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ي استان مازندران ها  پرونده به صورت تصادفي از ادارات امور مالياتي شهرستان  365 با حجم    اي  نمونه
 پرونـده بـه صـورت كامـل اسـتخراج          357 اطالعـات مـورد نيـاز در مـورد           ،انتخاب شد كه در نهايت    

 بـين عملكـرد شـركتها و واحـدهاي اقتصـادي       ،نسبت  قابـل توجـه     به  همچنين به دليل تفاوت     . رديدگ
 .تحليل آماري مربوط به اين واحدها در پنج سناريو صورت گرفته است ، موجود در استان مازندران

 در مـورد    هـا   نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني و همچنين آزمون تفاوت ميـانگين           
،  به دست آمـده اسـت   SPSSاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده كه با استفاده از نرم افزار مالياته
دهد كه ماليات كنوني شركتها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران متناسب با ارزش افزوده        مي نشان

ي خاصـيت درآمـدزاي   همچنين يكي ديگر از نتايج تحقيق حاضر اين است كـه            . آنها تغيير نكرده است   
لذا در مورد نرخ مناسـب ايـن        .  درصد مورد ترديد قرار دارد     7ماليات بر ارزش افزوده در نرخ پايين        

 درصد كه در اليحه قبلي ماليات بر ارزش افزوده كشور ارايه شده و درحقيقت           10 نرخ ؛ يعني ماليات
اسـتفاده   نرخي است كه اغلب كشورهاي جهان نيـز در بـدو معرفـي ماليـات بـر ارزش افـزوده از آن                      

  .شود  ميپيشنهاد -نموده اند
 
 

 :ها كليد واژه
بندي شركتها، درآمد مالياتي، مدل  ماليات بر ارزش افزوده، استان مازندران، ماليات

 اقتصادسنجي
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 دمهمق
گسترش و توسعه قابل توجه ماليات بر ارزش افزوده را شايد بتوان به عنوان مهمتـرين   

 ايـن   1970 يعنـي اوايـل دهـه        ؛ سـال قبـل     چهل .ستم دانست لياتي در اواخر قرن بي     ما ةتوسع
 كليـه    در تمركز اصلي برنامه اصالح نظام مالياتي تقريباً      ،  در عوض . ماليات چندان معروف نبود   

بـراي  . بر روي ماليات بر ارزش افزوده معطـوف شـده اسـت           ،  كشورهاي جهان در سالهاي اخير    
 كشـور   123 ايـن ماليـات در       )2002(ال   بر اساس آخرين اطالعات موجود در اوايـل سـ          ؛مثال

 اجـرا شـده   ،  درصد جمعيت جهـان    هفتاد  ميليارد نفر به عبارتي    چهارجهان با جمعيت حدود     
 ميليارد دالر درآمـد     18000 معادل   )2001(همچنين اين ماليات توانسته است در سال        . است

ليـاتي دولـت در ايـن    ي ماهـا   درصد كل درآمد25 كه اين رقم حدود     ؛براي دولتها ايجاد نمايد   
 1.كشورها بوده است

، از مهمترين اهداف فعاليتهاي اقتصادي دولت مواردي از قبيل تخصيص بهينـه منـابع             
حفـظ سـطح عمـومي      ،  ثبـات اقتصـادي   ،  افزايش اشتغال ،  رشد اقتصادي ،  مدآتوزيع عادالنه در  

ايف دولتها مجبورنـد     براي انجام اين وظ    .المللي و تراز پرداختها است     بهبود تجارت بين  ،  قيمتها
منـابع  تـا   براي تأمين مالي اين مخارج الزم اسـت         . ي بسيار سنگيني را متحمل شوند     ها  هزينه

 به دو گروه درآمدهاي ماليـاتي و درآمـدهاي          اغلبدرآمد دولتها   . درآمدي گوناگوني مهيا شود   
يسه با سـاير    نقش درآمدهاي مالياتي در بسياري از كشورها در مقا        . شود  مي غيرمالياتي تقسيم 

 به عبارت ديگر مقايسه ايـن منبـع مهـم بـا     ،از اهميت بيشتري برخوردار است،  ديمآدرمنابع  
آثار ،  ساير منابع حاكي از اين است كه هرچه سهم مالياتها در تأمين مخارج دولت بيشتر باشد               

به همين دليل در كشورهاي پيشرفته برخالف كشورهاي        . نامطلوب اقتصادي كمتر خواهد شد    
 تقريبـاً  و بـااليي را دارنـد      مالياتها در تأمين مالي مخارج دولـت نقـش بسـيار           ،در حال توسعه  

ي دولـت از  ها موضوع تأمين مالي هزينه.شود  مي قسمت عمده مخارج دولت ازاين طريق تأمين      
 يكي از موضوعاتي است كه در سالهاي اخيـر در           ، و درآمدهاي مالياتي   ،طريق درآمدهاي عادي  

در اين زمينه بررسي عملكـرد نظـام ماليـاتي          .  نيز مورد تأكيد قرار گرفته است      كشور خودمان 
                                                 

1. Ebrill ,L ; Keen, M. Bodin; and J Summers, The Modern VAT, A Thorough Account of 
the Rapid Spread of Value Added Tax Around The World, (The International Monetary 
Fund, Washington , D.C , 2000), p.81. 
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نظـام ماليـاتي كـارآيي      ،  دهد كه در تـأمين درآمـدهاي دولـت          مي كشوردر سالهاي اخير نشان   
 درصـد   5/5 تقريبـاً    77نسبت مالياتها به توليد ناخالص داخلي در سـال          . چنداني نداشته است  

 3/6 بـه  80 و 79 اما اين نسبت در سالهاي   . درصد رسيد  9 به   78كه در سال     بود و با وجودي   
نـين بـا   چ هم1. درصد كـاهش يافـت  5/5يعني  ؛  رسيد77 به سطح سال     81درصد و در سال     

 ي دولـت را تـأمين  هـا   مالياتها تقربيـاً تمـامي هزينـه   ،وجودي كه در اغلب كشورهاي پيشرفته     
 به طوري كه مالياتهـا حتـي قـادر بـه            ،يز بوده متأسفانه در كشور ما سهم مالياتها ناچ      ،  كند مي

 .ي جاري دولت نبوده استها  هزينه حتي بخشي ازتأمين
، 57 به ترتيب برابر بـا  1378-82ي جاري دولت در سالهاي ها نسبت مالياتها به هزينه 

 از نكات بسيار مهمي كه در طرح تأمين مخارج جاري           2. بوده است  2/26 و 1/34،   9/39،  6/42
، ي جاري دولت بوده   ها  طريق مالياتها و در نتيجه سهم بيشتر مالياتها در تأمين هزينه          دولت از   

  درصد 100 يعني ؛حركت به سمت رسانيدن نسبت مالياتها به مخارج جاري دولت به عدد يك
شود كه اين نسبت نه تنها بـا          مي  مشاهده 1378-82 با مقايسه نسبت فوق در سالهاي        3.است

شكي نيست كه افـزايش نسـبت مالياتهـا بـه           . يافته است نيز  بلكه كاهش    ؛افزايش مواجه نبود  
ي جاري و   ها  ي جاري دولت از طريق افزايش مالياتها و يا كاهش روند و سرعت هزينه             ها  هزينه

