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 چکیده

مین کننده مخارج دولت بعد از أدر اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منبع تینکه با توجه به ا
با توجه به اینکه . ی برخوردار استیسیستم مالیاتی از اهمیت بسزابررسی کارایی ، ؛ لذادرآمدهای نفتی است

ناپذیر است؛  ستم مالیاتی انعطافهای طوالنی و سی وجود وقفه، دوعاملکاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی متأثر از 
 در اقتصاد 1380-1360سیستم مالیاتی طی دوره با درنظر گرفتن دو عامل فوق به بررسی کارایی ، در این راستا

 گرنجر-روشی که برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شده آزمون هم انباشتگی انگل. ایران پرداخته شده است
 که بیانگر استماه  22ها حدود  آوری مالیات خیر در جمعأتمتوسط  ،ه در بلندمدتنتایج حاکی از آن است ک. است

ها درکوتاه مدت حدود  آوری مالیات وقفه در جمعمتوسط . مدهای مالیاتی در زمان مورد نظر استآتحقق نیافتن در
ها از انعطاف پذیری الزم  با توجه به اینکه سیستم مالیاتی ایران در برابر تغییرات قیمت.  ماه برآورد شده است18

های طوالنی موجب کاهش درآمدهای   وجود وقفه، لذا،است نرخ تورم نیز باال ،از طرف دیگرو  ؛برخوردار نیست
 ه با توجه به نتایج به دست آمد،بنابراین. تری خواهد بود حقیقی مالیاتی می شود که این نیز دارای عواقب وخیم

ها از حساسیت چندان   و نسبت به تغییرات قیمترا نداردی الزم یها کارا اتسیستم مالیاتی در جمع آوری مالی
 .یستی برخوردار نیباال
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  مقدمه. 1

 موجباست که تورم ن این ادبیات اقتصادی موجود در زمینه نقش و اثر تورم بر درآمدهای مالیاتی مبیّ
که تجربیات کشورهای صنعتی جهان در  در حالیشود؛   کاهش ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی می

 تورم با افزایش حقیقی ،در این کشورها معموالً. دهد های اخیر، عکس این مطلب را نشان می سال
خنثی به منظور رد آنان دهی نحوه برخو درآمدهای مالیاتی همراه بوده و مشکل کشورهای مزبور سازمان

 .  اثرات نامطلوب این افزایش بر مکانیسم توزیع درآمدها بوده استکردن
 :  ممکن استراه افزایش حقیقی درآمدهای مالیاتی از دو ،طور کلیه ب    

 .ها کوتاهتر باشد ـ زمان تأخیر در جمع آوری مالیات1
 . پذیر باشد ـ سیستم مالیاتی انعطاف2

توان یک  نمی اما ؛ط یاد شده در مورد سیستم مالیاتی بسیاری از کشورها صادق استاگر چه شرای    
 .حکم کلی برای تمام کشورها صادر کرد

 ، و از سوی دیگررو هستند روبههای زمانی نسبتاً طوالنی  آوری مالیات با وقفه ی که در جمعیکشورها   
تواند نتایج   است، تغییرات نرخ تورم می1ز  کمتر اهای آنکشش درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمد ملّ

 بررسی مباحث برایشرایط اخیر، تصورات انتزاعی اقتصاددانان . جای گذارده از خود ب کامالً متفاوتی
 شرایطی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای ، بلکه؛نظری نیست

ی این قبیل کشورها، مشکل اصلی افزایش درآمدهای برا. خوبی محسوس استه صنعتی پیشرفته ب
در بسیاری از موارد .  بلکه کاهش حقیقی درآمدهای مالیاتی در اثر تورم مسئله ساز است؛مالیاتی نیست

های جدید  ها به سیستم بانکی و چاپ اسکناس کاهش حقیقی درآمدهای مالیاتی از طریق مراجعه دولت
  . می شودتشدید

پذیری سیستم مالیاتی و وجود تأخیرات نا  که انعطافشود این است الی که مطرح میؤ س،ادر این راست    
های تورم نسبتاً باال، چه تأثیری بر درآمدهای مالیاتی   ها و نرخ آوری مالیات زمانی طوالنی در جمع

 حقیقی خواهد داشت؟ واقعیت آن است که در صورت بروز فشارهای تورمی نسبتاً شدید و تأخیرات
 کاهش بسیار موجبها، انعطاف ناپذیری سیستم مالیاتی  ناپذیر و طوالنی در جمع آوری مالیات اجتناب

 .شود شدید درآمدهای مالیاتی می
روش ، در بخش چهارم ادبیات موضوع    در این مقاله پس از مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری، سپس 

 و تفسیر نتایج و در بخش پایانی خالصه، نتایجهای آماری، تصریح و تخمین الگو و  دادهآوری  جمع
 .  ها ارائه شده است پیشنهاد
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 مبانی نظری. 2
 تورم، درآمد حقیقی مالیاتی و تأمین مالی تورمی . 2-1

این نکته اغلب مورد توافق قرار گرفته که شاید اکثر کشورهای در حال توسعه برای رشد از طریق 
های  امّا برای تأمین مالی مخارجشان از طریق اجرای کسری. اشندانباشت سرمایه هیچ شانسی نداشته ب

 : دالیل ارائه شده در این خصوص عبارتند از. مالی امیدوارند
 .های مالیاتی در این کشورها برای تنظیم تعهدهای مالیاتی باال نامناسب است  پایهـ1    
مالیاتی کشورها برای گرفتن  سیستم ؛ مقدور هم باشد وهای مالیاتی مناسب  اگر پایهـ2    

 . مالیات از مودیان مالیاتی ناکاراست
 1.داند  در نبود هیچ یک از موارد باال، روابط سیاسی چنین تعهدات مالیاتی را مناسب نمیـ3     
)  پولچاپ( اغلب از طریق بانک مرکزی  دولتهای مالی در شرایط یادشده تمام یا بخشی از کسری    

ها همراه بوده و ارزش حقیقی واحد پول کاهش  اپ پول با افزایش سطح عمومی قیمتچ. شود تأمین می
این کاهش ارزش حقیقی پول به عنوان یک نوع مالیات برای اشخاصی که پول   ،در واقع. خواهد یافت
 . استکنند،  نگهداری می

 به خودی خود تثبیت π)(باشد و روند نرخ تورم) یا قابل چشم پوشی(اگر رشد واقعی اقتصاد صفر     
نرخ تورم با نرخ تغییر در  و  برابر خواهد بود2 حقیقی مطلوب با تراز واقعیتراز ،در این صورتشود؛ 

 پایه مالیاتی با حجم حقیقی پول ،از سوی دیگر.  نرخ مالیات برابر خواهد شد،عرضه پول و همچنین

)(
P

M  3 درآمد مالیاتی تورمی،بنابراین. دشو برابر می) π
tR (به صورت زیر خواهد بود: 

