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Abstract 

Value-added tax is levied at various stages of the import, production, distribution, and consumption 
chain based on a percentage of the value of goods sold or services provided at each stage and 
ultimately paid by the final consumer. Structural transformation is considered as one of the 
variables affecting the efficiency of VAT collection often has led to an increase in the share of 
services in the total value added of the economy. In this study, the effect of structural 
transformation on the efficiency of VAT collection in provinces of Iran during 2008-2016. The 

results indicate that the ratio of value added of the service sector to total value added has a negative 
and significant effect on the efficiency of VAT collection. The value-added ratio of the services 
sector to the value added of the industrial sector has a negative and significant effect on the 
efficiency of VAT collection. Also, GDP growth per capita, Gini coefficient and the interval of 
value-added ratio of the agricultural sector of total value added has a negative effect on the 
efficiency of VAT collection. The rate of urbanization and the ratio of construction expenditures to 
total government expenditures have a positive and significant effect on the efficiency of VAT 
collection in the provinces. 
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 بر مالیات وصولی ياکار بر ریتاساخ تبديل اثر بررسی
  ايران هاینتااس در افزودهارزش

  ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه ،اقتصاد گروه ،دتااس   مازارعرب اکبرعلی
  

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه ،اقتصاد گروه ،دیارتااس  ایزدخواستی حجت
  

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه ،اقتصاد ارشد اسکارشن یاوری سارا

  چکيده
 ارزش از درصدی براساس مصرف و توزيع توليد، واردات، زنجيره مختلف مراحل در افزودهارزش بر ماليات

 اختپرد ياينه کنندهمصرف توسط نهايت در و اخذ مرحله هر در شده ارائه خدمات يا شده فروخته کاالهای
 اغلب افزودهارزش بر ماليات وصول يايکار بر اثرگذار متايرهای از يكي عنوان به ساختاری تبديل .شودمي

 رثيتا بررسي به پژوهش اين در .شد خواهد اقتصاد افزودهارزش مجموع در خدمات سهم افزايش به منجر
 استفاده با (1387-1395) زماني دوره در نتااس 30در افزودهارزش بر ماليات وصولي ايکار بر ریتاساخ تبديل

 بخش افزودهارزش نسبت که است آن بيانگر حاصل يجتان .شودمي پرداخته پويا بلوييتا هایداده الگوی از
 نسبت .تاس داشته افزودهارزش بر ماليات وصول يايکار بر معناداری و منفي اثر افزودهارزش کل به خدمات

 بر اتمالي وصول يايکار بر معناداری و منفي اثر ،صنعت بخش افزودهارزش به خدمات بخش افزودهارزش
 بتنس وقفه و جيني ضريب واقعي، سرانه داخلي ناخالص توليد رشد همچنين .است داشته افزودهارزش
اشتهد افزودهارزش بر ماليات وصول يايکار بر منفي اثر افزودهارزش کل از کشاورزی بخش افزودهارزش

 وصول يياکار بر یمعنادار و مثبت اثر نيز دولت مخارج کل به عمراني ارجمخ نسبت و شهرنشيني نرخ .اند
  .اندداشته هانتااس افزودهارزش بر ماليات

  .GMM روش مالیاتي، يایکار افزوده، ارزش بر مالیات ری،تاساخ تبدیل ها:کليدواژه

 JEL: H2, H21, H25 يبندطبقه
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 مقدمه .1

 دهش ارائه خدمات يا شده فروخته کاالهای ارزش از صدیدر براساس افزودهارزش بر ماليات
 مورد کشور 165 از بيش در و شودمي پرداخت نهايي کنندهمصرف وسيله به مرحله هر در

 گسترش به منجر ماليات نوع اين (.1396 مازار،عرب و )ايزدخواستي است گرفته قرار استفاده
 است. شده دتولي و گذاریسرمايه تشويق و اقتصادی هایفعاليت سازیشفاف مالياتي، پايه

 از خدمات و کاالها بر ماليات نسبت ميانگين ،2021 سال در جهاني بانک هایداده براساس
 اين است. بوده درصد 9/32 برابر 2019 تا 2005 دوره طي جهان در دولت درآمدهای کل

 برابر متوسط رآمدد با کشورهای در درصد، 9/33 برابر اروپا اتحاديه کشورهای در نسبت
  است. بوده درصد 7/36 باال درآمد با کشورهای در و درصد 9/34

 خدمات و کاالها بر ماليات ،کشور کل مالياتي سازمان شده گزارش آمارهای براساس  
 افزايش 1398 سال در تومان ميليارد هزار 6/59 به 1391 سال در تومان ميليارد هزار 1/7 از

 1387 سال در تومان ميليارد هزار 3/1 از نيز افزودهارزش بر ماليات یدرآمدها کل است. يافته
  است. يافته افزايش 1398 سال در تومان ميليارد هزار 4/46 به

افزوده در کشورهای مختلف دنيا متفاوت بوده و متوسط نرخ ماليات بر ارزش نرخ و پايه  
افزوده رخ استاندارد ماليات بر ارزش. ميانگين ن1درصد بوده است 18 تا 5کار گرفته شده به

درصد بوده است. نرخ ماليات بر  2/19برابر  2019در سال  2(OECDدر کشورهای )
افزايش يافته است.  1394درصد در سال  9به  1387درصد در سال  3افزوده در ايران از ارزش

 شده است. درصد اعمال  9افزوده نيز نرخ ماليات بر ارزش 1400 تا 1395های در سال

 تي،امني ني،تابيمارس دارويي، خدمات مثل خدمات از برخي کشورها، از بعضي در چند هر 
 برخي در اما شوند،نمي ماليات مشمول گاز و برق آب، مثل زيربنايي و پستي بيمه، خانه،
 و ودهب سنتي هایماليات ساير از تروسيع افزودهارزش بر ماليات پايه کشورها، از ديگر
 دربر نيز را زيربنايي حتي و ملكي قانوني، نقل،وحمل تفريحي، خدمات قبيل از يتخدما

                                                           
 توان مراجعه کرد به:. در اين زمينه مي1

Worldwide VAT GST & Sales Tax Guide (2019).  

Available at http://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-vat--gst-and-sales-tax-

guid. 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 اعمال دوگانه گذارینرخ رتاساخ ،1اروپا اقتصادی جامعه جمله از کشورها اغلب در گيرد.مي
 نرخ يک و خدمات و کاالها بر ندارد(تا)اس عمومي نرخ يک شامل رتاساخ اين شود.مي

 عمومي ونقلحمل و مجالت ها،بتاک منازل، سوخت دارو، غذايي، ادمو بر آن از ترپايين
 (.1396 مازار،عرب و )ايزدخواستي شودمي اعمال

 بديلت آن، وصول کارايي و افزودهارزش بر ماليات عملكرد بر اثرگذار مهم عوامل از يكي 
بخش رکيبت است. اقتصادی هایبخش ترکيب در تايير از اینماينده عنوان به 2ریتاساخ
 از کشورها، زا بسياری اقتصاد که ایگونهبه است؛ تايير حال در سرعت به نيز اقتصادی های

 یمبنا بر تصنع به يعيطب منابع بر يمتك صنعت از و صنعت به یکشاورز يهاول داتيتول
 به رمنج و کرده حرکت شرفته،يپ خدمات تينها در و باال یفناور و ماهر يانسان يهسرما

 در (.Cevik, et al., 2019) شودمي اقتصاد افزودهارزش مجموع در خدمات سهم افزايش
 بخش افزودهارزش سهم و افزودهارزش کل از خدمات بخش افزودهارزش سهم ،تاراس اين

 افتهيتوسعه کشورهای در گذشته دهه در صنعت بخش بخش افزودهارزش سهم به خدمات
 که يموضوع ؛است دهتااف اتفاق نيز ايران در روند اين است. کرده تايير توسعه حال در و

 ثرگذارا دولت وسيله به دريافتي افزودهارزش بر ماليات ميزان بر مختلف طرق از تواندمي
  باشد.

 بخش افزودهارزش سهم ايران، آمار مرکز سوی از شده منتشر آمارهای براساس 
 3/47 از و داشته صعودی روندی 1397 تا 1382 زماني دوره در ناخالص توليد از خدمات

 لک به خدمات بخش افزودهارزش نسبت ميانگين است. يافته افزايش درصد 2/56 به
 نسبت ميانگين همچنين است. بوده درصد 57 ،1395 تا 1387 دوره در هانتااس افزودهارزش
 به خدمات بخش افزودهارزش تبنس ميانگين درصد، 9 کشاورزی بخش افزودهارزش
 يدتول روش به افزودهارزش بر ماليات کارايي ميانگين و 46/2 صنعت بخش افزودهارزش

 است. بوده درصد 35 هانتااس در
 مختلفي هایکانال طريق از اقتصادی مختلف هایبخش ترکيب در گرفته صورت تاييرات 

 دتصااق در ریتاساخ تبديل است. بوده اثرگذار برآن، حاکم رتاساخ و هاماليات نوع بر
 ,.Cevik, et al) شودمي اقتصاد افزودهارزش مجموع در خدمات سهم افزايش به منجر

                                                           
1. European Commission 

2. Structural Transformation 
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 مختلف هایبخش اشتاال سهم در تايير با را ریتاساخ تبديل محققين برخي (.2019
 است مكنم که گيردمي دربر را بسياری ابعاد ریتاساخ تبديل اند.کرده تعريف اقتصاد

 به منجر ریتااخس تبديل اگر باشد. داشته کشور يک الياتيم کارايي بر متفاوتي ثيراتتا
 افزايش هب منجر تواندمي امر اين شود، بيشتر نهادی توسعه و سرانه درآمد از باالتری سطح

 یاقتصاد یهابخش بيترک در تايير تر،گسترده بعد کي در شود. مالياتي درآمدهای در
 اييرت باعث و است همراه یاقتصاد هتوسع و رشد وری،بهره با کاربردی و ینظر لحاظ به

 خواهد مالياتي کارايي و هایماليات درآمدهای بر اثرگذاری نهايت در و سرانه درآمد
  شد.
 تواندمي ونهچگ اقتصاد هایبخش ترکيب در تايير که است اين اساسي سوال بنابراين، 

 اثر بررسي پژوهش اين ياصل مسأله دهد؟ تايير را افزودهارزش بر ماليات نظام کارايي
 ورهد در ايران هاینتااس در افزودهارزش بر ماليات وصول کارايي بر ریتاساخ تبديل
 اين نوآوری است. پويا بلوييتا هایداده الگوی از استفاده با 1(1387-1395) زماني

 واملع بررسي و ايران هاینتااس در افزودهارزش بر ماليات وصول کارايي محاسبه پژوهش
 با که تاس ریتاساخ تبديل بر کيدتا با افزودهارزش بر ماليات وصول کارايي بر ثروم

 وياپ بلوييتا هایداده الگوهای بر مبتني 2(GMM) يافتهتعميم ورتاگش زنتخمين از استفاده
  گيرد.مي صورت

 نهيشيپ و نظری ادبيات دوم بخش در که است صورت اين به ادمه در مقاله اين سازماندهي 
 ريحتص چهارم، بخش در شود.مي بيان پژوهش الگوی سوم، بخش در شود.مي بيان پژوهش
 يجتان حليلت و تحقيق الگوی برآورد پنجم، بخش در گيرد.مي صورت اقتصادسنجي الگوی

 شود.مي بيان پيشنهادات و گيرینتيجه نهايت، در و گيردمي انجام

  

                                                           
های اقتصادی در بخش بوده است و ارزش افزوده 1387با توجه به اينكه سال شروع اخذ ماليات بر ارزش افزوده . 1

در نظر گرفته شده  1395تا  1387شود، دوره مورد بررسي از سال ها با تاخير سه ساله توسط مرکز آمار گزارش مياستان

 است. 

