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پدیده فرار مالیاتی به دلیل اثلرات مخلر آن بلر اقتصلاد و فرآینلد توسلهه اقتصلاد هملواره یکلی از پربحل تلری
موضوعات در بی اقتصاددانان بوده است .صاحب نظران زیاد همواره در پی ارائه راه ح به منظور کاهش و محدود
کردن راهها فرار مالیاتی بودهاند .مهرفی سیستم مالیلات بلر ارزش افلزوده را ملیتلوان یل نقطله عطل در حلوزه
شفافساز اقتصاد و کاهش فرار مالیاتی دانست که اشاره به مقابلله بلا ایل پدیلده از طریل اصلح سلاتتار سیسلتم
مالیاتی دارد .در همی راستا ،در تحقی حاضر ،اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پدیده فرار مالیاتی مورد بح و بررسی
قرار گرفته است .بدی منظور ،فرضیه تحقی برا داده ها  28کشور عضو  OECDدر بازه سال ها  2002 - 2013با
استفاده از روش گشتاور تهمیمیافته مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج حاص از برآورد نشان میدهد که با گسترش
مالیات بر ارزش افزوده ،پدیده فرار مالیاتی نیز کاهش مییابد .همچنی ارزش افزوده بخش کشاورز اثر مثبت بر فرار
مالیاتی داشته است .در حالی که اثر نرخ تورم و حاکمیت قانون منفی هستند؛ بنابرای به منظلور مقابلله بلا پدیلده فلرار
مالیاتی ،توجه به عوام نهاد در کنار توجه به عوام اقتصاد نظیر ساتتار سیستم مالیاتی پیشنهاد میشود.
طبقهبند .C23, H25, H26 :JEL

واژگان کلید  :فرار مالیاتی ،مالیات بر ارزش افزوده ،روش گشتاور تهمیمیافته (.)GMM

* تاریخ دریافت1397/02/31 :

تاریخ پذیرش1398/03/25 :
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 .1مقدمه
توسهه اقتصاد در هر کشور از طری رشد فهاالن اقتصاد در سلطو مختلل

ازجملله تلانوار و

بنگاه حاص میشود .در ای راسلتا ،فهلاالن اقتصلاد بلا در اتتیلار داشلت امکانلاتی نظیلر سلرمایه
فیزیکی و انسانی دست به فهالیتها مختل

عوام درونی مهمتری عام موفقیت و کسب درآمد بیشتر بنگاهها محسو میشلود ،املا نبایلد از
نقش مهم دولتها در ایجاد فضا مناسب کسبوکار و فراهم کلردن زیرسلاتتهلا الزم غافل
شد .از ای رو دولتها برا انجام بهینه وظای

تود نیاز به منابع مالی دارنلد و یکلی از مهلمتلری

منابع درآمد دولتها مالیات است .از آنجایی که مالیات ی

هزینه برا عوامل اقتصلاد تلقلی

میشود ،برتی فهاالن با علم به روشها قلانونی و حتلی در برتلی ملوارد ،روشهلا غیرقلانونی
سهی در نپرداتت مالیات دارند که به ای عمل فلرار مالیلاتی اطلح ملیشلود (آریلا و همکلاران،
.)1383
هر نظام اقتصاد دانست که عواملی مانند نلو سیسلتم

پدیده فرار مالیاتی را باید جزء الینف

مالیاتی ،فرهنگ ،مذهب ،عوام اقتصاد  ،هزینه تمکی مالیاتی ،هنجارهلا اجتملاعی و  ...میلزان
گستردگی آن را در کشورها مختل

تهیی میکند (موسلو جهرملی و همکلاران.)29 :1388 ،

فرار مالیاتی صحت آمارها اقتصاد را مخدوش میکند ،درآمد مالیاتی دولت را کاهش میدهد
و در فرآیند رشد و توسهه اقتصاد اتحل ایجاد میکند .با توجه به همی اثرات منفی فرار مالیاتی،
دولتها همواره به دنبال ابدا روشهایی برا کاهش و محدود شدن آن بلودهانلد .مهرفلی سیسلتم
مالیات بر ارزش افزوده به دلی ویژگلی تلا

