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 دهیچک

 ادارات در اتیمال وصول در تأخیر از یناش هاي انیز برآورد یبررس هدف با پژوهش نیا

 روش. است آمده در اجرا مرحله به تانزي اثر به توجه با اريیبخت و محال چهار استان یاتیمال

 یاتیمال ادارات هیکل شامل، آماري جامعه. است کاربردي هدف نظر از و یلیتحل-یقیپژوهش توص

جهت . بوده است 1392لغایت  1388سال 5 یزمان مقطع در اريیبخت و الچهارمح استان

وقفه مالیات بر کاهش ارزش واقعی  تأثیراز سه مدل تحقیق براي بررسی ها  گردآوري داده

کشش درآمدهاي اسمی مالیاتی و در ، کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی، مالیاتیهاي  درآمد

نتایج پژوهش نشان داد که . انجام شده است مالیاتی استانپایان برآورد میزان زیان ادارات امور 

 کشش. است ماه 14 اريیبخت و چهارمحال استان مالیاتی درهاي  متوسط طول وقفه درآمد

بر  ها قیمتن افزایش سطح عمومی یبنابرا )/ درصد71( مثبت است یاتیمال آمدهاي در یمتیق

 که دده می نشان را یاتیمال انیز درصد 22 حداقل مثبت دارد و تأثیردرآمدهاي اسمی مالیاتی 

 به توجه با. است شده برابر چهار رقم نیا 1391سال  تا 1388 سال از و داشته صعودي روند

 حال ارزش، است درصد 23 متوسط طور بهساالنه  تورم زانیم 1392 یال 1388 دوره یط نکهیا

ماه وقفه به  14متوسط بعد از  طور بهاري یبخت و چهارمحال استان در یاتیمالدرآمد  واحد کی

درصد از ارزش یک واحد درآمدهاي مالیاتی در اثر  22و در حقیقت حدود د. باش می 78/0اندازه 

  د. رو می ي مالیات از بینآور جمعتورم و وقفه 

اداره امور  ،اثر تانزي ،حقیقی مالیاتیهاي  درآمد ،کشش قیمتی ،وقفه مالیاتی :ها کلید واژه

  مالیاتی 
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  مقدمه - 1

هیچ ، ي قوام و پیشرفت نظام اقتصادي هر کشور استها هنظام مالیاتی از پای

از نظام مالیاتی نیست و این تر  سیاست و نظامی در سیستم اقتصادي پایدارتر و قدیمی

تا عالوه بر تسهیل پیشرفت با اقتصاد کشور نیز د. نظام باید متناسب با اقتصاد رشد یاب

 تداوم براي کارآمد مالیاتی نظام یک وجود اقتصاددانان نظر از رو این ازد. منطبق شو

 جهت در آمد کار ابزاري عنوان به مالیات چنین هم. است ضروریات از، دولت يها فعالیت

 اهداف مسیر در اقتصاد هدایت حتی و مالی و توزیعی از اعم اقتصادي؛ يها سیاست اجراي

 رفاه بهبود و اقتصادي رشد، اشتغال ادایج، اقتصادي تثبیت مانند اقتصادي کالن

یکی ، درآمدهاي مالیاتی در اقتصاد بسیاري از کشورهاي جهاند. آی می بشمار اجتماعی

جهت  مؤثرعنوان ابزار  به شمار رفته و بهها  مالی دولت تأمینین منابع تر مهماز 

 عنوان بهاهمیت درآمدهاي مالیاتی  با وجودد. شون می مالی محسوبهاي  يرگذا سیاست

متاسفانه این نوع درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار ، منابع بالقوه در آمدي دولت

  د. اقتصادي کشور ما دارا نیستن

د. باش می وقفه در وصول مالیات، یکی از مباحث کاربردي و اجرایی در نظام مالیاتی

 2و وصول مالیات 1اتبین زمان تحقق در آمد مشمول مالی تأخیروقفه مالیاتی به منزله 

از ، ها ل مالیاتصودر ومالیاتی ر مون امازشش ساکو چنین همو سرعت عمل د. باش می

  . ستامالیاتی م آیی نظاکارمهم ي ها شاخص

دي قتصاا هاي به فعالیتدهی جهت در لت دوقابل توجه و ه دبا توجه به نقش گستر

ست که وري اضر، رخلی کشوادتولید ناخالص در  ها استانهمه نقش عمده و جتماعی و ا

تا د گیرار سی قرربرو بحث رد وحقیقی مالیاتی مي اهآمدل درصووبحث چگونگی 

ر موعد مقردر مالیاتی هاي آمددرکه دد گرح صالي امالیاتی به نحوم نظان آس ساابر

  . )50: 1385، دد (نجارزاده و زارعگرمین لت تأدوعمومی ت ئه بهتر خدمااي ارابر

ل صودر و خیرأتاز ناشی ي ها زیان بینی پیشآورد مدل برر دارد به این تحقیق در نظ

لذا در ادامه به بیان د. ت در ادارات مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري بپردازمالیا

متغیرهاي ، روش تحقیق، فرضیات و اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، مسئله تحقیق

  . شده است قلمرو تحقیق و تعریف واژگان تحقیق پرداخته، تحقیق

  

 

1- Taxable event 
2- Tax collection 
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  مبانی نظري تحقیق -2

  1مالیات

 از منظور پرداخت بخشی به که افراد ثروت یا آمد در از قسمتی از است عبارت مالیات

 قانون موجب به کشور سیاسی و و اقتصادي اجتماعی منافع حفظ و  می عمو يها ههزین

 خدمات ارایه و و قوام جامعه دوام دیگر براي عبارت به شود می دولت وصول وسیله به

 بهاي خود مکلفند پرداخت توان به توجه با جامعه افراد از هر یک دولت توسط اجتماعی

، (شهسواریان و شعبانی بپردازند دولت به مالیات عنوان به را خدمات این از قسمتی

1387 :3( .  

  

  2وقفه مالیاتی

ت مالیال صوت و ومالیال آمد مشمودرتحقق ن مازقفه مالیاتی به منزله تأخیر بین و

ل صودر ومالیاتی ر مون امازشش ساکو چنین همو سرعت عمل ت مالیا. می باشد

  . )50: 1385، (نجارزاده و زارعست امالیاتی م آیی نظاکارمهم ي ها شاخصاز ، ها تمالیا

  

   3فرار مالیاتی

غیرقانونی براي پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن  هرگونه تالش، فرار مالیاتی 

فرار مالیاتی ، منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ت الزم در مورد عواید واطالعا

، در فرار مالیاتی. یکسان استها  براي انواع مالیات، فرار مالیاتی تعریف. شود می خوانده

در اجراي فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذي ، فعالیت با قوانین به رغم تطبیق

  . )42: 1391، (حسنی و همکاران شود می نادیده گرفته ربط تعمداً

  

  فرهنگ مالیاتی 

افراد در قبال نظام     العمل بینش و عکس، از طرز تلقیاي  همجموع، فرهنگ مالیاتی

، اجتماعیي ها ارزش، ها   آرمان، برداشت، بینش، به عبارت دیگر طرز تلقی . مالیاتی است

هستند که فرهنگ مالیاتی را    ه عواملیاز جمل، و آگاهی تحصیالتمیزان  قوانین جاري و 

  . )14: 1386، (ثاقب فرد دهند می شکل

  

 

1- Tax 
2- Tax Break 
3- Tax evasion 
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 زاي وصول مالیات زا و برون فرآیندهاي مؤثر درون

شناسایی و تحلیل فرآیندهاي مؤثر در آن نظام ، براي بررسی یک نظام مالیاتی

توان این  یاي که م زا از اهمیت خاصی برخوردار است به گونه زا و برون صورت درون به

مستقیم بر میزان وصولی غیر مستقیم و طور بهعوامل درونی و برونی که  فرآیند را در

این متغیرهاست که فرآیندهاي  هاي تأثیراز ، مالیات مؤثر است تعریف کرد از این رو

طور کلی بسیاري از  بهد. نگیر می مطلوب یا نامطلوب در چرخه اخذ مالیات شکل

این پیچیدگی د. نکن می ر ارتباطی پیچیده نسبت به هم عملگذار دتأثیرمتغیرهاي 

هدایت و ، د که به سادگی و به راحتی قابل شناساییکن می ایجاد فرآیندهاي خاصی را 

ها قرار دارد و  این پیچیدگی اي از نظام مالیاتی کشور ما نیز در هاله .اصالح نیست

فرهنگی ، اقتصادي، متعدد اجتماعیزاي آن به عوامل  زا و برون درون  شناسایی متغیرهاي

اي از زمان که  به ویژه در برهه .که نیازمند تأمل بیشتري است گردد میو رفتاري بر

اي  اقتصاد کشور در حال گذار اقتصادي است و مالیات از جایگاه و اهمیت خاص و ویژه

  .در برون رفت از اتکاي به درآمدهاي نفتی برخوردار است

مهم ، حات منظور تسریع در اصال مالیاتی و فرآیندهاي آن به در نتیجه شناخت نظام

  .)41: 1391، و ضروري خواهد بود (حسنی و همکاران

  