2. Generalized Method of Moments 
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 پژوهش نهيشيپ و ينظر اتيادب .2

 افزوده ارزش بر ماليات اراييک .2-1
 .1است شده اجرا جهان در کشور 165 از بيش در گذشته هایدهه در افزودهارزش بر ماليات

 چندگانه يا دو گذارینرخ رتااخس 2(EC) ااروپ اقتصادی جامعه جمله از کشورها اغلب در
 يک و خدمات و کاالها بر ندارد(تا)اس عمومي نرخ يک شامل رتاساخ اين شود.مي اعمال

وحمل و مجالت ها،بتاک منازل، سوخت دارو، غذايي، مواد بر که است آن از ترپايين نرخ
 کشورهای در افزودهارزش بر ماليات نداردتااس نرخ ميانگين شود.مي اعمال عمومي نقل

OECD (.1396 مازار،عرب و )ايزدخواستي است بوده درصد 2/19 برابر 2019 سال در 
 شيوه به شودمي گفته نيز 4وریبهره نسبت آن به که 3افزوده ارزش بر ماليات لوصو کارايي

 ماليات عملكرد و 5افزوده ارزش بر ماليات بالقوه پايه به و شودمي محاسب مصرف و توليد

                                                           
، ماليات بر ارزش افزوده توسط 1920در سال  گردد.. سابقه ماليات بر ارزش افزوده به جنگ جهاني اول برمي1

( در سال Adamsهای دولت آلمان معرفي شد. سپس، آدامز )( در جهت تامين هزينهVon Siemensزيمنس )فون

( در آمريكا Sales & Turnover Taxesاعتباری ) -، پايه مالياتي مشابهي را براساس روش فاکتورنويسي1921

( نيز نقش قابل توجهي در توسعه مفهومي اين سيستم مالياتي در فرانسه .Laure, Mمطرح کرده است. موريس لوره )

اين پيشنهادها در فاصله جنگ جهاني اول و دوم شود. داشته است و از وی به عنوان پدر ماليات بر ارزش نام برده مي

، 1969، هلند در سال 1986، آلمان غربي در سال 1967(. دانمارک در سال 1383)نادران،  مورد استقبال قرار نگرفت

 1973و انگلستان در سال  1973، ايتاليا در سال 1972، ايرلند در سال 1971، بلژيک در سال 1970لوکزامبورگ در سال 

کشورهای ديگری از قبيل برزيل، اروگوئه، مكزيک،  ،های بعدیافزوده کردند. در دههم به وضع ماليات بر ارزشاقدا

عاج، آمريكا، ژاپن، استراليا، نروژ، سوئد، الجزاير، مارب و تونس نظام ماليات بر ارزش افزوده را  آرژانتين، شيلي، ساح

درآمد  ای، ماليات بر کل فروش و ماليات بربر فروش کاالهای کارخانه های ديگر از قبيل مالياتجايگزين برخي ماليات

(، گويان 2006های اخير ماليات بر ارزش افزوده در کشورهايي بوسني )سالدر (. 1991اند )تايل، ها کردهشرکت

جامعه  1960 هه( اجرا شده است.در اواسط د2012( و کنگو )2009(، الئوس )2008(، ايران )2007(، تاجيكستان )2007)

سازی نظام مالياتي و بهبود جريان کاالها و خدمات، تمام کشورهای عضو را مكلف به ( به منظور هماهنگECاروپا )

منظور  نيازهای الزم بهعنوان يكي از پيشپذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده کرد و پذيرش اين ماليات را به 

بسياری از اعضای جامعه مشترک کشورهای  1970و  1960بر اين اساس، در دهه عضويت در جامعه اروپا قرار داد. 

 (. 1383اروپايي اين ماليات را پذيرفتند )ضيائي بيگدلي و طهماسبي بلداجي، 

2. European Community 

3. Collection Efficiency of the Value Added Tax 

4. Productivity ratio 

5 .The Base of the Value Added Tax (BVAT) 
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 توليدی، شرو به افزودهارزش بر ماليات بالقوه پايه محاسبه در دارد. بستگي افزودهارزش بر
 برابر دهافزوارزش بر ماليات پايه و هستند ماليات مشمول ایسرمايه و رفيمص کاالهای تمام
 (.(1) )رابطه با است

(1) 𝐵𝑉𝐴𝑇−𝑃 = 𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + (𝑋𝑡 − 𝑀𝑡) 

 G گذاری،سرمايه مخارج I مصرفي، مخارج C داخلي، ناخالص توليد GDP آن در که
  است.  t زمان در خدمات و کاالها واردات M و صادرات X دولت، مخارج

افزوده براساس اصل هدف )اصابت به مصرف داخلي( بنا شده در ايران ماليات بر ارزش 
 افزوده در روش مصرفي، توليد ناخالص داخلياست. نقطه شروع محاسبه پايه ماليات بر ارزش

ه به اينكه در ماليات بر است، اما الزم است که تعديالتي در آن صورت گيرد. با توج
گذاری مشمول نرخ صفر است از پايه مالياتي کسر افزوده از نوع مصرفي، سرمايهارزش

شود. همچنين صادرات کاالها و خدمات در خارج از کشور و واردات کاالها و خدمات مي
 هشود؛ بنابراين، صادرات از پايه مالياتي کسر و واردات به پايدر داخل کشور مصرف مي

ل هدف افزوده از نوع مصرفي مبتني بر اصشود و پايه بالقوه ماليات بر ارزشمالياتي افزوده مي
 ((.2برابر است با )رابطه )

(2) 𝐵𝑉𝐴𝑇−𝑃 = 𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐼𝑡 − (𝑋𝑡 − 𝑀𝑡) = 𝐶𝑡 + 𝐺𝑡 

عافيت يا افزوده مشمول مبرخي مشاغل و کاالها و خدمات در نظام ماليات بر ارزش 
زوده به افشوند. بنابراين، الزم است در محاسبه پايه ماليات بر ارزشمشمول نرخ صفر مي

روش توليدی و مصرفي تعديالتي براساس نوع معافيت )معافيت يا نرخ صفر( و آستانه مالياتي 
صورت گيرد. پس از تعديالت مربوط به کاالهای مصرفي معاف از ماليات و فروش کاالها 

های معاف، پايه ماليات بر ای مشمول ماليات استفاده شده در بخشات واسطهو خدم
 :(Mackenzie, G.A., 1991)افزوده برابر است با ارزش

(3) 𝐵𝑉𝐴𝑇 == 𝐶𝑡 − 𝐶𝐸 + 𝐼𝑆𝑇,𝐸   

T,ارزش کاالهای نهايي مصرفي معاف از ماليات است.  ECکه در آن EIS   بيانگر مجموع
های معاف از ای مشمول ماليات است که در بخشارزش فروش کاالها و خدمات واسطه
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ر دست آمده با استفاده از دو روش بيان شده، حداکثماليات استفاده شده است. پايه مالياتي به
گفته  ايه مالياتي قانونيدهد و اصطالحا به آن پتوان اقتصاد برای پرداخت ماليات را نشان مي

افزوده در روش توليدی از تقسيم سهم درآمد ماليات شود. کارايي وصول ماليات بر ارزشمي
حاصل   tافزوده در زمان بر ارزش در توليد ناخالص داخلي بر نرخ استاندارد ماليات بر ارزش

تقسيم سهم افزوده در روش مصرفي از شود. همچنين کارايي وصول ماليات بر ارزشمي
ه در افزودافزوده در مصرف نهايي بر نرخ استاندارد ماليات بر ارزشدرآمد ماليات بر ارزش

 (.Erbill, et al., 2001شود )حاصل مي  tزمان 

 . تبديل ساختاري و اثرات آن بر کارايي مالياتي2-2
در   هانآ های مختلف اقتصادی و اندازه نسبيتبديل ساختاری با تايير ترکيب بخش

شود. به بيان ديگر، تبديل ساختاری در اقتصاد منجر به افزايش سهم افزوده، تعريف ميارزش
(. برخي محققين Cevik, et al., 2019شود )افزوده اقتصاد ميخدمات در مجموع ارزش

ند. اهای مختلف اقتصاد تعريف کردهتبديل ساختاری را با تايير در سهم اشتاال بخش
ثيرات ات گيرد که ممكن استتبديل ساختاری ابعاد بسياری را دربر مي (.1396)رضايي، 

متفاوتي بر کارايي مالياتي يک کشور داشته باشد. اگر تبديل ساختاری منجر به سطح باالتری 
تواند منجر به افزايش در درآمدهای از درآمد سرانه و توسعه نهادی بيشتر شود، اين امر مي

 شود.مالياتي 
ا های اقتصادی به لحاظ نظری، اغلب بتر، تايير در ترکيب بخشگسترده در يک بعد 

مفاهيمي همانند رشد و توسعه اقتصادی همراه است و از منظر کاربردی نيز تاييرات ساختاری 
وری، ساعات کاری، ادوار تجاری، نابرابری های بهرهبا موضوعاتي همچون تفاوت

براساس حقايق آشكار شده، تايير در ترکيب دستمزدها و نظاير آن همراه بوده است. 
تواند تاييرات درآمد سرانه را به ميزان قابل توجهي توضيح دهد. های اقتصادی، ميبخش

همچنين سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای فقير باالتر است. اين در حالي است که 
ه است. عالوه بر برای کشورهای ثروتمند، خدمات سهم باالتری را به خود اختصاص داد

اين، اشتاال در بخش کشاورزی کشورهای فقير و بخش خدمات کشورهای ثروتمند بسيار 
باالتر است. دستمزد پرداختي به نيروی کار در توليد ناخالص داخلي کشورهای ثروتمند نيز 
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شد ر دهنده ارتباط دو طرفهسهم بيشتری نسبت به کشورهای فقير دارد. اين حقايق نشان
 (.1396های مختلف اقتصاد است )رضايي، دی و ترکيب بخشاقتصا
ذاری بر بخشي، عالوه بر اثرگوری بينافزايش بهره بنابراين، تبديل ساختاری از کانال 

رشد اقتصادی و درآمد سرانه بر درآمدهای مالياتي و کارايي مالياتي نيز اثرگذار خواهد بود. 
وان در تاخذ ماليات، ترکيب و نوع مالياتي که مي تبديل ساختاری، تواناييبه بيان ديگر، 

(. Besley, T., & Persson, T., 2013دهد )ثير خود قرار ميتا اقتصاد وضع کرد را تحت
فته های اقتصاد در نظر گرای از تايير در ترکيب بخشدر واقع تبديل ساختاری، نماينده

كل و غيررسمي به دليل تحوالت ش شود. به عنوان مثال، در صورتي که اقتصاد زيرزمينيمي
ي افزايش يابد های مالياتگرفته در اقتصاد کاهش پيدا کند، آنگاه انتظار بر اين است که پايه

های بزرگ در و منجر به افزايش درآمدهای مالياتي شود. همچنين در صورتي که بنگاه
رآيندهای الي، فشود و گسترش بخش ماقتصاد رشد کنند، ابزاری برای تمكين مالياتي مي

کند سهيل ميستاني را تکند که اين به نوبه خود فرآيند مالياتحسابداری شفاف را تشويق مي
(Besley, T., & Persson, T., 2013 .) 

