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هاي  مالیاتی و کشش قیمتی به تفکیک گروهبرآورد وقفه  

   مالیاتی استان گلستان

  محمود محمود زاده

، معاونت پژوهشی دانشگاه ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه

Mahmod.ma@yahoo.com  

  مریم ستوده نیا 

ان، اداره کل گرگان خیابان پاسدار، کارشناس ارشد مالیاتی، گلستان کارشناسی ارشدعلوم اقتصادي،

  امور مالیاتی استان گلستان

  

  چکیده 

ترین منابع تأمین کننده  که در اقتصاد ایران درآمدهاي مالیاتی یکی از مهم با توجه به این

مخارج دولت بعد از درآمدهاي نفتی است، لذا بررسی کارایی سیستم مالیاتی از اهمیت 

رآمدهاي حقیقی مالیاتی متأثر از دو عامل که کاهش د با توجه به این .سزایی برخوردار است به

ها  آوري مالیات هاي طوالنی و سیستم مالیاتی انعطاف ناپذیر است، اگر وقفه جمع وجود وقفه

طوالنی و سیستم مالیاتی انعطاف ناپذیر باشد، تورم موجب کاهش درآمدهاي حقیقی مالیاتی 

تا  1380هاي  هاي سال از داده لذا در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده. خواهد شد

هاي مالیاتی  جوسیلیوس به محاسبه وقفه –و با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن  1390

نتایج تحقیق  .ي مختلف درآمدي مالیاتی استان گلستان پرداخته شودها گروه و کشش قیمتی

طول (ماه  11 هاي مستقیم حدود آوري مالیاتحاکی از آن است که متوسط طول وقفه جمع

بوده ) ماه 13/2ماه و مالیات بر ثروت  3/15ماه، مالیات بر درآمد  15ها  وقفه مالیات بر شرکت

مستقیم  هاي غیر آوري مالیاتاین در حالی است که طی دوره مورد مطالعه، وقفه جمع. است

آمد و ها، مالیات بر در کشش قیمتی درآمد مالیاتی مالیات بر شرکت .ماه بوده است 32/5

به عبارت دیگر، متوسط کشش . بوده است 55/0و  67/0، 79/0مالیات بر ثروت به ترتیب 

هاي  که متوسط کشش قیمتی مالیات درحالی .بوده است 67/0هاي مستقیم  قیمتی مالیات

ند که باش می تر از یک هستند که بیانگر این بوده است که هر دو کوچک 62/0غیرمستقیم 

کشش بوده و از کارایی الزم برخوردار یم و غیرمستقیم نسبت به تورم بیسیستم مالیاتی مستق

  .ها را تغییر دهد نیست تا به نسبت تورم مالیات

وقفه مالیاتی، انعطاف پذیري، درآمدهاي مالیاتی مستقیم، درآمـدهاي   : ها هکلیدواژ

 مالیاتی غیرمستقیم، استان گلستان
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  مقدمه 

 ها ایجاد منابع درآمدي دولت از طریق مالیات اي از در همه کشورها، بخش عمده

ها از کل درآمدهاي عمومی در میان کشورها متفاوت است و میزان  سهم مالیات. شود می

خاطر وجود  در ایران به. آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادي کشورها دارد

دولت است؛ لذا  ترین منبع درآمدي منابع سرشار نفت، ارز حاصل از صادرات نفت، عمده

. به دلیل وجود درآمدهاي نفتی، مالیات جایگاه خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده است

یعنی اندازه مالیات در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در حدي نیست که دولت از 

آن به عنوان ابزار کنترل و هدایت نظام اقتصادي بهره بگیرد و بتواند به وسیله آن با 

یکی از دالیل پایین بودن نسبت مالیات به تولید . ي اقتصادي مقابله کندها وسانن

. هاي مالیاتی و فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است ناخالص داخلی، وجود تورم زیاد، وقفه

تأثیر نرخ تورم بر درآمدهاي حقیقی مالیاتی که به اثر تانزي معروف است، بستگی به 

آوري مالیات  هاي جمع که وقفه زمانی. مدهاي مالیاتی داردکشش و وقفه در وصول درآ

کوتاه و کشش قیمتی درآمد مالیاتی زیاد باشد، افزایش تورم منجر به افزایش درآمدهاي 

در کشوري درآمدهاي مالیاتی با چه  چنانحقیقی مالیاتی خواهد شد و بالعکس؛ 

از یک باشد،  تر کمآوري شود و کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی  هاي طوالنی جمع وقفه

در این تحقیق سعی شده است . شود می تورم موجب کاهش درآمدهاي حقیقی مالیاتی

. هاي مالیاتی استان گلستان برآورد شود وقفه مالیاتی و کشش قیمتی به تفکیک گروه

اندهی مقاله بدین شرح است که در بخش اول پس از بررسی مبانی نظري، پیشینه سازم

در بخش بعدي ساختار الگوي تحقیق معرفی و سپس به برآورد . تحقیق مرور خواهد شد

  . مدل پرداخته شده و در بخش پایانی نتایج تحقیق تفسیر و پیشنهادها ارائه خواهد شد

  

  مبانی نظري 

توسعه به منظور انباشت سرمایه الزم براي رشد اقتصادي به اکثر کشورهاي در حال 

اما به دالیل متعددي . پردازند تأمین مالی مخارج خودشان از طریق سیستم مالیاتی می

  :ها عبارتند از اند که برخی از آن در این راه با مشکالتی مواجه
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ال نامناسب هاي مالیاتی در این کشورها براي تنظیم تعهدهاي مالیاتی با پایه - 1

  . است

هاي مالیاتی مناسب، مقدور هم باشد، نظام مالیاتی کشورها براي گرفتن  اگر پایه -2

  . مالیات از مؤدیان مالیاتی ناکارا است

  . داند باالخره مالحظات سیاسی چنین تعهدات مالیاتی را مناسب نمی -3

هاي  خشی از کسريهاي خارجی، تمام یا ب در نبود بازارهاي سرمایه پیشرفته یا وام

  . شود می تأمین) خلق پول(از طریق بانک مرکزي  تر بیشمالی، 

ها همراه بوده و ارزش حقیقی واحد پول  چاپ پول با افزایش سطح عمومی قیمت

این کاهش ارزش حقیقی پول، در واقع به عنوان یک نوع مالیات . کاهش خواهد یافت

  . داشب می کنند،  براي اشخاصی که پول نگهداري می

)اگر رشد حقیقی اقتصاد صفر یا قابل چشم پوشی باشد و روند نرخ تورم )  به

چنین  خودي خود تثبیت گردد، در این صورت نرخ تورم با نرخ تغییر در عرضه پول و هم

از سوي دیگر پایه مالیاتی با حجم نقدینگی حقیقی پول . نرخ مالیات برابر خواهد شد

M

P
  :به صورت زیر خواهد بود  tRبنابر این درآمد مالیاتی تورمی . دگرد می برابر 

)1(    t t t
M

R ( )
P

     

بیانگر رشد اقتصادي باشد و فرض شود کشش درآمدي تقاضا براي پول  gاگر 

  :آید به صورت زیر در می)  1(برابر با یک باشد، معادله 

)2(   t t t
M

R ( g) ( )
P

      

نظر شده، لذا به ناچار در وضعیت کوتاه مدت  از آن جا که رشد حقیقی اقتصاد صرف

عنصر . ل از مالیات تورمی را نشان خواهد داددرآمد حاص) 2(خواهیم پرداخت و معادله 

گیرد این است که در شرایط تأمین مالی  مهمی که در این مبحث مورد توجه قرار می

هاي سیستم  تورمی، اثر تورم بر نظام مالیاتی چگونه خواهد بود؟ که با توجه به ویژگی
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الیاتی منجر مالیاتی هر کشوري، ممکن است به افزایش یا کاهش درآمدهاي حقیقی م

  . شده و یا بر آن تأثیري نداشته باشد

ضرب نرخ تورم  گونه که بیان شد، درآمد حاصل از تأمین مالی تورمی از حاصل همان

)t ( و حجم حقیقی پول)
M

P
با فرض ثابت بودن . آید دست می به) 