  زا در وصول مالیات عوامل مؤثر برون -الف  

ها  این افزایش اي که  هدف نظام مالیاتی افزایش درآمدهاي مالیاتی است به گونه

تسهیل روندها و تسریع امور مربوط به ، ین رواز اد. گرایی مالیاتی برون سمت عدالت به

مالیاتی  و فرآیندها و داشتن تعاریف دقیق از مؤدي و مأمور ها روشاخذ مالیات و اصالح 

این هدف  تواند ما را براي رسیدن به  گذار میتأثیربندي و شناسایی متغیرهاي  و طبقه

به  توجهه باید با بلک، پذیر نیست اصالح هم به یکباره امکاند. اساسی کمک کن

مدت حاصل  هاي کوتاه اجتماعی و فرهنگی در چند دوره از برنامه، هاي اقتصادي توانایی

، این راستا در د. نظام و ساختار اخذ مالیات دگرگون شو، ها شکل این دوره شود تا در

این امکان را به ما خواهد داد تا نظام ، هاي نو تغییر متغیرهاي اساسی و فرآیندسازي

  الیاتی پویایی ایجاد کنیمم

  زا در وصول مالیات عوامل مؤثر درون - ب 

بندي مالیات از طریق قوانین جاري  همان گونه که پیش از این یادآور شدیم نظام

در د. شو هاي مالیاتی تعریف می نظام مالیاتی بر پایه، این بین شود و در کشور تعیین می
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دو شاهرگ حیاتی  عنوان بهی وجود دارد که کشور ما دو نوع پایه مالیاتی به صورت کل

د این دو کن می آوري درآمدهاي مالیاتی کشور را تعیین و جمع، مالیاتی در نظام مالیاتی

این  هر کدام از .ي مستقیم و غیرمستقیمها مالیات: اند از که ذکر شد عبارت گونه همان

به ویژه در گستره د. نهاي خاص خود برخوردار هاي مالیاتی از اهمیت و پیچیدگی پایه

ي مالی براي دولت از اهمیت ها سیاستکارگیري ابزار  این دو مفهوم در ایجاد و به اقتصاد 

  .)42: 1391، (حسنی و همکاران هستند باالیی برخوردار 

  

 عوامل تعیین میزان مالیات

  1مبناي مالیات (پایه مالیاتی) - 1

یا دارایی است که درآمد  چون همعامل متغیر یا هر مفهوم دیگري ، مبناي مالیات

  . شود میطبق قانون بر آن مالیات وضع 

 
  2نرخ مالیات -2

ي مالیاتی است که مبناي محاسبات مالیات مورد  درصدي از مبناي مالیات یا پایه

ي اخذ مالیات را با توجه  به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا اندازه، دگیر می نظر قرار

انواع د. ده می در مبناي مورد نظر نشان ها دولتهاي مالیاتی  نامه به قوانین و آیین

  : محاسبه نرخ مالیات به شرح ذیل است

همیشه ، نرخی که بدون توجه به تغییرات مبناي مالیات: 3نرخ مالیات تناسبی

  .ثابت است

برعکس نرخ تناسبی با افزایش مالیات مقدارش افزایش : 4نرخ مالیات تصاعدي

  .لزوماً متناسب با افزایش مبناي مالیات نیستیابد که  می

از نرخ مالیات کاسته ، شود میتر  هرچه مبناي مالیات وسیع: 5نرخ مالیات تنازلی

 . شود می

 مبلغ مالیات - 3 

 دگرد می د و از مؤدیان وصولگیر می مبلغی که برمبناهاي مختلف تعلق

هاي بخش  ه به نیازها و هزینهبا توج ها مالیاتطورمعمول در هر کشور تعیین میزان  به

  

 

1- The tax base (tax base) 
2- The tax rate 
3- Proportional tax rate 
4- Progressive tax rate 
5- Tax rate compromises made 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


506         هاي مالی و مالیاتی ایران همایش سیاست نهمینمجموعه مقاالت 

  

، (شهسواریان و همکارد. گیر می هاي دولت صورت عمومی و فواید حاصل از اجراي برنامه

1387 :4( 

هاي منابع  آن با هزینه مقایسه هزینه، ها مالیاتعوامل دیگر تعیین میزان و حد  از

درحال توسعه با  اغلب کشورهاي. اعم از داخلی و خارجی است ها وام قبیل غیرمالیاتی از

ي اقتصادي و اجتماعی ها ساختهاي ساالنه و مشکالت مالی در زیر  کسري بودجه

ي طبیعی و بدیهی مقابله با این ها راه افزایش درآمدهاي مالیاتی یکی از، مواجهند

 .مشکل است

  : کی از صور زیر قابل حصول استی ههرگونه افزایش در درآمدهاي مالیاتی ب

  ي موجود و جاريها تمالیاافزایش نرخ  -

و  ها معافیت  ي موجود و جاري ازطریق حذفها مالیاتافزایش مبناي  -

  ها بخشودگی

 .)1385: 25، حیرانی و همکاران(د. برقراري مالیات جدی -

 

  مالیاتی و مالیات در مکاتب اقتصاديي ها نرخ

د هر کس چندرآمد  به این معنی که ازد. طرفدار مالیات متناسب بو، 1آدام اسمیت

اسمیت مالیاتی را عادالنه میدانست که در مورد همه د. مالیات وصول شو عنوان بهدرصد 

هر قدر ، ر مالیات تصاعدي. دنرخ تصاعدي است، نرخ دیگرد. درآمدها یکسان اعمال شو

مالیات  عنوان بهسهم بیشتري از آن نسبت به طبقه ما قبل ، افزایش یابددرآمد  میزان

 ه این معنی که با افزایش. بنرخ تنازلی است، بل نرخ تصاعدينقطه مقا. شود می وصول

الفر نیز به نرخ بهینه مالیات قائل است و معتقد د. شو میتر  آهنگ رشد نرخ مالیمدرآمد 

مالیاتی تنزل خواهد درآمد  کل، است هرگاه نرخ مالیات بردرآمد بیش از حد باال برود

 شود میآوري ن مالیاتی جمع گونه هیچ ستصفر درصد ادرآمد  وقتی نرخ مالیات برد. کر

بین این د. آوري نخواهد ش باشد باز مالیاتی جمع صدردصددرآمد  ولی اگر نرخ مالیات بر

درآمد  ،پردازند و در یک نرخ معین شوند و مالیات می میدرآمد  دو حالت افراد صاحب

یک جزء مهم ابزار  عنوان به  مالیات  از آنجا که مقولهد. خود خواهد بو مالیاتی در حداکثر

الزم است تا براي اعمال ، آید می اجتماعی به حساب، ري اقتصاديگذا تسیاس

هاي گوناگون فکري  اصول و نظریاتی از سوي اندیشمندان نحله، ي مالیاتیها سیاست

  

 

1- Adam Smith 
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هاي مالیاتی فراخور شرایط اقتصادي و اجتماعی خود از آنها بهره  تعریف شود تا نظام

بحث اصول و نظریات مالیاتی یکی از موارد بنیادین مطالعات مالیاتی ، روياز این د. برن

د. بسیار مهم تلقی شو ها مالیاتتواند در چارچوب اهداف باز توزیعی  است که می

  .)1391: 44، کردبچه(

 

  ها  اصول مالیاتی از نظر کالسیک –الف 

اصول چهارگانه  نابراین. بترین اقتصاددان مکتب کالسیک است آدام اسمیت معروف

اصل اول از دید او د. آی اصول مالیاتی مورد نظر مکتب کالسیک به حساب می عنوان بهاو 

بار مالیات باید به صورت عادالنه بین ، ر اساس این اصل. باصل عدالت و برابري است

وي مالیات تناسبی د. مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دار

. است ها مالیاتمعین و مشخص بودن ، اصل دوم دکن می مالیاتی عادالنه تلقی نوانع بهرا 

زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص ، مآخذ، ر اساس این اصل باید مبلغب

کسب رضایت نسبی افراد و ، بر اساس این اصل .اصل سهولت است، باشد اصل سوم

و  ظر است و تنظیم شرایط جهت پرداختتسهیالت مختلف براي پرداخت مالیات مدن

طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار امکان پذیر باشد اصل اخر به صرفه جویی 

و هزینه  ي مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آیدآور جمعدر د. برمی گرد

  )21: 1391، (حسنی و همکاراند. تقلیل یاب آوري آن به حداقل جمع

  

  ها   نظام مالیاتی مطلوب از دید کالسیکاصول  - 1 جدول

 ها   اصول نظام مالیاتی مطلوب از دید کالسیک

  توزیع عادالنه بار مالیاتی                 اصل عدالت -

  ها مالیاتساخت دهی روشن        اصل مشخص بودن -

  ایجاد شرایط رضایت افراد در اخذ مالیات               اصل سهولت - 

 بهینه سازي سیستم مالیاتی         فه جوییاصل صر - 

  ها  اصول مالیاتی از دید کینزین -ب

  : اعتقاد به اصول زیر دارند ها مالیاتآنها در مورد 
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  1اصل شخصی ساختن مالیات –1

، مبناي محاسبهدرآمد  هنگام تعیین و دریافت مالیات عالوه بر، بر اساس این اصل

و وضعیت اجتماعی نیز مالك درآمد  نظر تحصیلوضع شخصی مالیات دهنده از نقطه 

از د. حاصل از سرمایه تفاوت داردرآمد  حاصل از کار بادرآمد  مثال عنوان ه. بعمل است

رنج و ، آورد می دست بهخود را از راه زحمت فیزیکی و یا فکري درآمد  آنجا که گروه اول

د. د دارکن می سبحاصل از سرمایه کدرآمد  مشقت بیشتري نسبت به گروه دوم که

، بر اساس این اصلد. هنگام پرداخت مالیات باید فداکاري بیشتري به خرج ده، بنابراین

  د. باید وضعیت کاري و اجتماعی فرد مالیات دهنده مورد توجه قرار گیر

  2اصل دخالت – 2

ي اقتصادي و ها فعالیتدولت باید جهت ارشاد و ، به عقیده کینز و پیروان او

دولت باید جهت ، مثال عنوان بهد. طرف باشن بی ها مالیاتلت کند و نباید اجتماعی دخا

تورم را ، مالی انقباضی استفاده کرده و با افزایش نرخ مالیاتی ها سیاستمبارزه با تورم از 

  .)21: 1391، (حسنی و همکاراند. بکاه

  3اصل مطلوبیت درآمد –3

بیشتر از مطلوبیت درآمد  کم براي افراددرآمد  مطلوبیت نهایی هر واحد پول یا

هر دو درآمد  نابراین اگر به نسبت برابر از. باستدرآمد  براي افراد پردرآمد  نهایی پول یا