 افزوده محقق شده به ظرفيتافزوده از نسبت ماليات بر ارزشکارايي ماليات بر ارزش 
وني گسترده های قانبنابراين، با توجه به معافيتشود. افزوده حاصل ميبالقوه ماليات بر ارزش

افزوده به خصوص در بخش خدمات )خدمات آموزشي، در اجرای قانون ماليات بر ارزش
بهداشتي و درماني، مالي و بانكي و...( انتظار بر اين است که با افزايش رشد توليد، درآمد 

زايش يابد افزوده افماليات بر ارزشافزوده محقق شده کمتر از ظرفيت بالقوه ماليات بر ارزش
شود. همچنين به دليل معافيت افزوده ميو اين امر باعث کاهش کارايي ماليات بر ارزش

زوده افمحصوالت توليدی در بخش کشاورزی انتظار بر اين است که افزايش سهم ارزش
افزوده ايجاد شده باعث کاهش کارايي ماليات بر بخش کشاورزی در کل ارزش

تری تقسيم افزوده شود. عالوه بر اين، هر چه بخش کشاورزی به واحدهای کوچکزشار
. به لحاظ شودتر ميتوان بر اين بخش وضع کرد نيز سختشده باشد، ميزان مالياتي که مي

سياسي نيز وضع ماليات بر اين بخش چندان عملي نيست. هر چقدر اقتصاد مبتني بر 
اين بخش بتوانند محصوالت خود را به صورت تهاتری  محصوالت کشاورزی باشد و فعاالن

دن به دليل شفاف نبو -در چنين ساختار و اقتصادی-عرضه کنند و يا خود مصرف کنند 
 (. Botlhole, T.D., 2010ها و مبادالت، امكان اخذ ماليات نيز سخت خواهد بود )فعاليت
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ادر خود را بتواند ص اگر يک اقتصاد مبتني بر کشاورزی، بخش اعظمي از محصوالت 
 -اهاز طريق برخي کانال-مستقيم کند، آنگاه، انتظار بر اين است که به صورت غير

ونه گدرآمدهای مالياتي افزايش يابد. تعدادی از کشورهای آفريقايي و آمريكای التين اين
 رسد تحوالت شكل گرفته(. بنابراين، به نظر ميKaragoz, K., 2013اند )شرايطي داشته

ا و ساختار ههای مختلفي بر نوع مالياتهای مختلف اقتصاد از طريق کانالدر ترکيب بخش
ل های اقتصادی به دليحاکم برآن، اثرگذار بوده است. همچنين ممكن است برخي از بخش

تری داشته باشند و باعث افزايش درآمدهای امكان اخذ ماليات راحت ها آن ماهيت خاص
 .مالياتي شوند

 نه پژوهشيشيپ. 2-3
( در پژوهشي به بررسي اثر تبديل ساختاری بر کارايي ماليات بر 2019) 1سويک و همكاران

( با 1970-2014يافته و در حال توسعه در دوره زماني )کشور توسعه 134افزوده در ارزش
 سهم باالی Tهای اين پژوهشاند. براساس يافتهبلويي پويا پرداختهتا هایاستفاده از داده

افزوده شده است. اين خدمات از کل ارزش افزوده، باعث کاهش کارايي ماليات بر ارزش
اثر برای کشورهای توسعه يافته بيش از کشورهای درحال توسعه بوده است. استدالل 

دست آمده اين است که اثر منفي ناشي از افزايش خدمات غيرقابل هنويسندگان برای نتايج ب
مالياتي خدمات آموزش عمومي و بهداشت عمومي است که باعث  هایای و معافيتمبادله

ن اند. نتايج همچنين بيانگر اين است که باز بودافزوده شدهمحدود کردن پايه ماليات بر ارزش
ر داری بر کارايي وصول ماليات بتجارت و کارايي دولت و شكاف توليد اثر مثبت معني

 اند. افزوده داشتهارزش
و  افزودهسير تكاملي درآمد بالقوه ماليات بر ارزش»ای با عنوان در مقاله( 2017) 2ايدا 

ارايي افزوده و کبه برآورد درآمد بالقوه ماليات بر ارزش« های پيشرفتهکارايي در اقتصاد
در کشورهای اتحاديه اروپا و ژاپن پرداخته است.  2000-2014وصول مالياتي در دوره زماني 

ستگي افزوده با شكاف توليد همبت که کارايي وصول ماليات بر ارزشنتايج بيانگر اين اس
 دارد.

                                                           
1. Cevik, et al. 

2. Ueda, J. 
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های اقتصاد در تايير ترکيب بخش»ای با عنوان ( در مقاله2013) 1آديينكا و همكاران 
صاد های اقتبه بررسي اثر تايير در ترکيب بخش 1996-2009های برای سال« اقتصاد نيجريه

ای هد. نتايج حاصل بيانگر آن است که تاييرات ترکيب بخشانوری نيجريه پرداختهبر بهره
ا توضيح هوری نيروی کار نيجريه را در اين سالاقتصاد تقريبا يک پنجم از کل تاييرات بهره

دهد. همچنين تعدادی از نيروی کار در بخش کشاورزی به سمت خرده فروشي و مي
مات بازرگاني و عمومي در ونقل، ارتباطات و خدفروشي در بخش صنعت و حملعمده

 وری ضعيف بخش کشاورزی،بخش خدمات حرکت کرده است. محققين معتقدند که بهره
زم های الوری باال و فقدان مهارتهايي با بهرههای ناکافي برای حمايت از بخشزيرساخت

راساس اند. بهای اقتصاد بودههايي برای تاييرات ترکيب بخشدر نيروی کار، محدوديت
جه به سطح های اقتصاد با توگر نتايج اين تحقيق، عوايد ناشي از تاييرات ترکيب بخشدي

 افزوده بوده است.درصدی ارزش 25، معادل افزايش 2009وری سال بهره
های اقتصادی در کشورهای تايير ترکيب بخش»( در مقاله با عنوان 2011) 2جورگنسون 

به بررسي تايير ساختار شكل گرفته در « شدهای از حقايق مشاهده يافته: مجموعهتوسعه
بلويي پرداخته تا هایبه روش داده 2005 تا 1980کشورهای پيشرفته، آمريكا و ژاپن از سال 

ها بوده های اقتصادی اين کشوراست. نتايج بيانگر اين است که خدمات بخش غالب فعاليت
ت وجود داشته است؛ به های مختلف خدمااست، اما ناهمگوني قابل توجهي بين زيربخش

از  ها آن اند، اما سهموری کمي داشتهطوری که خدمات شخصي، مالي و تجاری رشد بهره
توليد ناخالص داخلي و اشتاال افزايش يافته است. همچنين سهم خدمات غيربازاری از توليد 

 و اشتاال افزايش يافته است. 
عوامل موثر بر کارايي وصول ماليات  ای به بررسي( در مقاله2008) 3آيزنمن و جينجارک 

 بلوييتا هایکشور با استفاده از روش داده 44در  1970-1999افزوده در بازه زماني بر ارزش
اند. نتايج حاصل از آن بيانگر اين است که يک انحراف معيار تايير در پايداری نظام پرداخته

تيب افزوده را به ترر ارزشسياسي و سهولت در مشارکت سياسي، کارايي وصول ماليات ب
درصد افزايش داده است. همچنين با افزايش يک انحراف معيار در نرخ شهرنشيني،  6/6و 1/3

                                                           
1. Adeyinka, et al. 
2. Jorgenson, D.W. & Timmer, M.P.  

3. Aizenman, J. & Jinjarak, Y. 
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يب افزوده به ترتباز بودن تجارت و سهم بخش کشاورزی، کارايي وصول ماليات بر ارزش
 درصد تايير کرده است.  -8/4، 9/3، 7/12

ر کننده نسبت ماليات ببه بررسي عوامل تعيين ( در پژوهشي1399مهاجری و همكاران ) 
 آستانه ثبت نام با استفاده از روش کيد بر حدتا افزوده به توليد ناخالص داخلي باارزش

 EGLS اقتصادسنجي
اند. نتايج ( پرداخته2008-2017کشور منتخب در دوره زماني ) 48در  1

ايش افزوده باعث افزت بر ارزشنام مالياحاصل از آن بيانگر اين است که حدآستانه ثبت
 افزوده شده است. درآمدهای ماليات بر ارزش

ای به تحليل عملكرد، کارايي وصول و ( در مقاله1396ايزدخواستي و عرب مازار ) 
های افزوده در دوره اجرای آزمايشي در ايران سالهای اجرايي قانون ماليات بر ارزشچالش
ده به افزوهای اين پژوهش، نسبت ماليات بر ارزشيافتهاند. براساس پرداخته1395-1387

افزايش يافته  1393درصد در سال  2/1به  1388درصد در سال  06/0توليد ناخالص داخلي از 
 2افزوده را با استفاده از روش مكنزیاست. همچنين اين محققين پايه بالقوه ماليات بر ارزش

 هایاند. از ديگر يافتهليارد تومان برآورد کردههزار مي 404ستانده،  -( و جدول داده1991)
اتي ها، آستانه مالياتي، شيوه اجرا و قوانين مالياين تحقيق آن است که نرخ استاندارد، معافيت

 افزوده اثرگذار بوده است.بر عملكرد و کارايي وصول ماليات بر ارزش
ات ختاری اقتصاد و تاييرای به بررسي رابطه بين تاييرات سا( در مقاله1396رضايي ) 

برای  های اين پژوهش کهاست. براساس يافته ساختار ماليات در کشورهای منتخب پرداخته
صورت گرفته است، عليت يک  3با روش آزمون عليت گرينجر 1980-2013های سال

 های اقتصاد و تاييرات ترکيب درآمدهایای بين متايرهای تاييرات ترکيب بخشطرفه
 ود دارد و اين رابطه به صورت عكس برقرار نيست.مالياتي وج

ای به بررسي اثر تاييرات ساختاری بر نابرابری در ايران ( در مقاله1395فطرس و رسولي ) 
های گسترده برداری با وقفهخود توضيحروش با استفاده از  1360-1393برای دوره زماني 

(ARDL) (

تصاد اثری های اقش، تايير ترکيب بخشهای اين پژوهاند. براساس يافتهپرداخته 4
 دار بر توزيع درآمد داشته است.مثبت و معني

                                                           
1. Exponentia Generalized least squares method 

2. Mackenzie, G.A. 

3. Granger causality 

4. Autoregressive distributed lag 
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ای به بررسي اثر تاييرات ساختار اقتصادی بر توليد ( در مطالعه1391زاده )آهنگری و خرم 
ای هوری نيروی کار برای سالکيد بر توليد، صادرات و بهرهتا ناخالص داخلي ايران با

  (ARDL)های گسترده برداری با وقفهي خود توضيحاقتصاد سنج با روش 1387-1347
عت و صن وری بخشاند. نتايج حاصل از آن بيانگر اين است که افزايش نسبت بهرهپرداخته

مدت و بلندمدت اثر مثبتي بر رشد اقتصادی کشور داشته معدن به بخش کشاورزی در کوتاه
 است.

