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  ١تهران استان در مشاغل یاتیمال درآمد یها وقفه برآورد
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 یآور جمع وقفه اگر. باشد یم سعهتو حال در یکشورها در مهم مسائل از همواره ها اتیمال یآور جمع

 را یاتیمال یقیحق یها درآمد تورم باشد ریناپذ انعطاف کشورها نیا یاتیمال ستمیس و یطوالن ها اتیمال
 با مقاله نیا در) یتانز هیفرض (یاتیمال یقیحق یدرآمدها بر تورم نرخ ریثأت به توجه با. دهد یم کاهش
 مشاغل بر اتیمال با ارتباط در یاتیمال وقفه طول) 1357-1390 (یاه سال یط ساالنه یها داده از استفاده

 ها متیق یعموم سطح راتییتغ به نسبت یاتیمال ستمیس تیحساس و گرفته قرار بررسی مورد تهران استان در
 زا اعم )VAR( یبردار ونیخودرگرس مدل یابزارها از یاتیمال وقفه طول و کشش یبررس منظور به. است گردیده یبررس

 جینتا . گردیده استاستفاده نیتخم یبرا )GMM( افتهی میتعم یگشتاورها مدل و وهانسون یآزمون
 ا یسال 22/1 معادل تهران استان در مشاغل شده  اخذ اتیمال یبرا وقفه زانیم دهد یم نشان آمده دست هب
 موجود یتنگناها وجود .است بوده 52/0 با برابر یاتیمال یدرآمدها یمتیق کشش و ماه 14 گرید عبارت هب

 ییاجرا مشکالت و یقانون فیتکال انجام در یاتیمال انیدؤم یکوتاه و قصور م،یمستق یها اتیمال قانون در
 یاتیمال یقیحق یدرآمدها تورم نرخ بنابراین ،باشد یم کشش بودن نییپا و وقفه بروز عوامل نیتر مهم از

 .است داده کاهش را تهران استان در مشاغل
  

  .JEL: H29, H20بندی  طبقه
  .یاتیمال  درآمد یمتیق کشش ،یاتیمال درآمد وقفه ،یریپذ انعطاف مشاغل، یاتیمال درآمد ،یتانز اثر :یدیکل یها واژه

  

 

  

  

                                                            
 2/10/1392 :       تاریخ پذیرش8/7/1392:  تاریخ دریافت*
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74  4  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

  مقدمه. 1
ـته  دهـه  چند طول در اقتصاددانان زیبرانگ بحث موارد از یکی اقتصاد در دولت دخالت محدوده  .اسـت  بـوده  گذش

 بنـابراین  گردید، حاکم ینزیک دگاهید و متزلزل ها کیکالس گاه دید تیحاکم غرب یاقتصاد بحران از پس
  . یافتند دیتول نهیزم در اقتصاد در یمهم اریبس نقش ها دولت مذکور دگاهید به توجه با

 و شـده  یمحسوس راتییتغ دچار گذشته به نسبت ها دولت فیوظا و اراتیاخت حاضر حال در
 اعمـال  یابزارهـا  از اسـتفاده  بـا  اقتـصاد  مـسائل  در هـا  دولت دخالت نیا و دهیگرد رت رنگ پر اریبس
 یاجـرا  یبرا دولت نیهمچن ،باشد یم اتیمال آنها نیتر یاصل که ردیپذ یم انجام یمال یها استیس

   .دارد  نیازیدرآمد منابع به خود یها برنامه
 اهـداف  بـه  لیـ ن در تایـ مال رو نیـ ا از ،باشـد  یمـ  دولـت  یدرآمـد  مهـم  اریبس منابع از اتیمال
 یمهم نقش درآمد مجدد عیتوز و یاقتصاد ثبات منابع، صیتخص ،یاجتماع عدالت مانند یاقتصاد

 در ابزارهـا  نیتـر  مهـم  از یکـ  ی  دارد کـشور  اقتـصاد  در ی که تیاهم به توجه با اتی مال .دینما یم فایا
  .شود محسوب می درآمد مجدد عیتوز و ثروت لیتعد جهت 

 در وقفـه  هـا  مـت یق یعموم سطح رییتغ اساس بر مختلف یها زمان در پول ارزش راتییتغ دلیل به
 بیـ ترت نیـ ا بـه  ،دهـد  یمـ  کاهش را دولت یقیحق درآمد یاقتصاد ستمیس ک ی در یاتیمال یدرآمدها وصول
 یقـ یحق یدرآمدها وصول یچگونگ که است یضرور بنابراین ،گردد یم مختل دولت خدمات ارائه
 کـه  شـود  اصـالح  ای  گونـه  بـه  یاتیـ مال نظـام  آن اسـاس  بـر  تا ردیگ قرار یرسبر و بحث مورد یاتیمال

 نیهمچنـ  ،گـردد  نیمأتـ  دولـت  یعمـوم  خـدمات  بهتـر  ارائـه  یبرا مقرر موعد در یاتیمال یدرآمدها
  .است مهم اریبس یاتیمال یدرآمدها شیافزا یها راه کشف
 امکـان  باشـد  ریپـذ  انعطاف یاتیمال نظام و کمتر اتیمال یآور جمع در ریخأت زمان هرچه مشخص طور هب
 در یطـوالن  یرهـا یخأت و یاتیـ مال نظـام  یریناپـذ  انعطـاف  امـا   اسـت،  شتریـ ب یاتیـ مال یقـ یحق درآمـد  شیافزا

  .شود یم یقیحق یاتیمال یها درآمد دیشد کاهش موجب باال نسبتاً تورم نرخ با همراه اتیمال یآور جمع
  

  مسئله انیب. 2
 کـاهش  بـر  تـورم  اثـر  یتانز تویو یاتیمال یدرآمدها بر تورم اثر و نقش هنیزم در یاقتصاد اتیادب در

 آن تبـع  به و یاتیمال یقیحق یها درآمد بر تورم ریثأت .نمود مطرح را یاتیمال یها درآمد یقیحق ارزش
 اسـت  ممکـن  تـورم  شیافزا است معتقد وی .)1977 ،یتانز( است مشهور یتانز اثر به بودجه یکسر
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75  ... های درآمد مالیاتی مشاغل  برآورد وقفه                                                                                                    

 در مرسـوم  اریبـس  ای  دهیـ پد کـه  هـا  اتیـ مال پرداخـت  در ریخأتـ  دلیـل  به را یاتیمال یقیحق یها درآمد
 یکـشور  در کـه   زمـانی  یتـانز  مطالعـات  اسـاس  بـر . دهد کاهش باشد یم توسعه حال در یکشورها
 یاتیـ مال یدرآمـدها  یمتـ یق کـشش  و گـردد  یمـ  یآور جمـع  یطوالن یها وقفه با یاتیمال یدرآمدها

  .شود یم یاتیمال یقیحق یها درآمد کاهش جبمو تورم است ک یاز کمتر
 یهـا  درآمـد  از پـس  کـه  میشو یم متوجه میندازیب تاکنون گذشته یها سال بودجه به ینگاه اگر

 یاتیمال منابع نیمأت که شود یم موجب موضوع نیا که بوده اتیمال کشور بودجه نیمأت یاصل منبع ینفت
 پرداخت به یحقوق ا ی یقیحق اشخاص سویی از اما ،شود برخوردار یا العاده فوق تیاهم از دولت یبرا
  . ندازندیب قیتعو به را اتیمال پرداخت دارند لیتما ا یداشته یل کمی تمااتیمال

 از یاتیـ مال انیـ دؤم یسو از ها اتیمال موقع به پرداخت عدم و یاتیمال یفرارها نکهیا به توجه با
 از هـا  مـت یق راتییـ تغ برابـر  در یاتیـ مال ستمیـ س نکـه  و ای  رود یم شمار به رانیا اقتصاد مرسوم دهیپد