) 1(                            ttt P
MR )(.ππ = 

را ) 1( معادله ، بیانگر رشد اقتصادی باشد و فرض شود کشش درآمدی تقاضا برای پول واحد استg اگر 
 : به صورت زیر نوشتتوان می

ttt )
P
M().g(R +π=π                            )    2(  

 
1. Tanzi, (1978), P. 417. 
2. Actual Real Balances. 
3. Inflation Tax Revenue. 
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 و ، به ناچار در وضعیت کوتاه مدت خواهیم بود، لذا؛نظر شده ی که از رشد واقعی اقتصاد صرفیاز آنجا   

 .درآمد حاصل از مالیات تورمی را نشان خواهد داد) 1(معادله 
گیرد این است که در شرایط تأمین مالی تورمی،  میمهمی که در این مبحث مورد توجه قرار     مسئله 

های سیستم مالیاتی هر کشوری ممکن  اثر تورم برسیستم مالیاتی چگونه خواهد بود؟ با توجه به ویژگی
 :های زیر اتفاق بیافتد  یکی از حالتاست

 ـ منجر به افزایش درآمد حقیقی مالیاتی شود؛1
 ـ سبب کاهش درآمد حقیقی مالیاتی شود؛2

 اثر تورم بر سیستم مالیاتی. 1-مودارن

A

L

D

B

L 

C

 
P

M

O

π

 
 

 .ـ بر درآمد حقیقی مالیاتی بی تأثیر باشد3
 
  درآمد حاصل از تأمین مالی تورمی. 2-2

)(ضرب نرخ تورم  درآمد حاصل از تأمین مالی تورمی برابر با حاصل؛گونه که بیان شد همان tπ و حجم 

)(ی پولحقیق
P

Mبا فرض ثابت بودن .  خواهد بود
P

M پول برای چاپ ، افزایش نرخ تورم ـ از طریق

 با انتظارات تورمی داده شده، ،همچنین. تأمین مالی کسری ـ درآمد حاصل از آن را افزایش خواهد داد

 افزایش
P

M
 ضمن اینکه.  خواهد شدπRیشمنجر به افزا 

P

Mهر چقدر . متأثر از انتظارات تورمی است
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انتظارات تورمی باال باشد،
P

Mچون با افزایش تورم، هزینه نگهداری پول نقد افزایش ؛ کمتر خواهد شد 

) مطلوبیت(زمانی که ارزش خدماتی . نمایند های حقیقی می لدن تعادکریابد و مردم سعی در بهینه  می
آخرین واحد پول نگهداری شده کمتر از هزینه نگهداری پیش بینی شده باشد، تقاضای واقعی پول 

) 1 (نموداربینی شده با تورم انتظاری برابر باشد، این روابط در  با این فرض که تورم پیش. یابد کاهش می
  .است بیانگر تقاضا برای حجم حقیقی پول LL. نشان داده شده است

 در این صورت ؛ باشدπ=0اگر     
P

M برابرOAدر نقطه . خواهد بودA برای تأمین مالی هیچ پولی 

 مالیات تورمی صفر بوده و،شود ایجاد نمی
P

M0ای که ر نقطه از ه>πاگر .  بیشتر خواهد بود؛ باشد

 ناشی πR اثر مثبت بر،در این حالت. تورم مثبت باشد درآمد حاصل از مالیات تورمی مثبت خواهد بود

 بیشتر از اثر منفی حاصل از کاهش πاز افزایش ارزش 
P

M
 . خواهد شد 

ترکیبات    
P

Mو πفرض . کردضرب این دو متغیر درآمد مالیاتی تورم را حداکثر خواهد   و حاصل

 Cدر نقطه . است OBCDدرآمد حاصل برابر ) 1(در شکل .  اتفاق افتدCشود این حالت در نقطه  می

برابر درصد کاهش   پول دقیقاًدرصد افزایش نرخ حجم
P

Mدر این نقطه کشش منحنی . خواهد بودLL 

 بیشتر مطالعات تجربی در خصوص تقاضا برای پول حقیقی 1گان ا کیبر اساس الگو. است) -1(برابر 
  :صورت زیر بوده استه تحت شرایط تورمی ب

π−= bd eP
ya)P

M(        )3(  
π−= bd ea)y

M(         )4 (  

   :در کوتاه مدت داریم
d)y

M(،درزمان   نسبت تقاضای پول به درآمد ملیt 

 
1. Cagan. 
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a، عکس سرعت پول زمانی که انتظارات تورمی صفر است ـ و این 
y
M در نرخ تورم صفر را نتیجه 

 . خواهد داد
π ،نتظارات تورمی ا 
e ،پایه لگاریتم طبیعی  
b ،حساسیت تقاضای حجم حقیقی پول نسبت به نرخ تورم انتظاری  
ebمطلق توان قدرمقدار     −π− کشش تقاضا برای پول )mE (است. 
با این فرض که . دهد  نشان میY را بهR و Mنسبت متغیرهای کالن ) 1(و ) 4(ترکیب معادالت    

  :تواند به صورت زیر درآید می πR معادله ؛تغییرات قیمت برابر با انتظارات تورمی است
)5(                     π−π π= beaR 

 مختلف تورم حاصل از های برای نرخ πRتواند برای تخمین  این معادله می؛ مشخص باشدbاگر    
0R در این صورتπ=0اگر. کار برده شوده انبساط اسمی پول ب =πشود  و آن زمانی ماکزیمم می

=0که 
π

π

d

Rd  زمانی که کشش تقاضا برای حجم حقیقی پول واحد باشد، اتفاق مسئله  و این ،باشد

، در نهایتπb=1،در این نقطه). 1نمودار  در Cنقطه (افتد  می
b

1
=πچون .  خواهد بودb دیدگاه  از

 نرخ تورم حداکثر کننده مالیات برابر، بنابراین؛سنجی قابل تخمین است اقتصاد 
b

1
=π نرخ ( خواهد بود

متناسب با نرخ  πR داده شده، ارزشbبا  ). قابل تخمین استحداکثرکننده مالیات برای هر کشوری 
. دهد  را نشان می(om)منحنی درآمد مالیاتی ) 2(نمودار. های متناظر به آسانی قابل استخراج است تورم

 برابرπ زمانی که نرخ تورم 1مقدار ماکزیمم درآمد حقیقی
b
 . آید  باشد، به دست می1

 
1. Real Revenue. 
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 درآمد حقیقی مالیاتی و تورم . 2-نمودار

 

 درآمد حقیقی

 
b
1

π

M

 M ′
O

 
  درآمدهای مالیاتی ثیر تورم برأت. 2-3

زا بوده و حتی برای برخی  این موضوع همواره مشکل. دنشو ها با وقفه جمع آوری می در همه کشورها مالیات
که در اکثر   همچنان؛ کوتاه باشدهشاید برای درآمدهای کل مالیاتی، این وقف. تاسها غیرممکن  از مالیات

با توجه به اینکه کشش درآمدهای کل مالیاتی نسبت به سطح . کشورهای توسعه یافته مشاهده شده است
 درآمدهای مالیاتی حقیقی ممکن ، لذا؛ها ممکن است کمتر، مساوی و یا بیشتر از یک باشد عمومی قیمت

های جمع آوری  در کشورهای پیشرفته، سیستم مالیاتی با وقفه.  کاهش، بدون تغییر و یا افزایش یابداست
در کشورهای در حال توسعه سیستم مالیاتی رسد  به نظر می). بیش از یک(کوتاه و کشش باال همراه است 

