيقي شرکتها نسب

به عبارت ديگر . باشد  مي٢/١) ٨معادله( و با لحاظ نمودن آن ٧٣/٠) ٧معادله(مجازي جنگ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Legal lag 

3. [1/(1+0.22)2.1]= 0.65 
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۶۶ دآتر رضا نجارزاده وحميد رضا زارع 

يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي حقيقي، درآمدهاي مالياتي حقيقي را به ترتيب 
  .ه مالياتي است بيانگر پايRGDPدر اينجا . دهد  درصد افزايش مي٢/١ و ٧٣/٠

  
  جمع بندي و مالحظات

باشد که  يكي از مباحث آاربردي و اجرايي در نظام مالياتي، وقفه در وصول مالياتها مي
همچنين افزايش تورم . شود آمدهاي مالياتي محسوب مي به عنوان يك عامل منفي در ارزش در

در اين . اتها کاهش دهدممکن است درآمدهاي حقيقي مالياتي را به خاطر وقفه در وصول مالي
مطالعه با توجه به سهم باالي درآمد مالياتي شرکتها در استان تهران از مجموع درآمد مالياتي 

 طول وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان ،شرکتها و اهميت آن در تأمين منابع مالياتي دولت
ييرات قيمتها بررسي تهران مورد برازش قرار گرفته و حساسيت سيستم مالياتي نسبت به تغ

  .شد
ديان مالياتي در ؤوجود تنگناهاي موجود درقانون مالياتهاي مستقيم ، قصور و کوتاهي م

انجام تکاليف قانوني و مشکالت اجرايي ناشي از ساختار نظام مالياتي از مهمترين عوامل 
 به وقفه با توجه. باشند وجود وقفه در وصول درآمد مالياتي شرکتها و پايين بودن آشش مي

طوالني و عدم انعطاف پذيري نظام مالياتي نسبت به تغييرات سطح عمومي قيمتها و همچنين 
 شرايط براي کاهش درآمد حقيقي مالياتي شرکتها کامًال مهيا ،نرخ تورم باال در استان تهران

 دهد تواند درآمد حقيقي مالياتي را کاهش بوده و فرضيه تانزي مبني بر اينکه افزايش تورم مي
 ارزش فعلي يك واحد ، درصد٢٢و نرخ تورم   ماه٢۵با طول وقفه مالياتي . کامًال صادق است

 واحد ارزش خودش را از ٣۵/٠باشد آه در حدود   مي۶۵/٠ ماه به اندازه ٢۵ماليات بعد از 
باشد و زماني که  در ضمن مقدار ياد شده بيان آننده حداقل زيان مالياتي مي. دست خواهد داد

  . واحد فرض شودکشش
با توجه به اين نتايج موارد زير جهت آاهش وقفه درآمد مالياتي شرآتها در آوتاه مدت  

 :شوند توصيه مي
 قانون مالياتهاي ١١٠ماده ( کاهش مهلت مقرر براي تسليم اظهار نامه مالياتي -الف 

  ؛)مستقيم
دن روش تقسيط با و منطقي نمو.) م.م. ق١۶٧ماده ( کاهش مدت تقسيط بدهي مالياتي-ب 

   ؛هدف حفظ ارزش  درآمدهاي مالياتي
 تنظيم دستور العمل چگونگي استفاده از خدمات سازمان حسابرسي و حسابداران -ج 

سسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي در جهت تشخيص دقيق درآمد ؤرسمي و م
  ؛)يم قا نون ما لياتهاي مستق٢٧٢ماده (مشمول ماليات و کاهش دوره تشخيص 

 ايجاد هماهنگي با اداره کل ثبت شرکتها و مالکيتهاي صنعتي در جهت ثبت دقيق و -د 
  ؛) قانون مالياتهاي مستقيم١٨۴به منظور اجراي دقيق ماده (ديان مالياتي ؤروز مه ب
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۶۷  برآورد آشش و وقفه درآمد مالياتي شرآتها در استان تهران 

 قانون مالياتهاي مستقيم جهت استفاده از ١۶۶ و ١۶٣ تنظيم دستورالعمل اجرايي مواد -ه
  ؛اب و پيش پرداختمکانيزم علي الحس

  ؛ديان مالياتي اداره آل امور مالياتي شرآتهاؤ به روز نمودن اطالعات واحد ثبت م-و 
  ؛ مکانيزه نمودن سيستم مالياتي به منظور دسترسي به اطالعات آامل و شفاف-ز 
ديان مالياتي که از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري مي ؤ برخورد اصولي با م- ح 

  ؛اند سال آن را متوقف نمودهنمايند يا ار
پرونده هاي مالياتي جهت استفاده بهينه از توان   تدوين برنامه جامع رسيدگي به -ط 

 .تخصصي آادر تشخيص
از طرفي نتايج نشان داد که نظام مالياتي در مقابل تورم از انعطاف پذيري الزم 

يم و به منظور حفظ ارزش  قانون مالياتهاي مستق١٧۵با توجه به ماده . برخوردار نمي باشد
ها نياز به يک سيستم منطقي و علمي  درآمدهاي مالياتي و کاهش بي عدالتي ها و نابرابري

  .باشد تعديالت تورمي مي
با در نظر گرفتن مشكالت موجود در سيستم مالياتي فعلي، چه به لحاظ قانوني و چه به 

جهت رفع معضالت مزبور لحاظ ساير شرايط، همچنين ويژگيهاي اقتصادي ايران، در 
  . جايگزيني سيستم ماليات بر ارزش افزوده با سيستم موجود در بلندمدت پيشنهاد مي گردد
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