آنکله منجلر بله شلفافسلاز همله مراحل تولیلد

میشود ،با هدف کاهش سطح فرار مالیاتی صورت گرفته است؛ بنابرای در تحقی حاضر اثر اجلرا
و گستردهتر شدن نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اندازه فرار مالیاتی در کشورها منتخلب بررسلی
تواهد شد.
در ادامه ابتدا مبانی نظر و پیشینه پژوهش بررسلی تواهلد شلد و سلپا سلاتتار الگلو ملورد
استفاده مهرفی و برآوردها انجام تواهد شد و درنهایت نتایج و پیشنهادها ارائه میشود.
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 .2مفاهیم ،مبانی نظری ،مرور مطالعات تجربی
 .1-2اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی

میدهد؛ بنابرای برا ارائه ی

تهری

دقیل از فلرار مالیلاتی ابتلدا الزم اسلت تهریفلی از اقتصلاد

غیررسمی ارائه شود و سپا به فرار مالیاتی پرداتته شود .به طور کلی دو دیدگاه در ملورد اقتصلاد
غیررسللمی وجللود دارد (فلمینللگ و همکللاران .)389 :2000 ،1دیللدگاه اول اقتصللاد غیررسللمی را
هرگونه فهالیت اقتصاد که بخشی از نهادها رسمی اجتماعی نباشد ،تهری

میکند؛ اما دیلدگاه

دوم و متداول که اغلب مورد استفاده قرار میگیرد بیان میکند کله اقتصلاد غیررسلمی شلام همله
فهالیتهایی است که به هر دلیلی در حسا ها ملی ثبت نمیشود (اشنایدر .)3 :2002 ،2حال ای
فهالیتها تود به دو بخش فهالیتها قلانونی و غیرقلانونی تقسلیم ملیشلوند .فلرار مالیلاتی شلام
بخشی از فهالیتها قانونی حاضر در اقتصاد غیررسمی میشود .جلدول شلماره ( )1جایگلاه فلرار
مالیاتی در اقتصاد غیررسمی را نشان میدهد.
جدول  .1اجزای اقتصاد غیررسمی
فعالیت

فعالیتهای پولی

غیرقانونی

مبادله کاالهای غیرقانونی

قانونی

مأتذ :اندرسون ،هنری

درآمد گزارش نشده
(فرار مالیاتی)

تخفیف به مشتریان
(اجتناب مالیاتی)

فعالیتهای غیرپولی
تولید مواد مخدر برای مصرف شخصی
معامالت تهاتری
(فرار مالیاتی)

انجام کار برای خود
(اجتناب مالیاتی)

2012 ،3

با توجه به جدول بلاال ،فلرار مالیلاتی شلام بخشلی از فهالیلتهلا قلانونی اقتصلاد (پلولی و
غیرپولی) میشود که در حسا ها ملی گزارش نمیشوند .ای عدم گلزارش بله عوامل مختلفلی
وابسته است .برا مثال هندریکا و مایلز )2006( 4بیان میکنند که وجود نرخها باال مالیلاتی،

1. Flemning and et al
2. Schneider
3. Henrik Andersson
4. Hendricks and Myles
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احتمال فرار مالیاتی را افزایش میدهد ،همچنی وجود مجازاتها سنگی در ملورد کشل

فلرار

مالیاتی انگیزه فرار را کاهش میدهد .آندرو و همکاران )2011( 1نیلز تصلمیم افلراد مبنلی بلر فلرار
مالیاتی را وابسته به هزینهها مربوط به فهالیت در دو بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد ملیداننلد و
قوانی پیچیده منجر به افزایش هزینهها بخش رسمی اقتصاد میشلود (للویزا و همکلاران:2006 ،2
 .)124همچنی د سوتو به نق از مارکز ( )213-204 :1990در مطالهه تود بیان ملیکنلد کله 73
درصد از هزینهها بخش رسمی ناشی از وجود قوانی پیچیده و مبهم است .عام دیگر مربوط بله
سطح مجازات است .وجود جریمهها باال ،ریس

