
 

 
 

 

 

بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران با تأکید بر شناوری و کشش 
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 zahra_mohamadi2012@yahoo.comکارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ایالم، 
 

 چکیده 
و   هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران به وسیله دو شاخص شناوری 

های درآمد مالیاتی و پایه مالیاتی مربوط  کشش مالیاتی است. بدین منظور با بکارگیری داده
مالیات انواع  غیربه  و  مستقیم  دوره  های  طی  با  1359-1393مستقیم  شناوری  ابتدا  در   ،

مدل   از  الگوی    ARDLاستفاده  برای    ECMو  جانشین  متغیر  لحاظ  با  برآورد شد، سپس 
غیر مدل  یک  از  استفاده  با  و  مالیاتی  در  سیاست  شد.  زده  تخمین  مالیاتی  کشش  خطی 

سی شد. نتایج  های شناوری به تورم و رکود و رونق اقتصادی بررنهایت، حساسیت تخمین 
ها تقریباً برابر هستند. اما در  دهد که در بلندمدت شناوری و کشش انواع مالیاتنشان می

های مالیاتی اتخاذ شده نقش  مدت کشش باالتر از شناوری است. بر این اساس سیاستکوتاه
از  ناشی  تنها  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  و  نداشته،  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  در    چندانی 

می نشان  نتایج  همچنین  است.  مالیاتی  پایه  کوتاهرشد  در  تنها  تورم  مقادیر  دهد  بر  مدت 
اثر داشته، و شناوری بلند از تغییرات تورم است. بهشناوری  های  عالوه مالیاتمدت مستقل 

انعطافمستقیم نسبت به دوره بر کاالها و  های رکود و رونق  مالیات  و صرفاً  پذیری ندارند، 
 رای رفتار موافق با دوره رکود و رونق است. خدمات دا

 کارایی، کشش و شناوری، نظام مالیاتی ایران، تورم، رکود و رونق اقتصادی :های کلیدیواژه
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نامه کارشناسی ارشد زهرا محمدی احمدآبادی بهه راهنمهایی دکتهر بهاقر درویشهی، در این مقاله برگرفته از پایان  1

 باشد.انسانی دانشگاه ایالم میدانشکده علوم  
 نویسنده مسئول مکاتبات 

 1-26صفحات    /1399  تابستان  /2شماره    /هفتمهای کاربردی اقتصاد/ سال  فصلنامه نظریه

 10/02/98تاریخ پذیرش:         18/09/97تاریخ دریافت:  

mailto:zahra_mohamadi2012@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 ... بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران با تأکید بر شناوری و کشش                               2  

 مقدمه -1
زیر راهبردی،  بحث  یک  عنوان  به  در  مالیات  محوری  و  اساسی  نقش  که  پویا  و  بنایی 

برنامه توسعهتحقق  کشورهای  اکثر  در  دارد،  توسعهای  مهمهای  مالی  یافته  منبع  ترین 

سیاست  جهت  اقتصادی  ابزارهای  کاراترین  از  یکی  و  عمومی  درآمدهای  تأمین  -برای 

 رود. های مالی و هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کالن اقتصادی به شمار میگذاری

مالیات اقتصاددانان الزمه  تداوم  به عقیده  و  اهداف کالن  به  برای دستیابی  ستانی مؤثر، 

)عربفعالیت است  کارآمد  و  مطلوب  مالیاتی  نظام  یک  وجود  دولت،  گلهای  -مازار، 

باقری  و  مهم1390،  1محمدی  از  مشخصه(.  توانایی  ترین  کارا،  مالیاتی  نظام  یک  های 

تی( است، به عبارت  پاسخدهی مطلوب آن به افزایش در تولید ناخالص داخلی )پایه مالیا

از جنبه افزایش در درآمددیگر یکی  آن  مالیاتی آن است که در  نظام  های  های کارایی 

)پایه   داخلی  ناخالص  تولید  در  افزایش  از  باالتر  سرعتی  با  و  بیشتر  میزانی  به  مالیاتی 

مالیاتی  به وسیله دو مفهوم کشش  این پاسخگویی  باشد.  مالیاتی   2مالیاتی(    3و شناوری 

بل بررسی است. در واقع کشش و شناوری مالیاتی دو شاخص مهم برای بررسی کارایی  قا

 باشند.های مالیاتی مینظام مالیاتی از نظر تأمین مناسب درآمد

عنوان   به  که  را  مالیاتی  پایه  در  تغییر  دلیل  به  مالیاتی  درآمد  در  تغییر  مالیاتی  کشش 

کند. اما شناوری مالیاتی تغییر  گیری میشود، اندازهتغییرات »خودکار« نیز شناخته می

نرخ در  تغییر  دلیل  به  و همچنین  مالیاتی  پایه  در  تغییر  دلیل  به  مالیاتی  درآمد  ها،  در 

شناخته   نیز  »اختیاری«  تغییرات  عنوان  به  که  را  مالیاتی  مدیریت  کارایی  یا  و  قوانین، 

اندازهمی میشوند،  دیگر  (.  2001،  4)مکرم کند  گیری  عبارت  تأثیر  به  هم  شناوری 

-های مالیاتی را نشان میتغییرات پایه مالیاتی ناشی از رشد اقتصادی و هم اثر سیاست 

را   اقتصادی  از رشد  ناشی  مالیاتی  پایه  تغییرات  تأثیر  در کشش صرفاً  حالیکه  دهد، در 

 داریم. 

آیا درآمدهای آتی  اینکه  ارزیابی    این تفاوت بین کشش و شناوری مالیاتی در تحلیل و 

برای برآوردن نیازهای مالی دولت، بدون تغییر در نرخ یا پایه مالیاتی موجود، کافی است  

 
1 Arabmazar, GolMohammadi and Bagheri (2012) 
2 Tax Elasticity 
3 Tax Buoyancy 
4 Mukarram 
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می مفید  بسیار  خیر  )تیمسینا یا  شناوری  2007،  1باشد  بررسی  خاص،  طور  به  در  (. 