 .باشد  مييا تركيبي از سياستهاي فوق امكان پذير
يـات بـر ارزش   مال«معرفي مالياتهاي جديد مانند     ،  در زمينه افزايش درآمدهاي مالياتي    

ي جاري دولت   ها  تواند در افزايش نسبت مالياتها به هزينه        مي با توجه به مشخصات آن     »افزوده
اي است كه به عنـوان درصـدي از          اين ماليات نوعي ماليات بر فروش چند مرحله       . كمك نمايد 

 بـر   از آنجـا كـه ايـن ماليـات        . شود  مي ارزش افزوده در هر مرحله از توليد كاال يا خدمت وضع          
اي دارد    لذا پايه مالياتي گسـترده     ،شود  مي مبناي ارزش افزوده كاالها و خدمات محاسبه و اخذ        

                                                 
 //:www.cbi.ir..http: همچنين مراجعه شود به ؛1382-83 : نماگرهاي اقتصادي، تهران،بانك مركزي ايران. 1
 .1382  رجوع شود به بانك مركزياست؛ ارقام مربوط به بودجه مصوب بر اساس 1382رقم مربوط به سال . 2
الزم به توضيح است كه تحقق هدف فوق يكي از اهداف مورد نظر در برنامه سوم توسعه كشور بوده است كه متأسفانه به                       . 3

ه طور كامل از طريـق      ي دولت ب  ها  اين موضوع كه هزينه    )1384-88(  هم اكنون در تدوين برنامه چهارم      ،دليل عدم تحقق آن   
براي توضيح بيشتر رجوع شـود  . نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، مالياتها و درآمدهاي غيرنفتي تا پايان اين برنامه تأمين شود        

 .اليحه برنامه چهارم) 1382( كشوربه سازمان مديريت و برنامه ريزي
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ايـن ماليـات و     . سـازد   مـي  و امكان وصول بخش اعظم ظرفيتهاي بالقوه مالياتي كشور را مهيـا           
يت درآمدزايي باالي آن موجب شده كه در بسياري از موارد بـه آن ماشـين اخـذ درآمـد                    خاص

 پاسـخگويي بـه   منظـور  بـا ثبـات و قابـل انعطـاف بـه     ايجاد درآمـد جديـد      . الق شود دولت اط 
 از جمله داليل اصلي انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در برخـي از              ،ي روز افزون دولتها   ها  هزينه

روش ماليات بر ارزش افزوده به دليل متكي بودن بر ارزش افـزوده مراحـل     . كشورها بوده است  
كند كه خود از      مي  در نرخ ماليات را توجيه     كاهش،  مالياتيع شدن پايه    مختلف توليدي و وسي   

رفـع نارسـايي سـاير     . شود  مي ويژگي بارز اين روش در جهت تشويق فعاليتهاي اقتصادي تلقي         
، خنثي بودن و بيطرفي اين ماليات نسبت به مـواردي از قبيـل توزيـع عوامـل توليـد                  ،  مالياتها
، ي اقتصـادي  هـا ميزان دخالت دولـت در فعاليت     ،  تكنيك توليد ،  اشتغال،  تجارت،  گذاري سرمايه

يي باالي  اتصميم گيري اقتصادي مؤسسات و اشخاص و نيز كار        ،  ينحوه ادغام بنگاههاي توليد   
ي وصـول در  هـا  ين بـودن هزينـه  يآن و امكان كاهش فرار مالياتي در اين روش و در نتيجه پـا       

اي ساده ماليات به دليل مجبور بودن مؤديان بـه          انعطاف پذيري و اجر   ،  مقايسه با ديگر مالياتها   
نسبت موفق برخي از كشـورها در بـه         به   تجارب   نگهداري فاكتورها و اسناد فروش و همچنين      

 از جمله مزاياي ماليات بر ارزش افزوده است كه پذيرش و اجراي آن را در ميـان        ،كارگيري آن 
ماليات بـر ارزش    ،  ر روش مالياتي ديگر   از طرف ديگر هرچند كه مانند ه      . كند ميدولتها تقويت   

رسـد كـه بـا فـراهم آوردن           مـي  افزوده نيز داراي مشكالت مخصوص به خود است اما به نظـر           
ي ماليـات بـر ارزش افـزوده در         هـا   نارسـايي ،  اقداماتي به منظور برطرف ساختن اين مشـكالت       

  1.قياس با ساير مالياتها ناچيز باشد
ي هـا  ه ايده اصلي ماليات بر ارزش افزوده بـه نوشـته  از لحاظ علمي شايد بتوان گفت ك 

اين زمان    همچنين در  .شود  مي   مربوط  1920 در دهه  2»ون سيمنس «يك تاجر آلماني به نام      
 اعتبـار   -تـوان بـه پيشـنهاد روش فـاكتور          مي  براي مثال  ؛تحوالتي در اين ماليات به وجود آمد      

                                                 
 :www.cbi.ir..http: مراجعه شود به  همچنين1382-83 :تهران، بانك مركزي ايران نماگرهاي اقتصادي. 1
 :براي مطالعه بيشتر رجوع شود به. 2

Due, J.F , Value Added Tax Proposals in The United States, in P.L. Kleinsrge , ed , (Public 
Finance & Welfare: University Of Oregon Press, (1996), pp.111-126. 
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بايـد گفـت كـه در زمينـه تحـوالت و      عـالوه بـر ايـن    .  اشاره نمـود  1921 در سال    1»آدامس«
 بسـيار چشـمگير و   1950 در دهـه  2»مـوريس الره «گسترش ماليات بـر ارزش افـزوده سـهم         

 .تأثيرگذار بوده است
. الزم به توضيح است كه استفاده از نظام ماليات بر ارزش افزوده بـه آرامـي آغـاز شـد                   

.  در فرانسـه صـورت گرفـت       1920اولين پيشنهادها و طرحها براي معرفي اين ماليات در دهه           
از لحاظ علمـي    .  در ژاپن به اجرا درآمد     1949 در سال    3»شاپ«سپس اين ماليات با مأموريت      

توان گفت كه اولين نظام واقعي ماليات بـر ارزش            مي با توجه به تعريف ماليات بر ارزش افزوده       
ه كارخانه وضع گرديد     اين ماليات كه ابتدا تا مرحل      4؛ در فرانسه اجرا شد    1948افزوده در سال    

 بـه   1954در سال   ،  و هيچ اعتباري براي ماليات بركاالهاي سرمايه اي در نظر گرفته نشده بود            
 در 1960پس از فرانسه ايـن ماليـات در سـال    . نوع مصرفي ماليات بر ارزش افزوده تبديل شد 

ر سنگال   در كشو  1960سطح كارخانه و كاالهاي صنعتي در كشور ساحل عاج و در اواخر دهه              
 5.به اجرا در آمد

 سرعت معرفي ماليـات بـر ارزش افـزوده در كشـورهاي مختلـف               1960در اواخر دهه    
 1967براي مثال در آمريكاي جنوبي كشور برزيل اين ماليات را در سـال              . جهان افزايش يافت  