حضور در بخش غیررسمی را افلزایش داده و

فرار مالیاتی کمتر را نتیجه میدهد .عحوه بر ای  ،عدم بهرهمنلد کارکنلان بخلش غیررسلمی از
تدمات و امکانات دولتی ازجمله؛ حقو مالکیت ،دسترسی به آموزش ،سحمت و امنیت شلللی و
سیستم قضائی منجر به محدود شدن بخش غیررسمی و کاهش فرار مالیاتی میشلود (للویزا:1997 ،
 ،30آندرو و همکاران .)32-26 :2011 ،عام مهم دیگر وابستگی عوام اقتصاد به بخش مالی و
واسطهها مالی است که هر چله ایل وابسلتگی بیشلتر باشلد ،بخلش غیررسلمی محلدودتر شلده و
درنتیجه فلرار کلاهش ملی یابلد (گلوردن و للی .)21-20 :2009 ،3همچنلی از آنجلایی کله بخلش
غیررسللمی امکللان اسللتفاده از واسللطههللا مللالی ماننللد بان ل

را نللدارد ،وجللود تللورم بللاال ارزش

داراییها نقد را کاهش داده و درنتیجه انگیلزه افلراد بلرا حضلور در بخلش غیررسلمی کلاهش
مییابد (گوردن و لی .)21 :2009 ،عحوه بر ای  ،برتی عوام غیراقتصلاد نیلز بایلد ملورد توجله
قرار گیرند .برا مثال فر و تورگلر )2007( 4و دل آنو )2009( 5در مطالهه تلود بلا ورود اتلح
مالیاتی به الگو ،اشاره میکنند که اگلر افلراد پلی ببرنلد فلرار یل

کلار غیراتحقلی اسلت ،بخلش

1. Andrews et al
2. Loayza et al
3. Gordon and Li
4. Frey and Torgler
5. Dell Anno
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غیررسمی محدود میشود و انگیزه فرار کاهش مییابد .عامل مهلم دیگلر نلرخ مالیلات اسلت .در
مورد اثرگذار مالیات بر تصمیم افراد برا فلرار مالیلاتی اجملا نظلر در بلی اقتصلاددانان وجلود
ندارد .برتی مالیاتها را ی

هزینه برا عوام اقتصاد دانسته و مهتقدند که مالیلات بلاال انگیلزه

هزینها مستقیم که انگیزه فرار را افلزایش ملیدهلد و اثلر درآملد غیرمسلتقیم کله بیلان ملیکنلد
درآمدها مالیاتی منجر به توسهه محیطها نهاد توسط دوللت شلده و درمجملو هزینله بخلش
رسمی را کاهش داده و تمکی مالیاتی را به دنبال دارد .اثر دوم مربوط به پیچیدگی سیستم مالیلاتی
است؛ به عبارت دیگر ،ی

سیستم مالیاتی گسترده با ی

ساتتار سازمانیافته منجر به کاهش فرار

مالیاتی میشود .حال با توجه به اهمیت سیستمها مالیاتی و با توجه به ویژگیها منحصر بله فلرد
سیستم مالیات بر ارزش افزوده ،در ادامه به مهرفی ای سیستم مالیاتی پرداتته و سازوکار چگونگی
اثرگذار آن بر فرار مالیاتی اشاره تواهد شد.
 .2-2مالیات بر ارزش افزوده و کانال اثرگذاری آن بر فرار مالیاتی
در بی انوا مالیاتها ،مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ی

سیستم مالیلاتی جدیلد بله منظلور رفلع

اتتحالت مالیات سنتی و به منظور افزایش درآمد دولتها مهرفلی شلده اسلت (شهسلوار تجسلته،
عیسی و جهفر  ،پریوش .)71 :1387 ،جذابیت ای سیستم مالیاتی به قدر باال بوده که هلماکنلون
بهد از گذشت حدوداً نیم قرن از مهرفی آن در اکثر کشورها جهان اجرا شده به طور که گفتله
میشود مالیات بلر ارزش افلزوده یل

منبلع درآملد حیلاتی بلرا کشلورها  OECDمحسلو

م لیشللود و ای ل کشللورها حللدوداً  %32از درآمللدها تللود را از محل مالیللات بللر ارزش افللزوده
جمعآور میکنند (لی و همکلاران .)2013 ،2مالیلات بلر ارزش افلزوده را ملیتلوان بله سله روش
تولید  ،درآمد و مصرفی اتذ کرد و برا محاسبه آن از دو اص مبدأ و مقصد استفاده میشود.