 وجـود  بنـابراین  ،باالسـت  زیـ ن تـورم  نـرخ  گـر ید سـوی  از و ستیـ ن برخـوردار  الزم یریپذ انعطاف
 عواقـب  یدارا زیـ ن نیـ ا کـه  شـود  یمـ  یاتیمال یقیحق یدرآمدها کاهش موجب یطوالن یها وقفه
 ستمیـ س یریپـذ  انعطـاف  مبنی بر اینکـه    شود یم مطرح پرسشی راستا نیا در .بود خواهد یتر میوخ
 بـر  یریثأتـ  چه باال نسبتاً تورم نرخ و ها اتیمال یآور جمع در یطوالن یزمان ریخأت وجود و یاتیمال

 یتـورم  فـشار  بـروز  صـورت  در کـه  اسـت  نیا تیواقع داشت؟ خواهد یقیحق یاتیمال یها درآمد
 ستمیـ س یریناپـذ  انعطـاف  هـا  اتیـ مال یرآو جمـع  در یطـوالن  و ریناپـذ  اجتناب ریخأت و دیشد نسبتاً
 بـه  حاضـر  پژوهش اهداف نیبنابرا ،شود یم یاتیمال یها ددرآم دیشد اریبس کاهش موجب یاتیمال

  .است ریز شرح
 ی اتیمالی ها وقفه طول قیدقی بررس -

  ها وقفه نیا نمودن حداقلی برای اتیمال ستمیسی ریپذ انعطاف زانیم محاسبه -

  

  قیتحق التؤاس. 3
 اتیـ مال پرداخـت  در ریخأت ست؟یچ ها اتیمال یآور جمع در ریخأت ا ی یاتیمال یها وقفه از منظور -
  شود؟ یم میتقس نوع چند به

 ژهیـ و بـه  دولـت  یهـا  درآمـد  یآور جمـع  در عیتسر و دولت بودجه یکسر کاهش منظور به -
  گرفت؟ نظر در را ییراهکارها چه بایست می )مشاغل (یقیحق اشخاص یاتیمال یها درآمد
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76  4  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

 در یاتیـ مال انیـ دؤم زهیـ انگ کـاهش  بر یثرؤم عامل ها اتیمال یآور جمع سرعت یکند ایآ -
  داشت؟ خواهد یمنف آثار چه مدت بلند در باشد؟ یم اتیمال پرداخت

 اتخـاذ  و تـورم  زانیـ م شیافزا بر یقیحق اشخاص یاتیمال یها درآمد موقع به وصول عدم ثرا -
  ست؟یچ بودجه یکسر نیمأت ظورمن به دولت یانبساط یها استیس
  

   یاتیمال یها وقفه یبند طبقه و لیتحل. 4
 علـل  کیـ تفک بـه  بایـست   می زیچ هر از  پیش یاتیمال یها وقفه یبررس از بهتر جینتا به یابیدست منظور به
 را هـا  اتیـ مال یآور جمـع  در ریخأتـ  ا یـ  یاتیـ مال یهـا  وقفـه  یتانز. پرداخت ها وقفه نوع نیا کننده جادیا
 اسـاس  بـر  یو. کنـد  یم فیتعر اتیمال وصول  و اتیمال مشمول درآمد تحقق زمان نیب ریخأت عنوان به

شـایان  . کنـد  یمـ  میتقـس  یقانون ریغ ریخأت و یقانون ریخأت بخش 2 به را اتیمال پرداخت در ریخأت قانون
 مهیجر یا فهوق به اگر که معنا نیا به ،است یقانون مهیجر یبند طبقه نیا در مهم شاخص که ذکر است 

  .باشد یم یقانون وقفه ردینگ تعلق مهیجر اگر و است یقانون ریغ وقفه ردیگ تعلق
  

 یاتیمالی قانونی ها وقفه. 4-1
 یقـانون  مقـرر  موعـد  بـا  اتیـ مال مشمول درآمد تحقق زمان نیب فاصله یاتیمال یقانون یها هوقف از منظور

 و بـوده  اتیـ مال پرداخـت  بـه  مجاز یزمان فاصله نیا در یاتیمال انیدؤم ،واقع در. است اتیمال پرداخت
 که شوند میتنظ یا گونه  به بایست  مییاتیمال نیقوان ، بنابراینگردد ینم آنها مشمول یا مهیجر گونه چیه

 وادمـ  طبـق  اتیـ مال پرداخت یقانون مهلت. ابند ی تحقق ممکن زمان نیتر عیسر در اتیمال یها پرداخت
 یسـو  از صادره صیتشخ برگ به نسبت یدؤم چنانچه میمستق یها اتیمال قانون )226( و )156( ،)100(

  .است صورت نیا به نباشد معترض یاتیمال امور کل اداره
 شـغلی  هـای  فعالیـت  بـه  مربوط مالیاتی اظهارنامه مکلفند قانون فصل این موضوع مؤدیان :)100( ماده

 وسـیله  بـه  کـه  ای هنمونـ  طبـق  جداگانه حلم هر برای یا شغلی واحد هر برای مالیاتی سال یک در را خود

 شغل محل مالیاتی امور اداره به بعد سال تیرماه آخر تا و تنظیم شد خواهد تهیه کشور مالیاتی امور سازمان

  .نمایند پرداخت قانون این )131( ماده در مذکور نرخ به را متعلق مالیات و تسلیم خود
 درآمد  خصوصرد درآمد بر مالیات مؤدیان ظهارنامها است مکلف مالیاتی امور اداره: )156( ماده

 بـرای  مقـرر  مهلـت  انقضای تاریخ از سال یک تا حداکثر است شده تسلیم مقرر موعد در که  رامنبع هر
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77  ... های درآمد مالیاتی مشاغل  برآورد وقفه                                                                                                    

 یا ننماید صادر درآمد تشخیص برگ مذکور مدت ظرف که صورتی در ،نماید رسیدگی اظهارنامه تسلیم
 اظهارنامـه  نکنـد  ابـالغ  مـؤدی  بـه  را مذکور درآمد تشخیص رگب فوق سال یک انقضای از پس ماه 3 تا

  .شود می تلقی قطعی مؤدی
 یـا  اظهارنامـه  در کـه  صـورتی  در شـود  مـی  داده اجازه مالیاتی مؤدیان به: )226 (ماده تبصره

 الزم مـدارک  هئـ ارا با باشد شده اشتباهی محاسبه نظر از تسلیمی زیان و سود حساب یا ترازنامه

 یـا  اظهارنامه و اقدام اشتباه رفع به نسبت اظهارنامه تسلیم مهلت یانقضا تاریخ زا ماه یک ظرف

 تـسلیم  تـاریخ  حـال  هـر  در و نمایـد  تـسلیم  مـورد  حـسب  را اصالحی زیان و سود حساب یا ترازنامه

 )هـای مـستقیم   قانون مالیات (در گرید عبارت  بهد، باش می نخست اظهارنامه تسلیم تاریخ مؤدی اظهارنامه
 پرداخـت  موقع به را خود شده یقطع اتیمال انچهنچ یدؤم ک ی یبرا یقانون وقفه مشاغل بر اتیلما
  .12+4 +3 = +ماه19 :است شده محاسبه ماه 19 دینما

  

  یاتیمالی قانون ریغی ها وقفه. 4-2
 از بخـش  نیـ ا. نـد یگو یقـانون  ریـ غ وقفـه  را آن ردیگ تعلق مهیجر اتیمال پرداخت در ریخأت به اگر
 جهـت  در یاتیـ مال انیـ دؤم تـالش  زهیـ انگ 2 بـه  مربوط یاتیمال یها درآمد موقع به وصول در ریخأت