و  مع آوری به کوتاه های ج اگر وقفه. های طوالنی جمع آوری مالیات همراه باشد با کشش پایین و وقفه
 :توان ترکیب زیر را در نظر گرفت  می؛طوالنی تقسیم شده باشند

 
 آوری های جمع وقفه

 کشش طوالنی کوتاه

B 
D 
F 

A 
C 
E 

1 < 
1=  
1 > 

 
بندی  ی که شاخصی برای کشورهاD  حالت . افتد  بیشتر درکشورهای صنعتی اتفاق میD و Fهای  ـ حالت
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 . ها وجود ندارد بندی مالیات  برای کشورهایی که شاخصF و حالت گیرد  ها صورت می مالیات
 .  بیشتر برای کشورهای در حال توسعه مصداق داردA و Cهای  ـ حالت
 .دهد های کوتاه جمع آوری مالیات با کشش واحد سیستم مالیاتی را نشان می  ترکیبی از وقفهDـ حالت 

داللت بر این دارد که تورم موجب  دارد و ا بیان میهای کوتاه با کشش بیش از یک ر  وقفهFـ حالت 
 .افزایش درآمدهای حقیقی مالیاتی خواهد شد

ناپذیر موجب کاهش  طور اجتنابه های طوالنی با  کشش واحد سیستم مالیاتی که ب  بیانگر وقفهCـ حالت 
دار   خیلی معنی و این کاهش زمانیاست ؛ها خواهد شد یش سطح قیمتادرآمدهای مالیاتی حقیقی با افز

 .کششی سیستم مالیاتی همراه باشد های طوالنی با بی خواهد بود که وقفه
شود و بحث فقط به   نیز چشم پوشی میE و Bاز ترکیبات .  استC  حالت نهایی A،     در واقع

 .نشان داده شده است) 3(نمودار این سه ترکیب در . شود  محدود میC و  D ،F ترکیبات
 

 های مختلف بطه درآمد حقیقی مالیاتی و تورم در وضعیترا. 3-نمودار

 نرخ تورم = محور عمودی 
 YTدرآمد مالیاتی حقیقی یا = محور افقی 

OVYT. وضعیت تورمی حاکم نباشد: فرض =⇒= /0π 
 درآمد مالیاتی ، در این صورت؛.)و وقفه طوالنی باشد E=  1( را دارا باشد D اگر کشوری وضعیت    

 مدنظر Fاگر ترکیب  .  مشخص شده استVDاین موقعیت با خط . پذیرد تأثیر میحقیقی خیلی کم 
 تورم ؛ اتفاق افتدA یا Cاگر ترکیب ). VFخط(باشد، درآمدهای حقیقی مالیاتی افزایش خواهد یافت 

 ). VCخط (اهد بود موجب کاهش درآمدهای مالیاتی حقیقی خو

 

D
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V
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O
 

Y
T
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درصد کاهش درآمدهای مالیاتی حقیقی فقط به نرخ تورم . است) VC(اما هدف بیان مورد آخر     
شود نیز  های جمع آوری در شرایطی که کشش مالیاتی واحد فرض می  بلکه به وقفه؛بستگی ندارد
یه مالیات بر درآمد ملی با وجود این و ذکر این نکته که مقدار مطلق کاهش به نسبت اول. بستگی دارد

 با افزایش نرخ تورم،  در تعهدات مالیاتی باال،صورت  در این.1)تعهدات مالیاتی اولیه(نیز بستگی دارد 
 .های مطلق درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود زیان

 
 درآمد کل در دوره تورمی . 2-4
 

π−π               درآمد حاصل از تورم π= beaR  
 

        )   6(   درآمد حقیقی مالیاتی 
12)1(
n

oTT
π

π

+
= 

 

       ) 7       (                     درآمد کل  
12)1(
n

oTeaTR b

π
π ππ

+
+= − 

 

                  [ ] oo

n
bb Tneabea

d
TRd

=+−−+=
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12

)( ππ
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ππ
π

 

 
ش هندسی این نمای.  نتیجه خواهد شد؛نماید از معادله فوق نرخ تورمی که درآمد کل را حداکثر می

 . ده استش تشریح )4(له در نمودار ئمس

 
1. Initial Tax Burden. 
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 نمایش هندسی درآمد کل در دورۀ تورمی. 4-نمودار
         

N

K

M
R

E

O 

C

   Y
T    

K′M′ N ′ Z

M ′′

π 

b
1

1 =π 

2π

V

 عکس العمل درآمد مالیاتی VCمنحنی . دهد  درآمد حاصل از مالیات تورمی را نشان میOMمنحنی 
به فرض .  خواهد بودVC ،VR و OMنی  منح جمع. دهد های مختلف تورم نشان می را نسبت به نرخ

 ترین نقطه قرار دارد   در شرقیVR جایی که منحنی ؛ ماکزیمم شود2πکه درآمد دولت در نرخ تورم 
)E( درآمد کل ،OZخواهد بود، درآمد تورمی به اندازه  MO و درآمد مالیاتی نرمال  ′
)ZNKO(  کاهش ′ZKهای نرمال در اثر تورم به  ی که درآمد حاصل از مالیاتیاز آنجا. است ′=′

MO خواهد بود که خیلی کمتر ازVZیافته است، اثر خالص تأمین تورمی به اندازه  مطمئناً . است ′
تواند منجر  های نرمال می ز اثر تورم بر مالیاتتوجه به توزیع ناخالص تأمین مالی تورمی و چشم پوشی ا

نرخ تورمی که در آن درآمد حاصل از مالیات ) 4 (نمودارمطابق . دشوهای اشتباه  اریزگ به سیاست
قدر مقدار مالیات نرمال را کاهش دهد که درآمد کل  تواند آن ، که میاست 1πباشدتورمی ماکزیمم 
ابع مالیاتی ارزش خود را نسبت به حالتی که هیچ تورمی وجود نداشت، به شدت از کاهش یابد و من

دهد که روش تعادل جزئی در خصوص تأمین مالی تورمی که در  نشان می) 4 (نمودار. دست بدهد
نقش تأمین مالی .  به دنبال داشته باشددرستیتواند نتایج نا شود می ادبیات عمومی به کار برده می

تواند با در نظر گرفتن تعادل عمومی که اثر تورم را به سیستم  یجاد منابع مالی برای دولت میتورمی در ا
عکس العمل سیستم مالیاتی نسبت به تغییرات تورم از . دهد، مشخص شود مالیاتی کشور ارتباط می

 اثر .های جمع آ وری سیستم مالیاتی دارد کشوری به کشور دیگر متفاوت است و بستگی به کشش وقفه
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نشان داده شده ) 3 (نمودار در VDتورم بر درآمدهای مالیاتی در یک شرایط خاص که به صورت خط 
در بیشتر موارد صادق کن  ولی.)تحلیل تعادل جزئی(دنبال داشته باشد ه  بدرستیتواند نتایج  است، می

های حاصل از  ش بدهی بستگی به افزای؛یابد اینکه درآمدهای نرمال مالیاتی افزایش یا کاهش می. نیست
 .تأمین مالی تورمی دارد