1. Friedman and et al
2. Lee and et al
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در اص مبدأ مالیات بر همه کاالها و تدماتی که در کشور تولید میشوند وضع میشود و در اص
مقصد مالیات بلر ارزش افلزوده همله کاالهلا و تلدماتی کله در کشلور مصلرف ملیشلوند ،وضلع
میشود .اقتصاددانان در بیان مزایا ای سیستم مالیاتی دالی متهدد را بر میشمارند ازجمله:
-

ی

-

از طری تهدی نرخها مالیات بر درآمد موجب کلاهش فشلار مالیلاتی بلر بخلش تولیلد و

منبع پایدار و دائمی برا تأمی مخارج دولت است؛

سرمایهگذار میشود؛
-

منجر به افزایش کارایی نظلام مالیلاتی از طریل کلاهش هزینله و زملان وصلول درآملدها
مالیاتی میشود؛

-

منجر به کاهش حجم اقتصاد غیررسمی از طری مشخص کردن حجم فهالیت کلیله مشلاغ
و مؤسسات میشود.
یکی از مهمتری ویژگیها سیسلتم مالیلات بلر ارزش افلزوده کله اغللب ملورد توجله قلرار

میگیرد مربوط به شفافساز کلیه فهالیتها اقتصاد و مراح تولید است که منجر به محلدود
شدن فرار مالیاتی میشود ،در حالی که دیگر سیستمها مالیاتی ماننلد مالیلات بلر فلروش از چنلی
مزیتی برتوردار نیستند (سمراد و بارتنکووا .)419 :2016 ،1جدول شماره ( )2تفاوت سیستم مالیات
بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش را نشان میدهد.
جدول  .2تفاوت مالیات بر فروش و مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر فروش

مالیات بر ارزش

()%10

افزوده ()%10
600

مراحل تولید

قیمت فروش

ارزش افزوده

استخراج سنگ آهن

6000

6000

-

تولید فوالد

18000

12000

-

1200

تولید اتومبیل

27000

9000

2700

900

جمع کل

27000

27000

2700

2700

منبع :بنیاد مالیات ،سمینار اصح سیستم مالیاتی ،واشنگت 2017 ،
1. Semerad and Bartunkova
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با توجه به جدول ( )2در سیستم مالیات بر فروش صرفاً از آتلری مرحلله تولیلد کلاال مالیلات
اتذ میشود اما در مالیات بر ارزش افزوده از تمام مراح تولید ،مالیلات بله تناسلب ارزش افلزوده
ایجاد شده اتذ میشود و ای در حالی است که درآمد ک مالیاتی برابر با حالت مالیات بر فلروش
مالیات هستند .الزام فهاالن اقتصاد به ارائه گزارش عملکرد تلود منجلر بله شلفافسلاز مراحل
تولید شده ،درنتیجه اقتصاد غیررسمی محدود میشود و به تبع آن فرار مالیاتی کاهش مییابد ملانو

1

( .)2005کی و اسمیت )2006( 2در مطالهه تود اثر محدودکننلدگی مالیلات بلر ارزش افلزوده بلر
فللرار مالیللاتی را ناشلی از دو ویژگللی تللود اظهللار و تودتصللحیحکننللدگی ایل سیسللتم مالیللاتی
میدانند ،چراکه ویژگی توداظهار افراد را ملزم به ارائه گزارشها فروش و هزینله و پرداتلت
مالیات میکند و اگر افراد از ای کار اجتنا ورزند ،ویژگی تودتصحیحکنندگی بیان میکند که
فرار مالیاتی در مرحله بهد تولید کش

تواهد شد .حال توجه به برتی نکات به منظلور افلزایش

کارایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده و محدود کردن راههلا فلرار مالیلاتی حلائز اهمیلت اسلت.
نکته اول عدم وجود نرخها چندگانه است .وجود نرخها چندگانه درتواسلتهلا افلراد بلرا
پرداتت مالیات با نرخ کمتر را افزایش داده و هزینهها تمکی را افزایش میدهد .برا مثال اقا و
هللاقتون )1996( 3در مطالهلله تللود بللا بررسلی سیسللتم مالیللاتی کشللور سللوئد نتیجلله ملیگیرنللد کلله
جایگزینی سیستم ت