( 2019ه براساس پژوهش سويک و همكاران )توان بيان کرد کبندی کلي ميدر جمع 
افزوده شده است. در پژوهش ايدا تبديل ساختاری باعث کاهش کارايي ماليات بر ارزش

افزوده با شكاف توليد همبستگي وجود دارد. (، بين کارايي وصول ماليات بر ارزش2017)
شارکت ( پايداری نظام سياسي، سهولت در م2008در مطالعه آيزنمن و جينجارک )

افزوده سياسي، شهرنشيني و باز بودن تجارت اثر مثبتي بر کارايي وصول ماليات بر ارزش
وری ( خدمات شخصي، مالي و تجاری رشد بهره2011اند. در مطالعه جورگنسون )داشته

از توليد ناخالص داخلي و اشتاال افزايش يافته است.  ها آن اند، اما سهمکمي داشته
 و فقدان وری باالهايي با بهرههای ناکافي برای حمايت از بخشزيرساختبنابراين، نتيجه 

ادی های اقتصهايي برای تاييرات ترکيب بخشهای الزم در نيروی کار، محدوديتمهارت
 کند. ايجاد مي

 . حقايق آشکار شده2-4

رد نرخ استاندا، 1387افزوده در ايران در مهرماه پس از تصويب اليحه ماليات بر ارزش
درصد مقرر شده است  3افزوده در سال اول اجرای آزمايشي اوليه ماليات ماليات بر ارزش

 نرخ استاندارد تا ( قانون برنامه پنجم توسعه ايران، مقرر شد117ماده ) 2و براساس تبصره 
ی که اافزوده از سال اول برنامه، ساالنه يک درصد افزايش يابد؛ به گونهماليات بر ارزش

نيز بر  1395و  1394درصد برسد. در سال  8به  1393ان برنامه پنجم توسعه در سال در پاي
افزوده قانون بودجه ساليانه، مدت اجرای اليحه ماليات بر ارزش 6تبصره « ب»مبنای بند 

نيز  1400 تا 1396های درصد برای سال 9درصد رسيده و نرخ  9تمديد شد و نرخ آن به 
 تمديد شده است. 

افزوده براساس آمارهای گزارش شده ای مالياتي مرتبط با ماليات بر ارزشهشاخص 
افزوده ( گزارش شده است و سهم ماليات بر ارزش1سازمان مالياتي کل کشور در جدول )
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افزايش  1398درصد در سال  35به  1387از کل درآمدهای مالياتي از يک درصد در سال 
درصد  15افزوده از ماليات بر کاالها و خدمات از يافته است. همچنين سهم ماليات بر ارزش

 افزايش يافته است.  1398درصد در سال  95در سال اول اجرای آن به 

 1387-1398افزوده در دوره هاي مالياتي مرتبط با ماليات بر ارزش. شاخص1جدول 

 

 سال

نسبت ماليات بر 
افزوده به کل ارزش

درآمدهاي مالياتي 
 )درصد(

بر  نسبت ماليات
افزوده به ماليات ارزش

بر کاالها و خدمات 
 )درصد(

نسبت ماليات بر 
افزوده به ارزش

GDP 

 )درصد(

نرخ استاندارد 
ماليات بر ارزش 

 افزوده

1387 1 15 006/0 3 

1388 3/5 7/56 039/0 3 

1389 3/7 2/55 041/0 3 

1390 9 4/54 051/0 4 

1391 13 7/76 076/0 5 

1392 20 9/75 1/1 6 

1393 5/23 9/76 2/1 8 

1394 25 80 7/1 9 

1395 22 66 6/1 9 

1396 23 3/67 7/1 9 

1397 21 65 - 9 
1398 35 95 - 9 

 داری کل کشورمعاونت نظارت مالي و خزانه -های عملکرد مالي دولتمنبع: گزارش

 هااناست در افزودهارزش کل به خدمات بخش افزودهارزش نسبت ميانگين (،1) نموداردر  

 خدمات بخش افزودهارزش نسبتميانگين  است. شده داده نشان 1387-1395 زماني دوره در

 تنسب بيشترين است. بوده درصد 57 برابر بررسي مورد دوره در هااستان در افزودهارزش کل به
 است بوده درصد 79 با تهران استان به مربوط افزودهارزش کل به خدمات بخش افزودهارزش

 است. بوده درصد 14 با بوراحمد و کهگيلويه استان به مربوط آن کمترين و
  



 25 |مازار و همکاران عرب 

 

 زماني دوره در هااستان در افزودهارزش کل به خدمات بخش افزودهارزش نسبت ميانگين .1 نمودار

1395-1387 

 
 ایران آمار مرکز هایداده براساس پژوهش هاییافته منبع:

 ايپو ييبلوتا يها. مدل داده3

بلويي پويا، متاير توضيحي باوقفه به عنوان يک متاير توضيحي در مدل تا هایل دادهدر مد
( سازگار نيست. نقطه آغاز اين OLSشود و برآوردهای حداقل مربعات معمولي )وارد مي

ر بلويي پويا است. دتا هایبحث، چگونگي وجود تورش در روش اثرات ثابت در مدل داده
 1( ارائه شده توسط آرالنو و باندGMMيافته )اور عمومي تعميمهای گشتنتيجه بايد از روش

های گشتاور عمومي ( استفاده کرد. روش1995) 2( و تعميم آن توسط آرالنو و بوور1991)
( بيشتر از دوره زماني  Nرود که تعداد متايرهای برش مقطعي )کار مييافته هنگامي بهتعميم

(Tباشد. به طور کلي، اين روش نسب )های مهمي است. های ديگر دارای مزيتت به روش
های توضيحي ( شامل برداری از متاير4بر اين اساس، مدل خطي پويای ارائه شده در رابطه )

Xt  زای با وقفه و متاير درونyt−1 .است 

(4) yit = ρyI,t−1 + βXit + αi + εit|ρ| < 1 

i = 1,2, … , N t = 1, … . , T 

                                                           
1. Arellano, M. & Bond, S. 

2. Arellano, M. & Bover, O.  

0
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ضريب  ρشاخص دوره زماني و  tها(، تعداد واحدهای انفرادی )استان شاخص iکه در آن، 
جزء  εitها( و های انفرادی )استاناثرات ثابت مخصوص واحد αiزای با وقفه، متاير درون

های توضيحي به غير از بردار متاير Xitبردار ضريب متايرهای مستقل و  βخطای مدل است. 
( براساس 1991ارائه شده توسط آرالنو و باند ) GMMزن تخمين وقفه متاير توضيحي است.

( 5( و در نتيجه حذف اثرات ويژه هر مقطع رابطه )4تبديل ديفرانسيل مرتبه اول رابطه  )
 شود.حاصل مي

(5) yit − yit−1 = ρ(yit−1 − yit−2) + β(Xit − Xit−1) + (εit
− εit−1) 

ثير ويژه هر منطقه )استان( حذف شده تا گيری،عمل تفاضل ( با استفاده از5در رابطه )
y∆است، اما 

it−1
همبستگي پيدا کرده و باعث تورش در نتايج  (εit∆)با جزء خطال مدل   

y∆شود. بنابراين، تخمين الگوی برآوردی مي
it−2

y∆رود با که انتظار مي  
it−1

همبستگي   
همبستگي نداشته باشد،  t = 3,4,…,Tدر دوره  (εit∆)ل داشته باشد، اما با جزء خطای مد

دارای خودهمبستگي  εit( با اين فرض که 5تواند به عنوان متاير ابزاری در تخمين رابطه )مي
سريالي نباشد، مورد استفاده قرار گيرد. در نظر گرفتن دو وقفه يا بيشتر از متاير وابسته در 

 آورد.( را به وجود مي6ه شده در رابطه )( شرايط گشتاوری ارائ5رابطه )

(6) E[yit−s∆εit] = 0 t = 3, … , T , s ≥ 2 

زايي احتمالي بين ( از درون5يكي ديگر از موارد ايجاد تورش در برآورد رابطه )
ای شود. در متايرهمتايرهای توضيحي مدل و در نتيجه همبستگي با جزء خطا ناشي مي

د. متايرهای توضيحي با جزء خطا همبستگي ندارن گذشته و آيندهزای قوی، تمام مقادير برون
 ( است.7شرايط گشتاوری به صورت رابطه )

(7) E[Xit−sεit] = 0 t = 3, … , T, ∀s 

زايي قوی در صورت وجود عليت معكوس )به عنوان مثال، زماني که فرض برون   
E[Xit−sεit] ≠ tبرای تمام   0 < sای تبار خواهد بود. برای مجموعه( مقيد و فاقد اع

زای ضعيف يا متايرهای توضيحي از پيش تعيين شده، مقادير جاری و از متايرهای برون
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( برقرار 8تواند ابزارهای مناسبي باشد و شرايط گشتاوری مطابق رابطه )مي  Xitبا وقفه 
 شود.

(8) E[Xit−sεit] = 0 t = 3, … , T, s ≥ 2 

(، اساس تخمين يک 8) تا (6های )د بودن ارائه شده در رابطههای متعاممحدوديت  
دهد که تحت فروض استقالل و واريانس همساني را تشكيل مي GMMای روش مرحله

های گشتاور عمومي روشدهد. در های سازگاری را ارائه مياجزای باقيمانده، تخمين
-ايجاد يک ماتريس واريانسزده شده به منظور تخمين ، اجزای باقيماندهيافتهتعميم

به  شود. در نتيجه، ممكن استکار گرفته ميکوواريانس سازگار از شرايط گشتاوری به
با مقادير باقيمانده باعث ايجاد تورش در مقادير خطاهای انحراف  ها آن دليل همبستگي

غيرقابل  تواند منجر به استنتاجات آماریشود. اين امر مي t استاندارد و در نتيجه آماره
 ,.Arellano, M. & Bond, Sهای به نسبت کوچک شود )اعتماد به ويژه در نمونه

1991 and Blundell, R. & Bond, S., 1998 .) بنابراين، در روش گشتاورهای تعميم
برای رفع همبستگي متاير وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متايرها به عنوان  (GMM)يافته 

بر اين اساس، در مرحله اول، فرض  روند.کار ميای بهدو مرحله GMMزن ابزار در تخمين
شود که اجزای خطا در طول زمان و برای تمامي مناطق دارای همساني واريانس هستند. مي

های حاصل شده از مرحله اول برای به دست آوردن تخمين در مرحله دوم، باقيمانده
در نظر گرفتن فروض مستقل بودن و  کوواريانس بدون -سازگار از ماتريس واريانس
نسبت  ای به طور مجانبيزننده دو مرحلهشود. بنابراين، تخمينهمساني واريانس استفاده مي

به معتبر  GMMسازگاری تخمين زننده ای بسيار کارا است. زننده يک مرحلهبه تخمين
 کار رفته بستگي دارد. بودن ابزارهای به

وسيله آزمون به GMM کار رفته در تخمين زنندهبزارهای بهاعتبار ا :1* آزمون سارگان
صفر بيانگر عدم همبستگي ابزارها با اجزای  شود. در اين آزمون، فرضيهسارگان سنجيده مي

اخالل است. به عبارت ديگر، مبتني بر اعتبار شرايط گشتاوری براساس توزيع مجانبي کای 
 دو است. 