                                                 
1. Adams, Thomas, S. "Fundamental Problems of Federal Income Taxation", Quarterly 
Journal of Economics, Vol.35, No.4, (Fall 1921), pp.527-56. 
2. Laure, Maurice, La Tax a la Value Ajoutee, Paris : Librairie du Receuil Sirey,2nd ed, 
1953, Laure,Maurice, Au Secours La TVA, (Paris: Presses Univeritaires de France, 1957), 
pp.25-47. 
3. SHOUP MISSION 

اي از   براي مثال ساليوان نمونـه ؛گردد  ميبر1930به دهه  ) عوامل توليد  (ها  الزم به توضيح است كه تاريخچه ماليات بر داده        . 4
پين در مطالعات خـود تشـريح نمـوده     در فيلي1939 آرژانتين و در سال 1935از سال  ، در يونان1933 رادر سال  اين ماليات

 .است
 Sullivan, Clara K, The Tax on Value- Added, (New York: Columbia University Press, 
1965). 
5. Shoup, Carls, "The Value- Added Tax, Athens, Greece", Center for Planning and 
Economic Research, 1973; Tait, Alan A., The Value- Added Tax: International Practice 
and Problems, Washington: International Monetary Fund, 1988; Tait, Alan A, "The Value- 
Added Tax: Administrative and Policy Issues", IMF Occasional Paper, No. 88. 
Washington, International Monetary Fund, (1991). 
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اسـتفاده  ،   در همين سـال ايـن ماليـات در دانمـارك معرفـي شـد و پـس از آن                    1.معرفي نمود 
  2.ر و همه جانبه آن در ساير كشورهاي اروپايي مشاهده گرديدچشمگي

نكته جالب توجه در زمينه معرفي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف جهان              
 بسيار باال بود اما پـس از آن بـراي           1970اين است كه سرعت اجراي اين ماليات تا اواخر دهه           

 در دهـه    خصـوص ب و   1980ر از اواخـر دهـه        ولي بار ديگ   ،يك دهه اين سرعت بسيار كند شد      
 . روند معرفي اين ماليات در كشورهاي مختلف جهان به شدت افزايش يافت1990

 بررسـي اثـر درآمـدي ناشـي از          ،هدف تحقيق حاضر به عنـوان يـك مطالعـه مـوردي           
جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده با ماليات كنوني شـركتها و واحـدهاي اقتصـادي در اسـتان                  

براي اين منظور ابتدا مشخصات اقتصـادي ماليـات بـر ارزش افـزوده و داليـل                 . است رانمازند
 فرضيات تحقيـق    ،سپس در بخش سوم   .گيرد  مي توجيهي اجراي آن در ايران مورد بررسي قرار       

 ي تحقيـق مـورد مطالعـه قـرار       هـا    در بخـش چهـارم مقالـه حاضـر نيـز يافتـه             ؛گـردد   مي ارائه
 .يابد  مينيز به نتيجه گيري و پيشنهادات اختصاصسرانجام بخش پاياني .گيرد مي

 

 مباي نظري روشهاي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده 
بـه بيـان ديگـر    . ارزش افزوده برابر ارزش ايجاد شده در هر مرحلـه اي از توليـد اسـت        

منهـاي حاصـل جمـع       )هـا   خروجـي ( برابر با ارزش كاالي توليد شده يا خدمات       ،  ارزش افزوده 
به كار بـرده شـده در       )... ط نقليه و    يوسا،  انرژي،   مثل مواد خام   ها  يا ورودي (ل توليد ارزش عوام 

 سـود + بهـره + دسـتمزد +  اجـاره  :بـا بنابر اين ارزش افـزوده برابـر        . هر مرحله اي از توليد است     
ماليـات بـر ارزش افـزوده       . باشد كه از ديدگاه اقتصاد كالن همان توليد ناخالص ملي اسـت            مي

. گـردد   مـي  است كه به موجب قانون توسـط دولتهـا وصـول          )ارزش افزوده ( مبنا درصدي از اين  
يعنـي  ؛ 3از دو ديدگاه مجموع يا تجمعي،  ارزش افزودهمذكور دربارةبنابراين با توجه به مطالب    

                                                 
 : رجوع شود به . را اولين نوع مصرفي ماليات بر ارزش افزوده در جهان اعالم نموده اند از محققين آنبرخي . 1

Shoup, Carls, "The Value- Added Tax, Athens, Greece", Center for Planning and 
Economic Research, (1973), p.2. 
2. Sodersten, Jan, "Why Europe Adopted the Value- Added Tax", Unpublished; Up – Psala, 
Sweden: Uppsala University, 1999, p.2.  
3. Additive 
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. آيـد   مي دسته   ب 3منهاي ورودي  2خروجي؛  1و تفريقي  سود،  بهره اجاره ،  حاصل جمع دستمزد  
 :توان نوشت  ميبه اين ترتيب

 ارزش افزوده= دستمزد+بهره+ اجاره+ سود=  خروجي -ورودي
 

 ،بر اساس تعاريفي كه از ارزش افزوده بيان شد و با توجه به ديدگاه تجمعي و تفريقـي                 
) نرخ ماليات t: (روشهاي مختلف ممكن براي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير است            

 .است
 VAT=t) دستمزد+بهره+ اجاره+ سود  ( روش تجمعي مستقيم .1

 t =VAT) دستمزد+بهره+ اجاره+( t)سود( روش تجمعي غير مستقيم  .2

 t=VAT) خروجي–ورودي ( روش تفريق مستقيم  .3

 t=VAT)خروجي(-t)ورودي(روش تفريق غير مستقيم .4
 :سه روش متداول عملي براي تعيين ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد

 
 4روش بستانكاري فاكتور) الف

شـود و فـاكتور     نرخ معيني ماليات  وضع مـي ، محصول هر فروشنده   ايبردر اين روش    
در مرحله بعد در صورتيكه خريدار كاالهايي را        . شود  ميزان ماليات پرداختي به خريدار داده مي      

رساند مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشند، در ايـن صـورت              نمايد و به فروش مي      كه ارائه مي  
بنابراين اختالف بين ماليـات بـر       . شود   خريدهاي خود بستانكار مي    بابت ماليات پرداختي براي   

همچنين چنانچـه ميـزان     . شود   به مقامات مالياتي  برگشت داده مي       ،فروش و ماليات پرداختي   
 در ايـن صـورت از       ،ماليات پرداختي بابت خريد  بيش از ماليات دريافتي بابـت فـروش  باشـد               

 .شود ه وي باز پرداخت ميطرف مقامات مالياتي تفاوت دو مبلغ  ب

                                                 
1. Subtract 
2. Output 
3. Input 
4. Invoice-Credit Method. 



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
پژ

 

 

 

265

 1روش تفريق) ب
مستقيم براي هر حسـاب     بطور   ماليات   ،در اين روش همانطوريكه قبالً بيان گرديد      

و براي هر بنگـاه از طريـق محاسـبه ارزش افـزوده بـه صـورت اخـتالف بـين درآمـدها و                        
 . شود  ميتعيين، خريدهاي مجاز