 ریخأت نیا از حاصل منافع از استفاده و یاتیمال یها یبده پرداخت انداختن قیتعو به و یاتیمال زیگر
 چـه  هـر  و اسـت  بـدهکاران  منافع جهت در تورم یاقتصاد لحاظ از. است یتورم طیشرا در ژهیو به
 .اسـت  شتریـ ب) انیـ ز (انتفـاع  نیـ ا زانیم باشد شتریب ها یبده پرداخت افتادن ریخأت به مدت و تورم زانیم

  :از عبارتند آنها نیتر مهم که بوده ثرؤم ها وقفه نیا جادیا در بسیاری عوامل
 کـه  ها اتیمال پرداخت ریخأت از یناش یها مهیجر وصول در یاتیمال امور سازمان یمداناکار -
 .کند یم قیتشو وقفه جادیا در را انیدؤم هزیانگ

 یهـا  تیـ معاف و هـا  ضعف یدارا که جامع یاتیمال قانون وجود عدم ا ی یاتیمال نیقوان بودن حیناصح -
 .نماید می فراهم یاتیمال یسودجو انیدؤم یقانون فرار یبرا را نهیزم ، بنابراینبوده فراوان یاتیمال

 عادالنـه  عیتوز و نهیبه استفاده به نسبت مردم نانیاطم معد از که یاتیمال فرهنگ وجود عدم -
 .ردیگ یم تأنش جامعه در درآمدها نیا

 .شود یم انیدؤم تعهدات انداختن قیتعو به جهت زهیانگ شیافزا به منجر که باال تورم وجود -
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 انیـ دؤم از روز بـه  اطالعـات  گـردد  می موجب که یاتیمال جامع یاطالعات بانک وجود عدم -
 .باشد یم اتیمال وصول در وقفه موجب خود موضوع نیا که نباشد دست در یاتیمال

 تیمسئول عدم و تعهد عدم از که خود کارکنان به نسبت یاتیمال رانیمد الزم کنترل نداشتن -
  .شود یم یناش آنها یریپذ

  

  ها اتیمال یآور جمع در وقفه وجود یمنف پیامدهای انواع .5
  یاتیمال یها مددرآ یواقع ارزش کاهش .5-1
 انجـام  یبـرا  اعتبـارات  تـر  عیسـر  صیتخـص  و دولـت  خزانه به یاتیمال یها درآمد موقع به و عیسر زیوار
 بـه  توجه با استدالل نیا. شد خواهد  منجر  دولت یها نهیهز یمال بار کاهش به دولت بودجه یها نهیهز
 اسـت  ممکن گرچه ستندین امان در تورم از زین یدولت بخش یها نهیهز که ابدی یم استحکام تیواقع نیا
 ییتاجـا  حـال  هر در. نکند ینیسنگ یخصوص  بخش بر فشار نیا اندازه به دولت دوش بر تورم فشار ظاهر به
 در امـر  نیـ ا اسـت،  بودجـه  یهـا  افتیدر در ریخأت از یناش خدمات و کاالها دیخر انجام در ریخأت که

  .است توجه قابل یاتیمال یها یبده هیدأت در ریخأت یمنف اثر با ارتباط
 زیـ ن و بودجـه  مصوب مبالغ به نسبت ها نهیهز عملکرد مازاد جمله از یا بودجه مشکالت یبرخ

 زانیـ م بـه  نـسبت  یدولتـ  یهـا  دسـتگاه  یهـا  تیـ فعال و هـا  طرح ها، پروژه یکیزیف کامل تحقق عدم
 یطـ  خدمات و هاکاال متیق شیافزا دلیل به ا ی اعتبارات موقع به صیتخص در ریخأت دلیل به مصوب
 ،یکلـ  طـور  بـه . شـود  محـسوب  یاتیـ مال یهـا  وقفـه  یمنفـ  آثار بروز مظاهر از تواند یم ریخأت دوره
 یهـا  درآمـد  کـاهش  بـه  عمـالً  یاتیـ مال یدرآمدها یواقع ارزش کاهش قیطر از یاتیمال یها وقفه
  .شوند یم منجر دوره هر در دولت

  

  یاتیمال انیدؤم انیم ضیتبع .5-2
 در ایـن میـان    . لیاتی اسـت  های مختلف ما   خیر در پرداخت مالیات بخش    أیند ت ا بر  مالیاتی های مجموع وقفه 
وانتقال و   و مالیات نقل  ) ویژه مالیات کارکنان دولت    به(های مالیاتی همچون مالیات حقوق       برخی بخش 

 کـه در برخـی دیگـر همچـون مالیـات بـر مـشاغل و مالیـات بـر              در حـالی   ،ندرخیأ فاقد ت  سرقفلی تقریباً 
خیر در  أها، تشخیص و نیز ت     های قانونی با تعویق در رسیدگی       مالیات مستغالت عالوه بروقفه    ،ها شرکت

  .ندپرداخت مواجه
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   اتیمال پرداخت زهیانگ کاهش .5-3
 هـا   در کـشور  طح مشارکت مـردم در پرداخـت مالیـات        حتی در بهترین شرایط و باالترین س       اصوالً

ثیر أتـ  توانـد تحـت    چنـد ایـن انگیـزه مـی         هر. الیات وجود دارد  داخت م همواره انگیزه برای عدم پر    
ثری بر کاهش   ؤها خود عامل م    به هر حال کندی سرعت وصول مالیات      ،  عوامل مختلفی قرار گیرد   

  . در پرداخت مالیات است دیان مالیاتیؤانگیزه م
  

  دوره هر یدرآمدها از یاتیمال یبده صیتخص عدم از یناش یروان و یمال فشار .5-4
هـای همـان دوره    هـر دوره از درآمـد  هـای   منجر به عدم رعایـت اصـل کـسر هزینـه    های مالیاتی   وقفه
های پرداخت مالیات کوچکتر باشد امکان پرداخت مالیات برای          چه دوره   هر ،از سوی دیگر  . شود می
اخـت  هد مالیاتی حتی برای یک سـال مـالی هنگـام پرد           انباشت تع . تر خواهد بود   دیان مالیاتی آسان  ؤم

کـه    در حـالی   ،آورد دیان مالیاتی وارد می   ؤتوجهی را بر م    فشار روانی قابل     مالیات عالوه بر فشار مالی    
ایـن  . شـود  م مالی و روانی مـی     أهای کوچکتر منجر به حذف این فشار تو        رداخت این بدهی در دوره    پ

  .خیر به چند سال به مراتب شدیدتر استأفشار هنگام افزایش دوران ت
. شود  محاسبات کشش مالیاتی می    های مالیاتی طوالنی منجر به تغییر نتایج       د وقفه وجو همچنین

 وصـول   بایـست   مـی هـا    که ایـن مالیـات     مت زمانی بسته به اینکه درآمد مالیاتی به قیمت جاری یا قی         
  . محاسبه گرددشوند

  

   تورم دیتشد و بودجه یکسر نیمأت استیس .5-5
 ، توان پرداخت و   انگیزه پرداخت ویژه کاهش    از طریق آثار فوق به    های مالیاتی    موقع درآمد  عدم وصول به  

مین کـسری   أهـایی از سـوی دولـت بـرای تـ            ارزش اسمی و واقعی این درآمدها به اتخاذ سیاسـت          کاهش
مین کـسری بودجـه     أتـرین روش تـ     ا که استقراض از بانک مرکزی آسان      از آنج . خواهد شد منجر  بودجه  

بـا  (کـه    در حالی . شود ورم در اقتصاد می   اضای کل منجر به افزایش نرخ ت      است این امر از طریق افزایش تق      
هـای پرداخـت     مالیـات ) اتی وصول نشده تلقـی گـردد      های مالی  اینکه میزان استقراض معادل درآمد     فرض