                                                           
1. Sargan Test 
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فرضيه اساسي عدم همبستگي سريالي اجزای خطا نيز  ا:همبستگي اجزای خط * آزمون عدم
دارای  (휀𝑖𝑡∆)اين فرضيه که مقادير تفاضلي اجزای باقيمانده با استفاده از آزمون 

عدم وجود  گيرد. فرضيه صفر بيانگرخودهمبستگي مرتبه دوم نيستند، مورد بررسي قرار مي
 هنده خودهمبستگي سريالي اجزایدصفر نشان خودهمبستگي اجزای خطا است. رد فرضيه

 خواهد بود. GMMزن خطا و ناسازگاری نتايج تخمين

 ياقتصادسنج يح الگوي. تصر4
افزوده در ثير تبديل ساختاری بر کارايي وصول ماليات بر ارزشتا در اين پژوهش به بررسي

ه ا پرداختبلويي پويتا هایبا استفاده از الگوی داده 1387-1395استان در دوره زماني  30
 شود. مي

 افزوده . کارايي وصول ماليات بر ارزش4-1
افزوده به روش توليدی از تقسيم سهم درآمد ماليات بر کارايي وصول ماليات بر ارزش

  tافزوده در زمان افزوده در توليد ناخالص داخلي بر نرخ استاندارد ماليات بر ارزشارزش
et al., Ebrill ,شود )ل ميحاص -داده شده است( نشان 9که شكل رياضي آن در رابطه )- 

2001): 

(9) 𝑃𝑉𝐴𝑇𝑃 =
𝑉𝐴𝑇𝑡

𝑆𝑅𝑡 × 𝐺𝐷𝑃𝑡
 

ش توليدی است و به صورت افزوده به روکارايي وصول ماليات بر ارزش PPVATکه در آن 
افزوده محقق شده به عنوان عملكرد نظام درآمد ماليات بر ارزش VATشود، درصد بيان مي

توليد ناخالص داخلي به عنوان پايه بالقوه ماليات بر  iGDPماليات بر ارزش افزوده،
ن نسبت است. هرچه اي tافزوده در زمان نرخ استاندارد ماليات بر ارزش  tSRافزوده وارزش
ا، کاهش هافزوده به صورت معافيتدهنده کاهش درآمد ماليات بر ارزشتر باشد، نشانپايين
ها يا اجرای ناقص آن در عمل است. اين نسبت بيانگر درصد افزايش در سهم درآمد نرخ

افزوده در توليد ناخالص داخلي در نتيجه يک درصد افزايش در نرخ ماليات بر ارزش
 افزوده است. ات بر ارزشاستاندارد مالي

افزوده به عنوان يک ابزار برای ارزيابي ماليات بر کارايي وصول ماليات بر ارزش 
هايي است. به گيرد، اما اين شاخص دارای محدوديتافزوده مورد استفاده قرار ميارزش

https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Liam+P.+Ebrill
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رسمي در محاسبه توليد ناخالص داخلي و يا های غيرعنوان مثال، لحاظ نشدن فعاليت
براين، به شود. بناگيری توليد ناخالص داخلي باعث ايجاد تورش ميشتباهات ناشي از اندازها

دست آوردن نسبت کارايي کامل به شيوه توليدی از طريق اعمال يک نرخ يكنواخت، 
 کننده است. گمراه

 افزوده به روش مصرف. کارايي وصول ماليات بر ارزش4-2
وده به روش مصرف، روش ديگری است که عملكرد افزکارايي وصول ماليات بر ارزش

افزوده دهد. استفاده از ماليات بر ارزشتر نشان ميافزوده را به صورت واقعيماليات بر ارزش
گذاری از پايه ماليات از نوع مصرف است که در آن کاالهای غير مصرفي مانند سرمايه

رايي وصول ماليات بر شود. برای اين منظور، شاخص ديگری با عنوان کاحذف مي
شود که از تقسيم سهم درآمد ماليات بر افزوده به روش مصرف استفاده ميارزش
شود محاسبه مي tافزوده در زمان افزوده در مصرف بر نرخ استاندارد ماليات بر ارزشارزش

 ((.10)رابطه )

(10) 𝑃𝑉𝐴𝑇𝑃 =
𝑉𝐴𝑇𝑡

𝑆𝑅𝑡 × 𝐹𝐶𝑡
 

افزوده به عنوان پايه بالقوه ارج مصرفي نهايي مشمول ماليات بر ارزشمخ FCکه در آن 
است. با توجه به اينكه توليد ناخالص داخلي از کل مصرف  tافزوده در زمان ماليات بر ارزش

تر است، شاخص کارايي وصول ماليات های دولت( بزرگ)مصرف بخش خصوصي و هزينه
شاخص کارايي وصول مالياتي به روش توليد،  افزوده به روش مصرف همواره ازبر ارزش

توان بيان کرد که يک نرخ ماليات حاصل شود، مي 100بيشتر است. چنانچه اين نسبت برابر 
به معني انحراف از اجرای  100يكنواخت بر کل مصرف وضع شده است. شاخص غير از 

ا )از يک نرخ واحد روی کل مصرف خصوصي است. اعمال نرخ صفر روی برخي کااله
هد. دقبيل کاالهای صادراتي(، کارايي وصول ماليات را به کمتر از صددرصد کاهش مي

ی ماليات اای در پايه مالياتي و يا شكست زنجيرهعالوه بر اين، لحاظ کردن کاالهای سرمايه
 ای و نهايي شود،های واسطهافزوده که ممكن است باعث ماليات مضاعف بر کاالبر ارزش

 دهد.ل ماليات را به بيش از صددرصد افزايش ميکارايي وصو
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اس جدول افزوده و براسمحاسبه پايه قانوني با تعديالتي در پايه بالقوه ماليات بر ارزش  
انده که ست -داده ستانده در يک سال امكان پذير است. با توجه به اينكه آخرين جدول داده

ری است؛ بنابرين، امكان برآورده و به صورت کشو 1390محاسبه شده است مربوط به سال 
پذير نيست. و به صورت استاني امكان 1395 تا 1387افزوده دوره پايه قانوني ماليات بر ارزش

با استفاده از  1395 تا 1387افزوده در دوره در نتيجه در اين مطالعه کارايي ماليات بر ارزش
ره مورد اشاره محاسبه شده است. افزوده در دوروش توليدی و پايه بالقوه ماليات بر ارزش

های متاير وابسته در الگوی های سری زماني محاسبه شده به عنوان دادهسپس از داده
بلويي استفاده شده و برآورد الگو صورت گرفته است و عوامل موثر تا هایاقتصادسنجي داده

 اند.افزوده استاني در دوره مدنظر بررسي شدهبر کارايي ماليات بر ارزش

 . تبديل ساختاري4-3
زوده افتبديل ساختاری، يكي از عوامل مهم اثرگذار بر کارايي وصول ماليات بر ارزش

 ها آن يهای مختلف اقتصادی و اندازه نسبتبديل ساختاری است که با تايير ترکيب بخش
افزوده بخش شود. در برخي مطالعات از نسبت ارزشدر کل ارزش افزوده، تعريف مي

افزوده بخش خدمات به ديگر از نسبت ارزشافزوده کل و در برخي ه ارزشخدمات ب
 Cevik, et) اندافزوده بخش صنعت به عنوان شاخص تبديل ساختاری استفاده کردهارزش

al., 2019)تواند بر رشد اقتصادی و درآمدهای های مختلفي مي. تبديل ساختاری از کانال
وع تبديل ساختاری، توانايي اخذ ماليات، ترکيب و نر، مالياتي اثرگذار باشد. به بيان ديگ

 & .Besley, T)  دهدثير خود قرار ميتا توان در اقتصاد وضع کرد را تحتمالياتي که مي

Persson, T., 2013ای ه(. بنابراين، سوال اساسي اين است که تايير در ترکيب بخش
ر به يش دهد؟ اگر تبديل ساختاری منجتواند کارايي نظام مالياتي را افزااقتصاد چگونه مي

فزايش تواند منجر به اسطح باالتری از درآمد سرانه و توسعه نهادی بيشتر شود، اين امر مي
وکارهای کوچک ای از انواع کسبهشود. بخش خدمات طيف گسترددرآمدهای مالياتي 

اوت بيشتر متف شود. از حيث درآمدهای مالياتي، اين بخش از اقتصادو بزرگ را شامل مي
 های خدمات به راحتيهای ديگر به ويژه بخش صنعت است. برخي از زيربخشبا بخش

قابليت وضع ماليات با يک ابزار فراگير را ندارند. به همين دليل، مقام مالياتي با استفاده از 
ابزارهايي مانند ماليات بر فروش و ماليات بر ارزش افزوده، ماليات اين بخش را دريافت 

 (.Gupta, A., 2007کنند )مي
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صاد کند، اقتترين عواملي که دريافت ماليات از بخش خدمات را مشكل مييكي از مهم  
طوری که هر چقدر سهم بخش خدمات و صنعت در غيررسمي و يا زيرزميني است؛ به 

فزايش تر شود، نبايد انتظار ابزرگاقتصاد بيشتر شود و از طرفي اقتصاد زيرزميني نيز 
-. همچنين اين بخش همچون بخش(Botlhole, T.D., 2010) درآمدهای مالياتي را داشت

های کشاورزی و صنعت، ممكن است شامل موديان به نسبت کوچک فراوان باشد که همين 
کند. امكان اخذ ماليات از جاد ميستاني ايموضوع، مشكالت زيادی را در فرآيند ماليات

به دليل وجود واحدهای اقتصادی بزرگ و  -برخالف بخش کشاورزی-بخش صنعت 
تر است. در واقع با استفاده از استانداردهای موجود حسابداری و حسابرسي و متوسط، آسان

 (. 1396توان ميزان ماليات را مشخص کرد )رضايي، بررسي شواهد و آمار و ارقام مي
ند. کها فراهم ميدولتهای صنعت، مانند معادن نيز منبع قابل توجهي را برای زير بخش  

ويژه برای کشورهای در حال توسعه، مشهودتر است. البته بسياری از کشورهای اين موضوع به
در حال توسعه نيز وجود دارند که دچار نفرين منابع هستند؛ يعني با وجود داشتن منابعي 

ه و عهای نهادی و حاکميتي، عملكرد ضعيفي در فرآيند رشد و توسسرشار به دليل ضعف
 منابع طبيعي خود درآمدی راحتاند. در اين کشورها چون از های مالياتي داشتهايجاد ظرفيت

. با اين دهندکنند، انگيزه کمتری برای بهبود فرآيندهای اخذ ماليات انجام نميکسب مي
 .(Botlhole, T.D., 2010)وجود اثر بخشي معادن بر درآمدهای مالياتي چندان روشن نيست 

های بزرگ صنعتي در اقتصاد رشد کنند، ابزاری برای تمكين مالياتي تي که بنگاهدر صور
نوبه اين به کند کهشود و گسترش بخش مالي، فرآيندهای حسابداری شفاف را تشويق ميمي

همچنين ممكن  (.Besley, T. & Persson, T., 2013ستاني را تسهيل خود فرآيند ماليات
ری تاخذ ماليات راحت امكان ها آن دی به دليل ماهيت خاصهای اقتصااست برخي از بخش

 داشته باشند و باعث افزايش درآمدهای مالياتي شوند.