نرتی به جا سیستم چند نرتی ،هزینههلا تمکلی تلا  30درصلد کلاهش

مییابد .نکته دوم نرخ مالیات است .بدیهی است که نرخ باال مالیات ،انگیلزه فلرار را نیلز تقویلت
میکند .عام سوم مربوط به مهافیتها است .وجود مهافیتها گسترده کارایی سیستم مالیلات بلر
ارزش افزوده را کاهش داده و انگیزه افلراد بلرا اسلتفاده از ایل مهافیلتهلا را افلزایش ملیدهلد.
همچنی تهیی ی

حد آستانه پایی منجر به الزام فهاالن اقتصاد برا ثبت نام به منظلور پرداتلت

1. Manu
2. Keen and Smith
3. Agha and Haughton
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مالیات میشود .نکته دیگر فواص زمانی پرداتت مالیات است .فواص زمانی کوتلاهتلر ،منجلر بله
فرار مالیاتی کمتر میشود (کی و اسمیت .)12 :2006 ،برا مثال در ی

حالت حد  ،وقتلی کله

مبلغ مالیات بهد از هر عم فروش بهصورت آنحی به حسا اداره مالیات واریز شود فرار مالیلاتی
مثال وجود ی

دولت کاراتر ،فساد کمتر به همراه کیفیت قوانی باال ،انگیزه عاملی اقتصاد برا

فرار مالیاتی را کاهش میدهد.
بنابرای در تحقی حاضر اثر مالیات بر ارزش افزوده و گسترش دامنله و حیطله اجرایلی آن بلر
اندازه فرار مالیاتی بررسی تواهد شد.
 .3-2مروری بر مطالعات پیشین
موسو و همکاران ( )1388در مطالهله تلود بلا بررسلی یل

الگلو نظلر بیلان ملیکننلد کله در

سیستمها مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده چنانچه احتمال رسیدگی به پروندهها و نلرخ جریملههلا
افزایش یابد ،تمکی مالیاتی افزایش یافته و فرار مالیاتی را کاهش میدهد.
فارابی ( )1390در مطالهه تود بیان میکند که ماهیت تلودکنترلی و گسلتردگی پایله مالیلاتی
در سیستم مالیات بر ارزش افزوده کمتری حجم از فرار مالیاتی را نتیجه میدهد .او همچنلی روش
اعتبار را در بی روشها مختل

اجرا مالیات بر ارزش افزوده کلاراتری روش در پیشلگیر

از فرار مالیاتی مهرفی میکند.
بابائی و جهانگیر ( )1395در تحقی تود با اشاره به لزوم بهبود زیرساتتها مالیاتگیر
بیان میکنند که سازوکار تودکنترلی مالیات بر ارزش افزوده زمینه فرار مالیاتی را کاهش میدهد.
راجر و همکاران ( )1997در مطالهه تود با بررسی دو نو مالیات (مالیات بلر ارزش افلزوده و
مالیات بر درآمد) در کشور دانمارک بیان میکنند که ای دو نو مالیات ،پیامدها یکسانی داشته
و بررسیها نشان میدهد که اجرا آنها اندازه فرار مالیلاتی را کلاهش ملیدهلد .همچنلی کشلور
دانمارک میتواند با گسترش سیستم مالیات بر ارزش افزوده ،هزینلههلا ناشلی از فلرار مالیلاتی را
کاهش دهد.
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کلللی و اسلللمیت ( )2006در مطالهللله تلللود بلللا بررسلللی دو ویژگلللی تلللوداظهلللار و
تودتصحیحکنندگی مالیات بر ارزش افزوده به ای نتیجه ملیرسلند کله درمجملو ایل دو عامل
انگیزهها افراد مبنی بر فرار مالیاتی را کاهش میدهند.
تجارت جهانی بیان میکنند که مهرفی مالیات بر ارزش افزوده در ای کشورها منجر افلزایش قابل
توجه درآمدها دولت شده است.
اندرسون ( )2012در مطالهه تود اثر اجرا سیسلتم مالیلات بلر ارزش افلزوده بلر انلدازه فلرار
مالیاتی را مورد بررسی قرار میدهد .ایشلان بله منظلور آزملون فرضلیه ،بلا اسلتفاده از یل