این موضوع با توجـه     . شوند ایش تقاضا منجر به تشدید تورم می      دیان مالیاتی از طریق افز    ؤنشده در دست م   
ایجـاد  تواند منجـر بـه        تعهدات توسط بدهکاران می     تأدیه تعویق انداختن  م در افزایش انگیزه به    به نقش تور  
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دهد کـه تـورم       در این رابطه نشان می     ٢مطالعه چودری . های مالیاتی شود   یند تداوم وقفه  اباطل در فر   یک دور 
خیر در  أناشـی از تـ    کاهش ارزش درآمـد واقعـی        از طریق    خاذ سیاست مالیه تورمی توسط دولت     مربوط به ات  

از کـشورهای مـورد مطالعـه        منجر به خنثی شدن اثر درآمدی مالیه تـورمی در بـسیاری              وری درآمدها آ جمع
  .کارگیری این سیاست را تا حدی زیادی محدود ساخته است  بهکه عمالً طوری   به،شده است

  

  پیشینه تحقیق . 6
تـورم، کـشش    " عنـوان  تحقیقـی تحـت    1990نزی در سـال     برای اقتصاد کشور انـدو    ) 1990 (انییو

انـدونزی  طی این دوره    .  انجام داده است   ")1969-1984(حقیقی مالیات طی دوره     ، درآمد   مالیاتی
 در ایـن دوره     .قمی بوده است   ر 2سوم  رطور م  ه نمود که تورم این کشور ب      ساله اجرا   برنامه توسعه پنج   3

 بیان شده بود کـه      د با این وجو   اما،  یمانده درصد باق  13که نرخ تورم در سطح       داشته   دای وجو  نشانه
ن دوره دولـت    طـی ایـ   . باشـد  ن نرخ تورم به زیر درصد مذکور مـی        وظیفه اصلی دولت کاهش داد    

های  مین مالی جهت توسعه اقتصادی خود به تولید ناخالص داخلی و درآمدأکشور اندونزی برای ت  
  . زیادی داشته استیمالیاتی اتکا

هـای مالیـاتی بـه تولیـد         هـای مالیـاتی نـسبت درآمـد         افـزایش درآمـد    های دولت برای   با تالش 
 درصـد در    20بـه   ) 1969-1974(سـاله اول      درصد در شروع برنامه پنج     9 حدود   ناخالص داخلی از  

هدف تحقیق مذکور این بوده که بیان کنـد          .رسیده است ) 1984-1990(ساله سوم     برنامه پنج  پایان
های  های واقعی مالیاتی و در کشور      ارای اثر کاهشی بر درآمد     توسعه د  های در حال   در کشور  تورم
. بیان شده بـود    بار توسط تانزی نیز      نخستینباشد که این فرضیه برای       یافته دارای اثر مثبت می     توسعه

                                                            
 زا توسـعه  حـال  در کـشور  28 در را یاتیـ مال یهـا  وقفه وجود "یتورم یمال نیمأت و یمال درآمد" عنوان تحت یا مطالعه در یچودر .1

 قیـ تحق نیـ ا در. اسـت  هددا قـرار  مطالعه مورد یزمان یسر و یمقطع یها داده از استفاده با )1970-1987( دوره یط رانیا جمله
. اسـت  دهیـ ردگ بـرآورد  مـاه  4 حـدود  در ها اتلیما یآور جمع وقفه و 43/1 رانیا کشور یبرا یاتیمال یها درآمد یمتیق کشش

 یواقعـ  یها مدآدر کاهش موجب تورم شیافزا د که ینما یم دأییت را هیفرض نیا کشورها از یادیز تعداد مورد در بیتجر جینتا
 یکـسر  شـدن  افـزون  موجب تینها در و گرید یها بخش دری  درآمد انیز موجب یتورم اتیمال از استفاده ، بنابراین گردد  یم

 و یمقطعـ  یهـا  داده روش از اسـتفاده  ابـ  یگـر ید قیـ تحق در یو. شد خواهد دولت یواقع یها نهیهز بودن ثابت فرض با بودجه
 قیـ تحق 2 جینتا. است کرده برآورد )1977-1988( دوره یبرا ماه 5/7 حدود را رانیا یبرا اتیمال یآور جمع وقفه یزمان یسر

 ماومـد  یکـسر  و اتیـ مال وصـول  در یطـوالن  یهـا  وقفه وجود دلیل به توسعه حال در یکشورها در که است نیا انگریب مذکور
 .شود یم دولت یاتیمال یقیحق یها درآمد کاهش به منجر تورم شیافزا بودجه
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 که ابتدا تمرکـز     ترتیب این  به. مدل بوده است    زیر 2در این تحقیق از مدلی استفاده شده بود که دارای           
تمرکز مدل روی اثر تورم بـر        سپس   ،باشد های حقیقی مالیاتی فردی می     ورم بر درآمد  بر روی اثر ت   

ر کـاهش   نتایج مدل برآورد شده بیـانگر آن اسـت کـه اثـ            . باشد های حقیقی مالیاتی کل می     درآمد
  .است اندکهای مالیاتی  تورم بر ارزش حقیقی درآمد

 ، مالیـات بـر  لیات بر درآمد اشـخاص  ت آمده از ما   دس ههای مالیاتی ب   زی درآمد در کشور اندون  
و ، مالیـات بـر واردات       فروش کاالهای تولید شده در داخل، مالیات بر صادرات، مالیات بـر زمـین             

هـای واقعـی      درآمـد  ،از سـوی دیگـر    . یابـد  مستقیم با افزایش تورم کاهش می      های غیر  سایر مالیات 
هـای مـستقیم بـا       هـا و سـایر مالیـات       ، مالیات بر شرکت   های نفتی  دست آمده از مالیات بر شرکت      هب

تـورم بـر روی    )1969-1974(ساله اول  در طول اجرای برنامه پنج. یش یافته است افزاافزایش تورم 
 اثـر    تـورم  )1974-1984( دارای اثر کاهشی موقتی بوده و در طول دوره           مالیاتیهای واقعی     درآمد

در کـل ارزش حقیقـی       .ت داشـته اسـت    های کل مالیاتی دول    آمد وی ارزش واقعی در   افزایشی بر ر  
 کاهـشی را تجربـه      رونـد ،   همراه بـا افـزایش تـورم       ،نفتی در کشور اندونزی    های مالیاتی غیر    درآمد

های مالیـاتی    یک از گروه    مطالعه مذکور کشش مالیاتی در هر       که در  نمودعنوان  باید  . نموده است 
  .متفاوت بوده استبیان شده 
لیـات و تـورم     آوری ما  هـای جمـع    وقفـه " عنـوان  تحـت ای   عـه مطال) 1994 (سیدوالکـ  ستویکر
  . انجام داده است1994 برای اقتصاد کشور یونان در سال "دکننده درآمحداکثر

هـا بـا وقفـه      پرداخـت مالیـات  کـه  زمـانی داخته است کـه     در این تحقیق به این موضوع پر      وی  
نتـایج ایـن   . بـرد  از بـین مـی  هـای مالیـاتی را     از ارزش حقیقی درآمدی، تورم بخشگیرد صورت می 

های مالیاتی حقیقـی   ر اقتصاد کشور یونان مجموع درآمدتحقیق بیانگر آن است که کاهش تورم د    
  .دهد آوری شده را افزایش می جمع

ثیر تورم أو ت انجام  را"کسری بودجه حقیقی و اثر پاتینکن" عنوان  تحقیقی تحت)1998 (کاردوسو
 نظـری و   بخش2مطالعه وی به . در اقتصاد کشور برزیل را توضیح دادبر کسری بودجه و وقفه مالیاتی     

   .شود تجربی تقسیم می
ینکن و چگـونگی تـشکیل آنهـا        به بررسی دقیق مفاهیم اثر تانزی و اثر پات          بخش نظری  در وی
  . اقتصاد کشور برزیل ارائه نموده استدر خصوصنتایج تجربی را  خش تجربیبدر  وپرداخت
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 طـول وقفـه زمـانی در        چـون گذاری اثر تانزی به عـواملی        ثیرأذکور شدت ت  بر اساس تحقیق م   
 ا کار دلیل  بندی مالیات بستگی دارد و به       کشش قیمتی درآمد مالیاتی و شاخص      ،ها پرداخت مالیات 