M

P
، افزایش نرخ 

درآمد حاصل از آن را افزایش  – از طریق خلق پول براي تأمین مالی کسري  – تورم 

چنین با انتظارات تورمی داده شده، افزایش  هم. ١) 1977آغولی، (خواهد داد 
M

P
منجر  

که  ضمن این. خواهد شد tRبه افزایش 
M

P
. دگرد می از طریق انتظارات تورمی متأثر 

هر چقدر انتظارات تورمی باال باشد، 
M

P
خواهد بود؛ چون با افزایش تورم، هزینه  تر کم 

هاي حقیقی  یابد و مردم سعی در بهینه کردن تعادل نگهداري پول نقد افزایش می

آخرین واحد پول ) مطلوبیت(ول زمانی که ارزش خدماتی تقاضاي حقیقی پ. نمایند می

با این . یابد از هزینه نگهداري پیش بینی شده  باشد، کاهش می تر کمنگهداري شده 

) 1- 2(فرض که تورم پیش بینی شده با تورم انتظاري برابر باشد، این روابط در نمودار 

  . نشان داده شده است

  
  1978تانزي، : منبع 

 تقاضا براي مانده حقیقی پول -1نمودار 

  

  

 

1- Aghveli 
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ترکیبات . بیانگر تقاضا براي مانده حقیقی پول است LLدر نمودار فوق، منحنی 

M

P
اگر . و حاصلضرب این دو متغیر، درآمد مالیاتی تورمی را حداکثر خواهد نمود و  

خواهد  OBCDاتفاق افتد، درآمد حاصل برابر با  Cفرض شود که این حالت در نقطه 

بر اساس مدل کی . دباش می )- 1(برابر منفی یک  LLدر این نقطه، کشش منحنی . بود

١گان 
  :د باش می حقیقی پول تحت شرایط تورمی به صورت زیرتقاضاي   

)3(     d b
t

M y
( ) a e

P p
   

  :در کوتاه مدت به صورت زیر خواهد بود) 3(معادله 

)4(   d b
t

M
( ) ae

Y
   

d: که درآن
t

M
( )

Y
عکس سرعت گردش : t ،aنسبت تقاضاي پول به درآمد در زمان : 

یعنی . پول در زمانی که انتظارات تورمی صفر است
M

Y
در شرایطی که نرخ تورم صفر  

حساسیت تقاضاي حقیقی پول : bپایه لگاریتم طبیعی،  : eانتظارات تورمی، : است، 

کشش تقاضا براي پول با این فرض که تغییرات :  bنسبت به نرخ تورم انتظاري و 

  :توان به صورن زیر نوشت را می tRقیمت برابر با انتظارات تورمی است، معادله 

)5(  b
tR ae     

هاي  در نرخ tR، این معادله براي تخمین bدر صورت مشخص بودن مقدار 

اگر . شود می کار برده مختلف تورم که ناشی از انبساط اسمی پول است، به 0  ،باشد

tRدر این صورت   tdRخواهد بود و هنگامی که  0

d





ترین مقدار  بیش tRباشد،  0

اگر کشش تقاضاي حقیقی پول برابر با )) 1(در نمودار  Cنقطه . (خود را خواهد داشت

b  یک باشد، در این صورت  است و در نتیجه 1
b

 
1

از نظر اقتصادسنجی  bچون . 

درآمد (قابل محاسبه و تخمین است، بنابراین نرخ تورم حداکثر کننده مالیات تورمی 

bبرابر ) مالیاتی 


1
هاي  متناسب با نرخ تورم tR، ارزش bبا تخمین . خواهد بود 

  

 

1- Cagan 
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ی که نرخ تورم برابر در صورت. متناظر به آسانی قابل استخراج است
b

1
باشد، درآمد  

منحنی درآمد ).  Mنقطه (ترین مقدار خود خواهد رسید  حقیقی مالیات تورمی به بیش

  . در نمودار ذیل نشان داده شده است) OM(مالیاتی 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  

  1978تانزي، : منبع 

  رابطه بین درآمد حقیقی و نرخ تورم  - 2نمودار 

  

که کشش درآمد مالیاتی برابر واحد  ها وقتی آوري مالیات تورم و تأخیر در جمع

  نباشد 

داد  فرض بر این بود که کشش قیمتی درآمد مالیاتی برابر واحد باشد که نشان می

کاهش یا افزایش  سببعوامل دیگري وجود نداشته باشد، تورم به تنهایی چه  چنانکه 

این فرض براي سیستم مالیاتی کشورهاي در حال . شود درآمد حقیقی مالیاتی نمی

اي که به مالیات بر درآمد اشخاص وابسته نبوده  توسعه و حتی براي کشورهاي پیشرفته

اما اگر کشوري به مالیات بر . و داراي سیستم مالیاتی تصاعدي هم نیستند، درست است

آوري شوند، در شرایط  ها با وقفه کمی جمع سته باشد و این مالیاتدرآمد اشخاص واب

 تورمی، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، باعث افزایش درآمدهاي حقیقی مالیاتی دولت

بنابراین سه عامل کشش قیمتی درآمد مالیاتی، نرخ تورم و وقفه مالیاتی در . شود می

یک سیستم مالیاتی با تأخیر زمانی در  چه چنان. ها نقش مهمی دارند آوري مالیات جمع

از یک باشد، سطح  تر بزرگآوري مالیات روبرو باشد و کشش درآمدهاي مالیاتی  جمع

 درآمد حقیقی 

 نرخ تورم 
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ولی چون  دهد می ها در ابتدا درآمدهاي حقیقی مالیاتی را کاهش عمومی قیمت

یابند،  ها افزایش می تري از سطح عمومی قیمت درآمدهاي اسمی مالیاتی با نسبت بیش

که سطح  ر نتیجه درآمدهاي حقیقی مالیاتی افزایش یافته و این افزایش تا زمانید

به عبارت دیگر، کاهش درآمدهاي حقیقی . ها رو به باال باشد، ادامه دارد عمومی قیمت

و در نهایت درآمدهاي حقیقی  شود  می مالیاتی اولیه با افزایش بعدي نرخ تورم خنثی

و کشش درآمدي  تر کمآوري مالیات  ر چه تأخیر در جمعه. مالیاتی افزایش خواهد یافت

  . پذیرد تر صورت می تر از واحد باشد، افزایش درآمدهاي حقیقی سریع مالیاتی بیش

  

  هاي مالیاتی و درآمدهاي حقیقی مالیاتی  تورم، وقفه

ها با وقفه وصول شده و این موضوع همواره مشکل زا  تقریباً در همه کشورها مالیات

شاید براي . دباش می ها غیر ممکن حتی براي برخی از موارد، وصول مالیات بوده و

کشورهاي توسعه  تر بیشکه در  چنان همدرآمدهاي کل مالیاتی این وقفه کوتاه باشد، 

که کشش درآمدهاي کل حقیقی مالیاتی ممکن  با توجه به این. یافته مشاهده شده است

باشد، لذا درآمدهاي حقیقی مالیاتی ممکن است تر از یک  ، مساوي یا بیشتر کماست 

در کشورهاي پیشرفته، نظام مالیاتی با . کاهش یابد، بدون تغییر بماند یا افزایش یابد

بدون تعدیالت تورمی، نظام مالیاتی . است) تر از یک بیش(هاي کوتاه و کشش باال  وقفه

رسد که نظام  نظر میدر کشورهاي در حال توسعه، به . با کشش واحد، فرض خواهد شد

اگر وقفه . ي مالیات همراه باشدآور جمعهاي طوالنی  مالیاتی با کشش پایین و وقفه

توان ترکیب  ي مالیات به دو دوره زمانی کوتاه و طوالنی، تقسیم شده باشند، میآور جمع

  . زیر را در نظر گرفت
  

  آوري مالیات هاي مختلف کشش قیمتی و وقفه جمع حالت - 1جدول 

  کشش  آوري مالیات ه جمعوقف

    طوالنی  کوتاه

B A  تر از یک کوچک  

D  C  مساوي یک  

F  E  از یک تر بزرگ  
  1978تانزي، : منبع 
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براي  Dحالت . افتد تر در کشورهاي صنعتی اتفاق می بیش Fو  Dهاي  حالت

براي کشورهایی که   Fگیرد و حالت  ها صورت می کشورهایی که تعدیالت تورمی مالیات

 . ها وجود ندارد تعدیالت تورمی مالیات

  . براي کشورهاي در حال توسعه مصداق دارد Aو  Cهاي  حالت

آوري مالیات با کشش واحد نظام مالیاتی را  هاي کوتاه جمع ترکیبی از وقفه Dحالت 

  . دهد می نشان

و داللت بر این دارد دارد  تر از یک را بیان می هاي کوتاه با کشش بیش وقفه Fحالت 

  . که تورم موجب افزایش درآمدهاي حقیقی مالیاتی خواهد شد

هاي طوالنی با کشش واحد نظام مالیاتی که به طور اجتناب  بیانگر وقفه Cحالت 

 ها خواهد شد، ناپذیر موجب کاهش درآمدهاي حقیقی مالیاتی با افزایش سطح قیمت

هاي طوالنی همراه با نظام  د بود که وقفهدار خواه د و این کاهش زمانی معنیباش می

از . است Cدر واقع حالت نهایی  Aترکیب . Aیعنی ترکیب . مالیاتی کم کشش باشد

 محدود Fو  Dو  Cو بحث فقط به ترکیبات  شود  می نیز چشم پوشی E و  Bترکیبات 

  . این سه ترکیب در نمودار زیر نشان داده شده است. دگرد می

  