 
 ها آوری مالیات محاسبه متوسط وقفه زمانی در جمع. 2-5

 با شودها یعنی فاصله زمانی که طی آن مالیات باید پرداخت  آوری مالیات تأخیر زمانی در جمع
 تأخیر غیر تأخیر قانونی و: شود شود، به دو بخش تقسیم می زمانی که مالیات واقعاً پرداخت می

به مودیان مالیاتی اجازه استفاده از آن داده شده به طور قانونی  تأخیری است که ،نوع اول. قانونی
 فردی که در حرفه آزاد اشتغال دارد، ،به عنوان مثال. شود است و شامل هیچ گونه جریمه نمی

قانونی به تأخیر غیر . مدت زمانی پس از کسب درآمدش فرصت پرداخت مالیات خود را دارد
شود که طی آن پرداخت مالیات پس از اتمام مهلت زمان قانونی آن نیز انجام  حالتی اطالق می

. در اکثر موارد تأخیر قانونی نسبت به تأخیر غیرقانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است. گیرد نمی
 اگر میزان تأخیر زمانی .ساز باشد لهئتواند بسیار مس  تأخیر غیر قانونی میای ویژهاگر چه در شرایط 

 تأخیر زمانی متوسط برای کل سیستم ؛آوری درآمد هر یک از اقالم مالیاتی در دسترس باشد جمع
وزنی که برای این منظور در . شود  محاسبه متوسط وزنی این تأخیرات محاسبه میراهمالیاتی از 

.  کل درآمدهای مالیاتی استنظر گرفته خواهد شد بیانگر اهمیت نسبی هر یک از اقالم مالیاتی در
 برآورد ، هر چه میزان منابع مالیاتی که یک کشور به آنها وابسته است کمتر باشد، دیگرنبه بیا

معموالً در برآورد زمان تأخیر . تر خواهد بود ها آسان آوری مالیات متوسط تأخیر زمانی در جمع
شود و به جای آن  ند واقع نمیها، بررسی قوانین مالیاتی سودم آوری مالیات متوسط در جمع

مذاکرات به مسائلی از قبیل انواع اقالم . شود مذاکره با مقامات مالیاتی این کشورها مؤثر واقع می
آوری هر یک از این اقالم مالیاتی  ها و اختالف تأخیر در جمع مالیاتی، روش و زمان دریافت مالیات

 .شود محاسبه می) 8 ( معادلهبامتوسط تأخیر زمانی . متمرکز خواهد بود

    ∑
=

=
n

i
iit LTL

1
       )8(  

 :که در آن
iT ، سهم یک قلم مالیاتی در کل درآمد مالیاتی  

iL ، تأخیر زمانی مربوط به جمع آوری قلم مالیاتی  
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tL ،ها  وری کل مالیات آ  تأخیر متوسط زمانی در جمع 
 
  ادبیات موضوع. 3

 در پژوهش یاد شده به وی. به تشریح سیستم مالیاتی در اقتصاد آرژانتین پرداخته است، )1997(تانزی
 اداره 1967 در سال ،به عنوان مثال. در آرژانتین اقالم مالیاتی بسیار زیاد استکه  رسیده این نتیجه

با این . ده استکر مورد مالیات معوقه را اعالم 48 مالیاتی و  قلم34مالیاتی آرژانتین وجود بیش از 
ها  بندی و متوسط تأخیر زمانی در هر یک از گروه های مشخص طبقه وجود، این اقالم مالیاتی در گروه

 . آورده شده است)1(اطالعات الزم در جدول . ده استشبرآورد 
 

 ها آوری مالیات های جمع قفه و و1974 درآمدهای مالیاتی آرژانتین در سال . 1-جدول
وقفه  ردیف درصد

بدون مالیات  )ماه(
 بر تأمین

 بر خدمات شامل مالیات
 اجتماعی  تأمین

 تعداد
 )بزوس میلیارد(

  نوع مالیات

12 
12 
3 
4 
5/1 
5/1 
5/1 

6 
1 

9/16 
3/6 
2/11 
6/8 
4/11 
5/4 
2/11 
9/29 

 ــ

9/11 
4/4 
9/7 
0/6 
0/8 
2/3 
9/7 
0/21 
7/29 

44/6 
38/2 
24/4 
25/3 
32/4 
72/1 
27/4 
37/11 
09/16 

 مالیات بر درآمد
 مالیات بر دارایی
 مالیات بر فروش

 مالیات بر کاالهای ویژه
 مالیات بر سوخت

  وارداتمالیات بر
 مالیات بر صادرات

 مالیات بر سایر موارد
 تأمین اجتماعی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

  کل 1/54 0/100 0/100 ــ
 

های اقتصادسنجی به مقایسه نسبی بین هزینه تأمین مالی تورمی   با استفاده از الگو،)1990(تانزی     
افزایش درآمدهای مالیاتی به خاطر (حاصل از آن های  ایدهو ف) کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی(
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است گیرد این   بر اساس نتایج تجربی از این پژوهش میپژوهشگرنتیجه اصلی که . پرداخته است) افزایش تورم
اگر . دهد حاصل از تأمین مالی تورمی را تحت تأثیر قرار میدرآمدهای ها  آوری مالیات ها در جمع که، وجود وقفه

)( ها طوالنی و نسبت وقفه
Y

Tحاصل از تأمین مالی تورمی درآمد زیان درآمد شاید خیلی باال و هر گونه ، باال باشد 

 این پژوهش نشان داده که ادبیات اقتصادی ، در نهایت.کندگیرد را خنثی  صورت میکه برای تأمین کسری بودجه 
در خصوص تأمین مالی تورمی فقط با یک مورد خاص سروکار دارد و آن عبارت است از آنکه تورم، درآمد حقیقی 

های مالیاتی را  فه وجود وق،)1991(چودری. دهد، در صورتی که این شرط صادق نیست مالیات را تحت تأثیر قرار نمی
 بررسی کرده 1های گروهی  دادهبا استفاده از روش1970ـ  1987 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره 28در 

نتایج تجربی .  ماه تخمین زده شده است4ها حدود  آوری مالیات  و وقفه جمع43/1 کشش درآمدی برای ایران است که
. کند شود را تأیید می ضیه که افزایش تورم منجر به کاهش درآمدهای حقیقی میز کشورها این فر برای تعداد زیادی ا

 1988-1977 ماه برای دوره 5/7آوری مالیات برای ایران را حدود  در پژوهش دیگری وقفه جمع  چودری،همچنین
نی در های طوال  هر دو پژوهش این است که در کشورهای در حال توسعه به دلیل وقفهنتیجه. تخمین زده است

 . شود میهای بودجه، افزایش تورم منجر به کاهش درآمدهای حقیقی آوری مالیات و وجود کسری جمع
آوری کل مالیات حدود شانزده ماه   متوسط طول وقفه جمع1377-1342 طی دوره ،)1380 (پور تقی    

 9/0یک بوده و حدود  کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی در طول دوره کمتر از . استکردهبرآورد )  سال4/1(
آوری مالیات و تورم در طول دوره   حداقل هزینه تحمیلی برآوردی ناشی از وقفه در جمع.برآورد شده است