 و پـایین بـودن کـشش قیمتـی مالیـات            ها آوری مالیات  م مالیاتی، طوالنی بودن وقفه جمع     نبودن نظا 
های ی و تـشدید کـسری بودجـه را در کـشور           های حقیقی مالیات   ورم بر درآمد  ثیر منفی ت  أتوان ت  می

  . جهان سوم مالحظه نمود
ی وارد عمـل     وی امکان دارد که اثر قوی دیگری در جهت عکس اثـر تـانز               به اعتقاد  در ادامه 
 وی  همچنین،نمایدهای واقعی دولت را کاهش داده و کسری بودجه واقعی را تعدیل  شود و هزینه

بنـدی مالیـات و کـاهش      ای برای شاخص   های پایین تورم هیچ انگیزه     وید ممکن است در نرخ    گ می
، اثر تانزی در جهت افزایش کسری بودجه عمل   در واقع .  نداشته باشد  دها وجو  وقفه وصول مالیات  

م باالسـت   کـه تـور    زمـانی  در مقابـل  . آورد وجـود مـی    هنموده و رابطه مثبت بین کسری و تورم را ب         
 یهـا وجـود داشـته کـه نـوع          بنـدی و کـاهش وقفـه وصـول مالیـات           مشخصی برای شاخص  انگیزه  
حتی اگـر تـورم سـیر        .گیرد های مالیاتی انجام می    مدآهای در  بندی برای جلوگیری از زیان     شاخص

  .گیرد ه باشد این عمل صورت مینزولی داشت
نتـوان   دارنـد    ینه طوالنی در خصوص تـورم     هایی که پیش   در این صورت امکان دارد در کشور      

 و هــا بنــدی مالیــات  بــا شــاخصزیــرا ، نمــودمــشاهدهرابطــه مثبــت بــین تــورم و کــسری بودجــه را 
بنـدی   شـاخص گوید که    وی در ادامه می   . شود نظام مالیاتی اثر تانزی متوقف می     پذیر بودن    انعطاف

 اغلـب  در   لدلیـ   ایـن   بـه  . کـه تـورم را دائمـی کنـد          عمل نمایـد   میزعنوان مکانی  همالیات ممکن است ب   
های علیت   با استفاده از آزمون   در این تحقیق     .شود بندی استفاده نمی   های تثبیتی دولت از شاخص     برنامه

  :نتایج این پژوهش عبارتند از.  استگردیدههای تانزی و پاتینکن بررسی  و یوهانسون فرضیه
و تـورم رابطـه منفـی       اتی  های واقعی مالی   ه تانزی مبنی بر اینکه بین درآمد       نتایج تجربی فرضی   -

  .شود وجود دارد رد می
 فرضیه رابطه منفی بین کسری بودجـه        صحتدهنده   ور کلی یافته تجربی کاردوسو نشان     ط ه ب -

  .باشد زیل میو نرخ تورم باال در کشور بر
 اینکه نظام مالیاتی برزیـل همـواره بـر حفـظ ارزش             نخست . باشد  دلیل 2تواند به     میاین نتیجه   
آوری مالیـات    هـای جمـع    ده است و دوم اینکه وقفه     نموکید  أآوری شده ت   ای جمع ه حقیقی مالیات 
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83  ... های درآمد مالیاتی مشاغل  برآورد وقفه                                                                                                    

هـای حاصـله      اما زیان  ،خیر افتاده أهای مالیاتی به ت     پرداخت 1994بوده و تا اواسط سال      کوتاه   بسیار
 بـا وجـود جهـش       های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی       نسبت درآمد  بنابراین ،اند بندی شده  شاخص

  درصـد  15های دولت مرکزی از تولید ناخالص داخلی حـدود            سهم درآمد  داشته و کمی   تغییرزیاد تورم   
که تورم به بـاالترین رقـم رسـیده بـود حفـظ              مانده و حتی زمانی     باقی )1986-1993(های   بین سال 

نتوانـست از جنبـه      این تحقیق در اقتصاد برزیل اثر تانزی به دالیل ذیل          طبق   ، بنابراین گردیده است 
  : مدی بر کسری بودجه واقعی دولت اثر منفی بگذارددرآ

  پذیری نظام مالیاتی انعطاف •
  های مالیاتی  کوتاه بودن وقفه•
  خیریأهای ت بندی مالیات شاخص •
  اعمال جریمه •

 فعـال   هـای واقعـی نـسبت بـه تـورم           واکنش برخی از هزینـه     دلیل  به اثر پاتینکن    ،از سوی دیگر  
 و رابطه معکوس بین تـورم        مخارج بر کسری بودجه اثر منفی گذاشته       نموده و افزایش تورم از بعد     

  .های واقعی برقرار بوده است و هزینه
آوری مالیـات و    ارتباط تورم و وقفـه جمـع  خصوص گرفته در  در این بخش تحقیقات صورت    

  .شوند ها در ایران بررسی می کشش قیمتی مالیات
ای هـ  بینـی درآمـد    های مالیـاتی و پـیش      بررسی کشش " عنوان تحقیقی تحت  )1375( ایمحضرن

اهداف  ارتباط بین    کند  تالش می وی در این تحقیق     .  انجام داده است   "مالیاتی در برنامه دوم توسعه    
 از مـدل    اسـتفاده  این تحقیـق بـا    . نماید له مفهوم کشش مالیاتی را روشن     وسی هتدوین و آثار وضع مالیات ب     
های اقتصادی مربوط انجـام گردیـده       دیالت الزم متغیر  انک جهانی با تع   همزمان ارائه شده توسط ب    

  :  بخش تشکیل شده است3مدل مذکور از 
 معادله درآمد مالیاتی بخشی بوده کـه در آن درآمـد مالیـاتی بخـشی                5 شامل   نخست بخش   -

  .تابعی از پایه مالیاتی و نظام مالیاتی همان بخش است
  . معادله پایه مالیاتی بخشی است4 بخش دوم شامل -
  .دست آمده است ه معادله بوده که از روابط اتحادی ب3 بخش سوم شامل -
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84  4  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

 .گردیـد انجـام   ) 1342-1371 ( ساله 30تعیین روابط فوق با توجه به عملکرد نظام مالیاتی در دوره            
مالیـاتی  وجه به سـاختار   بخش با ت5 گروه مالیاتی تقسیم نموده و برای هر   5ها را به      مالیات وی ابتدا 
 نتایج نشان .وده استخطی برآورد نم سنجی غیر های اقتصاد های مالیاتی را با استفاده از روش شایران کش

یـا کمتـر از یـک    های مالیاتی در اقتصاد ایران کشش مالیـاتی حـدود یـک      دهد که برای بخش    می
های مالیـاتی را    بینی در مورد درآمد     پیش بخشهای مالیاتی هر     وی پس از برآورد کشش     .باشد می
  .جام داده استان

 بر اتیمال بر دیکأت بای  تایمالی  ها کشش ستمیسی  بررس" عنوان تحتی  ا مطالعه در )1375( انیپژو
 به نسبت میمستقی  ها اتیمال ریسا و ها برشرکت اتیمال کشش که است دهیرس جهینت نیا به "ها شرکت

 رفـصل یز در حقـوق  و دسـتمزد  بـر  اتیمال نکهیا به توجه با نیهمچن ،باشد یم یک از شتریبی  تایمال هیپا
 ازی  ناشـ  توانـد  یمـ ی  اتیمال هیپا به نسبتی  اتیمال گروه 2 نیای  ریپذ کشش اند گرفته قرار میمستق اتیمال
 قـسمت  نیا که است دهیرس جهینت نیا به واردات بر اتیمال مورد دری  و. باشد میمستقی  ها اتیمال نرخ
  .دارد یک از کمتری اتیالم هیپا کشش میمستق  ریغی اتیمالی درآمدها از