 
 2روش مجموع) ج

 از طريـق مجمـوع درآمـد عوامـل      ؛وده برآوردشـده   ماليات بـر ارزش افـز      ،در اين روش  
الزم بـه   . شـود   مـي  وضـع ،  كه قبالً نيز بيـان گرديـد      ) و تعديالت ضروري در صورت نياز     (توليد

  كشــورهاي جهــان از روش بســتانكاري فــاكتور اســتفادهبيشــترتوضــيح اســت كــه در عمــل 
ن گفـت روش تفريـق بـا        توا  مي  با مقايسه روشهاي مختلف ماليات بر ارزش افزوده        3.نمايند مي

 كـه از مهمتـرين آنهـا   ، خصوص در كشورهاي در حال توسعه مواجه اسـت        بمشكالت متعددي   
فرار مالياتي به دليل اخـتالف بـين قيمـت فـروش اظهـار شـده                ،  توان به مشكل اجراي آن     مي

تـوان   مـي همچنين مهمترين مزاياي روش فـاكتور را          . اشاره نمود  توسط بنگاه با قيمت واقعي    
 در مواردي كـه سيسـتم چنـد نرخـي         ،عالوه بر اين  . گيري از تقلب و فرار ماليات ذكر كرد       جلو

 .باشد  ميسيستم فاكتور مناسب تر و ساده تر، ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد

 

مشخصات ماليات بر ارزش افزوده و داليل توجيهي اجـراي آن           
 در ايران

يـك  ،  ب مصرف كننده را تغيير نمـي دهـد        ماليات بر ارزش افزوده به دليل اينكه انتخا       
 ...)سرمايه و، كار(  به اين مفهوم كه نسبت به برقراري ماليات بر عوامل توليد    ؛ماليات كارآ است  

                                                 
1. Subtraction Method. 
2. Addition Method. 

 همچنين فيليپين قبـل  است، كند ژاپن  ميتعيينرا ، ماليات بر ارزش افزوده، تنها كشوري كه در حال حاضر از روش تفريق    . 3
 . از اينكه به روش فاكتور روي آورد از روش تفريق استفاده  نموده است
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بنـابراين رفتـار مصـرف كننـده را         . شود  مي ي طرف است و به طور يكسان بر همه آنها اعمال          ب
 نرخي واحد بر همه كاالهـا و خـدمات          ماليات بر ارزش افزوده با    ،  در صورتيكه . تغيير نمي دهد  

كارآيي اقتصادي حفظ خواهد شد و چنانچه به منظـور اجتنـاب از ويژگـي تنـازلي          ،  وضع شود 
 .شود  ميكارآيي اقتصادي تضعيف، معافيتها و يا نرخهاي چندگانه اعمال شود، بودن

 محاسـبه   از آنجايي كه ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي ارزش افزوده كاالها و خدمات             
 داشته و در واقع به نوعي كليـه درآمـدها در اقتصـاد              پايه مالياتي گسترده اي   ،  گردد  مي و اخذ 

 مبناي اين ماليات حاصل جمع مزد و ،به عبارت ديگر. دهد  ميكشور را تحت پوشش خود قرار 
كه از لحاظ منابع درآمـدي در حقيقـت وسـيعترين     است بهره و سود در اقتصاد  ،  اجاره،  حقوق

 آورد  مـي  مبناي وسيع ماليات بر ارزش افزوده اين امكان را به وجـود           . است يه مالياتي را دارا   پا
 . درآمدهاي مالياتي قابل توجه را كسب كرد،ينينسبت پابه كه بتوان با نرخ 

، ثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم بايد گفت در نتيجه وضع ايـن ماليـات               أدر زمينه ت  
 ليات و در نتيجه سطح عمومي قيمتها در شرايط پوشش كليه كاالهاقيمت كاالهاي مشمول ما

در عوض به دليل پرداخت ماليات توسـط مصـرف كننـدگان و كـاهش               . افزايش يابد ،  تواند مي
قدرت خريد ناشي از پرداخت ماليات اين امكان وجود دارد كه فشار تورمي مربوط به وضع اين    

 .ماليات خنثي شود
 الزم بـه توضـيح      ،بودن ماليات بر ارزش افزوده در مقابل تـورم        در مورد خاصيت مقاوم     

آنگـاه  ،  است كه چنانچه درآمدهاي اسمي مالياتي از رشدي معادل نرخ تورم برخـوردار نباشـد              
 ؛ به ويژه  شوند اين موضوع در مورد اغلب مالياتها        مي  با كاهش مواجه   ،درآمدهاي مالياتي واقعي  

كـه ماليـات بـر ارزش        يياز آنجـا   ؛ در مقابـل   1.شـود  ي م در كشورهاي در حال توسعه مشاهده     
 ازمستقيم بـا قيمتهـا ارتبـاط دارد و از طرفـي در حقيقـت ماليـات                  بطور  افزوده از يك طرف     

، دوشـ  ميتأمين   سود بهره و ،  اجاره،   يعني مزد و حقوق    ؛مجموع كليه  درآمدهاي عوامل توليد     

                                                 
 براي اطالعات بيشـتر رجـوع   ؛معروف است) Olivera  – Tanzi Effect(تانزي -اين موضوع در اقتصاد به اثر اوليورا. 1

 :شود به
Jafari  Samimi A, "A Two Way  Relation   Between  Inflation  and  Public Sector 
Economics:  Theory  With an Application  to  Islamic  Republic  of  Iran",  The  Journal  Of  
Humanities  Of  Islamic  Republic  of  Iran,  Vol.7, NO. 1 & 2, (Spring 2000), pp.8-15. 
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...  توليـد از قبيـل مـزد و حقـوق و اجـاره و              ي مختلف ها  بنابراين با افزايش تورم معموالً هزينه     
 لذا مبناي اسمي ماليات بر ارزش افـزوده بـه دليـل شـاخص               ،رود  مي متناسب با نرخ تورم باال    

 بصورت اتوماتيك افزايش يافته و در نتيجه حتي در شرايط ثابت بـودن              ، با تورم  ها  بندي هزينه 
به عبارت ديگر ماليـات بـر       . مي يابد ن درآمد واقعي ماليات بر ارزش افزوده كاهش      ،  نرخ ماليات 

 .ارزش افزوده به نسبت تورم تبديل مي شود
 خاصيت بالقوه  ،مهمترين داليل معرفي اين ماليات در كشورهاي مختلف جهان         يكي از 
درآمـد  ،  ينيتواند با نرخ نسبتاً پا      مي  پايه ماليات  ،بطوريكه به علت وسعت    است؛ درآمدزايي آن 

قابليت ماليات بر ارزش افزوده در توليد سريع ميزان زيـاد           . ايجاد كند قابل توجهي براي دولت     
 اگرچـه ايـن     1.تلقي شـود  » ماشين پول « باعث شده است كه اين ماليات به عنوان يك        ،  درآمد

 اما در كشورهاي در حـال توسـعه         ،اعتبار به طور عمده ناشي از تجربه كشورهاي اروپايي است         
بـا  .  نمايد  مي ي درآمدزايي ماليات بر ارزش  افزوده را تأييد        نيز شواهدي وجود دارد كه مزيتها     

توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده در نهايت به مصرف كنندگان به صورت افـزايش قيمـت                  
 زيـرا  اسـت؛  2توان گفت كه اين ماليات در حقيقت يـك ماليـات تنـازلي       مي لذا   ،يابد  مي انتقال

ي باالي درآمد سهم بيشتري از درآمد خـود را          ها   با گروه  ين در مقايسه  يخانوارهاي با درآمد پا   
يكي از مشكالت و معايب نظام ماليات       ،  اين مشخصه در حقيقت   . دهند  مي به مصرف اختصاص  

البته در عمل به منظور كاهش و يـا حـذف اثـرات تنـازلي ايـن                . شود  مي بر ارزش افزوده تلقي   
 . ماليات روشهاي مختلفي وجود دارد

 بر ارزش افزوده نيازمنـد گسـترش دايـره ماليـات و در نتيجـه افـزايش                  معرفي ماليات 
البته قدرت درآمـدزايي نسـبتاً بـاالي ماليـات بـر            . شود  مي ي اجرايي و پرسنلي دولت    ها  هزينه

 بسـيار   ، در مقايسه با درآمد مورد انتظـار       ها  شودكه اهميت اين هزينه     مي  موجب ،ارزش افزوده 
 پيچيدگي اين ماليات يـا      ةايي ماليات بر ارزش افزوده به درج      همچنين هزينه اجر   .ين باشد يپا

 در زمينه تأثير ماليـات      ،عالوه بر اين  . ميزان اطاعت مالياتي افراد و سطح معافيت بستگي دارد        

                                                 
1. Money Machine 
2. Regressive Tax 
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كه  در اثر وضع مالياتهاي نسبتاً مخفـي  ، بر ارزش افزوده بر اندازه دولت اين فرضيه وجود دارد         
 . يابد  ميده اندازه دولت در اقتصاد گسترشمانند ماليات بر ارزش افزو

وضع ماليات در كشورهاي در حال توسعه اساساً براي رسيدن به اهداف تجهيـز منـابع       
بررسـي  . سياستگذاري اقتصادي  و كمك به بهبود رونـد توزيـع درآمـد جامعـه اسـت                ،  دولتي

منابع دولتي و بطور  يعني ؛مختصري از عملكرد نظام مالياتي كشور در زمينه تحقق اين اهداف
ي چنـداني نداشـته اسـت       ي كـارا  ،دهد كه نظام مالياتي     مي نشان،  كلي تأمين درآمدهاي دولت   

 درصـد بـوده     پنجـاه بطوريكه در سالهاي گذشته سهم مالياتها به مخارج جاري دولت كمتر از             
از طرفـي اگرچـه بـاال بـودن نسـبت در آمـدهاي ماليـاتي بـه توليـد ناخـالص داخلــي           . اسـت 
 ين قـرار  ي ولي متأسفانه اين رقـم در سـطحي پـا          ؛ي نظام مالياتي كشور است    يدهنده كارا  نشان

 . داشته و هيچگاه بيشتر از ده درصد نبوده است
از آنجايي كه دولت به منظور انجام وظايف خود به درآمد بيشتري نيـاز دارد و باتوجـه    

اصـي برخـوردار اسـت و       به اينكه درآمدهاي ماليـاتي در بـين درآمـدهاي دولـت از ويژگـي خ               
افـزايش ايـن نـوع درآمـد در         ،  همچنين به دليل عدم استفاده از ظرفيت كامل ماليـاتي ايـران           

خود مستلزم اصالح سـاختار     ،  ي مالياتي ها  عالوه بر اين افزايش درآمد    . كشورمان ضروري است  
يـا بـه عبـارت     لذا به منظور اصالح ساختار نظام مالياتي        . است مالياتي و ايجاد تغييراتي در آن     

ماليات بر ارزش افـزوده   ،  ديگر به منظور كاهش مشكالت نظام مالياتي فعلي و افزايش توان آن           
 .تواند مورد توجه قرار گيرد  ميبا خصوصيات ويژه

  اجراي اين نوع ماليات در كشورهاي مختلف جهـان نشـان           ةبررسي انجام شده و تجرب    
 :ماننـد خـي مشـكالت فعلـي نظـام ماليـاتي           دهد كه اجراي آن در حال حاضر براي رفع بر          مي
 كـاهش وقفـه     .3ي مؤديان و رفع كمبود اطالعـات در مـورد آنهـا             ي شناسا .2مالياتي    درآمد .1

 .تواند راهگشا باشد  مي كاهش فرار مالياتي و غيره.4زماني پرداخت 
نقطه عطفي  ،  يي باال ابي طرفي و كار   ،  ماليات بر ارزش افزوده با خصوصيت ساده سازي       

الزم بـه يـادآوري اسـت در سـال          . شـود   مي راي شروع اصالحات در نظام مالياتي كشور تلقي       ب
 با ، تبصره است26 ماده و 53 كه مشتمل بر 1 پيش نويس اليحه ماليات بر ارزش افزوده    1366

                                                 
 .)1381(، »اليحه ماليات بر ارزش افزوده در ايران«، وزارت امور اقتصادي و دارايي. 1
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ايجـاد نظـامي بـه منظـور تسـهيل در امـور وصـول مالياتهـا و اعمـال                    ،  هدف افزايش درآمدها  
 وجودي با.  فصل تنظيم گرديده و به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد          ه نُ سياستهاي دولت در  

 با اصالحاتي به صورت مقدماتي به تصـويب         20/10/1367كه اين اليحه در شور اول در تاريخ         
 كه قرار   است 1381آخرين اليحه ارائه شده مربوط به سال        . رسيد اما به تصويب نهايي نرسيد     

 . اجرا شود1384بود از فروردين 
با توجه به نحوه تأثيرگذاري بودجه و سياست مـالي بـر   ، هميت نقش دولت در اقتصاد  ا

توانـد بـر      مـي  از آنجايي كـه اتخـاذ سياسـتهاي مـالي         . گردد  مي مشخص،  فعاليتهاي اقتصادي 
كـه از   - دولـت    يهـا    هزينـه  وبررسـي درآمـدها     ،  متغيرهاي اساسي اقتصاد تأثير بسيار گـذارد      

 بـه همـين دليـل در        . اسـت  از اهميـت زيـادي برخـوردار       -هستندابزارهاي مهم اين سياستها     
توان بيان كردكه درآمدهاي حاصل از        مي بررسي مهمترين داليل اصالح نظام مالياتي در ايران       

اتكـا  .  درآمدهاي دولت هستند   ةدو بخش مهم تشكيل دهند    ،  فروش نفت و درآمدهاي مالياتي    
بي ثباتي بسيار ، ن بهاي آن در بازارهاي جهانيبيش از حد به درآمدهاي نفتي با توجه به نوسا     

به عبارت ديگر درآمدهاي مالياتي دركشور      . شديدي در درآمدهاي دولت را موجب گشته است       
 زيـرا كـاهش     ؛هم به طور غير مستقيم تحت تأثير جريان ارزي حاصـل از فـروش نفـت اسـت                 

 ليـات غيرمسـتقيم   ي ارزي موجب كـاهش واردات و بـه دنبـال آن كـاهش ميـزان ما                ها  درآمد
 .شود مي