دهند و این  مقدار مطلوبیت بیشتري از دست میدرآمد  افراد کم، گروه مالیات اخذ شود

ت اخذ براي حل مشکل فوق باید براساس نرخ تصاعدي مالیا .موضوع عادالنه نیست

  .)21: 1391، (حسنی و همکاراند. شو

  

  ها اصول نظام مالیاتی مطلوب از دید کنزین - 2جدول 

 ها کنزین دید از مطلوب مالیاتی نظام اصول

  مالیاتی مختلف هاي پایه بین تفاوت و یمالیات بار عادالنه توزیع  مالیات ساختن شخصی اصل -

  اجتماعی تأمین و رفاهی نظام تقویت                         دخالت اصل -

 مصرف بر مالیات کاهش ودرآمد  عادالنه توزیع              درآمد مطلوبیت اصل -

  

 

1- The person making the tax 
2- The principle involved 
3- The principle of utility revenue 
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  ي جدید به اصول مالیاتیها نگرش -ج 

زا به سمت اقتصادهاي  آوري اطالعات و حرکت اقتصادهاي درون با گسترش نظام فن

یکی از  عنوان بهامروزه  ها مالیاتد. ان نیز دچار تغییر و تحول شده ها مالیات، جهانی شده

ي ها ویژگیاند و بجز آثار اقتصادي واجد  هاي انتخاباتی تبدیل شده ارکان اصلی نظام

هاي  که اصول مندرج در بیانیه  هرچندد. ان سیاسی و اطالعاتی فراوان شده، اجتماعی

لیاتی با آن سامان هاي ما ها و تئوري کنز هم چنان رواج دارد و بسیاري از نظام کالسیک

المللی و مسائلی که در اجراي  لیکن بر اساس نیازهاي روز و برخی تعامالت بین، اند یافته

افزوده شده  ها مالیاتبرخی اصول جدید به اصول قبلی ، دکن می سیستم مالیاتی بروز

 .است

  

   1اصل تشخیص محل خرج –1

د. لیات پردازان مشخص باشباید براي ما ها مالیاتمحل خرج و مصرف ، بر این اساس

پذیرد و  این اصل یک کارکرد مهم توزیعی درون خود دارد که نظارت مردمی را می

 کارشناسان اعتقاد دارند، البتهد. ده را به سمت کاهش نابرابري سوق می ها مالیاتعموماً 

  د. ي محلی و عوارض کاربرد دارها مالیاتاین اصل بیشتر جهت 

  

   2اوطلبانه مالیاتیاصل سهولت تمکین د –2

کیفیت تشکیالت  .ي اجرایی و عملیاتی استها روشاین اصل بیشتر ناظر بر   

هاي مالیات  کارکرد چنین همي و توسعه بخش خصوصی و گذار همالیاتی برفضاي سرمای

  .مؤثر است

ي ها مالیاتنظام مالیاتی باید به سمتی برود که سرعت تمکین (پذیرش) داوطلبانه 

عبارت است از قبول ، تمکین مالیاتید. ده ایش خود اظهاري را گسترش تشخیصی و افز

و ترتیب پرداخت داوطلبانه مالیات قانونی ابزاري یا تشخیص شده در یک تشکیالت 

میزان درآمدهاي ، بیشتري روبرو شود مالیاتی به هر اندازه که سیستم مالیاتی با تمکین

اقتصادي چون نسبت مالیات به تولید  ي کالنها شاخصوصولی بخش مالیاتی افزایش و 

بینی  پیش مالیاتیدرآمد  مالیاتی واقعی بهدرآمد  ناخالص تولید داخلی (افزایش) نسبت

  

 

1- The diagnosis of spending 
2- Ease of voluntary tax compliance 
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با کاهش شکاف مالیاتی بین طبقات  شده در بودجه (افزایش) خواهد یافت و از طرفی

  .)21: 1391، (حسنی و همکاراند. یاب می بهبوددرآمد  توزیع، مختلف درآمدي

  

   1اصل مشارکت – 3

گسترش نهادهاي مدنی و در اختیار داشتن بخش اعظم ثروت ملی توسط بخش 

وصول مالیات ، خصوصی باعث شده که بدون مشارکت نهادهاي مدنی و عموم مردم

و نمایندگان صنوف و نهادهاي  ها تشکل از بسیاري، از این رويد. قانونی امکان پذیر نباش

تعیین ضرائب مالیاتی با دستگاه مالیاتی هم ، ي وصول نحوه، مدنی در مورد اصالح قانون

چون این .شکل قانونمند به خود گرفته است ند که این مشارکتکن می کاري و مشارکت

بخشد و موجبات ارتقاء فرهنگ  کیفیت وصول درآمدهاي مالیاتی را بهبود می، اصل

توان نتیجه گرفت که در  مید؛ کن می مالیاتی و به تبع آن درآمدهاي مالیاتی را فراهم

  .)1391: 44، کردبچه(د. توزیع مجدد درآمدها نقشی مهم دار

  

 پیشینه تحقیق -4

  حقیقات داخلیت

ل مل موثرمداسی عوربردر تحقیقی با عنوان ، )1391نصر اصفهانی و همکاران ( -1

بررسی  به، مالیاتین شناسارکان و یادمؤه یدگااز د، پستلمدل  سساامالیاتی بر ار بر فر

به دنبال این تحقیق ر این . دت پرداخته استخت مالیاداپرن از یادمل مؤثر بر مؤاعو

محیطی که و قانونی ، یکیژتکنولو، جتماعیا، ديقتصاا، مل سیاسیایا عوآکه هستند 

تا چه ، ستاپستل از برگرفته و نی ومحیط بیره هنددمل تشکیل اعواز جتماعی» ا«ل مد

تعیین حجم نمونه هر جامعه اي ین برابنابرد. دار تأثیرت مالیااز ن یادمؤار بر فرازه ندا

در کان شناسارحجم نمونه کادر ، کهه شدده ستفاان اکوکرل فرموري از ماآ، نهایت

ین تحقیق انتایج  .ندا همدآست دبه ر نف 198مشاغل مؤدیان و نفر  87تشخیص مالیاتی 

بیشترین تأثیر دي قتصاو ال سیاسی ماعو، مشاغلن یادنقطه نظر مؤاز ، هد کهن میدنشا

مل اعو، تشخیصدر کان شناسارنظر کاز . استاشته را داعامل محیطی کمترین تأثیر و 

  .استشته را داکمترین تأثیر محیطی عامل و قانونی بیشترین تأثیر دي و قتصاا، سیاسی

  

 

1- The participation 
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و تورم ، ي مالیاتآور جمعهاي  با عنوان وقفهاي  ه) در مقال1380(، تقی پور -2

ي مالیات و تورم بر آور جمعهاي  وقفه تأثیردرآمدهاي مالیاتی حقیقی دولت به بررسی 

نتایج حاکی آن است که ت. درآمدهاي مالیاتی حقیقی دولت در ایران پرداخته اس

ماه برآورد شده است  16ي براي کل مالیات در ایران حدود آور جمعهاي  متوسط وقفه

  .ر روي درآمدهاي مالیاتی گذاشته استقابل توجهی ب تأثیرکه این وقفه 

 تأخیردر پژوهشی با عنوان حکم فقهی جریمه ، )1390قائینی و احمدي ( -3

یکی از منابع  عنوان بهبه بررسی مالیات ، پرداخت مالیات از منظر شرع مقدس اسالم

اتوجه به وجود انگیزه . باز جمله حکومت اسالمی اشاره کرده استها  مالی مهم دولت

انواع ضمانت اجرایی در نظامهاي ، ناب از پرداخت مالیات براي برخی از مؤدیاناجت

پرداخت مالیات  تأخیرجریمه  ها ضمانتز جمله این . امالیاتی پیش بینی شده است

، ر این مقاله با پیش فرض مشروعیت اصل مالیات. داست تأخیرمتناسب با مدت 

جداي از مشروعیت .رد بحث استپرداخت مالیات مو تأخیرمشروعیت اعمال جریمه 

مشابهت جدي این نوع جریمه با دیرکرد ِدین به خاطر رباي امهالی و ممنوعیت ، جریمه

ر این مقاله ضمن تبیین مبانی حرمت رباي امهالی و بیان اقسام ربا و . دآن محتمل است

 نسبت به حکم تأخیرهاي  انحاي تکلیف به پرداخت مالیات و ذکر صور مختلف جریمه

ه عالوه ضمن توجه به اصل والیت حاکم . بشرعی هر یک از آنها بحث شده است

نحوه والیت حاکم اسالمی وحدود آن مورد ، متناسب با مسئله، پیش فرض عنوان به

 .اشاره قرار گرفته است

آمد درقفه با عنوان برآورد کشش و واي  هدر مقال، )1385نجارزاده و زارع ( -4

نرخ بر درآمدهاي حقیقی مالیاتی  تأثیران به بررسی تهرن تاسدر ا ها کتشرمالیاتی 

آمد دربر ت مالیال صودر وناپذیر ب جتنااقفه و وباال رم توخ جه به نرتوبا د. پرداختن

یک مشکل ان عنو بهدر کشور حقیقی مالیاتی هاي آمدکاهش در، انیردر ا ها کتشر

سهم باالیی که آنجایی ز ا .باشدح میمطراي  ههاي بودجآمددر مینتأجه دبودر ساسی ا

ه دستفاامطالعه حاضر با در ، ا کندتحقق پیدان تهرن ستادر ا ها کتشرآمد مالیاتی از در