 درصد درآمد مالیاتی 47حدود  (1374 قابل توجه بوده و بیشترین زیان درآمدی مربوط به 1372-1377
بوده ) د درآمد مالیاتی همان سال درص22حدود  (1365و کمترین زیان مربوط به سال ) همان سال

های  های الزم برای کاهش طول وقفه از طریق اعمال جرایم سنگین برای مالیات اتخاذ سیاست.است
های  بندی مالیات با توجه به تورم و گسترش پایه مالیاتی از طریق حذف معافیت تأخیری، شاخص

 .است های مالیاتی را مؤثر دانسته  غیرضروری به جای افزایش نرخ
 
 الگو ییمشخص نما. 4

 تا سه ماهه 1360های مورد استفاده در این مطالعه به صورت فصلی بوده و از سه ماهه سوم سال  داده
های فصلی متغیرها به استثنای تولید ناخالص ملی   داده،به طورکلی. گیرد  را دربرمی1380چهارم سال 

 تولید ناخالص داخلی پژوهشتغیرهای مهم این یکی از م. شده استبرگرفته  2از نشریات بانک مرکزی

 
1.  Panel Data. 

 .های مختلف بانک مرکزی در سالو ترازنامه مجله بانک مرکزی، گزارش اقتصادی . 2
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 طی  تولید ناخالص داخلیهای داده.  استفاده شده است1، که برای فصلی کردن آن از روش منجذباست
 نیز به آن اضافه 1380های فصلی تا سال  ده و دادهش مطابق روش یاد شده فصلی 1374-1353دوره 

 .شده است
 وقفه   برای محاسبۀ؛بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق به عمل آمدهایی که در  با توجه به بررسی    

  : تانزی به صورت زیر استفاده شده استیمالیاتی از الگو

       )1ـ4(
nP

NTAXRTAX
)1(

.
+

= 

RTAX ، کننده  وسیله شاخص تعدیله درآمدهای اسمی که ب(درآمدهای حقیقی مالیاتیGDP 
 .)تعدیل شده است

NTAX ،ی اسمی مالیاتی درآمدها 
.
P ، ماهانه نرخ تورم 
n ،ماهآوری مالیات بر حسب   متوسط وقفه جمع  

  :به صورت فصلی در نظر گرفته شود به صورت زیر خواهد بود) 1ـ4(اگر معادله 

)1(/4                   )2ـ4(   n

NTAXRTAX
π+

= 

π ، فصلی  نرخ تورم 
 : استبه صورت زیر ) 2ـ4(حالت پیوسته رابطه 

πneNTAXRTAX        )3ـ4 ( −= . 
  : لگاریتم گرفته شود)3ـ4(اگر از طرفین معادله 

πnLNTAXLRTAX      )4ـ4 (  −= 
 تولید د درست الگو بای تصریحبنابراین برای تولید ناخالص داخلی است؛ چون درآمدهای مالیاتی تابعی از

ها وارد شده   با توجه به اینکه در الگو متغییر سطح عمومی قیمت شود و)5-4( وارد معادله ناخالص داخلی
  ،خطی ایجاد نشود ها و تولید ناخالص داخلی اسمی هم  برای اینکه بین متغییر سطح عمومی قیمت، لذا؛است

 معادله مورد نظر ،در نهایتو  ؛ه شده استاستفاد 1361های ثابت  از متغیر تولید ناخالص داخلی به قیمت
 :تصریح شده استبرای تخمین وقفه مالیاتی به صورت زیر 

 
 .1376منجذب، : برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه مراجعه شود به. 3
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tuLFGDPLCPIDLRTAX            )5ـ4(  +++= 321 βββ 
LCPID=π ،درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی  
FGDP ، تولید ناخالص ثابت داخلی به قیمت عوامل  

tu ،جزء اخالل  
  :است به صورت زیر در نظر گرفته شده معادله بعدی برای محاسبه کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی

tvLFGDPCPILLRTAX         )6 ـ 4( +++= 321 ααα 
tv،جزء اخالل  

دهد؛  ها نشان می ات قیمتبا توجه به تعریف کشش قیمتی که حساسیت یک متغیر را نسبت به تغییر
 .کنیم ها استفاده می ها از سطح عمومی قیمت به جای تغییرات سطح عمومی قیمت) 5-4(در الگوی ، لذا
 
  متغیرها پایاییهای  آزمون. 4-1
 گسترش یافته آزمون دیکی ـ فولر . 4-1-1

ودن هر یک از عوامل دار ب های مختلف و ممکن بر اساس معنی آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر به صورت
ها و برای کلیه متغیرهای  دار بودن متغیرهای وابسته با وقفه داده و معنی) مقادیر ثابت و روند(جبری 

ها و  به ترتیب برای سطح داده) 3(و ) 2(نتایج نهایی این آزمون در جدول . شدموجود در الگو آزمون 
ها غیر ساکن  ه متغیرهای الگو در سطح دادهدهد که کلی نتایج نشان می. تفاضل آنها منعکس شده است

کینون در سطح   محاسبه شده دیکی ـ فولر گسترش یافته از مقادیر بحرانی مکtبوده و همواره مقادیر 
مبنی بر داشتن ریشه واحد  صفر  برای تمامی متغیرها فرضیه،لذا همواره. استکوچکتر % 10و % 5، 1%

دهد که کلیه متغیرها پس  های سری زمانی نشان می د تفاضل داده تکرار آزمون در مور،اما. شود رد نمی
درالگو در نظر گرفته شده ها تمامی متغیرهای  مطابق این آزمون. شوند پایا میگیری  بار تفاضل از یک

I)(انباشته از درجه یک بوده و به عبارتی    .است 1
 

 سترش یافته برای لگاریتم سطح متغیرهاآزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر گ. 2–جدول 

فولر  -دیکیآماره  متغیر
 مقادیر مک کینون یافته گسترش

  1% 5% 10% 
LRTAX [1] 88/2- 08/4- 47/3- 16/3- 
DLCPI [1] 41/2- 51/3- 89/2- 58/2- 
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LFGDP [2] 87/2- 08/4- 47/3- 16/3- 
LCPI [2] 83/1- 08/4- 47/3- 16/3- 

LNTAX [1] 54/2- 08/4- 47/3- 16/3- 
 . همبستگی است  رفع خودبرایهای متغیر وابسته  اعداد داخل کروشه بیانگر تعداد وقفه

 
 ها آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر گسترش یافته برای تفاضل اول لگاریتم داده. 3–جدول 

 فولر  -آماره دیکی متغیر
 کینون مقادیر مک یافته گسترش

  1% 5% 10% 
∆RTAX [2] 96/9- 59/2- 94/1- 62/1- 
∆DLCPI [0] 08/7- 59/2- 94/1- 62/1- 
∆LFGDP [2] 12/11- 52/3- 90/2- 58/2- 
∆LCPI [2] 72/3- 52/3- 90/2- 59/2- 

∆LNTAX [2] 99/9- 08/4- 47/3- 16/3- 
های  وقفه  داد درابتدای نام متغیر بیانگر تفاضل مرتبه اول آن متغیر است و اعداد داخل کروشه بیانگر تع   ∆