های مالیاتی در سنوات گذشته، تعیین آنچه نیازمند  تشخیص نقاط ضعف و قوت سیستم

مقامات   توسط  بهبود  و  کنونی  اصالح  مالیاتی  در سیستم  آنچه  اجرای  و  است،  مالیاتی 

 شود.مطلوب و اثربخش است، مفید و مؤثر واقع می

کنندگی خودکار درآمدهای  از طرف دیگر، ارزیابی و برآورد کشش مالیاتی، نقش تعدیل

می نشان  را  اینمالیاتی  از  و  سیاستدهد،  طراحی  برای  برنامهرو  و  مالی  ریزی  های 

نوروزیهای  بودجه  و  )مداح  است  اهمیت  حائز  بسیار  کلی  (.  1395،  2عمومی  طور  به 

ویژگی و  ترکیب  و تحلیل  پایهتجزیه  و  از شاخص  های درآمدها  استفاده  با  مالیاتی  های 

می کمک  سیاستگذاران  به  سیستمکشش،  تا  رشد  کند  به  که  را  بهتری  مالیاتی  های 

 (.2005، 3ترند، طراحی نمایند )کویودرآمد حساس

یا   برابر  مالیاتی  کشش  و  شناوری  که  است  این  مالیاتی  سیستم  یک  مطلوب  ویژگی 

می تضمین  شناوری  بودن  واحد  از  باالتر  باشند.  واحد  از  به  بزرگتر  نیاز  بدون  که  کند 

سیاست در  مکرر  اختیاری  با  تغییرات  همگام  مالیاتی  درآمد  رشد  سرعت  مالیاتی،  های 

حفظ   مالیاتی  پایه  رشد  )ماندال سرعت  مقدار  2015،  4شود  بودن  واحد  از  باالتر  و   ،)

شود، که این  کشش، منجر به افزایش مخارج مخصوصاً مخارج در حوزه توسعه کشور می

های مالیاتی و بدون نیاز به تصمیمات سیاستی خاص حاصل  مخارج تنها از محل درآمد

 اند.شده

این هدف  راستا،  این  م   در  نظام  کارایی  بررسی  دو  مطالعه  بکارگیری  با  کشور  الیاتی 

شاخص شناوری و کشش مالیاتی است، که در این زمینه چند سؤال مهم مطرح است:  

مالیات اجزای  نیز  و  کل  مالیاتی  درآمد  برای  مالیاتی  کشش  و  شناوری  های  میزان 

غیر و  کوتاهمستقیم  در  ایران،  مالیاتی  نظام  در  بلندمستقیم  و  است؟  مدت  چقدر  مدت 

مق بر  در  تورم  مالیاتی  آیا شناوری  داشت؟  تأثیری خواهد  مالیاتی چه  طی  دار شناوری 

 کند؟ ، تغییر میهای رکود و رونق اقتصادی دوره

 
1 Timsina 
2 Maddah and Norouzi (2016) 
3 Kuyoh 
4 Mandela 
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جهت پاسخ به سؤاالت مذکور، مقاله به صورت زیر سازمان یافته است: بخش بعدی به  

می  نظری  در  مبانی  داشت؛  خواهیم  موضوع  ادبیات  بر  مروری  سوم  بخش  در  پردازد؛ 

ها و تحلیل  شود؛ بخش پنجم به تخمین مدلشناسی تحقیق ارائه میخش چهارم روشب

 شود. های سیاستی ارائه میگیری و توصیهنتایج اختصاص دارد؛ و در پایان نیز نتیجه

 مبانی نظری  -2
به عقیده اقتصاددانان، حصول مؤثر درآمد مالیاتی به منظور تحقق اهداف کالن در گرو  

مالیاتی کارآمد است   باقری،  مازار، گل)عرباستقرار یک سیستم  و  ه  ب(.  1390محمدی 

  ایجاد یک نظام مالیاتی کارا و   هایی را در جهت منظور تعیین اینکه آیا یک کشور تالش

طول یک دوره، انجام داده است یا خیر، باید عملکرد مالیاتی    افزایش درآمد مالیاتی در

)پایه مالیاتی(    GDPدر معنای پویای آن؛ که میزان حساسیت سیستم مالیاتی نسبت به  

در مالیه عمومی، دو معیار مهم که برای  .  ررسی قرار گیردد بکند، مورگیری میرا اندازه

مورد    های مالیاتیتأمین مناسب درآمد  فیت ارزیابی کارایی هر سیستم مالیاتی از نظر ظر

می قرار  شناوری  استفاده  مالیاتی و  گیرد،  تورفو  )هستند    کشش  همکاران کوابنا  ، 1و 

پایه  2010 در  تغییر  درصد  به  مالیاتی  درآمد  در  تغییر  درصد  نسبت  مالیاتی  (. کشش 

شناوری مالیاتی، به تغییرات در درآمد مالیاتی به دلیل   کند، اماگیری میرا اندازه مالیاتی  

اشاره دارد  های مالیاتی  سیاستو همچنین به دلیل تغییرات در    پایه مالیاتی تغییرات در  

نزدیک و شباهت بسیاری که بین مفاهیم کشش و    (.2007)تیمسینا،   ارتباط  با وجود 

شناوری مالیاتی وجود دارد، این دو معیار یکسان نبوده و متفاوت از یکدیگرند. یک تمایز  

مهم بین دو شاخص، شمول یا عدم شمول تغییرات اختیاری در سیاست مالیاتی است.  

شود، اما در  های مالیاتی را نیز شامل میشناوری مالیاتی، تغییرات اختیاری در سیاست

اقدامات مالیاتی اختیاری کنترل شده، و تغییرات در درآمدهای مالیاتی   برآورد کشش، 

تخمین کشش برای  بنابراین  است.  وابسته  اقتصاد  طبیعی  و  خودکار  رشد  به  های  تنها 

داده تعدیلمالیاتی،  اختیاری  تغییرات  به  نسبت  باید  مالیاتی  درآمد  اثر    های  تا  شوند 

 درآمدی این تغییرات حذف شود.