آمد مالیاتی دربا ط تبادر ارقفه مالیاتی ل و) طو1380- 1359سالیانه (هاي  هاز داد

حساسیت سیستم مالیاتی نسبت به و گرفت ار قرازش بررد موان تهرن ستادر اشرکتها 

سی ربرر به منظو چنین م. هسی شدربرن ستااین در اها  تسطح عمومی قیمات تغیر

به نتایج که ه شده دستفاس ایوسیلیو-ن نسوهایواز روش قفه مالیاتی ل وطوکشش و 

هاي آمددرقیمتی ماه و کشش  25ود قفه مالیاتی حدل وطود ده می نست آمده نشاد
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ر و قصو، مستقیمي ها مالیاتن قانود در جوموهاي تنگناد جوو.است 7/0با بر امالیاتی بر

مل این عوتر مهم ازیی اجرت امشکالو تکالیف قانونی م نجادر امالیاتی ن یادمؤکوتاهی 

 ها کتشرآمد حقیقی مالیاتی در، رمتوخ نرا لذ.می باشنددن کشش پایین بوو قفه وز وبر

  .ستاه را کاهش داد

: شکافی اصالح نظام مالیاتی کشوربا عنوان کالبد اي  ه) در مقال1392عسکري ( -5

ر این مقاله پس از . دها و عملکرد نظام مالیاتی به بررسی پرداخته است برنامه، ها چالش

ي آن براساس ارکان سه گانه به بررسی ها چالشبررسی کارکردهاي مالیات در کشور و 

ظام مالیاتی هاي آتی براي توسعه ن ي اخیر و برنامهها سالگرفته در  اهم اقدامات صورت

بازنگري قوانین و ، افزوده وسعه و تکمیل نظام مالیات برارزش. تکشور پرداخته شده است

اجراي طرح جامع مالیاتی و اصالح و تکمیل نیروي انسانی از محورهاي ، مقررات مالیاتی

صالح ساختار اقتصاد کالن کشور از حیث نحوه انجام . ااصلی تحول نظام مالیاتی است

کردن) بخش  ي شرکتی و توسعه کیفی (مدرنیزهها فعالیتتوسعه ، ي اقتصاديها فعالیت

ي ها محدودیترفع ، هاي غیرضرور هاي مالیاتی و حذف معافیت گسترش پایه، خدمات

اجرایی و قضایی براي ، اتخاذ تمام تدابیر قانونی، نیروي انسانی تأمین، اي سازمان بودجه

هاي آتی براي توسعه نظام مالیاتی کشور  نامهمواجهه با اقتصاد زیرزمینی از اهم بر

 . شود می قلمداد

در پایان نامه خود با عنوان بررسی موانع نهادي وصول ، )1388(، حیرانی - 6

و موانع نظام  ها محدودیت، مستقیم در ایران به بررسی شناخت مشکالتي ها مالیات

و مؤدیان اخت رفتار شن، ي مسقیمها مالیاتمالیاتی کشور به ویژه در زمینه وصول 

بر کارایی نظام مالیاتی و  مؤثرشناخت عوامل ، ماموران مالیاتی به لحاظ اقتصادي

ر اقتصادهاي . دشناخت نحوه تشخیص مالیات مستقیم در ایران پرداخته است چنین هم

زیادي هاي  انجام این وظایف هزینهد. وظایف مختلفی به عهده دارن ها دولتامروز جهان 

افتگی کشورشان منابع مختلفی براي ی هبا توجه به درجه توسع ها دولت، دگیر می را در بر

در کشورهاي  ها دولتمخارج  تأمینین منبع تر مهم، این مخارج در اختیار دارند تأمین

اما متاسفانه در کشورهاي در حال توسعه به علت ضعف د. باش می ها مالیاتافته ی هتوسع

به  تر کم، ان به منابع طبیعی و فروش این منابعمالی و دسترسی آس تأمینمنبع 

روش پژوهش تحلیلی بوده اطالعات مورد نیاز از دو د. ان هدرآمدهاي مالیاتی توجه کرد

ي شده که به روش اسنادي اطالعات از طریق آور جمعروش اسنادي و غیر اسنادي 

د که ده می تایج نشان. نمحدود و تجربیات شخصی گردآوري شده استهاي  مصاحبه
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ي مستقیم جاري و عدم ضمانت اجراي آن موجب شده است ها مالیاتضعف در قوانین 

رویه از پرداخت  بی يها معافیتي اقتصادي به علت ها فعالیتکه بخش عظیمی از 

هاي  ضعف پایهد. باش می مالیاتی ضعیفهاي  به این علت پایه، مالیات معاف گردند

 ئفی به مودیانی که داراي پرونده مالیاتیمالیاتی باعث شده که دولت فشار مضا

ي اقتصادي زیر زمینی و در ها فعالیتکه این خود نیز موجب تشدید د. بیاور، ندباش می

 د. گرد می نهایت کاهش درآمدهاي مالیاتی

  

 تحقیقات خارجی 

»که دیدگاهی بازنگرانه: نظریه فرار مالیاتی« ان عنواي با مقاله در ، 2004، 1بیدا -1

شته ص داختصاآن ابر وارد ، یگردات دنتقااپاسخ به و مالیاتی ارد ستاندل ادیل مدبه تع

مالیاتی تشریح ار فرل با مدت آن را مناسباح و مطررا بهینه ت مسئله مالیار با، ستا

رد موي هادنی سووزحاصل جمع ان به عنور این مقاله تابع رفاه اجتماعی را . دکند می

  .کند می ارد واردستاندل امددر مالیاتی ن یاارفرر نتظاا

یک : با مالیات بنزین و نوسانات درآمداي  هدر مقال، 2013، 2مادوویتز و نووان -2

مختلف از مالیات غیر هاي  برنامه به کالیفرنیا به بررسی چگونگی استفاده از ترکیب

نوسانات قیمت سوخت خرده  تأثیرموتور تحت ي ها سوختمستقیم و فروش مالیات بر 

دو ویژگی از بازار بنزین و گازوئیل را انتخاب و د. ان هی و درآمدهاي مالیاتی پرداختفروش

تقاضا براي ، وم. دقیمت بسیار فرار است، ول. امالیات یک مشکل منحصر به فرد است

سوخت در طول زمان هاي  هزینه، ر نتیجه. دموتور بسیار کم کشش استي ها سوخت

کالیفرنیا به تصویب ، 2010ژوئیه  1ر تاریخ . دتمتفاوت اساي  هطور قابل مالحظ به

افزایش مالیات غیر مستقیم و کاهش مالیات بر ، "تعویض مالیات گاز"، مجمع بیل

مبادله خنثی شد درآمد  ر حالی که انگیزه اولیه پشت. دفروش در خرید بنزین پرداخت

جسته که این تغییر بر، در داخل بودجه خود را تر بیشو دولت به ارائه با انعطاف پذیري 

 ي راتر بیشد که مزایاي ده می نتایج نشاند. داراي دو منافع بالقوه نادیده گرفته ش

کامل  طور بهبا فراتر رفتن از مبادله مالیاتی و حذف مالیات بر فروش بنزین  توان می

 د. دست آور به

ر با انجام تحقیقی تحت عنوان کسري بودجه حقیقی و اث، )2010( 3کاردوسو -3

. تورم بر کسري بودجه و وقفه مالیاتی در برزیل پرداخته است تأثیرپاتینکین به تشریح 
  

 

1- Abyd 
2- Madvvytz and Nvvan 
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کشش ، گذاري اثر تانزي به عواملی از قبیل وقفه مالیاتی تأثیراساس این تحقیق شدت رب

به دلیل عدم د. معوقه بستگی داري ها مالیاتو شاخص بندي ، قیمتی در آمد مالیاتی

طوالنی بودن وقفه وصول و پایین بودن کشش قیمتی ، کارایی سیستم مالیاتی

منفی تورم بر درآمدهاي حقیقی مالیاتی و در نتیجه تشدید  تأثیردرآمدهاي مالیاتی 

 .انتظار داشت توان می کسري بودجه را

انجام داده اي  همالیاتی در آرژانتین مطالعهاي  در زمینه وقفه، )2008( 1تانزي -4

وقفه در وصول و ارزش حقیقی درآمدهاي ، با عنوان تورم ر این مطالعه که. داست

. به تحلیل سیستم مالیاتی در اقتصاد آرژانتین پرداخته است، مالیاتی انجام شده است

دف اصلی مطالعه این است که نشان دهد وقتی نرخ تورم باال باشد وقفه اجتناب ناپذیر ه

 دهاي حقیقی مالیاتی ایفانقش بسیار محرزي را در کاهش درآمها  در وصول مالیت

موجود با کشش پذیري درآمدهاي مالیاتی جبران هاي  ي که اگر وقفهطور بهد. کن می

فشارها را گونه  ایننگردد باعث فشارهاي تورمی قابل توجهی مواجه هستند و یا در آینده 

 نمایند؛ باید به اثراتی که وقفه مالیاتی در وصول درآمدهاي مالیاتی می بینی پیش

  د. د بر درآمدهاي حقیقی داشته باشد توجه نماینتوان یم

مالی  تأمینتحت عنوان درآمدهاي مالی و اي  هدر مطالع، )2005( 2چودري -5

کشور در حال توسعه از جمله ایران را طی دوره  28مالیاتی در هاي  وجود وقفه، تورمی

. لعه قرار داده استمقطعی و سري زمانی مورد مطاهاي  با استفاده از داده 1987- 1970

ها  ي مالیاتآور جمعو وقفه  43/1ر این تحقیق کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی ایران د

د که در کشورهاي در حال ده می تایج نشان. نماه تخمین زده شده است 4در حدود 

افزایش ، طوالنی در وصول مالیات و وجود کسري مزمن بودجههاي  توسعه به دلیل وقفه

  . شود می کاهش درآمدهاي واقعی دولت تورم منجر به

درآمدهاي حقیقی ، کشش مالیاتی، تحت عنوان تورماي  همطالع، )2010( 3یویان - 6

ر طول دوره . دبراي اقتصاد اندونزي انجام داده است 2004تا  1980مالیاتی طی دوره 

رایج بوده که تورم دو رقمی درآمد  مذکور در اندونزي سه برنامه توسعه پنج ساله به اجرا