  
  

  
  

  1978تانزي، : منبع 

  رابطه بین نرخ تورم و درآمد حقیقی مالیاتی -3نمودار 

  

رخ
ن

 
رم

تو
 

   مالیاتی حقیقی درآمد 
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اگر   T صورت این در باشد 0 / Y OV وضعیت در شوريک اگر حال. شود می D 

  در  آن مالیاتی حقیقی درآمد ، )باشد  کوتاه  آن  مالیاتی  وقفه  و واحد ششک(قرار بگیرد 

 اگر. است شده مشخص  DV خط با موقعیت این  که  گردد نمی متأثر  تورم  وقوع شرایط

 است  افزایش  حال  در ها قیمت  عمومی  سطح  که زمانی تا) VF خط(باشد،   مدنظر F یبکتر

اتفاق افتد، تورم  Cیا  A یبکتر اگر. داشت  خواهند افزایش  نیز  مالیاتیحقیقی  درآمدهاي

  جا این  در  ما اصلی هدف).  VC(موجب کاهش درآمدهاي حقیقی مالیاتی خواهد شد 

  واقعی  درآمدهاي اهششایان ذکر است که درصد ک). VC( دباش می اخیر  مورد  بیان

 در مالیاتیآوري درآمد  هاي جمع ، بلکه به وقفهندارد بستگی  تورم  نرخ  به  فقط مالیاتی

 مطلقالبته مقدار . خواهد داشت بستگی  نیز  باشد  ششک کم مالیاتی  سیستم هک شرایطی

در ) تعهدات مالیاتی اولیه( دارد  بستگی  نیز  ملی  درآمد  به  مالیات  اولیه  نسبت به  اهشک

هاي مطلق درآمدهاي  این صورت در تعهدات مالیاتی باال با افزایش نرخ تورم، زیان

  . تر خواهد شد مالیاتی بیش

bRاگر درآمد حاصل از تورم ae     و درآمد حقیقی مالیاتی

n

T
T

( )

 

  121

  خواهد  دو گاه درآمد کل در دوره تورمی برابر مجموع آن باشد، آن

  :یعنی. بود

)6(  b
n

T
TR ae

( )

    

 



121

  

بایست  دست آوریم، می نماید به اگر بخواهیم نرخ تورمی که درآمد کل را حداکثر می

مشتق گرفته و حاصل را مساوي صفر قرار دهیم ) (از رابطه فوق نسبت به نرخ تورم  

  :که خواهیم داشت

)7(  

n
b bdTR n

ae ( ab e ) T ( )
d

 
            

1
121 0

12   

  . آمده است )4( نمایش هندسی این مسأله در نمودار 
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   1978تانزي، : منبع 

  تعیین نرخ تورم حداکثر کننده درآمد مالیاتی - 4نمودار 

  

 VCبیانگر درآمد حاصل از مالیات تورمی، منحنی  OMدر نمودار فوق، منحنی 

منحنی . ندباش می هاي مختلف تورم نشاندهنده عکس العمل درآمد مالیاتی نسبت به نرخ

VR  نیز از جمع دو منحنیOM  وVC که کنیم فرض اگر حال. دست آمده است به 

ترین  در شرقی VCماکزیمم شود، در این صورت منحنی  2 تورم نرخ در دولت درآمد

خواهد بود که درآن درآمد  OZدرآمد کل برابر  که طوري خواهد گرفت، به قرار) E(نقطه 

ONاندازه  مالیات تورمی به KZ   و درآمد مالیاتی نرمال و عادي برابرOK NZ  

کاهش یافته  KVاثر تورم به  در عادي هاي مالیات از حاصل درآمد چون اما. خواهد بود

VZ مساوي دولت درآمد کل از تورمی مالی تأمین خالص اثراست،  خواهد بود که به   

بدیهی است که صرف توجه به اثرات کلی تأمین مالی تورمی . است ONاز  تر کممراتب 

منجر به  تواند می هاي نرمال و عادي تورم بر مالیاتپوشی از تأثیر  و چشم

 تورمی  مالیات از  حاصل  درآمد  آن در هک تورمی نرخ .گردد اشتباه هاي گذاري سیاست

 قدر آن را نرمال مالیات از ناشی درآمد دتوان می  هاست ک 1 رسد می  زیممکما  حد  به

 ارزش  آن مالی  منابع که طوري  به  یابد  اهشک  دولت  لک  درآمد هک دهد اهشک

شکل . بدهند  دست  از  شدت به ، نداشت  وجود تورمی هیچ هک حالتی به نسبت را خود

 تورمی مالی تأمین خصوص در جزئی تعادل تحلیل روشکه  دهد می چنین نشان فوق هم

 در دتوان می است، شده برده ارک به اقتصادي ادبیات در وسیع و متعارف طور به هک دولت
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 ایجاد در یتورم مالی تأمین نقش. باشد داشته دنبال به را نادرستی نتایج موارد از بسیاري

 تورم تأثیر که عمومی تعادل تحلیل چارچوب در باید دولت براي اضافی مالی منابع خالص

 که است بدیهی. شود ارزیابی و کند، مشخص می بررسی شورک یک مالیاتی سیستم بر را

 متفاوت دیگر شورک به شوريک از تورم تغییرات به نسبت مالیاتی سیستم العمل عکس

خصوص  به مالیاتی نظام یک مالیاتی درآمد وصول در وقفه و ششک به بستگی و است

  . دارد

  

  آوري مالیات بر درآمدهاي حقیقی مالیاتی هاي جمع تأثیر تورم و وقفه

آوري مالیات و نرخ تورم بر روي مقدار حقیقی یک  هاي مختلف جمع تأثیر وقفه

  . توان از حل معادله زیر تخمین زد واحد از درآمد مالیاتی را می

)8(  
n n

R
( P)

( )

 


  12

1 1

1
1

 

دوره  nیک واحد از درآمد مالیاتی که در ) ارزش حال(مقدار حقیقی = R:  که درآن 

  ، بعد دریافت خواهد شد

P = ،نرخ تورم ماهانهN  =و شود  می طول وقفه که بر حسب ماه بیان  = نرخ تورم

  . دباش می ساالنه 

  

  پیشینه تحقیق 

در تحقیق خود به بررسی کشش مالیات بر درآمد  2006در سال  ١یشیمو  کوزتپلی

 1975- 2005هاي سال  اشخاص در اقتصاد ترکیه پرداخته و از روش تانزي و از داده

محققان به این نتیجه رسیدند که کشش درآمد مالیاتی . براي این برآورد استفاده نمودند

 به عبارتی، افزایش درآمد .درصد یعنی کشش تقریباً واحد است 95در ترکیه حدود 

تواند راهی براي  تعیین کننده افزایش در مالیات باشد ولی در عین حال نمی تواند می

  .  تر باشد دست آوردن مالیات بیش به

  

 

1- Kustepeli ،  onurspaci yesim 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


12        رانیا یاتیمال و یمال يها استیس شیهما نیهشتممجموعه مقاالت  

 

 

١کاردوسو
کسري بودجه حقیقی و اثر «در تحقیقی با عنوان  1998در سال  

تی در اقتصاد برزیل پرداخته ، به بررسی اثر تورم بر کسري بودجه و وقفه مالیا»پاتینکن

نتایج بخش تجربی تحقیق وي حاکی از این است که شدت تأثیرگذاري اثر تانزي، . است

ها، کشش قیمتی درآمد مالیاتی و  به عواملی مانند طول وقفه زمانی در پرداخت مالیات

بندي مالیات بستگی دارد و به علت کارا نبودن سیستم مالیاتی، طوالنی بودن  شاخص

ها و پایین بودن کشش قیمتی مالیات در کشورهاي در حال  آوري مالیات قفه جمعو

 توسعه، افزایش تورم  موجب کاهش درآمدهاي حقیقی مالیات و تشدید کسري بودجه

  . دگرد می

٢تانزي
  . ها در کشور آرژانتین، دو مطالعه انجام داده است در خصوص وقفه 

تصادسنجی به مقایسه نسبی بین هزینه هاي اق با استفاده از مدل 1991در سال 

افزایش (و فواید حاصل از آن ) کاهش درآمدهاي حقیقی مالیاتی(تأمین مالی تورمی 

دست آمده حاکی از آن است  نتایج به. پرداخت) درآمدهاي مالیاتی به خاطر افزایش تورم

ی را تحت ها، عایدات حاصل از تأمین مالی تورم آوري مالیات ها در جمع که وجود وقفه

(ها طوالنی بوده و نسبت  اگر وقفه. دهد می تأثیر قرار
T

Y
باال باشد، زیان درآمد شاید ) 