مالیاتی،  اهمیت   طراحی سیاست  برای  شناوری  آن بررسی  کهاز  است  شناوری    رو  اوالً، 

مالیاتی نقشی که سیاست درآمدی در حصول اطمینان از پایداری مالی بلندمدت و ثبات  

 
1 Kwabena Twerefou et al. 
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چرخه در  کوتاهاقتصاد  تجاری  میهای  نشان  را  دارد  اینک  ،دهدمدت  ارزیابی  دوم  ه، 

مالیاتی  آوری  جمعکند تا تعیین شود آیا دولت،  شناوری مالیاتی این امکان را فراهم می

از طرف   (.2017،  1جالزو    )دودین   های اقتصادی را حفظ کرده استدر راستای فعالیت

پیش زمینه  در  مالیاتی  کشش  درآمددیگر،  بودجهبینی  هنگام  در  و  ها  نظارت،  بندی، 

ما امور  دارد.  تحلیل  کاربرد  دولت  کلی  لی  طور  و  به  کشش  مفاهیم  تحلیل  و  تجزیه 

سیاست طراحی  و  کنونی  مالیاتی  سیستم  اثربخشی  ارزیابی  در  مالیاتی  های  شناوری 

کند تا  مالیاتی آینده بسیار حائز اهمیت است. این امر به سیاستگذاران مالیاتی کمک می

های مالیاتی را در  ها نسبت به رشد پایهتصویری از درآمدهای مالیاتی آتی و تغییرات آن

نرخ و  مالیاتی  نظام  در  را  الزم  تعدیالت  لزوم،  صورت  در  تا  باشند،  داشته  های  اختیار 

 (.1395نوروزی،  و  مالیاتی به انجام رسانند )مداح

امندی و  شده در مطالعه  ها در برآورد شناوری مالیاتی، روش استفادهترین روشاز معمول

فرم    (2014)  2همکاران  به  آن  تبدیل  سپس  و  توانی  رابطه  یک  از  آن  در  که  است، 

 :لگاریتمی استفاده شده است 

T = eαYβeμ 
lnTk = αk + βklnY + μk 

 : ضریب شناوری مالیاتی است.βk: پایه مالیاتی؛ و  Y: درآمد مالیاتی؛  Tدر این رابطه  

رایج روشاز  روش  ترین  نیز  مالیاتی  برآورد کشش  در  مطالعه  ارائهها  در  و  شده  باسکی 

بکارگیری متغیر مجازی  ( است2017)  3ادونا و  لگاریتمی،  فرم  از معادله  این روش  . در 

 :های سیاست مالیاتی استفاده شده است جهت کنترل پارامتر

logTt = θ + δlogBt + ∑ φ1j ∆logBt+j + φ2Dt + εt 

رابطه   این  مالیاتی؛  Ttدر  درآمد   :Bt  مالیاتی؛ پایه   :Dt  تغییرات معرف  مجازی  متغیر   :

 : ضریب کشش مالیاتی است. δهای مالیاتی؛ و  سیاست

این تبا  تحت  است  ممکن  مالیاتی  شناوری  و  کشش  مقادیر  همچون  أحال،  عواملی  ثیر 

تورم نرخ  کنند.نوسانات  تغییر  می  ،  که  انتظار  به  رود  نسبت  شناوری  و  کشش  مقادیر 

-در دوران تورمی، درآمدهای مالیاتی سریع  به طوریکه ؛  باشندنثی نتغییرات نرخ تورم خ

 
1 Dudine and Jalles 
2 Omondi et al. 
3 Boschi and Addona 
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  مقادیر این دو شاخص رود  همچنین انتظار می.  نند، و بالعکسکتر از پایه مالیاتی رشد  

تر از  در دوران رکود، درآمد مالیاتی سریع  ند. عموماً ر کنتغیی  نوسانات اقتصادیدوران  در  

می کاهش  مالیاتی  و  پایه  مالیاتی  یابد،  درآمدهای  اقتصادی،  رونق  دوران  در  برعکس 

می افزایش  مالیاتی  پایه  از  کلی   .یابندبیشتر  طور  و    به  تورم  قراردادن  های  دورهمدنظر 

رونق و  مرکود  عواملی  عنوان  به  موجب  بر  ثر  ؤ،  مالیاتی،  شناوری  و  کشش  برآوردهای 

پیش در  سیاست بهبود  اثربخشی  و  مالیاتی،  درآمدهای  ضد  هایبینی  و  چرخهمالی  ای 

 . تورمی خواهد شدضد

 ادبیات تحقیق  -3

گرفته   انجام  مالیاتی  شناوری  و  کشش  حوزه  در  بسیاری  تحقیقات  کشور،  از  خارج  در 

است، اما در ایران تحقیقات در این زمینه بسیار محدود است. در ادامه به مواردی چند  

می اشاره  تحقیقات  این  اغلاز  خارجی  تحقیقات  در  شناوری سیستم  کنیم.  و  ب کشش 

اصالحات   همچون  مالیاتی  ساختار  بر  خاص  عاملی  تأثیر  گرفتن  نظر  در  با  مالیاتی، 

اند.  سازی تجاری، و ... مورد بررسی قرار گرفتهمالیاتی، تغییر در نرخ عوارض واردات، آزاد

( همکاران  و  امندی  مثال  عنوان  به  2014به  رگرسیون،  تحلیل  روش  از  استفاده  با   )

-2010سی اثرات اصالحات مالیاتی بر کشش و شناوری مالیاتی در کنیا برای دوره  برر

از    1963 بعد  و  قبل  دوره  برای  مالیاتی  شناوری  محققان  بررسی  طبق  پرداختند. 