درآمد  ي مالیاتی به دست آمده از مالیات براراساس این تحقیق وي درآمده. باست
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مالیات بر ، مالیات بر فروش کاالهاي تولیده شده در داخل، مالیات بر زمین، اشخاص

  .واردات و مالیات بر صادرات با افزایش تورم کاهش یافته است

  

  روش شناسی تحقیق - 5

از لحاظ ماهیت کاربردي و از نظر زمان ، تحلیلی -توصیفی روش انجام این تحقیق 

د در این مطالعه براي برآورد زیان مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري از باش می مقطعی

ادارات مالیاتی در استان استفاده شده  11مربوط به  1392الی  1388ي ها سالاطالعات 

از د. آور مشاهده را به وجود می 55هاي تلفیقی در مجموع  دین ترتیب داده. باست

روش ، روش مورد استفاده براي برآورد مدل براساس متدولوژي اقتصادسنجی، رو این

 eviews 8با استفاده از بسته نرم افزاري ها  جزیه و تحلیل و داده. تهاي تابلویی است داده

اطالعات حقیق حاضر از نوع تحلیل رگرسیونی بوده و براي گردآوري . تانجام شده است

واقعی و از نوع پس رویدادي استفاده شده هاي  اي و مبتنی بر داده از دو روش کتابخانه

  .است

  .) ارائه شده است3متغیرهاي وابسته و مستقل در این تحقیق در جدول (

 
  ي تحقیقها مدلمتغیرهاي وابسته و مستقل در  - 3جدول 

 مدل در نماد ریمتغ مدل

 وقفه مدل

 یاتیمال

 itLnRTAX یقیحق یاتیمال يدرآمدها تمیگارل: وابسته

 مصـرف  مـت یق شاخص تمیلگار ساالنه راتییتغ درصد: مستقل

  ياریبخت و چهارمحال استان کننده

0
itDLnCPI 

 و چهارمحـال  اسـتان  یداخلـ  ناخـالص  دیـ تول تمیلگـار : مستقل

 عوامل متیق به ياریبخت
itLnGDP 

 کشش مدل

 یمتیق

 itNTAXln  یاسم یاتیمال يدرآمدها تمیلگار: وابسته

 چهارمحال استان کننده مصرف متیق شاخص تمیلگار: مستقل

  ياریبخت و

0
itLnCPI 

 و چهارمحـال  اسـتان  یداخلـ  ناخـالص  دیـ تول تمیلگـار : مستقل

 عوامل متیق به ياریبخت
itLnGDP 

  

در این تحقیق بعد از برآورد وقفه مالیات و کشش قیمتی ، الزم به ذکر است

زیان ناشی از وقفه به دست ، درآمدهاي مالیاتی در ادارات استان چهارمحال و بختیاري

 راي این منظور ارزش حقیقی یک واحد از. بآمده بر درآمدهاي حقیقی نیز مدنظر است
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چهارمحال و بختیاري با توجه به متوسط تورم و وقفه مالیاتی اسمی استان درآمد 

 د. محاسبه خواهد ش، مالیاتی به دست آمده

  

 فرضیات تحقیق  - 6

  : فرضیات این تحقیق عبارتند از

  

  فرضیه اصلی تحقیق

  .گذار استتأثیرو وقفه در وصول مالیات بر میزان زیانهاي ناشی از آن  تأخیر

  

  فرضیات فرعی تحقیق

ي مستقیم در استان چهارمحال و بختاري ها مالیاتدر وصول  أخیرتمدت زمان  -1

  .قابل توجه است

  .از صفر است تر بزرگحقیقی مالیاتی  کشش قیمتی درآمدهاي -2

 .از صفر است تر بزرگاسمی مالیاتی  کشش درآمدي درآمدهاي  -3

ي مستقیم استان ها مالیاتدر وصول درآمدهاي حقیقی  تأخیرزیان ناشی از  -4

 .هارمحال و بختیاري قابل توجه استچ

  

  مدل تحقیق و متغیرهاي آن - 7 

هدف اصلی در این تحقیق پاسخ به این سوال است که زیان مالیاتی در استان 

تورم بر درآمدهاي حقیقی مالیات به چه  تأثیرچهارمحال و بختیاري و به عبارت دیگر 

 دو عامل یعنی کشش قیمتیمیزان است؟ براساس مبانی تئوریکی جواب این سوال به 

دین نحو که اگر . بي مالیات وابسته استآور جمع تأخیرمالیاتی و طول مدت درآمد 

حقیقی درآمد  ،قابل چشم پوشی باشد تأخیرمالیاتی برابر واحد و درآمد  کشش قیمتی

در  تأخیرما اگر . اگیرد و زیان مالیاتی وجود نخواهد داشت تورم قرار نمی تأثیرتحت 

تورم باعث ، از واحد باشد تر کم ي مالیات قابل توجه باشد و کشش قیمتیورآ جمع

قبل از پاسخ به ، از اینرود. شو می، ي شدهآور جمعمالیاتی درآمد  کاهش ارزش واقعی

مالیاتی برآورد شوند و درآمد  سوال مذکور الزم است وقفه مالیاتی و کشش قیمتی
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در این راستا براساس مبانی نظري موجود . دسپس به برآورد زیان مالیاتی پرداخته شو

  .سه مدل به شرح زیر تصریح شده است

  

  مدل تحقیق براي برآورد وقفه مالیات 

  : تصریح مدل مدنظر براي برآورد وقفه مالیاتی به شرح زیر است

)1(            ititit0it LnGDPDLnCPI LnRTAX  21   

، tدر زمان iدرآمد مالیاتی حقیقی اداره مالیاتی itLnRTAX،)1در رابطه (

DLnCPI  درصد تغییرات لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده استان چهارمحال و

ختیاري به لگاریتم تولید ناخالص ثابت داخلی استان چهارمحال و ب LnGDP،بختیاري

بیانگر متوسط  DLnCPIضریب متغیر د. جمله اختالل هستن tقیمت عوامل و 

  .هاي وصول درآمدهاي مالیاتی در ادارات استان چهارمحال و بختیاري است وقفه

شهرستان تحت عنوان  5در استان چهارمحال و بختیاري ، الزم به ذکر است

 ها شهرستانلردگان و اردل وجود دارد که در هر یک از این ، فارسان، بروجن، شهرکرد

اداره مالیاتی  8ر شهرستان شهرکرد . دبه جزء شهرکرد یک اداره مالیاتی مستقر است

براین د. اداره وظیفه وصول درآمدهاي مالیاتی را برعهده دار 7وجود دارد که در این بین 

1121، )1در رابطه (، اساس ,....,i  مدل ، بنابرایند. باش بیانگر ادارات مالیاتی می

و  1392الی  1388ي ها سالاداره مالیاتی طی  11مذکور با استفاده از اطالعات ساالنه 

اطالعات ، الزم به ذکر استد. هاي تابلویی برآورد خواهد ش گیري متدولوژي دادهکار به

اطالعات تولید ناخالص داخلی استان ، ی استانمربوط درآمدهاي مالیاتی از ادارات مالیات

ي سازمان امور مالیاتی کشور و اطالعات شاخص ریز هاز گزارشات دفتر پژوهش و برنام

  .قیمت مصرف کننده استان از گزارشات بانک مرکزي استخراج شده است

  

   مدل تحقیق براي برآورد کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی 

  : رد کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی به شرح زیر استتصریح مدل مدنظر براي برآو

)2(            ititit0it LnGDPLnCPI LnNTAX  21   

 t ، LnCPIدر زمان iاداره مالیاتی درآمد مالیاتی اسمی itLnNTAX، )2در رابطه (

لگاریتم تولید ناخالص ثابت داخلی به  LnGDP، گاریتم شاخص قیمت مصرف کنندهل
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بیانگر کشش قیمتی  LnCPIضریب متغیر د. جمله اختالل هستن tقیمت عوامل و 

  .درآمدهاي مالیاتی در ادارات استان چهارمحال و بختیاري است

اداره مالیاتی طی  11این مدل با استفاده از اطالعات ساالنه ، ه ذکر استالزم ب

  د. هاي تابلویی برآورد خواهد ش گیري متدولوژي دادهکار بهو  1392الی  1388ي ها سال

مدل تحقیق براي برآورد زیان مالیاتی ناشی از وقفه در وصول درآمدهاي 

  مالیاتی 

به دو صورت وقفه قانونی و غیرقانونی وجود  ي مالیاتیها هوقف، براساس مبانی نظري

لیکن از آنجا که تبدیل ، گذارند هایی را بر درآمدهاي مالیاتی برجاي می دارد که زیان

هاي  زیان، ها بر درآمدهاي مالیاتی کار دشواري است هاي ناشی از وقفه تمامی زیان

دهاي مالیاتی وصولی هاي مالیاتی تنها از جنبه کاهش ارزش واقعی درآم مربوط به وقفه

در تحقیق حاضر به منظور برآورد زیان مالیاتی ناشی از ، براین اساسد. شو بررسی می

وقفه در وصول درآمدهاي مالیاتی در استان چهارمحال و بختیاري از رویکرد روش 

صریح کلی این مدل . تخالص ارزش کنونی درآمدهاي آتی تانزي استفاده شده است

  : وصول به صورت ماهانه به شکل زیر استاي ه براي برآورد وقفه

  )3(        

1201

n

N
r

)P(

TR
TR



  

: NTR، حقیقی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاريدرآمد : rTR، )4در رابطه (

م ساالنه استان چهارمحال و تور: 0P، اسمی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاريدرآمد 