خیلی باال بوده و هر گونه عایدات حاصل از تأمین مالی تورمی که براي تأمین کسري 

، با 1997سال تانزي در دومین مطالعه خود در . گیرد را خنثی نماید بودجه صورت می

»  آوري مالیات و ارزش حقیقی درآمدهاي مالیاتی تورم، تاخیر زمانی در جمع« :عنوان

  :یج دست یافته استبه تشریح سیستم مالیاتی در اقتصاد آرژانتین پرداخته و به این نتا

اداره  1967به عنوان مثال در سال . در آرژانتین، اقالم مالیاتی بسیار زیاد است

مورد مالیات معوقه را اعالم کرده  48قلم مالیاتی و  34انتین وجود بیش از مالیاتی آرژ

بندي و متوسط تأخیر  هاي مشخص طبقه با وجود این، این اقالم مالیاتی در گروه. است

  . ها برآورد گردیده است زمانی در هر یک از گروه

  . آمده است) 2- 2(خالصه نتایج مطالعه مذکور در جدول 
  

  

  

 

1- Cardoso 
2- Tanzi 
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  آوري مالیات هاي جمع و وقفه 1974درآمدهاي مالیاتی آرژانتین در سال  - 3- 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آوري  هاي جمع وقفه«در تحقیق خود با عنوان  1994در سال  ١کریستودوالکیس

در . اقتصاد یونان را مورد بررسی قرار داده است» مالیات و تورم حداکثر کننده درآمد

ها با وقفه صورت  این تحقیق، وي به این موضوع پرداخته است که وقتی پرداخت مالیات

نتایج تحقیق . برد اتی را از بین میگیرد، تورم بخشی از ارزش حقیقی درآمدهاي مالی می

بیانگر آن است که کاهش تورم در اقتصاد کشور یونان، مجموع درآمدهاي حقیقی 

  . دهد می آوري شده را افزایش مالیاتی جمع

در . دو مطالعه در خصوص وقفه مالیاتی انجام داده است 1991در سال  ٢چودري

هاي مالیاتی را در  وجود وقفه» ی تورمیدرآمد مالی و تأمین مال« مطالعه اول با عنوان

بررسی کرده است که بر  1970- 87کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره  28
  

 

1- Christodoulakis 
2- Choudry 

  شامل مالیات برخدمات تأمین اجتماعی -1

  بدون مالیات بر تأمین اجتماعی  -2

     1997تانزي ، : منبع
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ماه  4ها حدود  آوري مالیات و وقفه جمع 43/1این اساس، کشش درآمدي براي ایران 

ش نتایج تجربی براي تعداد زیادي از کشورها، این فرضیه که افزای. تخمین زده است

وي در سال . کند را تأیید می شود  می تورم منجر به کاهش درامدهاي حقیقی مالیاتی

ماه براي  5/7آوري مالیات براي ایران را حدود  در پژوهش دیگري، وقفه جمع 1991

ماحصل هر دو پژوهش این است که در کشورهاي در . تخمین زده است 1977-88دوره 

آوري مالیات و وجود کسري بودجه،  در جمع هاي طوالنی حال توسعه به دلیل وقفه

  . شود می افزایش تورم، منجر به کاهش درآمدهاي حقیقی مالیاتی

تورم، کشش مالیاتی و درآمد حقیقی «در تحقیقی با عنوان  1990در سال  ١یویان

. مورد بررسی قرار داده است 1969- 84هاي  اقتصاد کشور اندونزي را طی سال» مالیاتی

ذکور این بوده که بیان کند که تورم، در کشورهاي در حال توسعه داراي هدف تحقیق م

 اثر کاهشی و در کشورهاي توسعه یافته داراي اثر افزایشی بر درآمدهاي حقیقی مالیاتی

بدین گونه . در این تحقیق از مدلی استفاده شد که داراي دو زیرمدل بوده است. دباش می

د و سپس باش می ر درآمدهاي حقیقی مالیاتی فرديکه ابتدا تمرکز بر روي اثر تورم ب

نتایج مدل برآورد . دباش می تمرکز مدل روي اثر تورم بر درآمدهاي حقیقی مالیاتی کل

 شده بیانگر این است که اثر کاهش تورم بر ارزش حقیقی درآمدهاي مالیاتی ناچیز

هاي غیر مستقیم  دست آمده از مالیات در کشور اندونزي، درآمدهاي مالیاتی به. دباش می

مانند بر درآمد اشخاص، مالیات بر فروش کاالهاي تولید شده در داخل، مالیات بر 

یابد ولی براي  ، با افزایش تورم، کاهش می...صادرات، مالیات بر زمین، مالیات بر واردات و

، ....ها و هاي نفتی، مالیات بر شرکت مالیات بر شرکت هاي مستقیم مانند مالیات

  . یابد درآمدهاي مالیاتی با افزایش تورم، افزایش می

بررسی « در تحقیق خود با عنوان 1386محمودزاده و اصغرپور در سال 

به » پذیري و وقفه وصول درآمدهاي مالیات مستقیم و غیرمستقیم در ایران انعطاف

وصول درآمدهاي مالیاتی به تفکیک منابع مالیاتی در ایران با پذیري و  بررسی انعطاف

. اند پرداختهبه روش همجمعی  1382: 4 – 1360: 3هاي فصلی طی  استفاده از داده

هاي مستقیم در  آوري مالیات که متوسط وقفه جمع دهد می هاي تحقیق نشان یافته

، مالیات بر ثروت 6/12 ها تأخیر وصول در مالیات بر شرکت. ماه است 11ایران حدود 

  

 

1- Yuyan 
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متوسط کشش قیمتی این گروه مالیاتی نیز . ماه بوده است 6/13و مالیات بر درآمد  2/7

هاي غیرمستقیم تقریباً  آوري مالیات متوسط تأخیر جمع. برآورد شده است 13/1تقریباً 

و کشش ) ماه در مالیات بر واردات 3/1بدون تأخیر در مالیات بر مصرف و (یک ماه 

بنابراین در اقتصاد ایران، درآمدهاي . برآورد شده است) 34/1(تی بیش از واحد قیم

مالیات مستقیم کم کشش و وصول مالیات با تأخیر طوالنی همراه بوده و درآمدهاي 

  . گیرد پذیر و بدون وقفه صورت می مالیات غیرمستقیم انعطاف

کشش و وقفه درآمد  برآورد«در تحقیقی با عنوان  1385نجارزاده و زارع در سال 

به بررسی تأثیر نرخ تورم بر درآمدهاي حقیقی » ها در استان تهران مالیاتی شرکت

در این تحقیق به منظور بررسی کشش و . پرداختند 1359- 80هاي  مالیاتی، طی سال

دست آمده  یوسیلیوس استفاده شده که نتایج به –طول وقفه مالیاتی از روش یوهانسون 

ماه و کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی برابر  25وقفه مالیاتی حدود  طول دهد می نشان

پذیري سیستم مالیاتی نسبت به  با توجه به وقفه طوالنی و عدم انعطاف. است 7/0با 

چنین نرخ تورم باال در استان تهران، شرایط براي  ها و هم تغییرات سطح عمومی قیمت

که  یا بوده و فرضیه تانزي مبنی بر اینها کامالً مه کاهش درآمد حقیقی مالیاتی شرکت

  . درآمد حقیقی مالیاتی را کاهش دهد، کامالً صادق است تواند می افزایش تورم

بررسی کشش «این تحقیق با عنوان  1383صادقی، اصغرپور و محمودزاده در سال 

 هاي فصلی و با استفاده از داده» آوري درآمدهاي مالیاتی در ایران قیمتی و وقفه جمع

ي جدید ها روشگیري از  و با بهره 1360و دوره سوم سال  1379دوره چهارم سال 

آوري مالیات بر درآمدهاي حقیقی  هاي جمع اقتصادسنجی به بررسی اثر تورم و وقفه

که طول  دهد می نشان OLSنتایج تخمین به روش . مالیاتی در اقتصاد ایران پرداختند

درآمدهاي مالیاتی نسبت به سطح عمومی ماه و کشش  23وقفه مالیاتی بلندمدت 

، طول وقفه مالیاتی براي دوره MLEبر اساس روش . ها، بیش از واحد بوده است قیمت

از  تر کمماه بوده و کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی  16ماه و در حالت عادي  10جنگ 