ترتیب   به  باعث    358/1و    144/1اصالحات  اختیاری  تغییرات  که  معنا  بدین  است؛ 

ی پیش از اصالحات؛ کشش مالیاتی  دورهعالوه در  افزایش درآمد مالیاتی شده است. به

درصد    4/55کشش( بوده است، اما با اجرای اصالحات، کشش مالیاتی  )بی  69/0معادل  

بی اما  شناور  کنیا،  در  مالیاتی  سیستم  اساس  این  بر  است.  یافته  است.  افزایش  کشش 

از شاخص2016)  1بیکو، دنکوئه و سناهی  با استفاده  ی و  های کشش و شناوری مالیات( 

برنامه اصالحات مالیاتی در غنا طی دوره  بهره به بررسی  از روش تعدیل تناسبی  گیری 

پرداختند. نتایج نشان داد، به طور کلی اصالحات مالیاتی یک تأثیر مثبت    2013-1970

ها بجز مالیات بر موارد خاص  ها داشته است، و برای همه مالیاتبر ساختار کلی مالیات

انتخاب)مالیات بوده  های  واحد  از  بیش  اصالحات  دوران  طی  در  کشش  و  شناوری  ی(، 

 
1 Bekoe, Danquah and Senahey 

https://www.emeraldinsight.com/author/Danquah%2C+Michael
https://www.emeraldinsight.com/author/Senahey%2C+Sampson+Kwabena
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پیالی  و  پاتنایک  مالیات2017)  1است.  کشش  و  شناوری  شامل  (  هند  در  اصلی  های 

شرکت درآمد،  بر  )مالیاتمالیات  خاص  موارد  بر  مالیات  و  گمرکی  عوارض  های  ها، 

دند. نتایج نشان  مورد بررسی قرار دا  OLSرا به روش    1990-2010انتخابی( طی دوره  

این چهار دسته مالیاتی، تنها مالیاتمی از میان  ها(  های مستقیم )درآمد و شرکتدهد 

بوده مالیاتباکشش  و  درآمد  بر  مالیات  برای  مالیاتی  شناوری  همچنین  های  اند. 

ها از کشش آن  ها بیشتر، و شناوری مالیات بر شرکتغیرمستقیم از کشش مربوط به آن

است بوده  پژوهشکمتر  معدود  جمله  از  سیکل.  تأثیر  که  کشش  هایی  بر  تجاری  های 

مد را  و  مالیاتی  باسکی  مطالعه  داده،  قرار  )نظر  این  2017ادونا  در  محققان  است.   )

های مالیاتی  را برای بررسی ثبات کشش  2سوئیچینگ  -پژوهش مدل رگرسیون مارکوف

چرخه مختلف  مراحل  در  طی  تجاری  اروپایی    15های  سال  کشور    2013تا    1980از 

مالیات انواع  مورد  در  نتایج  نمودند.  نشان برآورد  کششها  بودن  باالتر  های  دهنده 

( در بررسی  2018و همکاران )  3مدت در دوره رکود نسبت به دوره رونق است. دلی کوتاه

برای   مالیاتی  عضو    25شناوری  زمانی    OECDکشور  دوره  با    1965-2015طی  و 

مدت و چه بلندمدت شناوری درآمد  ؛ نشان دادند چه در کوتاهARDL  استفاده از الگوی

ها بیشتر از واحد،  مالیاتی کل تفاوت چندانی با یک نداشته، اما شناوری مالیات بر شرکت

عالوه با در نظر گرفتن  و شناوری مالیات بر درآمد شخصی کوچکتر از واحد بوده است. به

ها در  است که تنها شناوری مالیات بر شرکت  های تجاری، مشاهده شدهنوسانات سیکل

کننده خودکار بهتر عمل کرده  دوره رکود باالتر از دوره رونق بوده و به عنوان یک تثبیت

 است.
پژوهش اولین  محضرنیا از  رساله  مالیاتی،  کشش  حوزه  در  داخل  در  شده  انجام    4های 

»بررسی کشش1373) عنوان  تحت  پیش(  و  مالیاتی  درآهای  مالیاتی طی  بینی  مدهای 

اقتصاد روش  یک  از  وی  است.  توسعه«  دوم  غیربرنامه  برآورد  سنجی  منظور  به  خطی 

استفاده کرده است. نتایج    1342-1371ها در ایران طی دوره زمانی  کشش انواع مالیات

های مختلف مالیاتی در اقتصاد ایران، کشش  مدل مبین این موضوع است که برای بخش

 
1 Patnaik and Pillai 
2 Markov- switching 
3 Deli et al. 
4 Mahzarnia (1994) 
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گرفته در داخل،  و یا کمتر از یک بوده است. از دیگر مطالعات انجاممالیاتی حدود یک  

تقی علیخانمطالعه  و  کشش1378)  1قمی پور  برآورد  در  اصلی  (  اجزای  درآمدی  های 

های مستقیم )مالیات  ها است. نتایج حاکی از آن است که کشش درآمدی مالیاتمالیات

شرکت مالیاتبر  سایر  و  درآمد  مستقیم( ها،  درآمدی    های  کشش  و  یک  از  بزرگتر 

 باشد. های غیرمستقیم )مالیات بر واردات، و مصرف و فروش( کمتر از یک میمالیات

های نگارنده، تنها پژوهشی که در زمینه شناوری مالیاتی در ایران  طبق جستجو و بررسی

تی  ( با عنوان »برآورد کشش شناوری مالیا1395انجام شده است؛ مقاله مداح و نوروزی )

های  به روش همجمعی« است. در این مقاله شناوری مالیاتی برای مالیات کل و مالیات

به روش همجمعی و با استفاده از الگوی    1359-1393مستقیم و غیرمستقیم، طی دوره  

ARDL    بلندمدت برای مالیات  14/1برآورد شده است. شناوری مالیاتی کل در  های  و 

 بدست آمده است. 17/1و  28/1ترتیب مستقیم و غیرمستقیم به 

-طور که ذکر شد، شناوری واکنش درآمد مالیاتی به تغییر در پایه مالیاتی را میهمان

تواند ناشی از تغییر پایه مالیاتی در اثر رشد  سنجد؛ که این تغییر در درآمد مالیاتی می

اشد. در کشش بر  های مالیاتی باقتصادی یا تغییر درآمد مشمول مالیات در اثر سیاست

عکسعکس بر  شناوری  در  و  مالیاتی،  پایه  تغییر  به  مالیاتی  درآمد  درآمد  العمل  العمل 

شود. با وجود این تفاوت، مطالعات قبلی به  مالیاتی به تغییر دو عامل مذکور تمرکز می

اند، که این امر دانش  های کشش یا شناوری مالیاتی پرداختهبرآورد صرفاً یکی از شاخص

سیاست منا برای  نمیسبی  فراهم  دو  گذاری  همزمان  برآورد  بر  عالوه  حاضر  مقاله  کند. 