الگلو

دادهها تابلویی ،دادهها  30کشور آفریقایی در بازه زملانی  1996-2008را ملورد بررسلی قلرار
داده و با ورود مالیات بر ارزش افزوده بهصورت متلیر دائمی به الگو ،نتیجه میگیرد کله اثلر منفلی
مبنی بر کاهش فرار مالیاتی در اثر اجرا سیستم مالیات بر ارزش افزوده ،مشاهده نمیشود.
جایا کومار ( )2012با مطالهه اثر سیستم مالیات بر ارزش افزوده در  21ایاللت کشلور هنلد ،بلا
استفاده از دو سر داده رسمی و نظرسنجی ،نتیجه میگیرد که اجرا ای سیستم مالیاتی ،شلفافیت
را افزایش داده و در کاهش حجم فرار مالیاتی مؤثر بوده است.

 .3تصریح و برآورد الگو
 1-3معرفی متغیرها
در تحقی حاضر با توجه به اینکله دادههلا بلهصلورت دادههلا تلابلویی بلوده و همچنلی بلا ملرور
مطالهات انجام شده قبلی ،به منظور بررسی اثر درآمد حاصل از مالیلات بلر ارزش افلزوده بلر فلرار
مالیاتی ،الگو کلی زیر استفاده میشود:
TEVAit = α0 + α1 TEVAi t-1 + α2 VATit + α3 Xi t + uit

که در آن  TEVAاندازه فرار مالیاتی کشور  iدر زمان  tرا نشان میدهد و بهصورت درصلد
از تولید ناتالص داتلی است VAT .نیز درآمد حاص از مالیات بر ارزش افزوده کشور  iدر زمان
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 tرا نشان میدهد .بر اساس مبانی نظر انتظار میرود که با افزایش درآمد مالیات بر ارزش افلزوده
اندازه فرار مالیاتی کاهش یابد X .نیز بردار متلیرها کنترل است .متلیرها کنترلی ملورد اسلتفاده
در الگو نیز بر اساس مبانی نظر و مطالهات پیشی و همچنی اطحعات در دسلترس شلام  :تلورم،
به دلی افزایش هزینهها فهاالن بخش غیررسمی اقتصاد ،فرار مالیاتی را محدود میکنلد (گلوردن
و لی .)22 :2009 ،شاتصها نهاد نظیر حاکمیت قانون نیز در کاهش انگیزه فرار مالیلاتی ملؤثر
اسللت .همچن لی بخللش کشللاورز بللزر تللر و گسللتردهتللر فللرار مالیللاتی بیشللتر را بلله دنبللال دارد
(ریچاردسون .)37 :2006 ،1عحوه بر ای نرخ باال مالیاتی انگیزه تمکی مالیاتی را کاهش میدهد
و درنتیجه فرار بیشتر را به دنبال دارد .دادهها مورد استفاده از و سایت بان

جهلانی و دادههلا

مربوط به فرار مالیاتی از مطالهه اشنایدر و بوئ  )2012( 2و اشنایدر )2017( 3استفاده شده است.
از آنجایی که در الگو تحقی  ،متلیر وابسته بهصورت با وقفله در سلمت راسلت مهادلله وجلود
دارد ،با ی

الگو داده تابلویی پویا مواجه هستیم .درواقع فرم کلی ی

الگو پویا در دادههلا

تابلویی را میتوان بهصورت زیر نوشت:
Yit = αYi t-1 + βXit + µi + εit

که در آن  Yمتلیر وابسته و  Xبردار متلیرها کنترل بوده و  µعام تطا مربوط به مقلاطع و
 εitعام تطا مقطع  iام در زمان  tاست.
زمانی که در الگو دادهها تابلویی متلیر وابسته با وقفه در سمت راست قلرار ملیگیلرد دیگلر
برآوردگرها