و از طرف ماه براورد شده  18در کوتاه مدت، طول وقفه مالیاتی . واحد برآورد شده است

 از این رو استدالل. دیگر، تورم، موجب کاهش درآمدهاي اسمی مالیاتی شده است

که در اقتصاد ایران، اثر تانزي در کوتاه مدت قوي تر از بلندمدت عمل کرده و  شود  می

  .   موجب کاهش درآمدهاي حقیقی مالیاتی شده است
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کارایی سیستم بررسی «در تحقیقی با عنوان  1382شاکري، موسوي در سال 

با در نظر گرفتن دو » مالیاتی در اقتصاد ایران با توجه به کشش قیمتی و وقفه مالیاتی

پذیري سیستم مالیاتی، به بررسی کارایی سیستم  هاي مالیاتی و انعطاف عامل وجود وقفه

روشی که براي رسیدن به این هدف در . پرداختند 1360- 80مالیاتی در ایران طی دوره 

نتایج حاکی از آن است که . ه شده، آزمون هم انباشتگی انگل گرنجر بوده استنظر گرفت

ماه است که بیانگر تحقق  22ها حدود  آوري مالیات در بلندمدت، متوسط تأخیر در جمع

ها  آوري مالیات متوسط وقفه در جمع. نیاقتن درآمدهاي مالیاتی در زمان موردنظر است

که سیستم مالیاتی ایران  با توجه به این. شده است ماه برآورد 18در کوتاه مدت حدود 

پذیري الزم برخوردار نیست و از طرف دیگر نرخ  ها از انعطاف در برابر تغییرات قیمت

هاي طوالنی، موجب کاهش درآمدهاي حقیقی  تورم در ایران باالست، لذا، وجود وقفه

با توجه به نتایج . دکه این نیز داراي عواقب وخیم تري خواهد بو شود  می مالیاتی

دست آمده، مشخص شد که سیستم مالیاتی در ایران کارایی الزم را ندارد و نسبت به  به

 . ها از حساسیت چندان باالیی برخوردار نیست تغییرات قیمت

آوري مالیات، تورم  هاي جمع وقفه«در تحقیق خود با عنوان  1379تقی پور در سال 

آوري مالیات و تورم بر  هاي جمع ، تأثیر وقفه»و درآمدهاي مالیاتی حقیقی دولت

نتایج حاکی از . درآمدهاي حقیقی مالیاتی دولت در ایران را مورد بررسی قرار داده است

از یک بوده و حدود  تر کمآن است که کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی در طول دوره 

در سطح عمومی براورد شده است که نشان دهنده این است که افزایش یک درصد  9/0

هاي  متوسط وقفه. دهد می از یک درصد درآمد اسمی مالیات را افزایش تر کمها  قیمت

ماه برآورد شده است که این وقفه تأثیر  16آوري براي کل مالیات در ایران حدود  جمع

طوري که حداقل زیان درآمدي  به. قابل توجهی بر روي درآمدهاي مالیاتی گذاشته است

به ترتیب  1377و  1376، 1375، 1374، 1373هاي  ناشی از وقفه در ایران براي سال

درصد درآمد مالیاتی همان سال  23درصد و  20درصد،  26درصد،  47درصد،  36

  . برآورد شده است
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  معرفی مدل تحقیق 

یی که در بخش مبانی نظري و پیشینه تحقیق به عمل آمد؛ ها بررسیبا توجه به 

براي محاسبه وقفه مالیاتی و به منظور بررسی تأثیر وقفه مالیاتی و تورم بر درآمدهاي 

  :ز الگوي تانزي به صورت زیر استفاده شده است حقیقی مالیاتی ا

 )9 (                    
n

NTAX
RTAX

( P)






1

  

  :که در آن

RTAX : وسیله شاخص  درآمدهاي اسمی که به(درآمدهاي حقیقی مالیاتی

درآمدهاي اسمی :  NTAX، .)کننده تولید ناخالص داخلی تعدیل شده است تعدیل

Pمالیاتی، 


  . آوري مالیات بر حسب ماه  است متوسط وقفه جمع: nنرخ تورم ماهانه  و :  

  :به صورت فصلی در نظر گرفته شود، به صورت زیر خواهد بود) 9(اگر معادله 

 )10                   (  
n

NTAX
RTAX

( )



  41

  

  . نرخ تورم فصلی است که در آن 

  :به صورت زیر است) 10(حالت پیوسته رابطه 

 )11  (    nRTAX NTAX.e   

  : لگاریتم گرفته شود، خواهیم داشت ) 11(اگر از طرفین معادله 

 )12      (          LRTAX LNTAX n    

چون درآمدهاي مالیاتی تابعی از تولید ناخالص داخلی است، بنابراین براي تصریح 

که در  شود و با توجه به این) 12(درست مدل، باید تولید ناخالص داخلی وارد معادله 

که بین متغیر تولید  لذا، براي این ؛وارد شده است ها قیمتمدل، متغیر سطح عمومی 

همخطی ایجاد نشود، از متغیر تولید  ها قیمتناخالص داخلی اسمی و سطح عمومی 

در نهایت، معادله مورد  .استفاده شده است 1361ي ثابت ها قیمتناخالص داخلی به 

  :نظر براي تخمین وقفه مالیاتی به صورت زیر تصریح شده است

)13   (           tLRTAX DLCPI LFGDP u   1 2 3  

  :که در آن
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LFGDP  :  ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی ثابت به قیمت عواملDLCPI  : درصد

یعنی   ؛تغییرات فصلی شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی که بیانگر نرخ تورم است

DLCPI    وtu :براي محاسبه کشش قیمتی درآمدهاي مالیاتی،  .جمله اخالل است

  :استفاده نمود توان از معادله زیر می

   )14            (  tLRTAX LCPI LFGDP   1 2 3   

   .جمله اخالل است tکه در آن 

را نسبت به تغییرات  با توجه به تعریف کشش قیمتی که حساسیت یک متغیر

ها  به جاي  تغییرات سطح عمومی قیمت) 14(دهد، لذا در معادله  ها نشان می قیمت

(DLCPI) ها  از سطح عمومی قیمت)LCPI (که در  جایی از آن. استفاده شده است

اند، لذا در این  قسیم شدهگروه مالیاتی ت 4تحقیق حاضر، کل درآمدهاي مالیاتی به 

براي انواع مختلف مالیات به تفکیک نوشته و برآورد خواهد ) 14(و ) 13(مقاله، معادالت 

هاي  هاي مورد نظر براي تخمین وقفه مالیاتی به تفکیک گروه در نهایت معادله. شد

  :باشد چهارگانه مالیات به صورت زیر می

)15(  tLrcomtax DLcpi lcomtp t   1 2  

)16(  tLrrtax DLcpi lrtp     1 2  

)17(  tLrwtax DLcpi lwtp w   1 2  

)18(    tLrindtax DLcpi lindtp k   1 2 

  :که در آن

Lrcomtax: ها لگاریتم درآمد حقیقی مالیات بر شرکت ،lcomtp:   لگاریتم نسبت

لگاریتم درآمد حقیقی مالیات بر  :Lrrtax، ها به تولید ناخالص داخلی مالیات بر شرکت

لگاریتم : Lrwtax،لگاریتم نسبت مالیات بر درآمد به تولید ناخالص داخلی :lrtp،درآمد

ناخالص ثروت به تولید  لگاریتم نسبت مالیات بر :lwtp، درآمد حقیقی مالیات بر ثروت

لگاریتم نسبت   :lindtpلگاریتم درآمد حقیقی مالیات غیرمستقیم،  Lrindtax،.داخلی

درصد تغییرات فصلی = DLcpi =، مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی

   .دباش می جمالت اخالل twو  tk ،tt ،t، قیمت کاالها و خدمات مصرفیشاخص 
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هاي مورد نظر براي تخمین کشش قیمتی به تفکیک  به همین ترتیب، معادله

  :عبارتند از هاي چهارگانه مالیات  گروه

)19 ( tLcomtax Lcpi lcomtp t    1 2  

)20    ( tLrtax Lcpi lrtp     1 2  

)21              (  tLwtax Lcpi lwtp w    1 2  

)22          (  tLindtax Lcpi lindtp k    1 2  

  :که در آن

Lcomtax :ها،  لگاریتم درآمد اسمی مالیات بر شرکتlcomtp : لگاریتم نسبت

لگاریتم درآمد اسمی مالیات بر : Lrtaxها به تولید ناخالص داخلی،  مالیات بر شرکت

ریتم لگا: Lwtaxلگاریتم نسبت مالیات بر درآمد به تولید ناخالص داخلی، : lrtpدرآمد، 

لگاریتم نسبت مالیات بر ثروت به تولید ناخالص : lwtpدرآمد اسمی مالیات بر ثروت، 

 لگاریتم نسبت: lindtpلگاریتم درآمد حقیقی مالیات غیرمستقیم، : Lindtaxداخلی، 

لگاریتم شاخص قیمت کاالها و  :Lcpi، مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی

  . ندباش می جمالت اخالل  tkو  tt ،t ،twخدمات مصرفی، 

  

  تخمین و برآورد الگو 

قبل از برآورد الگو ابتدا الزم است تا آزمون مانایی براي کلیه متغیرهاي تحقیق 

  . انجام شود

  

  مون ریشه واحد و مانایی متغیرها آز

د، باش می از آزمون ریشه واحد که به صورت آزمون تعمیم یافته دیکی فولر مطرح

این روش، آماره در . هاي سري زمانی بهره جست توان به منظور بررسی مانایی داده می

 ١محاسبه شده را با مقادیر مک کینون  tآزمون دیکی فولر تعمیم یافته یا در واقع همان 

از مقادیر بحرانی بود، نتیجه  تر بزرگدست آمده  به tاگر مقدار . نماییم مقایسه می

نتایج آزمون ریشه واحد براي متغیرهاي تحقیق . گیریم که متغیر مورد نظر مانا است می

  . ضمیمه آمده است) 2(و ) 1(جداول در 
  

 

1- Mackinnon Critical Value 
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براي  ADFنیز نشان داده شده است، مقدار آماره ) 1(گونه که در جدول  همان

از مقدار آماره مک ) Dlcpi (infو  Lrcomtax  ،Lrrtax ،Lcomtp ،Lrtpمتغیرهاي 

که  جایی است، لذا این متغیرها در سطح مانا هستند و از آن تر بزرگ% 1کینون در سطح 

تر  کوچک% 1براي سایر متغیرها از مقدار آماره مک کینون در سطح  ADFدار آماره مق

است، لذا این متغیرها در سطح مانا نیستند و به همین دلیل آزمون مانایی براي تفاضل 

. ضمیمه آورده شده است) 2(اول این متغیرها مجدداً انجام شده و نتایج در جدول 

که در (آمده است، تفاضل اول کلیه متغیرهاي فوق نیز ) 2(گونه که در جدول  همان

 شود  می ضمیمه، مشخص) 2(و ) 1(مطابق نتایج جداول . مانا است) اند سطح نامانا بوده

و برخی ) هستند I)0(به عبارت دیگر (که برخی از متغیرهاي مدل در سطح مانا هستند 

بایست  به همین دلیل می) هستند I)1(به عبارت دیگر (ها ماناست  دیگر تفاضل اول آن

که از مقادیر متغیرها استفاده کنیم، از تفاضل مرتبه اول  براي تخمین مدل به جاي این

اما تخمین مدل با استفاده از تفاضل مرتبه اول متغیرها باعث از . ها استفاده کنیم آن

 براي حفظ این اطالعات. شود می دست دادن اطالعات مربوط به مقادیر اصلی متغیرها

ارزشمند، راه دیگري که با استفاده از آن هم بتوان از مقادیر اصلی متغیرها استفاده نمود 

ي آزمون هم ها روشیکی از . و هم بتوان مانع رگرسیون کاذب شد، هم انباشتگی است

که روش انگل گرنجر بر این فرض  جایی اما از آن. انباشتگی، روش انگل گرنجر است

هستند و نیز فرض بر نرمال بودن و وجود یک بردار  I)1(ها استوار است که همه متغیر

که در مدل چند متغیره ممکن است بیش از یک بردار هم  هم انباشتگی است؛ در حالی

توان از این  لذا نمی - است  گونه اینکه در تحقیق ما نیز  - انباشتگی وجود داشته باشد

لذا در این تحقیق به . مودروش براي آزمون هم انباشتگی و تخمین مدل استفاده ن

 –منظور تعیین تعداد بردارهاي هم انباشتگی و تخمین مدل از روش آزمون جوهانسن 

  . جوسیلیوس استفاده شده است

  تعیین وقفه مالیاتی و کشش قیمتی 

 –در این بخش ابتدا براي تعیین تعداد بردارهاي هم انباشتگی از روش جوهانسن 

ه بدین منظور آزمون اثر براي وجود هم انباشتگی جوسیلیوس استفاده شده است ک

) 10(الی ) 3(جوسیلیوس مورد استفاده قرار گرفته و نتایج در جداول  –جوهانسن 

  . ضمیمه آورده شده است
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وجود یک ) 18(الی ) 15(نتایج آزمون اثر، حاکی از آن است که براي کلیه معادالت 

گرفتن مبانی نظري و استفاده از نتایج  با در نظر. شود می بردار هم انباشتگی تأیید

توان بردارهاي بهینه جهت محاسبه وقفه مالیاتی و کشش قیمتی را  تجربی تحقیق، می

  :به صورت زیر نوشت 

  

  بهینه براي تعیین وقفه مالیاتی  بردارهاي

)23(    lcomtp5/0+DLcpi95/14-76/11=Lrcomtax  
)24(    lrtp86/0+DLcpi29/15 -84/11=Lrrtax  

)25(   lwtp18/0+DLcpi13/2 -29/11=Lrwtax  

)26(     lindtp63/0+DLcpi32/5 -76/11 - =Lrindtax  

  

  هاي بهینه براي تعیین کشش قیمتی بردار

)27(   lcomtp64/3+Lcpi79/0+1/18 - =Lcomtax  
)28(    lrtp84/0+Lcpi67/0+35/13 - =Lrtax  
)29(  lwtp38/0+Lcpi55/0+56/16 - =Lwtax  
)30(  lindtp36/7+Lcpi62/0+86/11 - =Lindtax  

  

  يگیر خالصه  و نتیجه

منفی و ضرایب  DLcpi رود که ضریب متغیر انتظار می) 26(تا ) 23(در معادالت 

 گونه اینمثبت باشد که در معادالت فوق نیز  lindtpو  lcomtp، lrth  ،lwtpمتغیرهاي 

بیانگر وقفه مالیاتی است که به ترتیب براي  DLcpiدر معادالت فوق ضرایب . است

ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات غیرمستقیم برابر با  مالیات بر شرکت

یعنی از زمانی که مؤدیان به طور قطعی . ندباش می  32/5و 13/2، 29/15، 95/14

ماه   32/5و 13/2، 29/15، 95/14شوند، به طور متوسط  موظف به پرداخت مالیات می

 lindtpو  lcomtp، lrth  ،lwtpضرایب متغیرهاي. کشد تا به دست دولت برسد طول می

ها، مالیات بر  نیز  به ترتیب نشان دهنده کشش درآمدهاي حقیقی مالیات بر شرکت

ها از تولید ناخالص  درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات غیرمستقیم نسبت به سهم آن
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باشد که  می 63/0و  18/0، 86/0، 5/0ق به ترتیب برابر با داخلی است که در مدل فو

ها، مالیات بر درآمد،  بیانگر این است که یک درصد افزایش در سهم مالیات بر شرکت

مالیات بر ثروت و مالیات غیرمستقیم از تولید ناخالص داخلی، درآمدهاي حقیقی این 

  . دهد می فزایشا %63/0و  %18/0، %86/0، %5/0ها را به ترتیب  مالیات

باید ) 30(تا ) 27(چنین مطابق انتظار، ضرایب تمامی متغیرها در معادالت  هم

بیانگر کشش قیمتی  Lcpiضرایب . مثبت باشد که در معادالت فوق نیز اینچنین است

، 67/0، 79/0هاست که در معادالت فوق به ترتیب  برابر با  درآمدهاي اسمی مالیات

ها به میزان یک درصد،  است که بیانگر این است با افزایش شاخص قیمت 62/0و  55/0

ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات  درآمدهاي اسمی مالیات بر شرکت

. درصد افزایش خواهد یافت 62/0و  55/0، 67/0، 79/0غیرمستقیم به ترتیب به میزان 

، نشان دهنده این است که افزایش Lcpiمتغیر به عبارت دیگر، مثبت بودن ضرایب 

ضرایب متغیرهاي . هاست ها داراي اثر مثبت بر درآمدهاي اسمی مالیات شاخص قیمت

lcomtp ،lrtp ،lwtp و lindtp  نیز نشان دهنده کشش درآمدهاي اسمی مالیات بر

ها از  ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات غیرمستقیم نسبت به سهم آن شرکت