مالیات همه  برای  کشش  و  شناوری  غیرشاخص  و  مستقیم  حساسیت  های  مستقیم، 

 دهد. شناوری مالیاتی به تورم، و رکود و رونق اقتصادی را نیز مورد بررسی قرار می

 شناسی تحقیق روش -4
استفاده معرفی خواهد شد. در  های مورد  مدل تحقیق، و سپس دادهدر این بخش ابتدا  

شود، سپس  بخش معرفی مدل؛ ابتدا روابط مربوط به برآورد شناوری مالیاتی ارائه میزیر

برای   انتخابی  پروکسی  سنجش  شیوه  کشش،  برآورد  به  مربوط  روابط  ارائه  خالل  در 

سیاست تأثیر  میکنترل  تشریح  مالیاتی  بررسی    شود. پسهای  به  مربوط  روابط  آن،  از 

 حساسیت شناوری مالیاتی نسبت به تورم و دوران رکود و رونق ارائه خواهد شد. 

 
1 Taghipour and AlikhanGhomi (1999) 
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بهره با  مالیاتی،  شناوری  تحلیل  و  برآورد  منظور  مطالعه  به  از  جالز  گیری  و  دودین 

 :کنیم با فرم کلی زیر استفاده می (ECM)( از مدل تصحیح خطا 2017)

∆lnyt = a + yt−1 + βxt−1 + ∑ j
p−1
j=1 ∆lnyt−j + ∑ γj

q−1
j=1 ∆lnxt−j + εt (1       )  

آن   در  مالیاتی؛    :yt که  و   :xt درآمد  مرتبط؛  مالیاتی  مالیاتی  :  γj پایه  شناوری  ضریب 

اگر  کوتاه است.  مدت  < بلند  ytو    xtبین  باشد،    0 وجود  رابطه  زیر  خواهد مدت 

 :داشت
lnyt = θlnxt + 

t
 (2                                              )  

درآن  θکه  =
−β


بلند   مالیاتی  شناوری  استضریب  الگوی  .مدت  به  دستیابی  جهت 

، وقفه اول جمله اخالل رابطه بلندمدت، به عنوان متغیر توضیحی وارد  ECMتصریحی  

 شود، بنابراین خواهیم داشت: ( می1رابطه )

∆lnyt = α + 
t−1

+ ∑ j
p−1
j=1 ∆lnyt−j + ∑ γj

q−1
j=1 ∆lnxt−j + εt  (3    )   

که در آن  
t−1

بلندمدت(، و     از تعادل  انحراف متغیرها   عبارت تصحیح خطا )یعنی 

سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است. با تخمین روابط فوق، شناوری برای درآمد  

 آید. های مستقیم و غیرمستقیم بدست میمالیاتی کل و نیز اجزای مالیات

نرخ )مثل  مالیاتی  پارامترهای سیاست  معافیتاگر  مالیاتی،  پایه های  تغییرات  با  و...(    ها 

داشته   همبستگی  تفاوتمالیاتی  است  ممکن  تخمینباشند،  بین  و  هایی  شناوری  های 

کنندگی خودکار  کشش وجود داشته باشد. یک برآورد دقیق از کشش، که نقش تثبیت

دهد، مستلزم کنترل پارامترهای سیاست مالیاتی است. در  درآمدهای مالیاتی را نشان می

مالیاتی   سیاست  با  مرتبط  پارامترهای  کنترل  برای  مطالعه  کشش  این  برآورد  جهت 

کنیم. در این روش،  ( استفاده می1990)  1مالیاتی، از روش ارائه شده در مطالعه اهدایی 

همان   مالیاتی  نظام  در  تغییرات  تأثیر  تحت  مستقیم،  طور  به  مالیاتی  درآمد  تغییرات 

بخش، و تغییرات در پایه مالیاتی آن است. برای تفکیک اثرات این دو عامل از درآمدهای  

مالیاتی  مالی ممیزان  توسط  شده  ارزیابی  مالیاتی  درآمد  کشش،  تخمین  منظور  به  اتی 

(T∗)  می نظر  در  پروکسی  دو  از  تابعی  عنوان  به  مالیاتی  را  پایه  یکی  و  (X)گیریم؛   ،

بخش   آن  مالیاتی  نظام  برای  جانشین  متغیر  جهت  (S)دیگری  موردبرآورد  رابطه   .