 افزوده بخش کشاورزي. ارزش4-4
به دليل لحاظ نشدن بخش زيادی از توليدات بخش کشاورزی در توليد ناخالص داخلي به 

ه صورت مستقيم از اين بخش داشت. ها بتوان انتظار سهم بااليي هم در مالياتتبع نمي
تری تقسيم شده باشد، ميزان مالياتي همچنين هرچه بخش کشاورزی به واحدهای کوچک

شود. عالوه بر اين، به لحاظ سياسي وضع تر ميتوان بر اين بخش وضع کرد سختکه مي
 ماليات بر اين بخش چندان عملي نيست. 
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م بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای در حقايق آشكار شده بيانگر باالتر بودن سه 
حال توسعه و باالتر بودن سهم خدمات در کشورهای ثروتمند است. همچنين اشتاال در 
بخش کشاورزی کشورهای فقير و در بخش خدمات کشورهای ثروتمند باالتر است. اين 

ست ا های مختلف اقتصادی و رشد اقتصادیترکيب بخش دهنده ارتباط دو طرفهحقايق نشان
ود. شتواند منجر به افزايش درآمدهای مالياتي (. رشد اقتصادی باالتر نيز مي1396)رضايي، 

عالوه بر اين، هر چه اقتصاد مبتني بر محصوالت کشاورزی باشد و فعاالن اين بخش بتوانند 
مصرف کنند در چنين ساختار و محصوالت خود را به صورت تهاتری عرضه و يا خود 

ها و مبادالت، امكان اخذ ماليات نيز سخت خواهد بود يل شفاف نبودن فعاليتاقتصادی به دل
(Botlhole, T.D., 2010) اگر يک اقتصاد مبتني بر کشاورزی، بخش اعظمي از محصوالت .

ريق برخي مستقيم از طخود را بتواند صادر کند، آنگاه، انتظار بر اين است که به صورت غير
ي افزايش يابد. تعدادی از کشورهای آفريقايي و آمريكای التين ها، درآمدهای مالياتکانال

 .(Karagoz, K., 2013) اندگونه شرايطي داشتهاين

 . نرخ شهرنشيني4-5
افزايش نرخ شهرنشيني در اقتصاد و افزايش ارائه خدمات و کاالهای عمومي توسط دولت 

ه شهری در قبال خدماتي کتمكين مالياتي برای جامعه  تا برای شهروندان، سبب خواهد شد
ار خواهد بود ثيرگذتا تر باشد و بر ميزان اخذ مالياتتر و قابل درککنند، منطقيدريافت مي

(Gupta, A., 2007) . 

 . کارايي دولت4-6
های حكمراني خوب است. در برخي مطالعات کارايي و پاسخگويي دولت يكي از مولفه

 اندوردهافزوده به دست آبر ارزشوصول ماليات  ارتباط مثبتي بين کارايي دولت و کارايي

(Aizenman, J., & Jinjarak, Y., 2008, & Cevik, et al., 2019 .) در برخي مطالعات
 ,Bikas, E. & Andruskaiteها حاصل شده است )رابطه مثبت بين مخارج دولت و ماليات

E., 2013  ،مخارج عمراني به کل نسبت  (. در اين پژوهش اثر1396و عليزاده و مطلبي
 افزوده استفاده شده است.مخارج دولت بر کارايي وصول ماليات بر ارزش
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 . نابرابري توزيع درآمد4-7
در صورتي که سطح نابرابری در جامعه باال باشد و دولت نيز قصد بازتوزيع درآمد را داشته 

ات بر يم )همچون ماليهای غيرمستقهای تصاعدی در مالياتباشد به دليل اينكه طرح ماليات
های مستقيم )همچون ماليات بر درآمد( اجازه بازتوزيع ارزش افزوده( غيرعملي است، ماليات

ست های مستقيم همراه ادهد؛ بنابراين، افزايش نابرابری با افزايش مالياتبيشتری را مي
ر ليات ب(. در نتيجه، اثر ضريب جيني نيز بر کارايي وصول ما1394)مهرآرا و اصفهاني، 

 شود.افزوده بررسي ميارزش

 . رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي4-8
ای هبراساس مباني نظری انتظار بر اين است با افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه درآمد

( 2013) 1مالياتي نيز افزايش يابد و منجر به بهبود عملكرد مالياتي شود. بيكس و آندروسكيت
ند. ابين توليد ناخالص داخلي سرانه و عملكرد نظام مالياتي به دست آوردهنيز رابطه مثبتي 

(، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بر نسبت 1399همچنين در مطالعه مهاجری و همكاران )
يات بر کارايي مال افزوده به توليد ناخالص داخلي اثر مثبتي داشته است.ماليات بر ارزش

افزوده محقق شده به ظرفيت بالقوه ماليات بر ر ارزشافزوده از نسبت ماليات بارزش
انون های قانوني گسترده در اجرای قشود. بنابراين، با توجه به معافيتافزوده حاصل ميارزش

انتظار بر اين است که با افزايش رشد توليد، درآمد ماليات بر  ،افزودهماليات بر ارزش
ن امر افزوده افزايش يابد و ايه ماليات بر ارزشافزوده محقق شده کمتر از ظرفيت بالقوارزش

 شود. افزوده ميباعث کاهش کارايي ماليات بر ارزش

(، الگوی اقتصادسنجي 2019براساس مباني نظری و با تعميم الگوی سويک و همكاران ) 
 ( تصريح شده است.11به صورت رابطه )

(11) Taxeffcit = 𝛼 + 𝛽0Taxeffcit−1 + 𝛽1STR1it + 𝛽2Agriit

+ 𝛽3Giniit + 𝛽4Urbanit + 𝛽5𝐷𝑒𝑣it

+ 𝛽6𝐺dpit + 𝛽6Agriit-1 + 휀it 

                                                           
1. Bikas, E. & Andruskaite, E. 
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 itSTR1افزوده به روش مصرف، کارايي وصول ماليات بر ارزش itTaxeffcکه در آن، 
افزوده بخش سهم ارزش itAgriکل ارزش افزوده،  افزوده بخش خدمات بهنسبت ارزش

ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابری توزيع  itGiniکشاورزی از کل ارزش افزوده،
سهم مخارج عمراني در کل مخارج دولت    itDevنرخ شهرنشيني، itUrbanدرآمد، 

itdpG وليد ناخالص داخلي سرانه واقعي در استا رشد تi  ام در زمانt  وitε  جمله اخالل
افزوده بخش خدمات به بخش صنعت به است. در يک سناريوی ديگر، اثر نسبت ارزش

 ((.12شود )رابطه )عنوان شاخص تبديل ساختاری استفاده مي

(12) Taxeffcit = 𝛼 + 𝛽0Taxeffcit−1 + 𝛽1STR2it + 𝛽2Agriit

+ 𝛽3Giniit + 𝛽4Urbanit + 𝛽5𝐷𝑒𝑣it

+ 𝛽6Gdpit + 𝛽6Agriit-1 + 𝜂it 

و  tافزوده بخش خدمات به صنعت در استان  ام در زمان نسبت ارزش itSTR2که در آن، 

it های گزارش ها از دادهافزوده استانهای ماليات بر ارزشه اخالل است است. دادهجمل
افزوده بخش خدمات، بخش صنعت، های ارزششده سازمان مالياتي اخذ شده است. داده

بخش کشاورزی، توليد ناخالص داخلي، جمعيت، نرخ شهرنشيني، ضريب جيني، مخارج 
های گزارش شده مرکز آمار اخذ شده ي از دادهعمراني و کل مخارج دولت به صورت استان

 است. 
از اثرات غيرقابل مشاهده خاص هر مقطع و وجود وقفه  ها آن معادالتي که در تخمين  

افته که مبتني يزن گشتاور تعميموابسته در متايرهای توضيحي مشكل اساسي است از تخمين
 ,.Barro, R.J. & Lee, J.Wشود )بلويي است، استفاده ميتا هایبر الگوهای پويای داده

های مهمي است؛ اول اينكه های ديگر دارای مزيتنسبت به روش GMM(. روش 1996
زا بودن متايرهای توضيحي وجود ندارد و تمام متايرهای رگرسيون که مشكل درون

ده از اتوانند به طور بالقوه متاير ابزاری باشند. دوم، استفهمبستگي با جزء اخالل ندارند، مي
ين شود. سوم، کاربرد اخطي در الگو ميدار موجب از بين رفتن هممتايرهای وابسته وقفه

شود روش موجب حذف بسياری از متايرها همانند فرهنگ، قوميت، مذهب و اقليم مي
(Baltagi, B. 2008سازگاری تخ .)مين زننده GMM  به معتبر بودن آزمون سارگان و

بستگي دارد. رد فرضيه صفر در   AR(2)و   AR(1)يالي های خودهمبستگي سرآزمون
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آزمون اول و عدم رد فرضيه صفر در آزمون دوم شواهدی را دال بر فرض نبود همبستگي 
بر کند. فرضيه صفر در آزمون سارگان نيز بيانگر معتسريالي و معتبر بودن ابزارها فراهم مي

 برآوردی است.  بودن متايرهای ابزاری در مدل
( ميانگين متايرهای استاني مورداستفاده در دوره مورد بررسي گزارش شده 2جدول ) در 

ره ها در دوافزوده در استانافزوده بخش خدمات به کل ارزشاست. ميانگين نسبت ارزش
افزوده بخش افزوده بخش خدمات به ارزشدرصد، ميانگين نسبت ارزش 57مورد بررسي 
رابر افزوده بافزوده بخش کشاورزی به کل ارزشت ارزشو ميانگين نسب 45/2صنعت برابر 

درصد، ميانگين ضريب جيني  65درصد بوده است. همچنين ميانگين نرخ شهرنشيني برابر  40
 درصد بوده است.  38افزوده به روش توليد برابر و ميانگين کارايي ماليات بر ارزش 33/0برابر 

 1387-1395تفاده در دوره زماني ميانگين متغيرهاي استاني مورد اس. 2جدول 
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میانگین کل 
 هااستان

09/0 62/0 57/0 46/2 65/0 47/0 33/0 35/0 

آذربایجان 
 شرقي

07/0 17/0 56/0 57/1 68/0 45/0 34/0 30/0 

آذربایجان 
 غربي

11/0 09/0 69/0 65/3 62/0 45/0 32/0 12/0 

 12/0 32/0 45/0 62/0 53/3 65/0 07/0 16/0 اردبیل

 61/0 35/0 41/0 85/0 68/1 59/0 23/0 04/0 اصفهان

 14/0 32/0 49/0 63/0 41/0 27/0 09/0 04/0 ایالم

 81/0 32/0 70/0 68/0 22/0 17/0 30/0 02/0 بوشهر

 01/1 37/0 37/0 92/0 90/3 79/0 17/0 01/0 تهران

چهارمحال و 
 بختیاری

14/0 06/0 65/0 24/3 57/0 46/0 32/0 12/0 

 
 



 1400پایيز  | 82شماره  | 21سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 36

 