الزم به ذکر است .آوري مالیات بر حسب ماه است متوسط وقفه جمع: nبختیاري و 

آوري مالیات همان ضریب درصد تغییرات لگاریتم شاخص قیمت  متوسط وقفه جمع

هاي  اختیار داشتن تعداد وقفه با در، نابراین. باست 1) یعنی 1مصرف کننده در مدل (

) LTR) و سپس زیان مالیاتی (3حقیقی مالیاتی استان براساس رابطه (درآمد  ،مالیاتی

  . شود میاز طریق فرمول زیر قابل محاسبه 

)4(     
rNL TRTRTR   

ن چهارمحال و بختیاري (یعنی حقیقی مالیاتی استادرآمد : rTR، )4در رابطه (

و  اسمی مالیاتی استاندرآمد : NTR، ي وقفه)ها سالمالیاتی بعد از درآمد  ارزش
LTR زیان مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري است.  
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  برآورد مدل

  و انتخاب روش اثرات مشترك و اثرات ثابت Fآزمون 

مسئله اصلی قبل ، هاي تابلویی بیان شده است ر روش شناسی دادهکه د طور همان

بدین منظور در مرحله اول باید بررسی شود که د. باش تعیین روش برآورد می، از برآورد

آیا مدل به روش تلفیقی (اثرات مشترك) باید برآورد گردد و یا اینکه به روش پانل دیتا 

دین نحو که در ابتدا دو . باستفاده شده است F ر این راستا از آزمون. دقابل برآورد است

) به روش اثرات ثابت برآورد و یکبار به روش اثرات 2) و (1مدل تصریح شده در رابطه (

مجموع ، بعد از برآورد مدل به دو روش اثرات ثابت و مشتركد. شو مشترك برآورد می

بر آن اساس  F و آماره آزمون گردد میمجذور پسماندها در هر دو مورد استخراج 

امکان آزمون مستقیم اثرات ثابت  Eviews8با این وجود در نرم افزار د. شو محاسبه می

  1.) ارائه شده است4وجود دارد که نتایج آزمون در جدول (

  

  )2) و (1(  يها مدلبراي  Fآماره آزمون  -4جدول 

 )2(  مدل )1(  مدل 

 F 4/34 9/31 آماره

 0000/0 0000/0 احتمال ارزش

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

  

در این تحقیق براي مدل برآورد وقفه  Fآماره آزمون ، که مشخص است طور همان

است (مقدار  تر بزرگد که از آماره جدول باش می 4/34) معادل 1مالیاتی در رابطه (

درصد  95بنابراین با اطمینان ، احتمال مربوط به فرض صفر آماري برابر صفر است)

. شود میتوان پذیرفت و رد  بنی بر برابري عرض از مبداهاي مقاطع را نمیفرضیه صفر م

  . شود می تأیید) 1هاي تابلویی براي رابطه ( روش داده، لذا

) نیز با توجه به نتایج 2در رابطه با مدل برآورد کشش قیمتی مالیاتی در رابطه (

است  تر بزرگره جدول د که از آماباش می 9/31معادل معادل  Fآماره آزمون ، )1جدول (

 95بنابراین با اطمینان ، است) 0000/0(مقدار احتمال مربوط به فرض صفر آماري برابر 

  

 

) در پیوست 2-4) و براي مدل (1) در پیوست (1-4خروجی نرم افزار براي آزمون اثرات ثابت مدل ( -1

  .) آمده است2(
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توان پذیرفت و رد  درصد فرضیه صفر مبنی بر برابري عرض از مبداهاي مقاطع را نمی

  . شود می تأیید) 2هاي تابلویی براي رابطه ( روش داده، لذا. شود می

  

  تصادفی و اثرات ثابتانتخاب روش اثرات 

، شده است تأیید) 2) و (1هاي تابلویی براي دو مدل ( روش داده، Fبراساس آزمون 

هاي تابلویی باید مشخص شود که روش  بعد از این مرحله براساس روش متدولوژي داده

 اثرات ثابت یا روش اثرات تصادفی کدامیک روشی مناسب براي برآورد دو مدل مذکور

برآورد اثرات ثابت فرض محوري این است که اثرات ثابت با متغیرهاي در د. نباش می

آزمون هاسمن است ، یک روش رایج براي آزمون این فرضد. توضیحی ناهمبسته هستن

. )2005، 1رود (بالتاجی که براي مقایسه برآوردهاي ضرائب اثرات تصادفی و ثابت بکار می

بعد از د. شو اثرات تصادفی برآورد می) با روش 2) و (1راي این منظور ابتدا مدل (ب

شود  آزمون هاسمن اجرا و به واسطه آن برآوردگر اثرات ثابت متناظر برآورد می، برآورد

  .) ارائه شده است5نتایج آزمون براي هر دو مدل در جدول (

  

  )2) و (1(  دو آزمون هاسمن براي مدل -آماره کاي -5جدول 

 )2(  مدل )1(  مدل مدل

 2/11 09/8 دو - يکا آماره

 0092/0 0018/0 احتمال ارزش

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

  

به ترتیب  2) با درجه آزادي 2) و (1دو آزمون هاسمن براي دو مدل ( - آماره کاي

استفاده از مدل ، درصد 5ي دار معنیبنابراین در سطح د. باش می  2/11و 09/8معادل 

  د. خواهد بوتر  اثرات ثابت براي برآورد دو مذکور مناسب

  

  هاي تحقیق یافته -8 

ي تعیین روش حاکی از مقتضی بودن روش اثرات ثابت ها آزمونبا توجه به اینکه 

) با استفاده از روش اثرات ثابت و براي 2) و (1لذا مدل (، باشند براي برآورد مدل می

  

 

1- Baltagi   
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 اداره مالیاتی استان چهارمحال و 12مربوط به  1392الی  1388ي ها سالاطالعات 

) ارائه شده 4) و (3بختیاري برآورد شده است که نتایج آن به ترتیب در جدول (

هنگام برآورد مدل واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی با ، الزم به ذکر است.است

 .برطرف شده است، براي برآورد GLS گیري روشکار به

  : دباش می خالصه به شرح زیر طور به) 1) نتایج برآورد مدل (6براساس جدول ( 

و بیانگر توضیحی دهندگی نسبتا باالي  97/0ضریب تعیین مدل معادل  - 

  .متغیرهاي توضیحی در مدل تصریح شده است

برآورد شده  9/48معادل ، دهد که معنی داري کل رگرسیون را نشان می Fآماره  - 

کل مدل رگرسیون تصریح شده ، نابراین. باست که ارزش احتمال آن برابر با صفر است

  .دار است ز لحاظ آماري معنیا

ضریب متغیر درصد تغییرات لگاریتم شاخص قیمت مصرف مربوط به  tآماره  - 

. درصد) است 5از  تر کوچک( باشد که ارزش احتمال آن برابر صفر می 3/8کننده معادل 

 .درصد معنی دار است 95ضریب مذکور از لحاظ آماري در سطح اطمینان ، راین اساسب

درصد تغییرات لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده استان  ضریب متغیر - 

از  تر کوچکبرآورد شده است که از لحاظ عالمت  - 9/13چهارمحال و بختیاري معادل 

ز آنجا که ضریب . انفی بودن این ضریب منطبق بر انتظارات تئوریکی است. مصفر است

ول درآمدهاي مالیاتی در متوسط وقفه وص، بنابراین، این متغیر بیانگر وقفه مالیاتی است

قطعی موظف به  طور بهیعنی از زمانیکه مودیان د. باش ماه می 14استان مذکور معادل 

 د. کشد تا به دست دولت برس ماه طول می 14متوسط  طور به، شوند پرداخت مالیات می

باشد  می 04/6ضریب متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی معادل مربوط به  tآماره  - 

ضریب مذکور ، راین اساس. بدرصد) است 5از  تر کوچکرزش احتمال آن برابر صفر(که ا

 .درصد معنی دار است 95از لحاظ آماري در سطح اطمینان 

 تر بزرگضریب متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی استان چهارمحال و بختیاري  - 

ین . ائوریک استثبت بودن این ضریب منطبق بر انتظارات ت. ماز صفر برآورد شده است

دهد و بیانگر آن است که اگر  حقیقی مالیات را نشان میدرآمد  ضریب کشش درآمدي

 38/0مالیات حقیقی به میزان درآمد  ،تولید ناخالص داخلی یک درصد افزایش یابد

 .درصد افزایش خواهد یافت

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


522         هاي مالی و مالیاتی ایران همایش سیاست نهمینمجموعه مقاالت 

  

 1) به روش اثرات ثابت1برآورد مدل ( -6جدول 

 آماره ضرایب متغیرها

   مبدا از عرض

DLnCPI 9/13 - 3/8 - 

LnGDP 38/0 04/6 

0 P-value=  9/48F 98/1= D.W 97/0=2R 

  ي تحقیقها هیافت: ماخذ

  

  : دباش می خالصه به شرح زیر طور به) 2) نتایج برآورد مدل (7براساس جدول (

و بیانگر توضیحی دهندگی نسبتا باالي  89/0تعیین مدل معادل ضریب  - 

 .متغیرهاي توضیحی در مدل تصریح شده است

برآورد شده  5/13معادل ، دهد که معنی داري کل رگرسیون را نشان می Fآماره  - 

کل مدل رگرسیون تصریح شده ، نابراین. باست که ارزش احتمال آن برابر با صفر است

  .دار است عنیاز لحاظ آماري م

 8/3ضریب متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده معادل مربوط به  tآماره  - 

، راین اساس. بدرصد) است 5از  تر کوچک( 014/0باشد که ارزش احتمال آن برابر  می

 .درصد معنی دار است 95ضریب مذکور از لحاظ آماري در سطح اطمینان 

ننده استان چهارمحال و بختیاري ضریب متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرف ک - 

برآورد شده است که مثبت بودن این  71/0معادل ، که بیانگر کشش قیمتی مالیات است

 و 71/0ز آنجا که ضریب این متغیر معادل . اضریب منطبق بر انتظارات تئوریکی است

یمت نظام مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري به تغییرات ق بنابراین، از یک است تر کم