 :باشد تخمین کشش مالیاتی به صورت زیر می

 
1 Ehdaie 
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lnT∗
t = λα + λβlnXt + (1 − λ)lnTt−1 + λγSt + Ut (4       )                          

مالیاتی   نظام  در  تغییرات  جانشین  متغیر  نمودن  مشخص  مستلزم  فوق،  معادله  برآورد 

ای به عنوان جانشین تغییرات  است. با اینحال، در مالیه عمومی متغیر کمی قابل مشاهده

 شود:به صورت زیر تعریف می Stرفع این مشکل   در نظام مالیاتی وجود ندارد. برای

St =
Rt

Xt
∗                                         (5                                                           )  

Rt    بیانگر درآمد مالیاتی است که از اثر تغییرات درونی در پایه مالیاتی خالص شده است

Xtرات در نظام مالیاتی است(، و  )و صرفاً ناشی از تغیی
بیانگر آن قسمت از پایه مالیاتی    ∗

که   است  واضح  است. پس  مالیاتی خالص شده  پایه  در  درونی  تغییرات  اثر  از  که  است 

کند. به عبارتی، از متوسط  (، متوسط نرخ مؤثر مالیاتی را ارائه می5در رابطه )  Stارزش  

شود. اما از آنجا  ات در نظام مالیاتی استفاده مینرخ مؤثر مالیاتی به عنوان جانشین تغییر

Xtو    Rtکه آمار متغیرهای  
-های زیر استفاده می در دسترس نیست، ناگزیر از برآورد  ∗

 شود:

Xt
∗ =

Xt

1+gt
                        (6                          )                                                         

Rt =
Tt

1+λβgt
                      (7                          )                                                         

gt: پایه مالیاتی؛  Xt: درآمد مالیاتی؛  Ttکه در روابط فوق   = lnXt − lnX0    نرخ رشد

( در  7( و )6باشد. با جایگذاری رابطه )می  1: پایه مالیاتی در سال مبدأX0پایه مالیاتی؛ و  

 (، داریم: 5رابطه )

St =

Tt
1+λβgt

Xt
1+gt

= (
Tt

Xt
) .

1+gt

1+λβgt
= r.

1+gt

1+λβgt
(8                                                   )

      

 (، داریم:4( در رابطه )8همان متوسط نرخ مؤثر مالیاتی است. با جایگذاری رابطه )  rکه  

lnTt = λα + λβlnXt + (1 − λ)lnTt−1 + λγ [r.
1+gt

1+λβgt
] + Ut                       )4(' 

: ضریب تعدیل درآمد مالیاتی؛  λ: پایه مالیاتی مرتبط؛  Xt: درآمد مالیاتی؛  Ttکه در آن  

β  بلندمدت؛ مالیاتی  کوتاه:  λβ: کشش  مالیاتی  درآمد  γمدت؛  کشش  در  تغییر  : درصد 

در   افزایش  درصد  یک  دلیل  به  درآمد    rمالیاتی  در  تغییر  درصد  )یعنی  بلندمدت  در 

 
 زمانی مورد بررسی، در نظر گرفته شده است. این تحقیق سال مبدأ همان اولین سال دوره در  1
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: درصد تغییر در درآمد مالیاتی به دلیل  λγهای مالیاتی(؛ و  مالیاتی تنها به دلیل سیاست

رآمد مالیاتی تنها به دلیل  مدت )یعنی درصد تغییر در ددر کوتاه  rیک درصد افزایش در  

( هم برحسب متغیرها و هم برحسب پارامترها  4)'باشد. معادله  های مالیاتی( میسیاست

غیرخطی   مربعات  حداقل  روش  از  آن  پارامترهای  برآورد  برای  بنابراین  است،  غیرخطی 

 استفاده خواهد شد.

بر شناوری   تورم  اثر  بررسی  به  فوق،  برآوردهای  از  تخمین  پردازیم.  مالیاتی میپس  در 

که بخشی   شود،استفاده میپایه مالیاتی  مد مالیاتی و  آ(، از تغییرات اسمی در3معادله )

از آن ناشی از تغییرات تورم است. اضافه کردن تورم به عنوان یک متغیر کنترلی جهت  

ت است. اگر هاست یا خیر، حائز اهمیارزیابی اینکه آیا شناوری مستقل از تغییرات قیمت

های حقیقی را نیز  شناوری مالیاتی مستقل از تورم باشد، در این صورت حتی اگر متغیر

نمی   بکار تغییری  شناوری  عددی  مقدار  هم  باز  در  بگیریم  مثال،  عنوان  به  اما  کند. 

مقدار   بگیریم،  دار باشد؛ اگر متغیرهای حقیقی را بکار شرایطی که اثر تورم مثبت و معنی

گرفته شوند. برای  های اسمی بکارالیاتی کوچکتر از زمانی خواهد بود که متغیرشناوری م

نسبت به تورم بررسی گردد که   بررسی این مسئله نیاز است که حساسیت نتایج حاصل

شود  ( می3( به عنوان متغیر کنترلی جدید وارد رابطه )infبرای انجام اینکار نرخ تورم )

 (:2017)دودین و جالز، 

∆lnyt = α + 
t−1

+ ∑ j
p−1
j=1 ∆lnyt−j + ∑ γj

q−1
j=1 ∆lnxt−j +

∑ µj∆lninft−j
q−1
j=1 + εt (9                                                                               )  

الزم  های رکود و رونق را بررسی خواهیم کرد.  پس از آن، نقش تثبیت مالیاتی طی دوره

شود که تولید ناخالص داخلی  دوره زمانی اطالق میبه ذکر است دوره رونق اقتصادی به  

شود که مقدار  ای اطالق میکند، و دوره رکود اقتصادی به دورهحقیقی آغاز به رشد می

پذیری مالیاتی،  طبق اصل انعطافکند.  تولید ناخالص داخلی حقیقی شروع به کاهش می 

یعنی بتواند در شرایط  اشد؛  پذیر بنظام مالیاتی باید نسبت به تغییرات اقتصادی انعطاف

بار   اقتصادی  رکود  وضعیت  در  و  کند  کسب  بیشتری  مالیاتی  درآمد  اقتصادی  رونق 

اندازه تا  خودکار  طور  به  بتواند  و  کند،  تحمیل  افراد  بر  کمتری  با  مالیاتی  را  خود  ای 

دهد.   مطابقت  اقتصادی  در  وضعیت  مالیاتی  شناوری  تغییرات  ارزیابی  جهت  بنابراین 

کنیم؛ که  ( از یک متغیر مجازی استفاده می 3ی رکود و رونق، در تخمین معادله )هادوره
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، و  1حقیقی، منفی باشد( معادل    GDPهای رکود )زمانی که نرخ رشد  مقدار آن در زمان