 .  رفع خودهمبستگی استبرایمتغیر وابسته 
  آزمون ریشه واحد پرون.4-2

 پرون از روش آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر زمانی که شکست ساختاری در هایبا توجه به انتقاد
با توجه .  بررسی شکست ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون ضروری است؛های زمانی وجود دارد سری
های زمانی مورد استفاده در این پژوهش شکست  والت اقتصادی ایران، ممکن است در روند سریبه تح

 به منظور حصول اطمینان از غیر ساکن بودن متغیرها از آزمون پرون ،بنابراین. وجود داشته باشد
  : زیر صورت گرفته استیآزمون شکست ساختاری پرون مطابق با الگو. شود استفاده می

∑
=

+−∆+++++++=
n

i ietyiCtYttDutDudtDuTty
1 11)3()2()1( αβγθµ  

)( متغیر روند وt متغیر مورد آزمون، tYدر الگوی فوق      1DuT سالی است که در آن سال شکست 
 :استایجاد شده است و تعریف بقیه متغیرهای مجازی به شرح زیر 

1 = tDu2 اگر Tt otDuیر این صورت  در غ≤ =2 
TtDu −=3t اگر Tt oDu در غیر این صورت < =3t 
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در این . این الگو برای حالتی است که شکست ساختاری هم شیب و هم عرض از مبدأ را تغییر دهد    
رود  تحت فرضیه مقابل انتظار می. است β=0 و α ،0=θ=1الگو فرضیه صفر به صورت 

1<α ،0≠θ 0 و≠βباشد . 
% 10و % 5، %1داری  دهد که تمامی متغیرهای الگو در سطح، در سطح معنی نتایج آزمون نشان می    

ها کلیه متغیرها فرضیه صفر را  در حالی که در تفاضل اول داده. هستندفرضیه صفر را رد نکرده و غیرساکن 
  تمامی متغیرها انباشته از مرتبه یک هستند،بنابراین. هستندرد کرده و ساکن % 10و % 5، %1در سطح 

 
 )متغیرهاسطح ( آزمون ریشه واحد متغیرها بر اساس الگوی پرون . 4–جدول 

 T λ α متغیر
LRTAX 73:1 7/0 0/2- 
LFGDP 73:1 7/0 5/2- 

DLCPI 
64:2 
74:2 

2/0 
8/0 

2/2- 
2/1- 

λها  های پیش از نقطه شکست به تعداد کل مشاهده  برابر است با تعداد مشاهده 
 
 شتگی انگل ـ گرنجرانبا هم آزمون. 4-3

 درجه انباشتگی متغیرهای الگو بررسی شده و چنانچه ،انباشتگی انگل ـ گرنجر ابتدا در آزمون هم
پرداخته و حداقل مربعات معمولی متغیرها انباشته از مرتبه یکسان باشند، به تخمین الگو به روش 

ه پسماندهای حاصل از آن چنانچ. گیرد  آزمون ریشه واحد برای پسماندهای الگو انجام می،سپس
 رگرسیون برآورد ، در آن صورت؛تری نسبت به متغیرهای الگو باشد رگرسیون انباشته از مرتبه پایین

آزمون ریشه واحد .  را برآورد کرد(ECM) تصحیح خطا یتوان الگو شده در بلندمدت با ثبات بوده و می
 .ال بر انباشته از درجه صفر بودن آنها استبرای پسماندهای هر دو معادله فوق صورت گرفته و نتیجه د

  و -45/3،  به ترتیب) 6-4(و ) 5-4(فولر محاسباتی برای پسماندهای معادالت  ـ مقادیر آماره دیکی
  .شود فرض صفر بر وجود ریشه واحد رد می، داری یک درصد  است که در سطح معنی-76/4

AR(1)]اخالل صورت گرفته به الگو اضافه شده استاینکه آزمون ایستائی در مورد اجزای  بعد از[. 
 :است به صورت زیر )6-4( و )5-4(با توجه به مطالب فوق برآورد الگوهای     
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 علت وارد کردن متغییرمجازی جنگ . بیانگر متغیر مجازی جنگ استDUMدر معادالت یاد شده    
مین مخارج دفاعی خود بر سیستم مالیاتی فشار آورده و أ چون در دوران جنگ دولت برای تاین است که
 با وارد کردن این متغییر اثر این ، لذا؛رود که در این دوران وقفه مالیاتی کاهش یافته باشد انتظار می

 . دوران به طور مجزا نشان داده شده است
 
 بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت. 5
  رابطه بلندمدت .5-1

یعنی از زمانی که مودیان به طور قطعی . شود  ماه برآورد می22متوسط طول وقفه مالیاتی در ایران حدود 
. کشد تا به دست دولت برسد  ماه طول می22شوند، به طور متوسط حدود  موظف به پرداخت مالیات می

 است متوسط وقفه برای طبقات وقفه برآورد شده متوسط وقفه کل درآمدهای مالیاتی است و ممکن
طی دوره با توجه به اینکه متوسط نرخ تورم ساالنه در ایران . ها متفاوت باشد مختلف مالیات و انواع مالیات

 8/0 ماه فقط به اندازه 22 ارزش حال یک واحد مالیات بعد از تقریباً 1،است درصد 14تقریباً مورد مطالعه 
قدار حداقل زیان مالیاتی است و زمانی است که کشش قیمتی ضمن اینکه این م. واحد خواهد بود

 مطابق مقادیر محاسباتی مقدار کشش قیمتی باتوجه به اینکه 2.شود درآمدهای مالیاتی برابر واحد فرض می
دوم . باشد، بنابراین زیان مالیاتی خیلی بیشتر از این مقدار خواهد بود  می تقریبا یکدرآمدهای مالیاتی

. توانست صرف تأمین کسری شده و انتشار پول را کاهش دهد های مالیاتی از دست رفته میاینکه درآمد
گونه که در بخش مبانی نظری نیز به تفسیر توضیح  همان. استمحاسبۀ دقیق زیان مالیاتی خیلی پیچیده 

 
 .است درصد 14 تقریباً 1380-1338متوسط نرخ تورم ساالنه طی دوره . 1
 .یحات کاملی در این زمینه ارائه شده استتوض) مبانی نظری(دوم بخش در . 1

)4-8(

)4-7(
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یاتی آوری مالیات یکی از مهمترین عوامل کاهش درآمدهای حقیقی مال های طوالنی جمع  وقفه؛داده شد
 . شوند محسوب می

های به تعویق افتاده، عدم اعمال جریمه  بندی مالیات های فراوان گریز مالیاتی، عدم شاخص وجود راه     
آوری مالیات در اقتصاد ایران  های طوالنی جمع از مهمترین عوامل وقفه... های معوقه و  بر مالیات

ای نفتی به عنوان مهمترین منبع تأمین  وجود درآمده،در راستای این عوامل. شوند محسوب می
 . ترین راه را برای تأمین مخارج خود در پیش گیرد شود که دولت آسان درآمدی نیز موجب می