خیر وصـول مالیـات در      أهای مالیاتی ناشی از ت     برآورد زیان " عنوان ای را تحت   مطالعه )1375 (زادهیعل
توجـه   ای بـرای جلـب     هدف وی از این تحقیق ایجـاد زمینـه        .  انجام داده است   1375 در سال    "استان تهران 

های اقتصادی در اختیار داشـته و از سـوی           یاستعنوان یک اهرم س    هدولت بوده که از یک سو مالیات را ب        
آوری مالیـات    خیر در جمـع   أهایی که از ت    زیان. آید شمار می   بسیار مهم برای دولت به     یدیگر منبع درآمد  

 استان تهران وی مدت وقفه مالیات در. شود  ناکارایی مالیات میموجبشود از مواردی است که  ناشی می
خیر أ ابتـدا تـ    وی. ده است نموها برآورد    هم مالیات بر شرکت    ر مشاغل و   هم مالیات ب   صورت موردی  ه ب را

 پرونده مالیات بر 708ها و   پرونده مالیات بر شرکت1198کار تعداد   وصول را محاسبه نموده که برای این      
میـانگین وقفـه مالیـات بـر        . گیری خوشه ای انتخـاب کـرده اسـت          را به روش نمونه    1370 سال   رمشاغل د 

 مـاه بـرآورد     6/27حـدود   مـد مـشاغل     آ مـاه و مالیـات بـر در        31ها در استان تهران حـدود        تدرآمد شرک 
وی نتیجه گرفت کـه      . برآورد شده است   یک همچنین کشش مالیاتی در این استان حدود         ،گردیده است 

رآمد  واحد د  100 از هر    زا  توجه به ساختار تورم    گروه مالیاتی مطلوب نبوده که با      2ساختار مالیاتی در این     
  .گردد  درصد آن هزینه می43الیاتی حدود م
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85  ... های درآمد مالیاتی مشاغل  برآورد وقفه                                                                                                    

ها داده منابع و رهایمتغ فیتعر .1 جدول  

 منبع تعریف متغیر

GDP 
   استان76تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت 

  میلیارد ریال-تهران
 مرکز آمار ایران

CPI مرکز آمار ایران کننده استان تهران رفشاخص قیمت مص 

TAX وزارت امور اقتصادی و دارایی  مالیاتی مشاغل در استان تهران به قیمت جاریدرآمد 

TAXR درآمد مالیاتی مشاغل در استان تهران به قیمت ثابت 
اده از فمحاسبات تحقیق با است

اطالعات وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  )1357-1390(ران طی دوره زمانی  استان تهمدل یرهایمتغ یفیتوص یها آماره .2 جدول
  )درصد(

 انحراف معیار مینیمم ماکزیمم میانه میانگین متغیر

GDP Rate 34/5 80/5 
18/24               

 )1370سال (
76/14-          

 )1367سال (
40/7 

CPI Rate 96/18 32/18 
55/46               

 )1374سال (
10/5            

 )1364سال (
16/8 

TAX Rate 31/18 52/10 
19/149             

 )1360سال (
37/43-          

 )1359سال (
43/32 

TAXR Rate 61/0- 39/4- 
48/106             

 )1360سال (
65/53-          

 )1359سال (
87/25 

GDP Rate :ون نفت استان تهران به قیمت ثابتنرخ رشد تولید ناخالص داخلی بد.  
CPI Rate :نرخ تورم استان تهران.  

TAX Rate :نرخ رشد درآمد اسمی مالیات استان تهران به قیمت جاری.  
TAXR Rate :باشد  مینرخ رشد درآمد اسمی مالیات استان تهران به قیمت ثابت .  

و ) VAR( یبردار ونیخودرگرسهای ساالنه استان تهران با استفاده از ابزارهای مدل   داده)1357-1390(مطالعه از دوره مورد 
  .باشد می) OLS(مدل حداقل مربعات معمولی 

  . داراییو وزارت امور اقتصادی و  سالنامه آماری مرکز آمار ایران:مأخذ
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86  4  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

  ض کالسیکتعیین طول وقفه بهینه مدل و بررسی فرو. 3جدول 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 86/17-  NA 0 79/1  21/2  93/1  
1 70/110  68/205  0 18/6-  09/5-  91/5-  
2 32/122  27/16  0 35/6-  33/5-  95/5 - ∗ 
3 83/132  61/12  64/3 e 07-  46/6-  77/4-  92/5-  

* Indicates lag Order Selected by the Criterion 
LR: Sequential Modified LR Test Statistic 
FPE: Final Prediction Error  
AIC: Akaike Information Criterion  
SC: Schwarz Information Criterion  
HQ: Hannan-Quinn Information Criterion 

.نتایج تحقیق: مأخذ  

 

  د مالیاتی حقیقی تعیین تعداد بردارهای همجمعی بر اساس آزمون اثر با متغیر وابسته درآم.4جدول 

 احتمال  درصد95مقدار بحرانی  آماره اثر فرضیه مقابل فرضیه صفر
r = 0 r = 1 ∗∗ 01/27  28/24  02/0  

1=pr r = 2 66/4  32/12  62/0  
2r =p r = 3 03/0  13/4  89/0  

  . درصد95داری با احتمال امعن ∗∗
  .وجود یک بردار همجمعی: نتیجه
  .نتایج تحقیق: مأخذ
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87  ... های درآمد مالیاتی مشاغل  برآورد وقفه                                                                                                    

  VAR بررسی خود همبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل .5جدول 

Lags LM-Stat 
(P-Value) 

VAR Residual 
Heteroskedasticity Tests 

(P-Value) 

1 5/28 
)0008/0( - 

2∗∗ 8/4 
)85/0( 

2/103 
)28/0( 

3 4/10 

)31/0( - 
       .وقفه بهینه مدل ∗∗         

       .نتایج تحقیق: مأخذ  
  

  درآمد مالیاتی حقیقی: وهانسون با متغیر وابستهی آزمون. 7
ان تهران به قیمـت ثابـت        از تعیین طول وقفه بهینه مدل با متغیر وابسته درآمد مالیاتی است            پس بخشدر این   

 از  برای این منظـور   . شود  ابتدا امکان وجود بردارهای همجمعی بلندمدت آزمون می        رو  از این . شود برآورد می 
 همجمعی بردارهای تعیین از حاصل نتایج. شود می استفاده 2 وقفهوسیلیوس با ی–وهانسنیروش همجمعی 

 طبـق   بـر  کـه  اسـت  شـده  خالصـه ) 7( و   )6 (ولاجـد  در) اثر و ویژه مقدار حداکثر های آزمون اساس بر(
  .شودیید میأقدار ویژه وجود یک بردارهمجمعی ت اثر و آزمون حداکثر مآزمون

  
   تعداد بردارهای همجمعی بر اساس آزمون اثر با متغیر وابسته درآمد مالیاتی حقیقیتعیین .6جدول

 احتمال  درصد95مقدار بحرانی آماره اثر فرضیه مقابل فرضیه صفر

r = 0 r = 1 ∗∗ 01/27  28/24  02/0  

1=pr r = 2 66/4  32/12  62/0  

2r =p r = 3 03/0  13/4  89/0  

  .درصد 95 احتمالداری با امعن ∗∗
  .وجود یک بردار همجمعی: نتیجه
  . نتایج تحقیق: مأخذ
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88  4  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

  اساس آزمون حداکثر مقدار ویژه با متغیر وابسته درآمد مالیاتی حقیقی تعداد بردارهای همجمعی بر تعیین .7جدول