 .بی کشش بوده و از انعطاف پذیري الزم برخوردار نیست

باشد  می 5/4ضریب متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی معادل مربوط به  tآماره  - 

ضریب مذکور ، راین اساس. بدرصد) است 5از  تر کوچک( که ارزش احتمال آن برابر صفر

 .درصد معنی دار است 95از لحاظ آماري در سطح اطمینان 

  

 

) آمـده  2) در پیوسـت ( 2-4) و براي مدل (1) در پیوست (1-4مدل (رآورد مدل خروجی نرم افزار ب -1

  .است
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ضریب برآوردي متغیر لگاریتم تولید ناخالص ثابت داخلی استان چهارمحال و  - 

ثبت بودن این ضریب منطبق بر . ماز صفر است تر بزرگبختیاري از لحاظ عالمت 

دهد  اسمی مالیات را نشان میدرآمد  ین ضریب کشش درآمدي. اانتظارات تئوریک است

اسمی درآمد  ،یک درصد افزایش یابدو بیانگر آن است که اگر تولید ناخالص داخلی 

 .درصد افزایش خواهد یافت 94/0مالیاتی به میزان 

  

 ) به روش اثرات ثابت2-6برآورد مدل ( - 7جدول 

 آماره ضرایب متغیرها

 39/0 91/0 مبدا از عرض

LnCPI 71/0 8/3 

LnGDP 94/0 5/4 

0 P-value=  47/13F 98/1= D.W 89/0=2R 

       ي تحقیقها هیافت: ماخذ

  

  برآورد زیان مالیاتی ناشی از وقفه در وصول درآمدهاي مالیاتی

متوسط طول وقفه درآمدهاي مالیاتی در استان ، با توجه به نتایج به دست آمده

میزان  1392الی  1388نکه طی دوره ا توجه به ای. بماه است 14چهارمحال و بختیاري 

مالیاتی در درآمد  ارزش حال یک واحد، درصد است 23متوسط  طور بهتورم ساالنه 

خواهد  78/0ماه وقفه به اندازه  14متوسط بعد از  طور به) 3استان مذکور براساس مدل (

ود مالیاتی در اثر وجدرآمد  درصد از ارزش یک واحد 22حدود ، به عبارت دیگرد. بو

با توجه به اینکه کشش قیمتی  چنین همد. رو ي مالیات از بین میآور جمعتورم و وقفه 

درصد  22بنابراین ، است 1از  تر کم درآمدهاي مالیاتی در استان چهارمحال و بختیاري

 د. ده حداقل زیان مالیاتی را نشان می

درآمدهاي حداقل زیان مالیاتی ، از یک تر کم ) با فرض کشش قیمتی8در جدول (

براساس رابطه  1392الی  1388ي ها سالمالیاتی استان چهارمحال و بختیاري براي 

  .) محاسبه شده است4(
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 1392الی  1388ي ها سالحداقل زیان مالیاتی در استان چهارمحال و بختیاري طی  -8جدول 

  (ارقام به میلیون ریال)

 درآمدهاي اسمی ارزش سال

  استان مالیاتی

 زا بعد مالیات

 وقفه ماه 14

  مالیاتی زیان حداقل

 منهاي وقفه ماه 14 از بعد مالیات(

 )ها مالیات حقیقی ارزش

1388   

1389   

1390   

1391   

1392   

       ي تحقیقها هیافت: ماخذ

  

 487168که کل درآمدهاي مالیاتی معادل  1388زیان مالیاتی در سال حداقل 

، 1389ي ها سالین مبلغ در . امیلیون ریال است 55846 حدود، میلیون ریال بوده است

 248074و  184189، 111783، 70274به ترتیب معادل  1392و  1391، 1390

چهارمحال و بختیاري در  زیان مالیاتی در استان، راین اساس. ببوده است میلیون ریال

چهار برابر ، 1392تا  1388ي مذکور روندي صعودي داشته است و تقریبا از سال ها سال

 .شده است

از آنجا که در این تحقیق زیان درآمدهاي مالیاتی به تفکیک ادارات ، عالوه براین

) متوسط زیان 8در جدول (، مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري نیز مدنظر است

 1392الی  1388ي ها سالرآمدهاي مالیاتی ناشی از هر یک از ادارات مالیاتی طی د

 4 –شهرکرد   اداره، ي مذکورها سالکه مشخص است طی  طور مان. هگزارش شده است

داراي  7- میلیون ریال) و اداره شهرکرد  2561(معادل  ین زیان مالیاتیتر کم داراي

  .یلیون ریال) بوده استم 49640بیشترین زیان مالیاتی (معادل 

  

  

  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     525 ...ت در ادارات مالیاتی استان مالیال صودر وخیر أتاز ناشی هاي  آورد زیانبر

  

(ارقام به : حداقل زیان مالیاتی در ادارات مالیات استان چهارمحال و بختیاري - 9 جدول

 میلیون ریال)

 ادارات

 مالیاتی

 اسمی ارزش

 مالیاتی درآمدهاي

  استان

 ماه 14 از بعد مالیات

 وقفه

  مالیاتی زیان حداقل

 ارزش منهاي وقفه ماه 14 از بعد مالیات(

 )ها یاتمال حقیقی

 بروجن  

 فارسان  

 لردگان  

 اردل  

 1- شهرکرد  

 2-  شهرکرد  

 3- شهرکرد  

 4- شهرکرد  

 5- شهرکرد  

 6- شهرکرد  

 7-  شهرکرد  

  ي تحقیقها هیافت: ماخذ

  

  گیري نتیجه -9

مالیاتی و زیان مالیاتی در درآمد  کشش قیمتی، نتایج حاصل از برآورد وقفه مالیاتی

 : باشد به شرح زیر می 1392الی  1388استان چهارمحال و بختیاري طی دوره 

الیاتی در ادارات استان چهارمحال و بختیاري در متوسط طول وقفه درآمدهاي م - 

توان گفت فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه مدت  راین اساس می. بماه است 14حدود 

در سطح ، در وصول مالیات در استان چهارمحال و بختاري قابل توجه است تأخیرزمان 

  د. شو درصد پذیرفته می 5معنی داري 

اسمی مالیاتی استان چهارمحال و درآمد  رها ب افزایش سطح عمومی قیمت - 

فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه ، براین اساسد. مثبت و معنی دار دار تأثیربختیاري 

، از صفر است تر بزرگکشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی در استان چهارمحال و بختیاري 

  د. شو درصد پذیرفته می 5در سطح معنی داري 
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ها  رمحال و بختیاري در برابر تغییرات سطح عمومی قیمتنظام مالیاتی استان چها - 

برآورد شده است) و از  71/0دهد (کشش قیمتی در حدود  حساسیت زیادي نشان نمی

، درآمدهاي مالیاتی اسمی را افزایش دهد، کارایی الزم براي اینکه به نسبت تورم

هاي  باال بودن وقفه چنین همنابراین با توجه به باالبودن میزان تورم و . ببرخوردار نیست

تورم موجب کاهش درآمدهاي حقیقی مالیاتی ، ي درآمدهاي مالیاتی استانآور جمع

 د. شو می

اسمی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري به تولید درآمد  میزان حساسیت - 

یعنی کشش درآمدهاي اسمی مالیاتی به ، است 94/0ناخالص داخلی استان در حدود 

فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینکه ، راین اساس. بداخلی مثبت استتولید ناخالص 

از صفر  تر بزرگکشش درآمدي درآمدهاي مالیاتی در استان چهارمحال و بختیاري 

 د. شو درصد پذیرفته می 5در سطح معنی داري ، است

در استان چهارمحال و بختیاري با توجه به باالبودن  )مالیاتی هزینه( زیان مالیاتی - 

ي ها سالي مالیات و پایین بودن کشش قیمتی در آور جمعباال بودن وقفه در ، رمتو

در مقایسه  1392یکه زیان مالیاتی در سال طور به، صعودي بوده است 1392الی  1387

 .شده است برابر 4تقریبا  1387با سال 

 میلیون ریال) و 2561(معادل  ین زیان مالیاتیتر کم داراي 4 - شهرکرد   اداره - 

میلیون ریال) بوده  49640یعنی داراي بیشترین زیان مالیاتی (معادل  7-اداره شهرکرد 

 .است

با توجه به نتایج تحقیق و این موضوع که طول وقفه مالیاتی در استان چهارمحال و 

 د. گرد می پیشنهادات ذیل ارائه، بختیاري طوالنی است

  رضروريغیي ها معافیتگسترش پایه مالیاتی از طریق حذف  - 

پذیر در رابطه  ي انعطافها نرخهاي مالیاتی از طریق برقراري  ات وقفهتأخیرکاهش  - 

  با تورم

 دهی سیستم دریافت مالیات ایجاد سیستم اطالعاتی مناسب و کارا براي سامان - 

تسریع در ایجاد کد اقتصادي براي شناسایی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و   - 

 .معامالت آنها  ردیابی

هاي بعد از ابالغ جهت تسریع در وصول  ایجاد بخش ابالغ اوراق مالیاتی و پیگیري - 

 ها مالیات
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مالیات حقه دولت را  تأخیراعمال جرایم سنگین مالیاتی براي مودیانی که با  - 