، قـم عمـده اي از درآمـدهاي دولـت اسـت           ربا توجه به اين كه درآمدهاي مالياتي كه         
ي ضروري دولت و تعديل در      ها  تواند به عنوان ابزار مالي مؤثر براي تأمين منابع مالي هزينه           مي

ه به ايـن مهـم    لذا با توج،توزيع درآمد و ثروت و هدايت فعاليتهاي اقتصادي جامعه به كار رود          
 .رسد  ميلزوم استفاده از يك سيستم مالياتي كارآ در اقتصاد كشور ضروري به نظر

يكي از اهداف دولتها در جهت اصالح سـاختار ماليـاتي نظـام بخشـيدن بـه معـامالت                   
با توجـه بـه     . اشخاص و مستند كردن فعاليتهاي اقتصادي و هدفمند نمودن اين فعاليتها است           

ظام مالياتي در ايران از گذشته تاكنون فاقد اطالعات و مستندات مربـوط             اينكه معضل برزگ ن   
گريهـا    اعم از حقيقي به ويـژه در بخـش واسـطه           ؛به معامالت بخش بزرگي از صاحبان مشاغل      

 مؤثر و مطلـوب     ياست بنابر اين چنانچه ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي كشور به نحو             
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 وضع   در ي زنجيره مبادالت اقتصادي كه    ها  د كه بسياري از حلقه    گرد  مي ينيب پيش،  برقرار شود 
 شـود و    مـي  كنتـرل ،   نظارت دستگاه مالياتي و سيستم ماليات بر درآمد خارج اسـت            از دموجو
كـه يكـي از نيازهـاي       -گفت كه در اين صورت تحـول عظيمـي در سيسـتم ماليـاتي               توان   مي

 .  به وجود خواهد آمد-اساسي دولت است
توان به مواردي از قبيل سهم پايين ماليات كنوني در توليـد ناخـالص                مي ينعالوه بر ا  

ي دولت و وابستگي زياد دولت به استقراض        ها  نقش ناچيز اين مالياتها در تأمين هزينه      ،  داخلي
به عنوان داليل تـوجيهي معرفـي ماليـات بـر ارزش افـزوده در         ،  از نظام بانكي و ماليات تورمي     

 .ي اصالح نظام مالياتي بيان نمودها كشورمان در برنامه
 

 فرضيات تحقيق و معرفي الگو
 :ي تحقيق حاضر عبارتند ازها مهمترين فرضيه

 ؛ماليات كنوني شركتها  متناسب با ارزش افزوده آنها نيست .1

 ؛كتها  تفاوت معني داري وجود داردبين ماليات كنوني و ماليات بر ارزش افزوده شر .2

ه بانرخ پيشنهادي اليحه جديد موجب افـزايش درآمـد          اجراي ماليات بر ارزش افزود     .3
 .شود  ميمالياتي دولت

 
همانطوريكه بيان شد هدف تحقيق حاضر بررسـي اثـر درآمـدي ناشـي از جـايگزيني                 
اليحه ماليات بر ارزش افـزوده بـا ماليـات كنـوني شـركتها و واحـدهاي اقتصـادي در اسـتان                      

 جمـع آوري اطالعـات مربـوط بـه شـركتها و             بـا  ات سعي شده    ،در مقاله حاضر   .است مازندران
 فرضيات فوق مورد آزمون     1382-83ي  هاواحدهاي اقتصادي نمونه در استان مازندران در سال       

قرار گرفته و در نهايت اثر درآمدي ناشي از جايگزيني ماليات بـر ارزش افـزوده بـراي ماليـات                    
 .شود كنوني واحدهاي فوق بررسي
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ليات فعلي پرداختـي شـركتهاي منتخـب در نمونـه بـا             به منظور بررسي رابطه بين ما     
ارزش افزوده آنها و آزمون فرضيه متناسب بودن مالياتها با ارزش افزوده از الگـوي رگرسـيوني                 

  :1زير استفاده شده است
 

=Tln 0α  + 1α  ln VA + u                                                         )1(  

 
كـه در   -را   1αتـوان پـارامتر     مـي   اين است كه با بـرآورد آن       باالعلت انتخاب الگوي    

تـوان    مـي  به عبارت ديگر  . برآورد نمود  -باشد  مي حقيقت كشش ماليات نسبت به ارزش افزوده      
 :نوشت

 

1, ln
ln/ α==

∆
Τ
∆Τ

=Ε Τ VAd
Td

VA
VA

VA  

 
 در اين صورت ماليات به صورت تصاعدي نسبت به ، بزرگتر از يك باشد1α چنانچه 

به عبارت ديگر درصد تغييرات مالياتها بـيش از درصـد تغييـرات             . نمايد  مي ارزش افزوده تغيير  
اسـب بـا    در ايـن صـورت مالياتهـا متن      ، باشـد  1α=1 در عوض چنانچه     است؛ ارزش افزوده 

بـه عبـارت ديگـر نـوع ماليـات      ، ارزش افزوده شركتها و واحدهاي اقتصادي تغيير نموده اسـت       
شود كـه درصـد       مي  باشد به اين صورت تفسير     1α> 1سرانجام چنانچه   . باشد  مي تناسبي

 سيسـتم   در اين حالـت نـوع     . تغييرات مالياتها كمتر از درصد تغييرات ارزش افزوده بوده است         
 .2گويند  ميمالياتي را تنازلي

                                                 
؛  اقتصادسنجي مراجعـه شـود     يها  براي اطالعات بيشتر در زمينه الگوهاي اقتصادسنجي روشهاي برآورد پارامترها به كتاب           . 1

، انتشـارات دانشـگاه مازنـدران   ، بابلسر(، زبان سادهمباني اقتصادسنجي به ، جعفري صميمياحمد :  مثال رجوع شود به    براي
 .125-140، صص)1378

 :ي مالياتي رجوع شود بهها براي توضيح بيشتر در مورد سيتم. 2
، چاپ ششـم ، )سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني  :تهران(، )1(اقتصاد بخش عمومي ،  جعفري صميمي  احمد
  .67ص ، )1383
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در اين بخش به منظور برآورد قدرت درآمدزايي ماليات بر ارزش افـزوده و مقايسـه آن      
ي با  ها  ها براي نمونه   با مالياتهاي كنوني شركتها و واحدهاي اقتصادي از آزمون تفاوت ميانگين          

) 1µبـرآورد    (1Χگـر چنانچـه     به عبارت دي  .  سناريو استفاده شده است    پنجاندازه متفاوت در    
 2Χ درصـد پيشـنهادي در اليحـه و   7متوسط ماليات بر ارزش افزوده شركتها با توجه به نرخ  

 در اين ،ن باشدمتوسط ماليات كنوني شركتها و واحدهاي اقتصادي استان مازندرا) 2µبرآورد(
 :صورت فرضيه زير مورد آزمون قرار گرفته است 

21:0 µµ =Η  

21:1 µµ ≠Η  

 
 بـا درجـه     tاز آزمـون    ،  جهت آزمون فرضيه دو حالـت فـوق       ،  با فرض نابرابري واريانس   