 احتمال  درصد95مقدار بحرانی  آماره حداکثر مقدار ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر

r = 0 r = 1 ∗∗ 35/22  80/17  01/0  

1=pr r = 2 63/4  22/11  53/0  

2r =p r = 3 03/0  13/4  89/0  

  .درصد 95 احتمالداری با امعن ∗∗
  .وجود یک بردار همجمعی: نتیجه
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

 آزمون روش 2 از آمده دست به جینتا است ممکن عمل در که باشد می یضرور نکته نیا انیب
 اوقات گاهی اثر آزمون کارلو مونت مطالعات اساس بر اما ،شدنبا کسان یاثر و ژهیو مقدار حداکثر

 از آمده دست به ییهمگرا یبردارها که است ذکر انیشا. است ژهیو مقدار حداکثر آزمون از تر یقو
 که نمود انتخاب یبردار دیبا بنابراین هستند، یآمار روابط تنها ژهیو مقدار حداکثر و اثر یها آزمون
  .باشد دارامعن آن بیضرا زین یآمار لحاظ از آن بر عالوه و داشته یتصاداق استدالل و هیتوج

 که آورد دست هب مختلف یها حالت در را مربوطه بردار شده برآورد ریمقاد ساسا بر توان یم
  .نوشت) 8 (جدول در ریز صورت هب را آن توان یم

  
  لیاتی حقیقیوابسته درآمد ما ریمتغ با مدت بلند یبردارها جینتا خالصه. 8جدول

 t-statآماره  بردارهای نرمال شده دوم t-statآماره  بردارهای نرمال شده اول متغیر

Log TAXR 1- - 1- - 

Log GDP 52/0 59/7∗∗ 11/0 33/0 

Log CPI 22/1- 13/3-∗∗ 61/3 77/4∗∗ 

 ∗∗78/4 62/0 - - ثابت

 - -5/13 - - روند
  .درصد 95 مالاحت با یدارامعن∗∗ 

  .ایج تحقیقنت: مأخذ
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 یابر) 1 (معادله. دردگ یم لیتحل نخست شده نرمال یبردارها) 8 (جدول به توجه با رو  نیا از
 :ردیگ یم قرار مطالعه مورد قیتحق یها هیفرض یبررس

  

)1(                                                             LogTAXR = 0.52LogGDP – 1.22LogCPI       
    t – stat:     (7.59)       (-3.13)  

  

)2(                                                                                       LogTAXR = 0.62T+0.11LogGDP +3  
   t – stat:       (0.33)             3.5 

  

  (GMM) افتهی میتعم یگشتاورها مدل برآورد. 8
 وجود شروط گشتاوری جهت  تنهااخالل نیست و ءیازی به مشخص بودن توزیع جزدر این روش ن

 در این روش نیز هرچند. های این روش است وجود فروض ساده از قابلیتباشد،  میتخمین مدل کافی 
 در تنهاهای تابلویی دینامیک  های داده با این حال تخمین مدل. وجود دارد ی و مشکالتها یتمحدود

های معادالت همزمان از نوع مدل  در این بخش با توجه به مدل . قابل اجرا استشروقالب این 
تغیرهای کالن اقتصادی به بررسی رابطه درآمدهای مالیاتی مشاغل با م )GMM(یافته  گشتاورهای تعمیم

برای بررسی برآورد کشش قیمتی درآمد مالیاتی مشاغل طبق الگوی برگس و استیسرد . شود پرداخته می
  :دهد  نشان می راGMMمدل  برآورد جینتا) 9 (جدول. شود یممدل زیر استفاده از 

  

)3( Log ( Tax)= B0 + B1 Log ( CPI ) + B2 Log ( RGDP ) +B3Log (RGDPt-j)+εi    
 

Tax =درآمد مالیاتی مشاغل در استان تهران  
RGDP =تولید ناخالص ملی استان تهران به قیمت ثابت  

CPI =ه استان تهرانکنند شاخص قیمت مصرف  
εi = جمله اختالل 

 RGDPt-j وقفه مالیاتی=
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  )GMM (افتهی میتعم یگشتاورها مدل برآورد .9 جدول

 الیاتی حقیقینرخ رشد درآمد م: متغیر وابسته
RTAXR 

 نرخ رشد درآمد مالیاتی اسمی: ستهمتغیر واب
RTAX متغیر 

 احتمال tآماره  ضریب احتمال tآماره  ضریب
-78/2 00/0 ∗∗∗70/6 64/23 ثابت  29/0-  77/0  

GDP Rate 42/0 97/1∗∗ 05/0 97/0  *** 56/3  00/0  
GDP Rate(-1) 38/0 17/1 25/0 56/0  ** 46/2  02/0  

CPI Rate 86/0- 18/2-** 04/0 01/1  ** 05/2  04/0  
DUM 74 32/0- 05/0- 96/0 21/9  27/1  21/0  
DUM 77 62/25- 49/3-*** 00/0 2/27-  ** 67/2-  01/0  

RTAX(-1) 02/0- 16/0- 88/0 04/0  33/0  74/0  

R2 46/0  22/0  

D-W 72/1  55/1  

J-stat 47/1  15/1  

Instrument rank 10 10 
14/0 آماره سارگان  10/0  

   .درصد 99 احتمال با یدارامعن .***
  .درصد 95 احتمال با یدارامعن. **

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 جدول بر اساس. ندارند یارتباط ها ماندهیباق با استفاده مورد یابزارها که دارد یم انیب سارگان آزمون صفر هیفرض
 زده نیتخم بیضرا تعداد و 10 معادل Instrument Rankو باشد یم47/1 دلمعا J-Stat آماره مقدار مدل در) 9(

 عیتوز X(P – K) توسط انسارگ آزمون. میکن ییشناسا را گانرسا آزمون میتوان یم رو   نیا از ،باشد یم 7 معادل شده
 افزار نرم کمک با رو  نیا از. باشد یم Instrument Rank تعداد p و است شده زده نیتخم بیضرا تعداد K که شده

Eviews احتمال مقدار) P-Value( سارگان آماره )X(1.43) = 0.14( 10/0 دوم مدل یبرا و است آمده دست هب 
 رو  نیا از شود، یم رفتهیپذ ها ماندهیباق با ابزارها ارتباط عدم بر یمبن صفر فرض درصد 95 احتمال با که آمده دست هب

 بر اتیمال راتییتغ از درصد 46 معادل R2 زانیم به توجه با .باشند  نشانگر اعتبار مدل برازش شده میآماره سارگان نیز
 یرهایمتغ شود یم داده حیتوض )CPI( کننده مصرف متیق شاخص و GDP ریمتغ توسط تهران استان در مشاغل
  .است شده استفاده یریخأت وابسته و یریخأت مستقل یرهایمتغ یابزار

 بیضر. باشد یم دارامعن و صددر 42/0 معادل GDP ریمتغ بیضر یقیحق یاتیمال درآمد وابسته ریمتغ با معادله در
 t زمان در یواقع یداخل ناخالص دیتول شیافزا که ست انیا نشانگر بوده و درصد 38/0 معادل و مثبت GDP ریمتغ وقفه با
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 یاتیمال درآمد وابسته ریمتغ با مدل در تورم نرخ بیضر شود یم t+1 زمان در یقیحق یاتیمال درآمد شیافزا به منجر
 1377 لسا یمجاز ریمتغ بیضر .است انتظار مطابق رهایمتغ عالمت. باشد یم دارامعن و) -86/0 (معادل و یمنف یقیحق

)DUM77( است داشته یاتیمال درآمد بر یمنف اثر 1377 سال در نفت یمنف شوک دهد یم نشان که باشد یم دارامعن .  
 مثبت t-1 و t زمان در GDP یداخل ناخالص دیتول بیضر ؛یاسم یاتیمال درآمد وابسته ریمتغ با معادله در