و  38/0، 84/0، 64/3تولید ناخالص داخلی است که در معادالت فوق به ترتیب برابر با 

ها،  هم مالیات بر شرکتبیانگر این است که یک درصد افزایش در سد که باش می 36/7

مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات غیرمستقیم از تولید ناخالص داخلی، 

 درصد افزایش  36/7و  38/0، 84/0، 64/3را به ترتیب  ها  درآمدهاي اسمی این مالیات

  . دهد می

بوده ) ماه 11حدود (ماه  79/10هاي مستقیم  آوري مالیات متوسط طول وقفه جمع

هاي غیر  آوري مالیات این در حالی است که طی دوره مورد مطالعه، وقفه جمع. تاس

. دباش می هاي مستقیم از وقفه مالیاتی مالیات تر کمماه بوده است که  32/5مستقیم 

هاي  هاي غیرمستقیم در مقایسه با مالیات دلیل آن هم این است که دولت بر مالیات

هاي غیرمستقیم پایین  این وقفه مالیاتی مالیاتبنابر. تري دارد مستقیم کنترل بیش

و متوسط کشش  67/0هاي مستقیم  از طرف دیگر، متوسط کشش قیمتی مالیات.  است

تر از یک هستند که  بوده است که هر دو کوچک 62/0هاي غیرمستقیم  قیمتی مالیات

بی کشش ند که سیستم مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم نسبت به تورم باش می بیانگر این
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از . ها را تغییر دهد بوده است و از کارایی الزم برخوردار نیست تا به نسبت تورم مالیات

از یک بودن کشش قیمتی بیانگر این  تر کمگونه که قبالً نیز گفته شد؛  طرفی هم، همان

است که با افزایش تورم، درآمدهاي حقیقی مالیاتی کاهش خواهد یافت که در تحقیق 

  . خواهد بود نهگو اینما نیز 

  

  پیشنهادات 

لذا با توجه به نتایج این تحقیق و سایر مطالعات مشابه در ایران، موارد زیر به منظور 

سازي سیستم مالیاتی استان گلستان  ریزي به متولیان امر در راستاي بهینه برنامه

  :گردد می پیشنهاد

ها به حداقل مقدار ممکن و بر حسب  کاهش دادن تأخیرات قانونی مالیات –1

  ي مختلف مالیاتها گروه

تر  هاي تسلیمی با تهیه هر چه سریع سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به اظهارنامه

هاي فاقد اظهار نامه و  دفترچه ضرایب مالیاتی و اولویت دادند به رسیدگی پرونده

هاي مطرح در هیات حل اختالف  ه روند قطعی سازي پروندهچنین سرعت بخشیدن ب هم

چنین در اجراي ماده  هم. ها را به حداقل رساند تاخیرهاي قانونی مالیات تواند می مالیاتی

هاي ترغیب کننده و توافق با  توان با ارائه طرح هاي مستقیم می قانون مالیات 158

با توجه به کوتاه بودن . فزایش دادهاي توافقی دریافتی را ا اصناف تعداد اظهارنامه

ها و وسعت  هاي قانونی مالیات غیر مستقیم اولویت دادن به این گروه از مالیات وقفه

چنان که در برنامه پنجم توسعه نیز به افزایش یک  بخشیدن به مشمولین آن هم

 درصدي ساالنه تا پایان برنامه براي مالیات ارزش افزوده تصویب گردیده است، موجب

  . کاهش وقفه مالیاتی وافزایش درآمدهاي حقیقی مالیاتی خواهد گردید

هاي  هاي مالیاتی از طریق برقراري نرخ کاهش تأخیرات غیرقانونی وقفه – 2

  پذیر در رابطه با تورم انعطاف

هاي تشویقی در پرداخت به موقع مالیات را زیاد  سازمان امور مالیاتی باید انگیزه

الح قوانین، نرخ مؤثر حقیقی جرائم تأخیر پرداخت و غیره را به نموده و در مورد اص

منظور از نرخ مؤثر . مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد تا قوانین مذکور اصالح گردد

هاي قانونی جرایم تاخیرو فرار مالیاتی پس از تعدیل با  حقیقی  جرایم مالیاتی، نرخ
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هایی است که سازمان  بخشودگی ها و چنین تعدیل آن با تخفیف متوسط نرخ تورم و هم

امور مالیاتی در مرحله وصول مالیات به مؤدیان مالیاتی که اقدام به فرار مالیاتی و تأخیر 

  . گیرد اند، در نظر می در پرداخت مالیات نموده

  ي غیرضروريها گسترش پایه مالیاتی از طریق حذف معافیت  – 3

تاخیر در پرداخت مالیات، مشمول هاي مستقیم،  قانون مالیات 190بر اساس ماده 

درصد در ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید  5/2اي به نرخ  جریمه

همین ماده، مطالبه جریمه  2پرداخت مالیات حسب مورد است، اما به استناد تبصره 

امکان پذیر هاي مطرح در هیات حل اختالف مالیاتی  براي پرونده بیش از یک سال

هاي  قانون مالیات 191نیست، بنابراین حتی اگر اختیار بخشودگی جرایم موضوع ماده 

هاي حل  مستقیم، نادیده گرفته شود، تطویل در مراحل رسیدگی با توجه به حذف هیات

، قابل پیش بینی وعدم کارایی 1380اختالف مالیاتی تجدیدنظر در اصالحات سال 

پرداخت کنندگان حقوق . فه، امري بدیهی استجریمه یاد شده در کوتاه کردن طول وق

هاي تکلیفی، بر اساس قانون مکلف به کسر مالیات در هر  یا سایر مشموالن مالیات

پرداخت و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه دولت هستند، بنابراین اگرچه 

کننده وجه، در سررسید مقرر، مالیات متعلقه پرداخت کرده ولی کسر کننده  دریافت

هاي خود به عنوان مطالبات دستگاه  د وجوه کسر شده را در حسابتوان می مالیات

مالیاتی نگهداري و از این وجوه در گردش امور مالی خود استفاده کند، زیرا مقایسه نرخ 

ین اهاي پولی و اعتباري، نگهداري  جریمه مالیاتی مقطوع با نرخ سود تسهیالت مؤسسه

مراتب  که نرخ بهره بازار غیر رسمی به دهد؛ حال آن ان میوجه براي مودي را سودمند نش

ها، تطویل در  وجود این وقفه. هاي پولی و اعتباري است هاي سود مؤسسه از نرخ تر بیش

ها، وجود خالهاي قانونی یا نبود قوانین سخت گیرانه و  امر رسیدگی و قطعیت مالیات

راي عدم پرداخت مالیات در نیز امکان بخشودگی جرایم مالیاتی، همگی عواملی ب

  . سررسیدهاي مقرر از سوي مودیان است

ایجاد سیستم اطالعاتی مناسب و کارا براي سامان دهی سیستم دریافت  – 4

  ها مالیات

قانون برنامه پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی مکلف بوده پایگاه  120برابر ماده 

هاي اشخاص حقیقی را تا  هزینه اطالعات مودیان مالیاتی شامل اطالعات درآمدي و
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پایان برنامه و اشخاص حقوقی را تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند که در اجراي 

کلیه اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر ارزش افزوده و اشخاص  1391ان از آغاز سال 

 صورت الکترونیکی حقوقی مکلف به ارائه صورت معامالت خرید و فروش فصلی خود به

  . ندباش می

ایجاد کد اقتصادي براي شناسایی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ردیابی  – 5

 ها و فرار از آن ها موقع عدم پرداخت مالیات آن

براي اشخاص  73اي است که بنا بر قانون وضع شده در سال  کد اقتصادي شماره

به این صورت که . حقیقی و حقوقی که به تولید کاال و خدمات اشتغال دارند تعیین شد

از . این اشخاص باید کد اقتصادي خود را روي فاکتورهاي خرید و فروش ثبت کنند

اي خرید و فروش محاسبه سود به دست جمله دالیل درج کُد اقتصادي روي فاکتوره

ها نیز  آمده در معامالت است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهاي کسب شده مالیات

تر بر اساس اسناد و مدارك  ها بیش برآوردي و نظري خواهند بود و محاسبه آن تر کم

قادر  عالوه براین به وسیله کد اقتصادي سازمان امور مالیاتی کشور. صحیح خواهد بود

  . هاي صادر شده را به راحتی بررسی کند است دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب

هاي بعد از ابالغ جهت تسریع در  ایجاد بخش ابالغ اوراق مالیاتی و پیگیري – 6

   ها وصول مالیات

الکترونیکی و  براي ابالغ اوراق مالیاتی از خدمات پست تواند می سازمان امور مالیاتی

با اجراي طرح سیستم جامع مالیاتی و ثبت آدرس . استفاده نماید الکترونیکیامضاء 

الکترونیکی براي کلیه مودیان مالیاتی گامی مؤثر در جهت ثبت و شناسایی مودیان و 

البته قابل به ذکر است . رسیدگی و مرحله مطالبه و وصول مالیات برداشته خواهد شد

  . صادي جدید برداشته شده استکه مقدمات این طرح با ثبت نام کد اقت

تعیین نرخ بهینه مالیات براي حداکثر کردن درآمدهاي مالیاتی با توجه به  –7

  نرخ تورم موجود 

ایجاد انگیزه کافی بین مأموران مالیاتی با متناسب نمودن حقوق و مزایاي  -8

  کافی و عادالنه 

  هاي تشخیص داده شده با توجه به نرخ تورم شاخص بندي مالیات – 9
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  نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته براي لگاریتم سطح متغیرها -1جدول           
  

  متغیر ADF آماره  مقادیر مک کینون

10%  5%  1%      

60/2- 93/2- 60/3- 64/1- Lindtax 

60/2- 93/2- 60/3- 82/2- Lcomtax 

60/2- 93/2- 60/3- 15/1- Lrtax 

61/2- 94/2- 62/3- 59/0- Lwtax 

60/2- 93/2- 60/3- 64/1- Lrindtax  

60/2- 93/2- 60/3- 35/4- Lrcomtax  

60/2- 93/2- 60/3- 33/4- Lrrtax  

60/2- 94/2- 60/3- 73/2-  Lrwtax  

60/2- 93/2- 60/3- 74/1- Lindtp  

60/2- 93/2- 59/3- 88/4-  Lcomtp  

60/2- 93/2- 59/3- 19/4-  Lrtp  

61/2- 94/2- 60/3- 49/2-  Lwtp  

60/2- 93/2- 59/3- 01/3  Lcpi  

60/2- 93/2- 60/3- 82/3-  Dlcpi=inf  

  
   نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته براي تفاضل اول لگاریتم متغیرها - 2جدول 

  متغیر ADFآماره   مقادیر مک کینون

10%  5%  1%      

60/2- 93/2-  60/3- 4/11- D(Lindtax)  

60/2- 93/2- 60/3- 14/9- D(Lcomtax)  

60/2- 93/2- 60/3- 32/9- D(Lrtax)  

61/2- 94/2- 62/3- 09/4- D(Lwtax)  

60/2- 93/2- 60/3- 4/11- D(Lrindtax)  

61/2- 94/2- 62/3- 19/4- D(Lrwtax)  

60/2- 93/2- 60/3- 15/11 -  D(Lindtp)  

61/2- 94/2- 60/3- 07/5-  D(Lwtp)  

60/2- 93/2- 60/3- 82/3-  D(Lcpi)  
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  )15(نتایج آزمون اثر براي معادله  -3 جدول

ویژهمقادیر  فرضیه مقابل فرضیه صفر %5سطح بحرانی  آماره آزمون اثر   احتمال 

r 0  r 1  44/0 9/36 2/35 03/0 

r 1  r  2  2/0 14 3/20 05/0  

r  2  r  3  12/0 12/5 16/9 01/0  

 
  )16(نتایج آزمون اثر براي معادله  -4جدول 

%5سطح بحرانی  آماره آزمون اثر مقادیر ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر  احتمال 

r 0  r 1  44/0 6/40 2/35 01/0 

r 1  r  2  36/0 7/19 3/20 04/0  

r  2  r  3  13/0 5 2/9 01/0  

 
  )17(نتایج آزمون اثر براي معادله  - 5جدول 

%5سطح بحرانی  آماره آزمون اثر مقادیر ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر  احتمال 

r 0  r 1  49/0 9/43 2/35 00/0 

r 1  r  2  27/0 8/17 3/20 0/0  

r  2  r  3  13/0 3/5 2/9 04/0  

 
  )18(نتایج آزمون اثر براي معادله  -6جدول 

آزمون اثرآماره  مقادیر ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر %5سطح بحرانی    احتمال 

r 0  r 1  42/0 2/38 2/35 02/0 

r 1  r  2  35/0 6/17 3/20 01/0  

r  2  r  3  04/0 5/1 2/9 03/0  

 
  )19(نتایج آزمون اثر براي معادله  -7جدول 

%5سطح بحرانی  آماره آزمون اثر مقادیر ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر  احتمال 

r 0  r 1  39/0 9/41 2/35 00/0 

r 1  r  2  29/0 7/21 3/20 03/0  

r  2  r  3  17/0 6/7 2/9 04/0  
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  )20(نتایج آزمون اثر براي معادله  -8جدول 

%5سطح بحرانی  آماره آزمون اثر مقادیر ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر  احتمال 

r 0  r 1  6/0 1/59 2/35 00/0 

r 1  r  2  4/0 8/24 3/20 01/0  

r  2  r  3  1/0 6/4 2/9 03/0  

 
  )21(نتایج آزمون اثر براي معادله   - 9جدول 

%5سطح بحرانی  آماره آزمون اثر مقادیر ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر  احتمال 

r 0  r 1  38/0 2/38 2/35 02/0 

r 1  r  2  23/0 6/18 3/20 03/0 

r  2  r  3  18/0 9/7 2/9 03/0 

 
  )22(نتایج آزمون اثر براي معادله   - 10جدول 

%5سطح بحرانی  آماره آزمون اثر مقادیر ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر  احتمال 

r 0  r 1  62/0 5/58 2/35 00/0 

r 1  r  2  38/0 23 3/20 02/0 

r  2  r  3  13/0 1/5 2/9 03/0 

 
  ) 15(بردارهاي هم انباشتگی و نرمال شده آنها براي معادله   -11جدول 

  بردار نرمال شده  بردار هم انباشتگی  متغیر

Lrcomtax  09/2-  1  

C 58/24 -  76/11  

DLcpi 26/31  95/14 -  

lcomtp 04/1-  5/0  

 
  )16(بردارهاي هم انباشتگی و نرمال شده آنها براي معادله  -12جدول 

  بردار نرمال شده  بردار هم انباشتگی  متغیر

Lrrtax  9/23-  1  

C 283 -  84/11  

DLcpi  5/365  29/15 -  

lrtp  6/20-  86/0  
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  )17(بردارهاي هم انباشتگی و نرمال شده آنها براي معادله  -13جدول 

  بردار نرمال شده  بردار هم انباشتگی  متغیر

Lrwtax  15/8-  1  

C 92-  29/11  

DLcpi  4/17  13/2-  

lwtp  5/1 -  18/0  

 

  )18(بردارهاي هم انباشتگی و نرمال شده آنها براي معادله   - 14 جدول

  بردار نرمال شده  بردار هم انباشتگی  متغیر

Lrindtax  24/8-  1  

C 9/96  76/11-  

DLcpi  9/43  32/5-  

lindtp  2/5 -  63/0  

 

  )19(بردارهاي هم انباشتگی و نرمال شده آنها براي معادله  -15جدول 

بردار هم انباشتگی   متغیر

  اول

بردار هم انباشتگی   بردار نرمال شده اول

  دوم

  بردار نرمال شده دوم

Lcomtax  52/0  1  98/0-  1  

C 4/9 -  1/18-  20  4/20-  

Lcpi  41/0  79/0  02/1-  04/1-  

lcomtp  9/1  64/3  72/3  79/3  

  

  )20(بردارهاي هم انباشتگی و نرمال شده آنها براي معادله   -16جدول 

  بردار نرمال شده دوم  بردار هم انباشتگی دوم  بردار نرمال شده اول  بردار هم انباشتگی اول  متغیر

Lrtax  4/10-  1  5/14  1  

C 8/138  35/13 -  140 -  66/9-  

Lcpi  96/6-  67/0  7/22-  57/1-  

lrtp  77/8-  84/0  8/7 -  54/0-  
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  )21(بردارهاي هم انباشتگی و نرمال شده آنها براي معادله  - 17جدول 

  بردار نرمال شده  بردار هم انباشتگی  متغیر

Lwtax  22/1  1  

C 2/20-  56/16-  

Lcpi  67/0  55/0  

lwtp  46/0  38/0  

 
  )22(بردارهاي هم انباشتگی و نرمال شده آنها براي معادله  -18جدول 

بردار هم انباشتگی   بردار نرمال شده اول  بردار هم انباشتگی اول  متغیر

  دوم

  دومبردار نرمال شده 

Lindtax  4/1  1  97/5-  1  

C 6/16-  86/11-  6/91  34/15 -  

Lcpi  68/0  62/0  2/2  37/0-  

lindtp  1/8  36/7  6/5  94/0-  
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