 شود: در دوران رونق معادل صفر است. بنابراین معادله برآوردی به صورت زیر اصالح می

∆lnyt = α + 
t−1

+ ∑ j
p−1
j=1 ∆lnyt−j + ∑ γ

j
q−1
j=1 ∆lnxt−j +

∑ γ
j
′q−1

j=1 ∆lnxt−jDum + εt (10                                                                        )  

 های رکود و رونق است. همان متغیر مجازی معرف دوره Dumکه در آن 

اجزای  مدل نیز  و  کل  مالیاتی  درآمد  برای  شد،  معرفی  تاکنون  که  های  مالیاتهایی 

مستقیم و غیرمستقیم )به استثنای مالیات بر ثروت که به دلیل کوچک بودن پایه آن، از  

ها، مالیات بر کاالها و  آن صرفنظر شده است(؛ یعنی مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت

های انواع ها از دادهشوند، که در انجام این برآوردخدمات، و مالیات بر واردات برآورد می

پایهدرآمد و  مالیاتی  درآمدهای  آمار  کرد.  خواهیم  استفاده  مربوطه  مالیاتی  های  های 

-مالیاتی از سایت بانک مرکزی استخراج شده است، اما به دلیل در دسترس نبودن داده

پایه تقیهای  توسط  شده  انجام  مطالعه  از  استفاده  با  مالیاتی،  علیخانهای  و  قمی  پور 

مالیاتی مربوط به پنج دسته مالیاتی درنظر گرفته شده، به صورت زیر  های  ( پایه1378)

 :شوندمحاسبه می

 )IX(پایه مالیات بر درآمد الف(

مالیات قانون  در  بر درآمد  مالیات  تعریف  )که  طبق  بر درآمد  مالیات  پایه  های مستقیم، 

ه صورت  خود شامل مالیات بر حقوق، مالیات بر مشاغل، و مالیات بر مستغالت است( ب

 شود:زیر محاسبه می 

پایه  مالیات  بر  درآمد  = ارزش افزوده گروه صنایع  −

ارزش افزوده کارگاه  های بزرگ صنعتی  − ارزش افزوده آب و برق و گاز  +

 (                                 11)ارزش افزوده بخش خدمات 

-افزوده گروه صنایع« حاصل »ارزشالزم به توضیح است طبق تعریف مرکز آمار ایران   

افزوده چهار بخش صنعت، معدن، ساختمان، و آب و برق و گاز طبیعی است،  جمع ارزش

نفر کارکن   10های بزرگ صنعتی افزوده کارگاهعالوه برای جزء دوم رابطه فوق، »ارزشبه

 است.و بیشتر« مدنظر قرار گرفته 

 )CX(ها( پایه مالیات بر اشخاص حقوقی )شرکتب(  

 شود: ها به صورت زیر محاسبه میپایه مالیات بر شرکت
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پایه  مالیات  بر  شرکتها = محصول ناخالص داخلی  − ارزشافزوده  بخش کشاورزی  −

ارزشافزوده  آب و برق و گاز  طبیعی  −  (                              12)  پایه  مالیات  بر  درآمد 

 )GSX(پایه مالیات بر کاالها و خدمات )مصرف و فروش( ج( 

بر کاالها و   فروش )مالیات  بر مصرف و  مصرف بخش خصوصی و دولتی منهای مالیات 

 خدمات(، به منزله پایه مالیات بر مصرف و فروش در نظر گرفته شده است. 

 ( IMX)پایه مالیات بر واردات د(  
گرفته   نظر  در  واردات  بر  مالیات  پایه  منزله  به  واردات  بر  مالیات  منهای  واردات  ارزش 

 .شده است

 ( TX)پایه مالیاتی کل ه(

عنوان پایه مالیاتی  ( منهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، بهGDPتولید ناخالص داخلی )

 معاف از مالیات، بخش کشاورزی است.کل در نظر گرفته شده؛ چرا که تنها بخش 
و پورتال وزارت    1های موردنیاز تحقیق، از سایت بانک مرکزی قابل ذکر است، تمام داده

 استخراج شده است. 1359-1393، برای دوره زمانی 2امور اقتصادی و دارایی کشور 

 ها و تحلیل نتایج برآورد مدل -5

ضرایب   برآورد  به  ابتدا  بخش  این  میدر  مالیاتی  برآورد  شناوری  نتایج  سپس  پردازیم، 

های شناوری مالیاتی به  شود، و پس از آن حساسیت برآوردمدل کشش مالیاتی ارائه می

 گیرد.تورم و دوران رکود و رونق مورد بررسی و برآورد قرار می
کوتاه و  بلندمدت  مالیاتشناوری  انواع  به  مدت  تحقیق،  در  بررسی  مورد  با  های  ترتیب 

شوند، که بدین منظور در ابتدا باید آزمون ریشه  ( برآورد می3( و )2استفاده از معادله )

هم سپس  و  )مانایی(  بررسی  واحد  جهت  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  متغیرها  انباشتگی 

( استفاده شده است، که نتایج  ADFیافته )فولر تعمیم  -ها از آزمون دیکی مانایی متغیر

دهد همه متغیرها در هر پنج مدل شناوری مالیاتی، انباشته  ( نشان می1آن در جدول )

 استفاده نمود. ARDLتوان از مدل هستند، بنابراین می I(1)یعنی   1از درجه 

 

 

 
1 www.cbi.ir 
2 https://databank.mefa.ir 
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 هامتغیرهای مدل شناوری انواع مالیاتبرای  (: نتایج آزمون مانایی 1جدول )

 متغیر
 در تفاضل مرتبه اول  در سطح

آماره   نتیجه
 آزمون 

بحرانی   مقدار 
(5%) 

آماره  
 آزمون 

بحرانی   مقدار 
(5%) 

 I(1) -98/2 -736/4 -56/3 -644/1 لگاریتم درآمد مالیاتی کل

 I(1) -98/2 -944/3 -56/3 -387/1 لگاریتم پایه مالیاتی کل
 I(1) -98/2 -868/3 -56/3 -618/1 لگاریتم مالیات بر درآمد 
 I(1) -98/2 -423/3 -56/3 -512/1 درآمد لگاریتم پایه مالیات بر  