 یداخل ناخالص دیتول شتریب ریثأت نشانگر که است شتریب یقبل مدل به نسبت آن بیضر و باشد یم دارامعن و
  . باشد یم دارامعن و مثبت معادله نیا در تورم نرخ بیضر. باشد یم یواقع به نسبت یاسم یاتیمال درآمد بر یواقع

 

  تجزیه واریانس. 9
شناسایی عوامل .  گرفته است تجزیه واریانس متغیرهای الگو صورت با توجه به الگوی برآورد شدهبخشدر این 

 در مهم نکات از یکی ،دیگر عبارت هب. است برخوردار بسیاریمؤثر بر درآمد مالیاتی مشاغل از اهمیت 
 چه تأثیرگذار عوامل از هریک افتد می اتفاق یشوک که زمانی .است مفهوم این تحلیل و توضیح سیاستگذاری

تی مشاغل استان  مالیادرآمد انسیوار هیتجز خالصه) 10 (جدول د؟ان داشته نقش یاتیمال درآمد شیافزا در اندازه
مدت سهم تورم در تغییرات درآمد مالیاتی بیشتر است و در بلندمدت  مدت و میان در کوتاه. دهد تهران را نشان می

  .باشد یم شتریب یاسم و یقیحق یاتیمال درآمد راتییتغسهم تولید ناخالص داخلی در 
  

   واریانس درصدهیتجز جینتا خالصه .10جدول

 ریمتغ درآمد مالیاتی اسمی: متغیر وابسته درآمد مالیاتی حقیقی: متغیر وابسته
Log GDP Log CPI Log GDP Log CPI 

70/1 دوره 3 نیانگیم -مدت کوتاه  77/4  95/1  31/5  
46/3 دوره  6 نیانگیم -مدت انیم  51/7  81/3  83/6  

59/8 دوره 10 نیانگیم -بلندمدت  89/7  26/9  54/7  

 نتیجه

مدت سهم تورم در  مدت و میان در کوتاه
 مدت  بلند غییرات درآمد مالیاتی بیشتر و درت

سهم تولید ناخالص داخلی در تغییرات درآمد 
 . مالیاتی حقیقی بیشتر است

مدت سهم تورم در  مدت و میان هادر کوت
تغییرات درآمد مالیاتی اسمی بیشتر و در 

 ناخالص داخلی در بلندمدت سهم تولید
تغییرات درآمد مالیاتی اسمی بیشتر 

 . است
  .نتایج تحقیق: مأخذ
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   و ارائه پیشنهاداتیریگ جهینت. 10
 یچگونگ و تیحساس زانیم ابتدا موجود یتجرب مطالعات و ینظر یمبان به توجه با قیتحق نیا در

 نیا یبرا یاتیمال رآمدد یمتیق کشش ا یتهران استان در مشاغل بر اتیمال ستمیس العمل عکس
 در مشاغل بر اتیمال یاتیمال وقفه طول. شد بررسی )1357-1390( یها سال یط یدرآمد گروه
 تهران استان در تورم نرخ نیانگیم نکهیا به توجه با. باشد یم ماه 14 حدود یبررس مورد یها سال

 درصد 80 حدود اهم 14 از پس اتیمال واحد ک یحال ارزش نیبنابرا ،است درصد9/18 ساالنه
 نشان وهانسون یآزمون جینتا. داد خواهد دست از را خود ارزش درصد 20 حدود و باشد یم
 درآمد بر یدارامعن و مثبت ریثأت یقیحق نفت بدون یداخل ناخالص دیتول مدت، بلند در که دهد یم
 فرض با نیابرابن ،است برخوردار درصد 52/0 معادل کشش از و داشته تهران استان یقیحق یاتیمال

 یقیحق یاتیمال درآمد ابد یشیافزا یداخل ناخالص دیتول درصد ک یاگر طیشرا ریسا بودن ثابت
 وقفه مدت یبرا ریز لیدال گرفته صورت یها یبررس به توجه با. ابدی یم شیافزا درصد 52/0

  :گردد می عنوان مذکور
 یاتیمالی واحدها در محوله ادیز اریبس فیوظا و ها پرونده یباال اریبس حجم -
 یاتیمال بخش دری اتیمال مورانأم ادیز کمبود -
 عادالنه ریغ وی کافنای ایمزا و حقوق پرداخت و ناعادالنه انتصاباتدالیلی نظیر  بهی کاف زهیانگ فقدان -
   اتیمال عیسر وصول جهت بهی اتیمال امور ویی اجرا امور نیب الزمی ها یهماهنگ عدم -
 مـدت  کوتـاه  در مـشاغل  بـر  اتیـ مال مدآدر وقفه کاهش جهت ریز موارد جینتا نیا به توجه با
  :گردند می هیتوص

  )میمستق یها اتیمال قانون 100 ماده (یاتیمال اظهارنامه میتسل یبرا مقرر مهلت کاهش -
 یستان اتیمال ییاجرا یها ضمانت تیوتقو یستان اتیمال ندیفرا در امور یساز ساده و لیتسه -

 یها دستگاه تمام نمودن مکلف و یعموم جرم عنوان به اتیمال پرداخت از فرار یتلق قیطر از
  )اتیمال (یعموم حقوق یفایاست به ییاجرا

 از استفاده جهت میمستق یها اتیمال قانون )166( و )163( مواد ییاجرا دستورالعمل میتنظ -
  پرداخت شیپ و الحساب یعل زمیمکان
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 رساندن روز به و شفاف و کامل اطالعات به یدسترس منظور هب یاتیمال ستمیس نمودن زهیمکان -
  مشاغل اتیمال به یدگیرس کل اداره یاتیمال انیدؤم ثبت واحد اطالعات

 نمودن یمنطق و میمستق یها اتیمال قانون )167( ماده یاتیمال یبده طیتقس مدت کاهش -
  یاتیمال یمدهاآدر ارزش حفظ هدف با طیتقس روش
 عدم زمان آنها یابیرد و یحقوق و یقیحق اشخاص تمام ییشناسا یبرا یداقتصا کد جادیا -

  آن از فرار و ها اتیمال پرداخت
  یاتیمال دیجد مورانأم استخدام با یاتیمال یها پرونده یباال حجم دادن کاهش -
  ها اتیمال افتیدر ستمیس یسامانده یبرا اکار و مناسب یاطالعات ستمیس جادیا -
  تورم با رابطه در ریپذ انعطاف یها نرخ یبرقرار قیطر از یاتیمال یها وقفه یقانون ریغ ریخأت کاهش -
  ها اتیمال عیسر وصول جهت ابالغ از پس یها یریگیپ و یاتیمال اوراق ابالغ بخش جادیا -
 در عیتسر موجب که باشد یم یاتیمال یحسابرس انجام یاتیمال یها وقفه کاهش یبرا گرید راهکار -
  .گردد یم یمال یها گزارش یفیک سطح شیافزا و انیدؤم یاتیمال فرار از یریجلوگ ات،یمال وصول
 زمان مدت رساندن حداقلبه  منظور به میمستق یها اتیمال نیقوان نیتدو و اصالح و یبازنگر -

  اتیمال وصول و افتیدر
 یها تایمال قانون هیاصالح در که یاتیمال یها وقفه لیتطو کاهش گرید یراهکارها از -
 یها اظهارنامه تواند یم کشور یاتیمال امور سازمان که است نیا شده اشاره آن به زین میمستق
 شده نییتع یها شاخص و ارهایمع اساس بر را آنها از یتعداد و قبول یدگیرس بدون را شده ارائه
  .دهد قرار یدگیرس و انتخاب  موردنمونه طور هب ا یخود

 
  
  
  منابع
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 .امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
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 و هـا  فـصلنامه پـژوهش  ، "تیهـای قـانونی مالیـاتی و بـرآورد زیـان مالیـا          گیـری وقفـه    انـدازه "،  )1378 (مـد اح زمانی،
  . وزارت امور اقتصادی و دارایی،، معاونت امور اقتصادیهای اقتصادی سیاست
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