 2 جدول ادامه
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راسان خ
 جنوبي

16/0 08/0 67/0 94/2 55/0 52/0 30/0 17/0 

خراسان 
 رضوی

07/0 33/0 70/0 19/3 71/0 45/0 35/0 26/0 

خراسان 
 شمالي

11/0 05/0 62/0 5/2 51/0 52/0 35/0 14/0 

         

 60/0 34/0 64/0 70/0 23/0 18/0 70/0 03/0 خوزستان

 38/0 31/0 44/0 62/0 60/1 54/0 09/0 13/0 زنجان

 45/0 33/0 37/0 77/0 57/1 55/0 11/0 10/0 سمنان

سیستان و 
 بلوچستان

12/0 14/0 71/0 00/4 49/0 56/0 39/0 18/0 

 20/0 35/0 42/0 66/0 76/1 57/0 18/0 10/0 فارس
 68/0 30/0 46/0 72/0 09/1 47/0 09/0 09/0 قزوین

 26/0 33/0 49/0 95/0 34/2 67/0 09/0 05/0 قم
 12/0 31/0 49/0 65/0 10/5 74/0 10/0 11/0 تانکردس

 49/0 35/0 45/0 58/0 25/1 47/0 16/0 14/0 کرمان
 14/0 33/0 45/0 69/0 29/3 69/0 08/0 07/0 کرمانشاه

کهگیلویه و 
 بویر احمد

03/0 10/0 14/0 17/0 51/0 57/0 32/0 13/0 

 12/0 39/0 41/0 51/0 45/4 69/0 09/0 15/0 گلستان
 26/0 34/0 36/0 58/0 36/3 70/0 12/0 09/0 نگیال

 13/0 32/0 50/0 61/0 32/4 78/0 09/0 12/0 لرستان
 19/0 31/0 35/0 55/0 69/3 66/0 14/0 15/0 مازندران
 41/1 34/0 46/0 73/0 13/1 49/0 08/0 07/0 مرکزی

 16/1 34/0 53/0 50/0 88/1 60/0 11/0 07/0 هرمزگان
 15/0 34/0 43/0 59/0 04/4 69/0 08/0 14/0 همدان
 66/0 30/0 41/0 82/0 49/1 57/0 14/0 05/0 یزد

 ایران آمار مرکز هایداده براساس پژوهش هاییافته منبع:
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 جيل نتاي. برآورد الگو و تحل5
از برآورد رگرسيون  تا های مهمي که بايد قبل از برآورد الگو انجام شوديكي از آزمون

مون پايايي متايرها است. نتايج آزمون ريشه واحد لوين لين چو کاذب جلوگيری شود، آز
(LLC)1 ( گزارش شده است و بيانگر اين است که همه متايرها در سطح مانا 3در جدول )

 هستند.

 . نتايج آزمون مانايي متغيرها3جدول 

 نماد متغیر نام متغیر
 آزمون ریشه واحد لوین، لین چو

 نتیجه
 تمالمقدار اح آماره آزمون

کارایي وصول مالیات بر ارزش 
 افزوده

Taxeffc 87/8- 000/0 I(0) 

افزوده بخش خدمات نسبت ارزش
 STR1 77/8- 000/0 I(0) به کل ارزش افزوده

افزوده بخش خدمات نسبت ارزش
 STR2 24/4- 000/0 I(0) افزوده بخش صنعتبه ارزش

افزوده بخش نسبت ارزش
 Agri 35/12- 000/0 I(0) کشاورزی به کل ارزش افزوده

رشد تولید ناخالص داخلي سرانه 
 Gdp 50/7- 000/0 I(0) واقعي

 Urbn 55/5- 001/0 I(0) نرخ شهرنشیني

 Gini 98/11- 000/0 I(0) ضریب جیني
نسبت مخارج عمراني به کل 

 Dev 28/2- 01/0 I(0) مخارج دولت

 پژوهش هاییافته منبع: 
 

انجام  Stata 15ای و با استفاده از نرم افزار دو مرحله GMMبرآورد الگو به روش    
 ( گزارش شده است.4ل از برآورد الگوی پژوهش در جدول )شده است. در ادامه نتايج حاص

 
 
 

                                                           
1. Levin Lin & Chow 
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 GMM. نتايج برآورد الگوي تحقيق به روش  4جدول 
 2مدل  1مدل  نماد متغیرها

وقفه اول کارایي وصول مالیات بر ارزش 
 Taxeffc(-1) افزوده

142/0 

(***05/21) 
143/0 
(***7/25 

ه کل افزوده بخش خدمات بنسبت ارزش
 STR1 ارزش افزوده

159/0- 

(*95/1-) 
- 

افزوده بخش خدمات به نسبت ارزش
 - STR2 افزوده بخش صنعتارزش

022/0- 
(***35/4-) 

افزوده کشاورزی به کل ارزش نسبت ارزش
 Agri افزوده

207/0 

(***94/8) 
227/0 

**(*74/9) 
افزوده کشاورزی به کل وقفه اول نسبت ارزش

 Agri(-1) ارزش افزوده
080/0- 

(***63/6-) 
083/0- 
(***43/8-) 

 Gini ضریب جیني
396/0- 

(***42/3-) 
370/0- 
(***14/3-) 

 Urbn نرخ شهرنشیني
508/1 
(***65/12) 

578/1 
(***20/15) 

 Dev نسبت مخارج عمراني به کل مخارج دولت
132/0 

(***13/8) 
123/0 

(**84/8) 

 Gdp رشد تولید ناخالص داخلي سرانه واقعي
033/0- 

( **57/4-) 
029/0- 

(**52/5-) 
 نتز بیانگر آماره آزمون هستند.اعداد بیانگر ضرایب برآوردی و مقادیر داخل پرا -

 درصد است. 10 10و 5، 1***، ** و * به ترتیب معناداری در سطح 
 های پژوهشمنبع: یافته

( 5های برآوردی در جدول )باند در مدل -نتايج حاصل از آزمون خودهمبستگي آرالنو 
 .گزارش شده است

 هاي برآوردي. نتايج آزمون خودهمبستگي مدل5جدول 
 آزمون خودهمبستگي مدل دوم ودهمبستگي مدل اولآزمون خ
 t P-valueآماره  t P-valueآماره 

AR(1) 51/1- 012/0 50/1- 013/0 

AR(2) 535/0 592/0 477/0 633/0 
 پژوهش هاییافته منبع:
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باند، بيانگر عدم وجود خودهمبستگي  -نتايج حاصل از آزمون خودهمبستگي آرالنو  
جود خودهمبستگي سريالي مرتبه دوم است. نتايج آزمون سارگان در سريالي مرتبه اول و و

 .( گزارش شده است6های برآوردی در جدول )مدل

 هاي برآوردي. نتايج آزمون سارگان مدل6جدول 
 مدل دوم مدل اول

 x P-valueآماره  x P-valueآماره 

90/23 297/0 65/23 310/0 
 پژوهش هاییافته منبع:

دست آمده از اين آزمون، فرض صفر مبني بر معتبر بودن متايرهای بهبراساس نتيجه  
های برآوردی بيانگر عدم خودهمبستگي ييد است. بنابراين، نتايج آزمونتا ابزاری مورد

برآوردی است. در نتيجه سازگاری  سريالي و معتبر بودن متايرهای ابزاری در مدل
 شود.ييد ميتا GMMزننده تخمين

( بيانگر اين است که وقفه کارايي 4های برآوردی در جدول )ل از الگوینتايج حاص  
وهای ها در الگافزوده استانافزوده بر کارايي وصول ماليات بر ارزشوصول ماليات بر ارزش

برآوردی اثر مثبت و معنادار دارند و در سطح يک درصد معنادار هستند. نسبت ازش افزوده 
ش افزوده بخافزوده بخش خدمات به ارزشه و نسبت ارزشافزودبخش خدمات به کل ارزش

صنعت به عنوان متايرهای تبديل ساختاری اثری منفي بر کارايي وصول ماليات بر 
افزوده بخش خدمات به کل ها دارند. با افزايش يک درصد نسبت ارزشافزوده استانارزش
کاهش يافته است  159/0ميزان  افزودهها، کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده استانارزش

افزوده بخش درصد معنادار است. همچنين افزايش يک درصد نسبت ارزش 10و در سطح 
ه افزوده بها، کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده بخش صنعت استانخدمات به ارزش

ک يکاهش يافته است و در سطح يک درصد معنادار است. اين نتايج با نتايج سو 022/0ميزان 
  (، مطابقت دارد.2019و همكاران )

اگر تبديل ساختاری منجر به سطح باالتری از درآمد سرانه و توسعه نهادی شود، اين امر  
شود. بنابراين، سهم باالی خدمات از کل ارزش تواند منجر به افزايش درآمدهای مالياتي مي

ات منفي ناشي از افزايش خدم افزوده شده و اثرافزوده، باعث کاهش کارايي ماليات بر ارزش
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های مالياتي خدمات آموزش عمومي و بهداشت عمومي است ای و معافيتغير قابل مبادله
 اند.افزوده شدهکه باعث محدودکردن پايه ماليات بر ارزش

ها بر کارايي وصول افزوده استانافزوده بخش کشاورزی به کل ارزشنسبت ارزش 
دار داشته است و با افزايش يک درصد ها اثری مثبت و معنينافزوده استاماليات بر ارزش

ر ها، کارايي وصول ماليات بافزوده استانافزوده بخش کشاورزی به کل ارزشنسبت ارزش
افزايش يافته است و  083/0و  080/0ها در الگوی اول و دوم به ترتيب افزوده استانارزش

د و ه اينكه اين نتيجه با مباني نظری انطباق نداردر سطح يک درصد معنادار هستند. با توجه ب
ده بخش افزوبه دليل وقفه بين محصوالت کشاورزی در دوره توليد و مصرف، نسبت ارزش

های برآوردی شده است و ها با يک وقفه نيز وارد مدلافزوده استانکشاورزی به کل ارزش
ا افزايش ها داشته است. بفزوده استانادار بر کارايي وصول ماليات بر ارزشاثری منفي و معني

صول ها،کارايي وافزوده استانافزوده بخش کشاورزی به کل ارزشيک درصد نسبت ارزش
کاهش يافته  227/0و  207/0ها در الگوی اول و دوم به ترتيب افزوده استانماليات بر ارزش

 است و در سطح يک درصد معنادار هستند. 
افزوده بخش زيادی از محصوالت کشاورزی از قبيل ارزش براساس قانون ماليات بر 

 افزوده معاف هستند.کاالهای اساسي مانند برنج، چای و برنج از پرداخت ماليات بر ارزش
باعث  افزودهافزوده بخش کشاورزی در کل ارزشانتظار بر اين است که افزايش سهم ارزش

 . ها شودافزوده استانکاهش کارايي ماليات بر ارزش
ها زوده استانافمتاير ضريب جيني اثری منفي و معنادار بر کارايي وصول ماليات بر ارزش 

دارد. با افزايش يک واحد ضريب جيني و ثبات ساير شرايط، کارايي وصول ماليات بر 
کاهش يافته است و  370/0و  396/0افزوده در الگوی اول و دوم به ترتيب به اندازه ارزش

 معنادار هستند.  در سطح يک درصد

افزوده متاير نرخ شهرنشيني اثری مثبت و معنادار بر کارايي وصول ماليات بر ارزش 
ها دارد. با افزايش يک درصد نرخ شهرنشيني و ثبات ساير شرايط، کارايي وصول استان