روش  OLSسازگار نیسلت و بایلد از روشهلایی نظیلر بلرآورد دومرحللها 2SLS

اندرسون و هسیائو 4یا گشتاورها تهمیم یافته )GMM( 1استفاده کنیم .از طرفلی بلر اسلاس مطالهله
1. Richardson
2. Schneider and Buehn

 .3در ای مطالهات حجم فرار مالیاتی با استفاده از روش «شاتصها چندگانه ،عل چندگانه» محاسبه شده است.
)4 Anderson and Hsiao(1981
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ماتیللاس و سیوسللتره ،)2005( 2بللرآورد  2SLSممک ل اسللت بلله دلیل مشللک در انتخللا ابزارهللا
واریاناها بزر

برا ضرایب به دست دهد و برآوردها از لحاظ آمار مهنادار نباشند.

بنابرای در تحقیل حاضلر بلرا بلرآورد الگلو از روش  GMMاسلتفاده تلواهیم کلرد .بلرا
آزمون سارگان که صحت و مهتبر بودن متلیرها ابلزار بلهکلاررفتله را نشلان ملیدهلد و آزملون
همبستگی پسماندها مرتبه اول ( )AR1و مرتبه دوم ( )AR2کله اعتبلار متلیرهلا ابلزار را نشلان
میدهد (محمد و نلدیر )11 :1390 ،؛ بله عبلارت دیگلر هرگلاه در تخملی  ،GMMهمبسلتگی
سریالی مرتبه اول ( )AR1وجود داشته باشد و فرض وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم ) (AR2رد
شود ،ابزارها بهکار رفته در الگو اعتبار الزم را دارند.
 .2-3برآورد الگو
به منظور برآورد الگو از دادهها  28کشور در بازه  2002 -2013استفاده شده است .همچنی همه
کشورها مورد بررسی عضو  OECDهستند .عحوه بر ایل  ،ایل فرضلیه کله گسلترش مالیلات بلر
ارزش افزوده اثر منفی بر اندازه فرار مالیاتی دارد ،مورد آزمون قرار تواهد گرفت .قبل از بلرآورد
الگو ،به منظور جلوگیر از برآورد ی

رگرسیون کاذ  ،الزم است تا مانلایی متلیرهلا بلهکلار

رفته در الگو بررسی شود.

1 Generalized Method of Moment
2 Matyas and Sevestre
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جدول  .3نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها

LLC

سطح
معناداری

مالیاتی

ارزش افزوده

اقتصاد

قانون

بخش
کشاورزی

مالیات

0.0002

0.0000

0.0032

0.0000

0.0000

0.0000

0.0004

)I(0

)I(0

)I(0

)I(0

)I(0

)I(0

)I(0

مأتذ :یافتهها پژوهش

نتایج آزمون مانایی با استفاده از آماره لوی لی و چو در جدول باال نشان میدهد کله متلیرهلا
همگی در سطح مهنادار بوده و ای نتیجه منجر به عدم تخمی ی

الگو کاذ میشود و به عبارت

دیگر ،نتایج حاص از برآورد الگو از اعتبار کافی برتوردار تواهند بود.
نتایج حاص از برآورد الگو که نشان دهنده عدم رد فرضیه تحقی است در جلدول زیلر نشلان
داده شده است.
جدول  .4نتایج حاصل از برآورد الگو با روش GMM
درآمد
متغیرها

وقفه فرار

مالیات بر

مالیاتی

ارزش

ارزش افزوده
تورم

کشاورزی

افزوده
فرار
مالیاتی

0.345
()0.000

آماره J

E- -7.90
12
()0.000

بخش

-0.026
()0.000

0.207
()0.000

نرخ

حاکمیت

نرخ رشد

مالیات

قانون

اقتصاد

0.010
()0.010

-0.298
()0.007

0.011
()0.000

26.52
()0.187

مأتذ :یافتهها پژوهش

با توجه به نتایج نشان داده شده در جدول شماره ( )3میتوان گفت که فرضیه تحقی مبنلی بلر
کاهش حجم فرار مالیاتی در اثر گسترش دامنه نظام مالیات بر ارزش افزوده تأیید ملیشلود و یلا بله
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آماره