+−2آزادي   21 nn1شود  مي به صورت زير استفاده:  
 

2

2
2

1

2
1

21
2

0
21

n
S

n
S

t nn

+

−Χ−Χ
=−+  

 
221چنانچه با توجه به سـطح معنـي دار بـودن و درجـه آزادي                 −+ nn  ،t  

 1H رد و فرضـيه      0H در ايـن صـورت فرضـيه         ،محاسباتي در ناحيه بحراني قرار گيرد     

 .شود  ميپذيرفته
 

 هاي تحقيق يافته
ررسي اثرات مالي ناشي از اجراي ماليات بـر ارزش افـزوده در             به منظور ب  در اين بخش    

بـا  و  ،   در اليحـه    درصـد  7كشورمان و مقايسه ميزان ماليات بر ارزش افزوده با نرخ پيشنهادي            

                                                 
 .استفاده شده است) Levenes  Test For Equalityof Variances (  از آزمون لوين ها ري واريانسدر مورد نابراب. 1
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ميزان ماليات كنوني شركتها و همچنين بررسي ارتباط بين ماليات كنوني شـركتها و              توجه به   
ي هـا   با توجـه بـه اطالعـات مربـوط بـه پرونـده            و نيز    ،واحدهاي اقتصادي با ارزش افزوده آنها     

 بـاال  ةموارد ذكر شـد   ،   و انتخاب نمونه مناسب    1383مشمول مالياتي استان مازندران در سال       
 .1مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

 واحد ميزان ماليـات پرداختـي بـيش از          هفدهتعداد  ،  از كل شركتهاي موجود در نمونه     
 در  2توان آنها را در رديف واحدهاي بزرگ ماليـاتي          مي اند كه به نحوي    شتهيك ميليارد ريال دا   

 واحدهاي اقتصـادي اسـتان در ايـن نمونـه ميـزان             102عالوه بر اين تعداد     . استان تلقي نمود  
 . خدماتي بوده انداغلبخريد مواد اوليه مصرفي خود را صفر اعالم نموده اند كه اين واحدها 

 و ارائـه تحليـل آمـاري و بررسـي حساسـيت          هـا   مون فرضيه در اين بخش به منظور آز     
 اطالعات مربوط به نمونه را در پـنچ سـناريوي مختلـف بـا توجـه بـه نـوع شـركتها و                        ها  يافته

 :اين پنج سناريو عبارتند از . واحدهاي اقتصادي مورد بررسي قرار داده ايم
 ؛ )=n 357( كل حجم نمونه  .1

ها و واحـدهاي اقتصـادي بـزرگ ماليـاتي          كل حجم نمونه پس از كسر تعداد شـركت         .2
)340n=( ؛ 

كل حجم نمونه پس از كسر تعداد شركتها و واحدهاي اقتصادي با خريد مواد اوليـه                 .3
 ؛)=255n( مصرفي صفر

كل حجم نمونه پس از كسر تعداد شركتها و واحدهاي مالياتي بزرگ و مواد مصرفي                .4
 ؛) =241n ( صفر

 .)=17n(اي مالياتي بزرگ كل حجم نمونه مربوط به تعداد واحده .5

 

                                                 
 :براي كسب اطالعات بيشتر رجوع شود به.  استفاده شده است»مورگان«براي انتخاب حجم نمونه از جدول . 1
 .177 ، ص)1378شارات رهيافت، تهران، انت(، روشهاي تحقيق و سنجش در علوم تربيتي و روانشناسي بياني،  احمد-

 :همچنين براي توضيح بيشتر درمورد اطالعات شركتها و واحدهاي اقتصادي در نمونه رجوع شود به
ارائه سيستم حسابداري ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن براي شركتها و صاحبان مشـاغل در                 «جعفري صميمي،    احمد   -

 . )1384  ماهتير( دارايي با همكاري دانشگاه مازندران، گزارش نهايي ، وزارت امور اقتصادي و»استان مازندران
2. LTU= Large Tax Unit. 
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بررسي رابطه بين ماليـات پرداختـي فعلـي و ارزش افـزوده شـركتها و                
 واحدهاي اقتصادي استان مازندران

) 1(الگوي ، ي متفاوت نمونه  ها   سناريو در حجم   پنجبه منظور برآورد كشش مالياتها در       
بـا اسـتفاده از روش       با توجه به اطالعات شركتها و واحدهاي اقتصـادي نمونـه و              )3(در بخش   

 1αاطالعات مربوط به برآورد ضـريب       ) 1(جدول  .  برآورد شده است     ،1حداقل مربعات وزني  
 را همـراه بـا سـاير مشخصـات اقتصادسـنجي آنهـا در               -اسـت  كه در حقيقت كشش مالياتي    -

    :دهد   ميسناريوهاي مختلف نشان

  
  شركتها نسبت به ارزش افزوده برآورد كشش ماليات كنوني.1جدول 

 در استان مازندران در سناريوهاي مختلف
 2R F برآورد كشش حجم نمونه سناريو

 
 اول

 
357 

**713/0 
 )7/20(  

 
561/0 

 
6/428 

 
 دوم

 
340 

**554/0 
 )52/15(  

 
43/0 

 
241 

 
 سوم

 
255 

**734/0 
 )21/17(  

 
56/0 

 
296 

 
 چهارم

 
241 

**561/0 
 )6/12(  

 
417/0 

 
6/158 

 
 پنجم

 
17 

*465/0 
 )1/2(  

 
23/0 

 
39/4 

 .است tاعداد داخل پرانتز آماره 

 . در سطح يك درصد معني دار است **.باشد  درصد معني دار مي10 در سطح *
اسـناد و   روي  با توجه به اطالعات مربوط به شركتها و واحدهاي اقتصادي نمونه كه بـا دقـت فـراوان از                    : منبع  

 SPSSمدارك موجود در سازمان امور مالياتي استان  مازندران جمع آوري شده  بـه كمـك نـرم افـزار آمـاري                        
 .توسط محقق برآورد شده است

                                                 
1. Weighted Least Squares (WLS) 
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بـرآورد مقـدار عـددي      ،  شود  مي  مشاهده باال اطالعات موجود در جدول      درهمانطوركه  
 مالياتهـاي   ، بـه عبـارت ديگـر      1.است وچكتر از يك  در كليه سناريوها ك   ) 1α(پارامتر كشش   

و  متناسب با ارزش افزوده آنها نبـوده         ،كنوني شركتها و واحدهاي اقتصادي در استان مازندران       
ايـن  .  مربوط به واحدهاي بزرگ بـوده اسـت        465/0 يعني   ؛ كمترين ميزان كشش   ،نآعالوه بر   
 ماليات پرداختـي ايـن نـوع واحـدهاي          ميزان،  دهد كه در مقايسه با ساير واحدها        مي امر نشان 
 . وابستگي كمتري به نوسانات ارزش افزوده آنها داشته است،اقتصادي

 
 مقايسه ماليات كنوني و ماليات بر ارزش افـزوده شـركتها و واحـدهاي              

 اقتصادي استان مازندران
و فعلـي   ( دار بودن تفاوت ميانگين مالياتهـا در دو حالـت            نتايج مربوط به آزمون معني    