درصد  578/1و  508/1افزوده در الگوی اول و دوم به ترتيب به اندازه ماليات بر ارزش
صاد افزايش نرخ شهرنشيني در اقت يافته است و در سطح يک درصد معنادار هستند. افزايش

 و افزايش ارائه خدمات و کاالهای عمومي توسط دولت برای شهروندان، سبب خواهد شد
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ر و قابل تکنند، منطقيتمكين مالياتي برای جامعه شهری در قبال خدماتي که دريافت مي تا
 .(Gupta, A. 2007) اهد بود ثيرگذار خوتا ذ مالياتتر باشد و بر ميزان اخدرک

دار بر کارايي وصول نسبت مخارج عمراني به کل مخارج دولت اثری مثبت و معني 
ها دارد. افزايش يک درصد نسبت مخارج عمراني به کل مخارج افزوده استانماليات بر ارزش

 132/0م به ترتيب به اندازه دو افزوده در الگوی اول ودولت، کارايي وصول ماليات بر ارزش
 افزايش يافته است و در سطح يک درصد معنادار هستند. 123/0و 

متاير رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي اثری منفي و معنادار بر کارايي وصول  
ها دارد. با افزايش يک درصد رشد توليد ناخالص داخلي سرانه افزوده استانماليات بر ارزش

افزوده در الگوی اول و دوم به ثبات ساير شرايط، کارايي وصول ماليات بر ارزشواقعي و 
کاهش يافته است و در سطح پنج درصد معنادار هستند.  029/0و  033/0ترتيب به ميزان 

ای مالياتي هبراساس مباني نظری، انتظار بر اين است با افزايش توليد ناخالص داخلي، درآمد
يكس ر به بهبود عملكرد مالياتي شود. اين نتايج منطبق با نتايج مطالعات بنيز افزايش يابد و منج

( است که رابطه مثبتي بين توليد ناخالص داخلي 2016( و سارمنتو )2013و آندروسكيت )
اند. همچنين در مطالعه مهاجری و همكاران سرانه و عملكرد نظام مالياتي به دست آورده

الص افزوده به توليد ناخداخلي بر نسبت ماليات بر ارزش(، نرخ رشد توليد ناخالص 1399)
نسبت ماليات  افزوده ازداخلي اثر مثبتي داشته است. با توجه به اينكه کارايي ماليات بر ارزش

نابراين، شود؛ بافزوده حاصل ميافزوده محقق شده به ظرفيت بالقوه ماليات بر ارزشبر ارزش
ر بر اين افزوده انتظاترده در اجرای قانون ماليات بر ارزشهای قانوني گسبا توجه به معافيت

افزوده محقق شده کمتر از ظرفيت است که با افزايش رشد توليد، درآمد ماليات بر ارزش
افزوده افزايش يابد و اين امر باعث کاهش کارايي ماليات بر بالقوه ماليات بر ارزش

 شود. افزوده ميارزش

  يريگجهيبندي و نت. جمع6
های افزوده در استاندر اين پژوهش اثر تبديل ساختاری بر کارايي وصول ماليات بر ارزش

 بلوييتا های( مبتني بر الگوهای دادهGMMيافته )زن گشتاور تعميمايران با استفاده از تخمين
افزوده در کشورهای بررسي شده است. ماليات بر ارزش 1387-1395پويا در دوره زماني 

ق های اقتصادی و تشويسازی فعاليتمنجر به گسترش پايه مالياتي، شفافمختلف 
گذاری و توليد شده است. همچنين با وجود افزايش درآمدهای ماليات بر سرمايه
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افزوده در کشورهای مختلف، شكاف قابل توجهي بين کشورها در خصوص عملكرد ارزش
 افزوده وجود دارد. ماليات بر ارزش

افزوده و کارايي وصول آن، مهم اثرگذار بر عملكرد ماليات بر ارزشيكي از عوامل  
نجر به های اقتصادی است و مای از تايير در ترکيب بخشتبديل ساختاری به عنوان نماينده

شود. در اين راستا، سهم بخش افزوده اقتصاد ميافزايش سهم خدمات در مجموع ارزش
يافته و در حال توسعه در کشورهای توسعهافزوده در دهه گذشته خدمات از کل ارزش

افزوده افزايش يافته است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران، سهم ارزش
نيز روندی صعودی داشته و  1397 تا 1382بخش خدمات از توليد ناخالص در دوره زماني 

کل  فزوده بخش خدمات بهادرصد افزايش يافته است. ميانگين نسبت ارزش 2/56به  3/47از 
بخش خدمات در درصد بوده است.  57، 1395 تا 1387ها نيز در دوره افزوده استانارزش

وکارهای بيشتر کوچكي تشكيل شده است که به دليل ضعف نظارتي و ايران از کسب
ستاني از اين بخش به خوبي اجرا نشده است. همچنين با توجه به اطالعاتي، فرآيند ماليات

نسيل باالی بخش خدمات در فرار مالياتي به علت عدم صدور فاکتور يا صورتحساب به پتا
های مالياتي در حوزه خدمات آموزشي، بهداشتي و مالي منجر کننده نهايي و معافيتمصرف

افزوده وصول شده و کاهش کارايي آن شده است. به کاهش درآمدهای ماليات بر ارزش
است که باعث محدود کردن پايه ماليات بر  ایقابل مبادلهدليل ديگر افزايش خدمات غير

افزوده بخش خدمات به بخش صنعت نيز است. همچنين نسبت ارزشافزوده شده ارزش
 افزوده را کاهش داده است. کارايي وصول ماليات بر ارزش

افزوده با يک وقفه نيز اثر منفي بر کارايي وصول سهم بخش کشاورزی از کل ارزش 
ای هافزوده داشته است. اين بخش اقتصادی در اکثر کشورها از معافيتيات بر ارزشمال

کند. بنابراين، انتظار بر اين است که هر چقدر سهم بخش گسترده مالياتي استفاده مي
کشاورزی افزايش يابد به دليل کوچک بودن و متمرکز نبودن واحدهای کشاورزی، 

های غيررسمي بزرگ در اين و سهم باال فعاليت های گسترده، معامالت تهاتریمعافيت
 بخش، درآمدهای مالياتي نيز کاهش يابد. 

ت. رشد افزوده داشته اسنرخ شهرنشيني نيز اثر مثبت بر کارايي وصول ماليات بر ارزش 
سريع شهرها، باعث کوچک شدن بخش کشاورزی، گسترش بخش صنعت و خدمات 

و ارائه خدمات و کاالهای عمومي توسط دولت برای شود. همچنينافزايش نرخ شهرنشيني مي
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تمكين مالياتي برای جامعه شهری در قبال خدماتي که دريافت  تا شهروندان، سبب خواهد شد
تيجه انتظار ثيرگذار باشد. در نتا تر باشد و بر ميزان اخذ مالياتتر و قابل درککنند، منطقيمي

افزوده و کارايي وصول آن نيز افزايش ارزش بر اين است که به تبع درآمدهای ماليات بر
 يابد.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر، ضريب جيني رابطه منفي با کارايي مالياتي دارد و با  

افزايش نابرابری در توزيع درآمد، کارايي ماليات بر ارش افزوده نيز کمتر شده است. بر اين 
ا تواند بدر منابع درآمدی خود است، ميها اساس، اگر دولت به دنبال افزايش سهم ماليات

های مالياتي در جهت کاهش نابرابری در دهي معافيتهای مالياتي و سامانگسترش پايه
 ريزی کند.توزيع درآمد برنامه

ها و کارايي وصول ماليات بر رابطه ميان رشد توليد ناخالص داخلي سرانه استان 
ين است با افزايش توليد ناخالص داخلي و بهبود افزوده منفي بوده است. انتظار بر اارزش

های مالياتي و کارايي وصول آن نيز افزايش يابد. اين در حالي عملكرد اقتصادی، درآمد
افزوده است که افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه منجر به بهبود کارايي ماليات بر ارزش

 نگریافزوده و عدم بازات بر ارزشهای گسترده مالينشده است که يكي از داليل آن معافيت
افزوده است. دليل ديگر آن عدم استفاده از های اجرايي قانون ماليات بر ارزشدر سال ها آن

 صندوق مكانيزه فروش و فرار مالياتي صورت گرفته است.
نسبت مخارج عمراني دولت به کل مخارج نيز رابطه مثبت با کارايي وصول ماليات بر  

های اقتصادی و کمک به افزايش داشته است. دليل اين امر ايجاد زيرساختافزوده ارزش
ا هتوليد در اقتصاد است. بر اين اساس، افزايش سهم مخارج مخارج عمراني دولت در استان

 افزوده و بهبود کارايي وصول آن شود.تواند منجر به افزايش درآمدهای ماليات بر ارزشمي
ک و تمي کردن فرآيند تشخيص و صدور فاکتور الكترونيصندوق مكانيزه فروش با سيس 

استفاده از تراکنش بانكي توسط فروشنده وکمک به ثبت صحيح و کامل مبادالت، فرآيند 
ود که شتشخيص ماليات را به واسطه اتصال پايانه فروشگاهي تسهيل کرده و باعث مي

صد کرد که اين موضوع تر بتوان جريان فروش کاالها و خدمات را در سطح مصرف رراحت
تواند عالوه بر کشف فرار مالياتي و کاهش امكان جعل و سوءاستفاده توسط موديان، مي

بسياری از معضالت موجود در رويكرد سنتي را برطرف کرد و به تبع آن سبب افزايش 
 اافزوده و افزايش کارايي ماليات بر ارش افزوده شود. بنابراين، بدرآمدهای ماليات بر ارزش
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توجه به پتانسيل باالی بخش خدمات در فرار مالياتي به علت عدم صدور فاکتور يا 
های مالياتي در حوزه خدمات کننده نهايي، دوفاکتوری و معافيتصورتحساب به مصرف

واند در تهای مكانيزه فروش ميآموزشي، بهداشتي و مالي، اجرايي شدن استفاده از صندوق
افزوده در اين بخش موثر باشد و باعث کاهش فرار ماليات بر شاجرای کامل ماليات بر ارز

زوده شود. افارزش افزوده، کاهش تخلفات مالياتي و در نهايت بهبود کارايي ماليات بر ارزش
 های مكانيزه فروش تنها به تسهيل امور مالياتي و کاهشالبته بايد اذعان شود که آثار صندوق

ای بخش هلكه اين نهاد با ثبت اطالعات اقتصادی فعاليتشود، بفرار مالياتي محدود نمي
ريزی کارآمد را در اين بخش در پي داشته باشد. در تواند زمينه مديريت و برنامهخدمات مي

های در بخش خدمات در پرداخت ماليات بر اين صورت امكان بازنگری معافيت
 شود. افزوده نيز فراهم ميارزش

ي خدمات مالي، آموزشي و بهداشت کشاورزی به همراه معافيتمعافيت گسترده توليدات  
افزوده باعث ايجاد شكاف بين ظرفيت بالقوه و بالفعل و درماني در قانون ماليات بر ارزش

افزوده شده است. بنابراين، پيشنهاد ديگر، بازنگری درآمدهای حاصل از ماليات بر ارزش
افزوده به منظور افزايش کاريي ماليات بر شهای گسترده در اجرای ماليات بر ارزمعافيت

 .ازش افزوده است
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