ها مساوی یا   در صورتی که کشش قیمتی مالیات؛گونه که در بخش ادبیات موضوع نیز ذکر شد  همان   
له با ئاین مس. قی مالیاتی کاهش خواهد یافتکمتر از واحد باشد، با افزایش تورم، درآمدهای حقی

در اقتصاد ایران هم وقفه طوالنی بوده و هم . شود آوری مالیات تشدید می های جمع طوالنی بودن وقفه
 بنابراین شرایط برای ، نرخ تورم در ایران باالست،از طرف دیگر. استکم کشش  تقریباًسیستم مالیاتی 

مالً مهیاست و فرضیه تانزی مبنی بر اینکه افزایش تورم، درآمدهای کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی کا
 . استجریان ورود درآمدهای مالیاتی بسیار کند، سپس .شود ، تأیید میدهد  میحقیقی مالیاتی را کاهش

به . است درصد 03/1کشش درآمدهای حقیقی مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی حقیقی      
 درصد 03/1 افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای حقیقی مالیاتی را  یک درصد،عبارت دیگر
 .  مالیاتی است پایه بیانگر تولید ناخالص داخلی . دهد افزایش می

صد برآورد شده است در 7/0کشش درآمدهای اسمی مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی حقیقی    
گونه که مشاهده  همان. استبت به تولید ناخالص داخلی  کشش بودن سیستم مالیاتی نسبیکه بیانگر 

 در شرایط جنگ، دولت تا حدودی به سیستم مالیاتی فشار آورده و شاید تأمین مخارج جنگ و ؛شود می
با توجه به اینکه ساختار اقتصادی . عدم ثبات درآمدهای نفتی از عوامل تأثیرگذار در این زمینه باشند

مین مالی کسری به صورت أ در استفاده از منابع دیگر برای ت، لذا؛ی نفتی استایران وابسته به درآمدها
بهینه استفاده نشده است و چون فشاری بر سیستم مالیاتی نیز وارد نیامده نظام مالیاتی در ایران 

 .کندنتوانسته به صورت کارا عمل 
 
 مدت  کوتاهینتایج الگو.  5-2

گانه در  های سه های به دست آمده برای معادله جر، رابطهانباشتگی انگل ـ گرن براساس آزمون هم
 (ECM)مدت از شکل الگوی تصحیح خطا  توان برای تحلیل کوتاه  می،بنابراین. استبلندمدت با ثبات 

توان جمله خطای حاصل از معادله  مدت با بلندمدت می برای مرتبط ساختن رفتار کوتاه. کرداستفاده 
مدت به دست  های کوتاه  معادله،بر این اساس. کرد کوتاه مدت ی وارد الگومدت را به صورت وقفه بلند

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 
 
 
 
 

 

 ...                                                         بررسی کارایی سیستم مالیاتی در اقتصاد ایران 76 
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 بیانگر جمالت ، به ترتیب2ECMو1ECM عملگر تفاضل مرتبه اول بوده و∆در معادالت فوق

معادالت با متغیر . اند  که با دو و یک فصل وقفه وارد الگو شدهاستوم دخطای معادالت بلندمدت اول تا 
دار نبود و ثانیاً هیچ بهبود نسبی در   به دلیل اینکه اوالً ضریب آن معنی، لیکن.ندشدمجازی نیز برآورد 

 . ناسب تشخیص داده نشد وجود آنها در الگو م؛کرد الگو ایجاد نمی
 56 حدود  با توجه به ضریب تعیین الگو،. استدار   مطابق انتظار بوده و معنی)9-4(ضرایب معادله     

. استشود که برازش نسبتاً خوبی  متغیرهای توضیحی تعیین میبه وسیله درصد تغییرات متغیر وابسته 
نکته مهمی که از این معادله گرفته .  شده است ماه برآورد18مدت حدود   کوتاهیوقفه مالیاتی در الگو

شود این است که ضریب جمله خطا مبین حرکت به سمت تعادل و کاهش انحراف از مسیر بلندمدت  می
. شود  درصد انحراف از رابطه تعادلی بلندمدت، تا فصل دوم تعدیل می83دهد که حدود   و نشان میاست

1)2(منفی بودن عالمت ضریب −ECM دلیل بر همگرا بودن روابط بلندمدت بین متغیرهای الگو 
مطابق نتایج به دست آمده نرخ تورم درآمدهای حقیقی مالیاتی را کاهش و پایه مالیاتی . است

(FGDP)دهد  آن را افزایش می . 
 و برخالف انتظار منفی بوده  )10-4(ها در معادله   ضریب تغییرات لگاریتمی سطح عمومی قیمت   

ها نه تنها درآمدهای اسمی مالیاتی را   افزایش سطح عمومی قیمت،دهد که در کوتاه مدت نشان می
آوری  های طوالنی جمع تواند وقفه دلیل این امر می. شود  بلکه موجب کاهش آن نیز می؛دهد افزایش نمی

 افزایش سطح عمومی ،بنابراین. های معوقه و فرارهای مالیاتی باشد بندی مالیات مالیات و عدم شاخص
 موجب کاهش ، بلکه؛دهد مدت نه تنها درآمدهای اسمی مالیاتی دولت را افزایش نمی ها در کوتاه قیمت

)4-9(

)4-10(
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 درصد تغییرات متغیر 51دار بوده و حدود  ، همه ضرایب معنیtبر اساس آماره آزمون . شود آنها نیز می
ECM2)(2 ضریب ،مندر ض. شود متغیرهای مستقل توضیح داده میبه وسیله وابسته   نیز مطابق −

 . شود  درصد انحراف از تعادل بعد از گذشت دو فصل تعدیل می77انتظار بوده و 
و کاهش درآمدهای اسمی مالیاتی نتیجه )  ماه18(توجه به وقفه مالیاتی به دست آمده         با

 و از ناحیۀ درآمدهای مالیاتی کرده عمل مدت نیز اثر تانزی در ایران به شدت گیریم که در کوتاه می
مدت نه تنها درآمدهای حقیقی  نکته جالب توجه این است که در کوتاه. کند کسری بودجه را تشدید می

 . یابد مالیاتی بلکه درآمدهای اسمی مالیاتی نیز کاهش می
 
 مدت و بلندمدت مقایسه نتایج کوتاه. 5-3

گانه را مورد   دومدت و بلندمدت، نتایج معادالت نزی در کوتاهبرای ارزیابی قدرت تأثیرگذاری اثر تا
 .دهیم مقایسه قرار می

آوری مالیات در بلندمدت  های جمع دهد که طول وقفه  نشان می)5( مقایسه ضرایب در جدول     
عدم  با توجه به ، بلکه؛یابد آوری کاهش نمی های جمع  نه تنها وقفه،بنابراین. استمدت  بیشتر از کوتاه

کشش بودن  های به تأخیر افتاده و کم های معوقه، عدم اعمال جریمه بر مالیات بندی مالیات شاخص
مودیان مالیاتی چون انتظار . کند ها در بلندمدت گسترش پیدا می سیستم مالیاتی، عدم پرداخت مالیات

های حقیقی نسبت  الیاتکشش م. کنندها را طوالنی  به نوعی این وقفه کنند ها را ندارند سعی می جریمه
 . استمدت  به تولید ناخالص داخلی حقیقی در بلندمدت بیشتر از کوتاه