 :نشان داده شده است) 2(گانه حجم نمونه در جدول  در سناريوهاي پنج) ارزش افزوده 
 
  نتايج آزمون برابري ميانگين مالياتهاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده شركتها.2جدول 

 و واحدهاي اقتصادي استان مازندران در سناريوهاي مختلف
 

 سناريو
حجم 
 نمونه

تفاوت ميانگين ماليات بر 
 ارزش افزوده وماليات كنوني

 
t محاسباتي 

 
 نتيجه آزمون و احتمال

 
 اول

 
357 

 
6/103 

 
223/1 

 
  درصد77 با احتمال 0Hرد 

 
 دوم

 
340 

 
4/187 

 
951/2 

 
  درصد97 با احتمال 0Hرد 

 
 سوم

 
255 

 
3/140 

 
241/1 

 
  درصد87ا احتمال  ب0Hرد 

 
 چهارم

 
241 

 
1/246 

 
768/2 

 
  درصد99 با احتمال 0Hرد 

 
 پنجم

 
17 

 
5/1572- 

 
67/2- 

 
  درصد98 با احتمال 0Hرد 

وسـط   ت SPSS با استفاده از اطالعات مربوط به شركتها و واحدهاي نمونه و به كمك نـرم افـزار آمـاري                     :منبع  
 .محقق برآورد شده است

                                                 
Η=1فرضيه  . 1 α:0

Η>1  در مقابل فرضيه         α:1
 و در سناريوي پـنجم بـا   99 در چهار سناريوي اول با احتمال 

دار بـوده و    لحاظ آماري معني  از   ، از يك  ها  به عبارت ديگر كوچكتر بودن مقادير عددي كشش       . شود  مي  درصد رد  90ل  احتما
 .گيرد  ميمورد تأييد قرار 
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شـود در تمـامي پـنج         مـي  مشـاهده ) 2(همانطوري كه از اطالعات موجود در جـدول         
 7 يعني برابري ميانگين ماليات كنوني و ماليات بر ارزش افزوده با نرخ              ؛0H فرضيه   ،سناريو

بوط به شـركتها و واحـدهاي   كه مر-جز در سناريوي پنجم     ه   ب ،عالوه بر اين  . شود  مي درصد رد 
 7 در ساير سناريوها متوسط ماليات بر ارزش افزوده حتي بـا نـرخ پـايين             -است بزرگ مالياتي 

اين موضوع خاصـيت و     . بيش از ماليات كنوني شركتها و واحدهاي اقتصادي بوده است         ،  درصد
 .دهد  ميقدرت درآمدزايي اين ماليات را با نرخ پايين نشان

 نشان،  است  مربوط به شركتهاي بزرگ    اغلبورد سناريوي پنجم كه     نتيجه آزمون در م   
.  ماليات جاري آنها بيش از ماليـات بـر ارزش افـزوده بـوده اسـت         ، درصد 7دهد كه در نرخ      مي

 1. درصدبراي اين شركتها قابل توجيه نمي باشد7بنابراين نرخ 
 

 گيري و پيشنهادات نتيجه
از جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بـراي        هدف مقاله حاضر بررسي اثر درآمدي ناشي        

 .ماليات شركتها و واحدهاي اقتصادي در استان مازندران بوده است
 كشور جهان با جمعيتي معـادل       123 در   2002اجراي ماليات بر ارزش افزوده تا سال        

 استقبال و   ةدهند خود نشان  -شود  مي  درصد جمعيت جهان را شامل     70- ميليارد نفر كه     چهار
در آينده نيز با توجـه بـه تمايـل چنـدين            . استيت عمومي كشورها از معرفي اين ماليات        رضا

توان پيش بيني نمود كـه گسـترش      مي براي اجراي اين ماليات   ) مانند كشور خودمان    ( كشور  
همچنـين تجربـه كشـورهايي كـه ماليـات بـر ارزش افـزوده را معرفـي         . اين ماليات تداوم يابد   

 اجتماعي و فرهنگي اين ماليات در كشورشان      ،   از اثرات مساعد اقتصادي    اغلب حاكي ،  اند نموده
 .باشد مي

                                                 
 »ماشـين پـول   « ؛ خاصـيت درآمـد زايـي      ه دليـل   ب -همانطور كه قبالً نيز بحث شد     -كه ماليات بر ارزش افزوده      ني ا با وجود . 1

 باال ةتواند به صورت قابل توجهي مشخص       مي ي زياد ها  ما وجود نرخهاي بسيار پايين همچنين معافيت       ا ،گذاري شده است   نام
 درصد جهـت معرفـي ماليـات بـر     10دهد كه نرخ اوليه    مي در اين زمينه تجربه اغلب كشورها نشان      . را تحت تأثير قرار دهد    
 .است ارزش افزوده مناسب
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 پرونـده ماليـاتي از شـركتها و واحـدهاي        357 ،با توجه به انتخاب يك نمونه تصـادفي       
دهدكه ماليات كنوني اين      مي نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان     ،  اقتصادي در استان مازندران   

به عبارت ديگر كشـش ماليـات كنـوني         . ه آنها تغيير نكرده است    واحدها به تناسب ارزش افزود    
آنها نسبت به ارزش افزوده كمتر از يك بوده و از لحاظ آماري نيز اين نتيجه گيري معنـي دار                    

 .بوده است

 7در زمينه جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده با نـرخ  دهد كه     نتايج نشان مي  همچنين  
 درصـد   7 اعمال نرخ پايين     ؛زوده براي ماليات كنوني شركتها     ماليات بر ارزش اف    ةدرصدي اليح 

 ؛ پـس  شـود   مي در مورد شركتها و واحدهاي بزرگ مالياتي موجب كاهش درآمد مالياتي دولت           
 درصـد   7توان نتيجه گرفت كه خاصيت درآمدزايي ماليات بر ارزش افزوده در نـرخ پـايين                 مي

 درصد قادر نيست درآمـد  7نكه كه نرخ پيشنهادي    بنابراين با توجه به اي    . مورد ترديد قرار دارد   
مالياتي ناشي از اعمال ماليات برارزش افزوده به ميزان بيش از ماليات كنوني بـراي واحـدهاي                 

شود در مورد نرخ مناسـب ايـن ماليـات و ميـزان               مي  لذا پيشنهاد  ،اقتصادي بزرگ ايجاد نمايد   
 10ينه شـايد اعمـال نـرخ پيشـنهادي          در اين زم  .  تحقيقات بيشتري صورت گيرد    ،افزايش آن 

كه در اليحه قبلي ماليات بر ارزش افزوده كشـور پيشـنهاد شـده و درحقيقـت نرخـي                   -درصد  
قابـل   -انـد  است كه اغلب كشورهاي جهان نيز در بدو معرفي اين ماليات از آن استفاده نمـوده               

 افـزوده و شـرح      سازمان اجرايي ماليـات بـر ارزش      كه  شود    مي همچنين پيشنهاد . توجيه باشد 
 تعيين شود تا امور مربوط به اين ماليات با سرعت ها  و شهرستانها استان، وظايف آن در كشور
 .گيري شود و دقت بيشتري پي
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