فرار

مالیات بر

تورم

نرخ رشد

حاکمیت

ارزش افزوده

نرخ
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عبارت بهتر رد نمیشود؛ بنابرای میتوان انتظلار داشلت تلا بلا گسلترش ایل سیسلتم مالیلاتی ،فلرار
مالیاتی کاهش یابد .ای نتیجه ،مطاب با آن چیز است که در بخش مبانی نظر نیز به آن پرداتته
شد؛ به عبارت دیگر ،با پیادهساز و گسترش نظام مالیات بر ارزش افزوده ،از آنجایی که منجر بله
مالیاتی در اقتصاد کاهش یابد .عحوه بر ای  ،ای نتیجه مطاب با مطالهات پیشی بوده که بیانگر ی
رابطه منفی بی مالیات بر ارزش افزوده و فرار مالیاتی بودند .از طرفی وقفه متلیر فرار مالیاتی نیز اثر
مثبت را نشان میدهد که بیانگر تأثیرپذیر ای متلیر از مقدار سال قب تود اسلت .اثلر نلرخ تلورم
نیز مطاب با مبانی نظر بوده و نشان از اثرگلذر منفلی آن بلر فلرار مالیلاتی دارد (گلوردن و للی،
 .)22 :2009بهعحوه ،شاتص حاکمیت قانون نیز اثر منفی بر فرار مالیاتی را نشان میدهد که مطاب
با مبانی نظر است (انسلت .)233 :2010 ،همچنلی بلرآورد الگلو بیلانگر رابطله مثبلت بلی ارزش
افللزوده بخللش کشللاورز و فللرار مالیللاتی اسللت و ای ل نتیجلله نیللز مطللاب بللا مبللانی نظللر اسللت
(ریچاردسون .)37 :2006 ،همچنی ضریب مربوط بله نلرخ مالیلات نیلز نشلان ملیدهلد بلا افلزایش
نرخها مالیاتی انگیزه فرار مالیاتی نیز تقویت میشود .نکته قاب ذکر اینکه اثر نرخ رشد اقتصلاد
بر فرار مالیاتی مثبت بوده که حمایت نظر ندارد .آماره  Jنیز مهتبر بودن متلیرها ابلزار الگلو را
تأیید می کند .همچنی نتایج حاص از آزمون آرالنو باند نیز وجود همبستگی سلریالی در جملحت
تطا را تأیید نمیکند.

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها
در مطالهه حاضر اثر گسترش دامنه و حیطه سیستم مالیات بر ارزش افلزوده بلر انلدازه فلرار مالیلاتی
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاص از تخمی الگو نشاندهنده اثر منفی مالیات بر ارزش افلزوده
بر فرار مالیاتی است؛ به عبارت دیگر میتوان انتظار داشلت تلا بلا گسلترش ایل سیسلتم مالیلاتی در
اقتصاد کشورها پدیده فرار مالیاتی نیز محدودتر شود .همچنی شاتص نهاد بهکلاررفتله در الگلو
نیز اثرگذار منفی بر فرار مالیلاتی را نشلان ملیدهلد؛ بله عبلارت دیگلر ،توجله بله عوامل نهلاد
تأثیرگذار بر فرار مالیاتی در کنار توجه به عوام اقتصاد مؤثر بر فرار مالیلاتی ملیتوانلد در بهبلود
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اثرگذار سیستم مالیات بر ارزش افزوده ملؤثر باشلد .در ایل صلورت ،یهنلی بلا افلزایش کلارایی
سیستم مالیات بر ارزش افزوده ،درآملد مالیلاتی دوللتهلا بلاثبلاتتلر شلده و اجلرا دقیل و بهتلر
برنامهها توسهها امکانپذیرتر تواهد شد .اهمیت ایل موضلو در کشلورها در حلال توسلهه
نکته قاب ذکر اینکه با توجه به گسترده بودن عوام اثرگذار بر فرار مالیاتی ،پیشنهاد ملیشلود
تا در مطالهات بهد اثر دیگر متلیرها اقتصاد و غیراقتصاد مؤثر بر فرار مالیاتی ملورد بررسلی
قرار گیرد.
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