 بیانگر این نکته است )6(مدت در جدول  ها در بلندمدت و کوتاه مقایسۀ ضریب سطح عمومی قیمت     
 د؛یاب نمیها درآمدهای اسمی مالیاتی افزایش  مدت نه تنها با افزایش سطح عمومی قیمت که در کوتاه

 . است مثبت LNTAX و LCPIدر بلندمدت رابطه بین . یابد  کاهش نیز می،بلکه
دهد که هر چند  کننده نشان می  مصرف مدت و بلندمدت شاخص قیمت  مقایسه کلی ضرایب کوتاه    

  ولی چون درصد افزایش آن کمتر،یابد درآمدهای اسمی مالیاتی در بلندمدت با افزایش تورم افزایش می
آوری  های طوالنی جمع  وقفه، از طرف دیگر.یابد  درآمدهای حقیقی کاهش می، بنابراین؛از تورم است

ها،  مدت با افزایش سطح عمومی قیمت  در کوتاه،از سوی دیگر. کند له را تشدید میئمالیات این مس
 ،و در نهایتیابد و با وجود وقفه، کاهش درآمدهای اسمی تشدید  درآمدهای اسمی مالیاتی کاهش می

های مالیاتی در بلندمدت بیشتر از  اما از آنجا که طول وقفه. یابد درآمدهای حقیقی مالیاتی کاهش می
ولی از آنجا که درآمدهای  .دکرتوان قدرت تأثیرگذاری اثر تانزی را مقایسه   نمی، لذا؛مدت است کوتاه

مدت  نفی دارد، لذا اثر تانزی در کوتاهمدت رابطه م اسمی در بلندمدت با تورم رابطه مثبت و در کوتاه
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مدت بیشتر از بلندمدت از ناحیۀ  تر از بلندمدت خواهد بود، در نتیجه کسری بودجه در کوتاه قوی

 .درآمدهای مالیاتی تشدید خواهد شد
. کند مدت و چه در بلندمدت در اقتصاد ایران به شدت عمل می  اثر تانزی چه در کوتاه، به طورکلی   

 .دهد مدت و بلندمدت درآمدهای مالیاتی را به شدت گسترش می  تورم در کوتاه،ینبنابرا
 

 (OLS)مدت و بلندمدت   در کوتاه)5ـ4(مقایسه ضرایب متغیرهای معادله . 5–جدول 

 C DUM LFGDP DLCPI LRTAX متغیر

 1 -52/1 8/0 0 0004/0 مدت کوتاه
 1 -90/1 03/1 18/0 -12/3 بلندمدت

 
 (OLS)مدت و بلندمدت   در کوتاه)6ـ 4(سه ضرایب متغیرهای معادله مقای. 6-جدول

 متغیر
 C DUM LNFGDP DLNCPI LNRTAX زمان

مدت کوتاه  10/0  0 63/0  13/1-  1 
-19/6 بلندمدت  28/0  70/0  15/1  1 

 
 هاو پیشنهاد نتایج ،خالصه. 6

رآمدهای مالیاتی نسبت به سطح  ماه و کشش د22های مالیاتی تقریباً  بر اساس روش انگل ـ گرنجر وقفه
 درصد، یک واحد 14 ماه و نرخ تورم 22با طول وقفه مالیاتی . شدواحد برآورد  تقریباًها  عمومی قیمت

 مقدار ،در ضمن.  ارزش خود را از دست خواهد داد2/0 ارزش خواهد داشت و 8/0مالیات فقط به اندازه 
بندی   عدم شاخص های گوناگون گریز مالیاتی، راهوجود . استیاد شده بیانگر حداقل زیان مالیاتی 

های به تأخیر افتاده، وجود درآمدهای نفتی به عنوان  های معوقه، عدم استفاده از جریمه بر مالیات مالیات
با توجه به اینکه سیستم مالیاتی ایران . آیند ترین راه تأمین بودجه از مهمترین عوامل به حساب می آسان
 نرخ تورم نیز باال ، و در ضمنرو بوده روبهآوری مالیات  های طوالنی جمع وده و با وقفهکشش ب کم تقریباً
 شرایط برای کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی کامالً مهیا بوده و فرضیه تانزی مبنی بر ، بنابرایناست؛

، شود میدهد و موجب تشدید کسری بودجه  اینکه افزایش تورم، درآمدهای حقیقی مالیاتی را کاهش می
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 . استدر اقتصاد ایران کامالً صادق 
تصحیح چون عالمت ضرایب . دش استفاده (ECM)مدت از الگوی تصحیح خطا  برای تحلیل کوتاه    

 روابط بلندمدت بین متغیرها دال بر همگرا بودن متغیرهای معادله ،لذااست؛ معادله منفی دوهر خطای 
مدت افزایش  نکته قابل توجه این است که در کوتاه.  ماه است18وقفه مالیاتی در کوتاه مدت . خواهد بود

های  وقفه. شود  موجب کاهش آن نیز می، بلکه؛دهد تورم نه تنها درآمدهای اسمی مالیاتی را افزایش نمی
له ئتواند از مهمترین دالیل این مس های معوقه می بندی مالیات آوری مالیات و عدم شاخص طوالنی جمع

مدت و  های کوتاه  مقایسه ضرایب معادله.کند مدت نیز به شدت عمل می  اثر تانزی در کوتاه،نبنابرای. باشد
در بلندمدت .  استمدت آوری مالیات در بلندمدت بیشتر از کوتاه های جمع دهد که وقفه بلندمدت نشان می

م اعمال جریمه، های معوقه، عد بندی مالیات عدم شاخص. یابد ها کاهش نمی آوری مالیات های جمع وقفه
از آنجا که . دهد ها را در بلندمدت گسترش می عدم پرداخت مالیات... کشش بودن سیستم مالیاتی و  کم

 اثر تانزی ، لذا؛مدت رابطه منفی دارد درآمدهای اسمی مالیاتی در بلندمدت با تورم رابطه مثبت و در کوتاه
 . استتر از بلندمدت  مدت قوی در کوتاه

 
 شنهادیهای پی سیاست

 . های مالیاتی مختلف ها به حداقل مقدار ممکن و بر حسب گروه ـ کاهش تأخیرات قانونی مالیات
 . پذیر در رابطه با تورم های انعطاف های مالیاتی از طریق برقراری نرخ ـ کاهش تأخیرات غیرقانونی وقفه

 . های تشخیص داده شده با توجه به نرخ تورم بندی مالیات ـ شاخص
 .های غیرضروری ش پایه مالیاتی از طریق حذف معافیتـ گستر

 .ها دهی سیستم دریافت مالیات ـ ایجاد سیستم اطالعاتی مناسب و کارا برای سامان
 اقتصادی برای شناسایی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ردیابی آنها موقع عدم پرداخت دـ ایجاد کُ

 .ها و فرار از آن مالیات
 . دید مالیاتی در ایرانهای ج ـ شناسایی ظرفیت

 . درآمدهای مالیاتی با توجه به نرخ تورم موجودکردنـ تعیین نرخ بهینه مالیات برای حداکثر 
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