  د. کنن می پرداخت

مالیاتی  تأخیربراي مودیانی که  عدم بخشودگی جرایم مندرج در قوانین مالیاتی - 

  د. دارن

هدف حفظ  با ق م م و منطقی نمودن 167کاهش مدت تقسیط موضوع ماده  - 

  .درآمدهاي مالیاتی ارزش واقعی

ي ها مالیاتقانون  184ایجاد هماهنگی با ادارات ثبت اسناد در اجراي ماده  - 

  .مالیاتیمؤدیان مستقیم در جهت ثبت نام 

  .شناسایی ظرفیت جدید مالیاتی براي کشور - 

ه مالیات به منظور حداکثر کردن مالیاتی با توجه به نرخ تورم تعیین نرخ بهین - 

  د. موجو

با درآمدهاي  دقت در تناسب میزان مالیات و مستند سازي گزارشات مالیاتی - 

  .مؤدیان

مالیاتی مؤدیان تخفیف و بخشودگی جرایم براي  چون هم، اعطاي تسهیالت ویژه - 

  .ي مستقیمها اتمالی) قانون 190صدر ماده ( و اجراي خوش حساب

ایجاد هماهنگی بین اداره اجراییات و ادارات امور مالیاتی در جهت تسریع در امر  - 

  .وصول مالیات

اجرایی ي ها ضمانتسازي امور در فرایند مالیات ستانی و تقویت  تسهیل و ساده - 

ن جرم عمومی و مکلف نمود عنوان بهستانی از طریق تلقی فرار از پرداخت مالیات  مالیات

  .اجرایی به استیفاي حقوق عمومی دولتي ها دستگاهتمام 

ثابت براي تسریع در اجراي ماده هاي  ایجاد راهکار ي مشخص و تعریف مالك - 

  .ي مستقیمها مالیاتقانون  158

ي غیر مستقیم ها مالیاتاز جمله ها  طراحی سیستم و نرم افزاري که بتواند مالیات - 

درآمدهاي مالیاتی  ع خرید کاال و خدمات به حسابدر موق در هر پرداخت مستقیماً

  د. دولت واریز گرد

تالش براي  تجارت الکترونیکی و اجبار در استفاده از صندوق فروش و گسترش  - 

 .حذف پول در معامالت تجاري
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 آتیي ها پژوهشپیشنهادهاي 

ادارات در این تحقیق برآورد وقفه و زیان مالیاتی مربوط به کل درآمدهاي مالیاتی  - 

از اینرو در مطالعات آتی میتوان به ، استان چهارمحال و بختیاري مدنظر قرار گرفت

برآورد وقفه و زیان مالیاتی استان چهارمحال و بختیاري به تفکیک منابع مالیاتی 

 .پرداخت

در این تحقیق وقفه کل در وصول درآمدهاي مالیاتی و زیان ناشی از آن برآورد  - 

هاي وصول مالیات به تفکیک قانونی و غیرقانونی و  اس برآورد وقفهراین اس. بشده است

  د. تواند موضوع مطالعات آتی باش حقیقی استان میدرآمد  هر یک از آنها بر تأثیر

  

  منابعفهرست 

انتشارات ، جلد اول، »آمار و کاربرد آن در مدیریت«، )1383( عادل و منصور مومنی، آذر

  .چاپ دهم، تهران، سمت

روزنامه  1384دي  10شنبه ، کسري بودجه؛ آثار و پیامدها، )1392( محمد، میابراهی

  .همشهري

 امور سازمان استراتژیک يریز هبرنام )1385( وند نظامی چگینی هوشنگ و محمد، اعرابى

  .تهران، مالیاتی کشور

ر ي قانونی بها هتورم و وقف تأثیري گیر هانداز، )1383( خالد و بهار حافظی، امیر یوسفی

 هاي و سیاست ها پژوهش، استان اصفهان: ارزش درآمدهاي مالیاتی مطالعه موردي

 .31شماره ، 12 دوره، اقتصادي

پیش بینی درآمدهاي مالیاتی استان قزوین با استفاده از مدل "و همکاران علیرضا، امینی

و  ها پژوهشفصلنامه  "1383 - 1374ي ها سالطی اي  ههاي زمانی و روش مداخل سري

 .1387پاییز، 47شماره ، سال شانزدهم، ي اقتصاديها ستسیا

تورم و درآمدهاي مالیاتی ، ي مالیاتآور جمعهاي  وقفه، )1378( انوشیروان، تقی پور

 .42شماره ، مجله برنامه و بودجه، حقیقی دولت

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ، مالیه عمومی، )1390( احمد، توکلی

 .چاپ سیزدهم، )ها (سمت دانشگاه
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شماره ، روزنامه اعتماد، پس افتادگی فرهنگی در مالیات، )1386( محمد، ثاقب فرد

 .)(اقتصاد ایران  14صفحه ، 9/11/86 به تاریخ 1602

: انتشارت، اي بر روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه، )1389(، محمد رضا، حافظ نیا

 .سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

، )1391(، مهدي شبان و مریم مختاري مسینایی و محسن موديمحمد و ، حسنی

گذار بر ظرفیت مالیاتی و پیش بینی درآمدهاي مالیاتی استان تأثیربررسی عوامل 

هسته پژوهشی سازمان امور ، طرح پژوهشی، ARMAخراسان جنوبی با استفاده از مدل 

 .اقتصادي و دارایی خراسان جنوبی

بررسی موانع ، )1388(، و طهماسب محتشم دولتشاهی یاسین و زهرا عابدي، حیرانی

، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، ي مستقیم در ایرانها مالیاتنهادي وصول 

 .واحد تهران مرکزي، دانشگاه آزاد اسالمی

مالیات ستانی «هاي نامناسب در نظام  يرگذا سیاست، )1386( محمد قاسم، رضایی

 .1386آذر 10شنبه ، نوروزنامه حیات ، »ایرانی

، 2834، روزنامه دنیاي اقتصاد، معناي دقیق تورم چیست؟، )1391( هوشیار، رستمی

 .26/10/1391 :تاریخ چاپ

، ترجمه تیموري، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی، )1384( دیوید، ریکاردو

 .جلد اول، نشر نی، اهللا حبیب

چاپ ، ترجمه دکتر حمید ابریشمی، »مبانی اقتصاد سنجی«، )1385( گجراتی، دامور

 .دانشگاه تهران، سوم

، »روش تحقیق در علوم رفتاري«، )1387( عباس بازرگان و الهه حجازي زهره و، سرمد

 .چاپ شانزدهم، نشر آگاه

 9چهارشنبه ، آشنایی با مفاهیم مالیات، )1387( مهسا و میثم شعبانی، شهسواریان

 .صنایع نیوز 1387مرداد 

ي ایران با رویکرد کوشش ها استانبرآورد ظرفیت مالی ، )1388( اوشسی، عزیزي

 .دانشگاه اصفهان، دانشکده اقتصاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، مالیاتی
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ها و  برنامه، ها چالش: کالبد شکافی اصالح نظام مالیاتی کشور، )1392( علی، عسکري

 .2شماره ، 1دوره ، ديهاي مالی و اقتصا فصلنامه سیاست، عملکرد نظام مالیاتی

ي ریاست ریز هانتشارات معاونت نظارت وبرنام، نشریه مقاله، )1388(.م، فرشکاران

 .46ص، جمهوري

، »ي تحقیق در علوم انسانیها روش«، )1387( علی اکبر و حسین صفرزاده، فرهنگی

 .چاپ دوم، تهران، نشر پیام پویا

 

پرداخت مالیات  تأخیرهی جریمه حکم فق، )1390( محمدعلی، محمد و احمدي، قائینی

 .12شماره ، 19دوره ، فصلنامه مالیات، از منظر شرع مقدس اسالم

مروري بر عملکرد طرح ، )1392( علیرضا نظري و ایمان فدایی، محسن، کالنتري بنگر

بهار ، 1شماره ، سال یکم، هاي مالی و اقتصادي فصلنامه ساست، تحول نظام مالیاتی

1392 

مجله علوم ، عملیاتی اخذ مالیات هاي بهبود روش، )1386( یاءالدینض، موسوي جراحی

 .اقتصادي

 ها کتشرآمد مالیاتی درقفه ورد کشش و وبرآ، )1385( رضا و حمیدرضا زارع، نجارزاده

 .1385پاییز ، شماره سوم، سال ششم، ي اقتصاديها پژوهشفصلنامه ، انتهرن ستادر ا

مل اسی عوربر، )1391( رناز و دلوي محمدرضامه، مهدي و نصراصفهانی، نصر اصفهانی

، مالیاتین شناسارکان و یادمؤه یدگااز د، پستلس ساامالیاتی بر ار بر فرل موثرمد

 .1392شماره اول بهار ، سال اول، ي مالیه اسالمیها پژوهش

Chen, K.P.& Cyrus C.Y.(2002).Internal control vs.external manipulation: A 
model of corporate income tax evasion, unpublished paper.Institute for 
Social Sciences and Philosophy, Academia Sinica, Taipei. 

Madowitz.M & Novan.K, Gasoline taxes and revenue volatility: An 
application to California, Energy Policy, Volume 59, August 2013, Pages 
663–673. 

Cardoso, Eliana (2010) Virtual Deficits and the Patinkon Effect; IMF 
Working Paper, March 2010. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     531 ...ت در ادارات مالیاتی استان مالیال صودر وخیر أتاز ناشی هاي  آورد زیانبر

  

Tanzi, V; (2008), Inflation, Real Tax Revenues and the Case for Inflationary 
Finance: Theory with an Application to Argentina; Staff Paper, Vol.25, 
Sep.2008, PP.417 – 51. 

Choudhry, N.N.(2005) Fiscal Revenue and Inflationary Finance; IMF 
Working Paper, No.48. 

Yuyan, Wirasasmita (2010) Inflation, Tax Elasticity and Real Tax Revenue: 
Theory with an Application to Indonesia for the Period: 1969-1984; 
doctorate EW.21.Nicos, M.Christodoulakis (2004) “tax Collection Lags and 
the Revenue- maximizing Inflation; Empirical Economics,Vol.19,pp.329-
342 

Baltagi, B, (2005), “Econometric Analysis of panel data”, John Wiley & 
sons, LTD.third edition. 

 Greene, William H.(2003), “Econometric Analysis”, (5th Edition), ISBN-
13: 978-0130661890. 

Yaffe, R.(2003), “Aprimer for panel data analysis, social science, statistics”, 
New York university. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