 I(1) -98/2 -599/9 -56/3 -023/3 ها لگاریتم مالیات بر شرکت

 I(1) -98/2 -224/5 -56/3 -765/1 ها لگاریتم پایه مالیات بر شرکت

 I(1) -98/2 -616/4 -56/3 -067/2 لگاریتم مالیات بر واردات 

 I(1) -98/2 -055/4 -56/3 -190/2 لگاریتم پایه مالیات بر واردات 

 I(1) -98/2 -937/3 -56/3 -901/1 لگاریتم مالیات بر کاالها و خدمات 

و   کاالها  بر  مالیات  پایه  لگاریتم 
 خدمات 

564/1- 56/3- 159/4- 98/2- I(1) 

 منبع: محاسبات تحقیق 

این منظور از  گیرد؛ که برای  انباشتگی بین متغیرها مورد بررسی قرار میپس از آن هم

کرانه )آزمون  ارائهtBounds Tesهای  اسمیت (  و  شین  پسران،  توسط  (  2001)  1شده 

( ارائه شده است. با توجه به نتایج حاصل، از آنجا  2استفاده شده، و نتایج آن در جدول )

(  I(1)ای باال )همان مقدار  ها باالتر از مقدار کرانهدر هر کدام از مدل  Fکه مقدار آماره  

های مدل رد شده،  مدت بین متغیراست، پس فرض صفر آزمون مبنی بر نبود رابطه بلند

 انباشتگی وجود دارد. ها همتوان نتیجه گرفت در هر پنج مدل شناوری بین متغیرو می

 (Bound Test)ها  (: نتایج آزمون کرانه2جدول )

 منبع: محاسبات تحقیق 

 
1 Pesaran, Shin and Smith 

 نتیجه ( 025/0مقادیر بحرانی ) Fآماره   مدل 
I(0) I(1) 

 انباشتگی وجود هم 68/6 77/5 708/10 شناوری درآمد مالیاتی کل
 انباشتگی وجود هم 68/6 77/5 846/8 درآمد شناوری مالیات بر  

 انباشتگی وجود هم 68/6 77/5 021/11 ها شناوری مالیات بر شرکت

 انباشتگی وجود هم 68/6 77/5 691/20 شناوری مالیات بر واردات 

 انباشتگی وجود هم 68/6 77/5 368/7 ها و خدمات شناوری مالیات بر کاال
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 ( انجام شد. جدول  مالیاتی  تخمین مدل شناوری  آن  از  برآورد  3پس  از  نتایج حاصل   )

 . 1دهد را نشان می ECMرابطه بلندمدت و مدل 

 مدت و مدل تصحیح خطا(: نتایج برآورد رابطه بلند3جدول )

 
درآمد  

 مالیاتی کل 
بر   مالیات 

 درآمد 
بر   مالیات 

 ها شرکت
بر   مالیات 

 واردات 

بر   مالیات 
و  کاال ها 

 خدمات 

 مدت شناوری بلند
03/1 

*(000/0 ) 
02/1 

(000/0 ) 
95/0 

(000/0 ) 
94/0 

(000/0 ) 
12/1 

(000/0 ) 

 مدت شناوری کوتاه 
44/0 

(000/0 ) 
54/0 

(000/0 ) 
42/0 

(000/0 ) 
46/0 

(000/0 ) 
45/0 

(001/0 ) 

 ضریب تعدیل
43/0- 

(000/0 ) 
53/0- 

(000/0 ) 
44/0- 

(000/0 ) 
49/0- 

(000/0 ) 
40/0- 

(001/0 ) 
معیارهای  

خوبی  
برازش  

 مدل 

White 
Test 

73/5 
(33/0 ) 

98/11 
(21/0 ) 

63/5 
(34/0 ) 

19/6 
(29/0 ) 

03/11 
(27/0 ) 

LM 
Test 

84/0 
(36/0 ) 

06/2 
(15/0 ) 

86/0 
(35/0 ) 

33/0 
(57/0 ) 

29/1 
(26/0 ) 

 منبع: محاسبات تحقیق  

 *اعداد داخل پرانتز، سطح احتمال هستند.

درآمد   در  تغییر  مالیاتی  شناوری  شد  اشاره  مقاله  نظری  ادبیات  بخش  در  همانطورکه 
های مالیاتی  مالیاتی به دلیل تغییر در پایه مالیاتی و همچنین به دلیل تغییر در سیاست

نیز شناخته می »اختیاری«  تغییرات  عنوان  به  که  اندازهرا  مطابق  گیری میشوند،  کند. 
( بلند3جدول  شناوری  بر  (،  مالیات  و  درآمد،  بر  مالیات  کل،  مالیاتی  درآمد  برای  مدت 

ها و مالیات بر واردات نیز بسیار  ها و خدمات بیشتر از یک، و برای مالیات بر شرکتکاال
که   معنا  بدین  است؛  یک  به  مالیاتی    1نزدیک  درآمد  مالیاتی،  پایه  در  تغییر  درصد 

شده نشان  مدت برآوردیب شناوری بلنددرصد تغییر خواهد داد. ضرا  1مربوطه را حدود  
پایهمی از طریق بخش  دهد رشد  مالی دولت  تا عملکرد  مالیاتی کمک کرده است  های 

بر اما  یابد.  بهبود  بودجه  کوتاهمالیاتی  آن شناوری  پنج دسته  خالف  هر  به  مربوط  مدت 
دی در پایه  درص   1مالیاتی، ضعیف و بسیار کمتر از واحد است. به عنوان مثال، با تغییر  

این امر احتماالً  کند.  درصد تغییر می  44/0مالیاتی کل، درآمد مالیاتی کل تنها به اندازه  
های  های مالیاتی است؛ چرا که سیاستبه دلیل فاصله زمانی بین وضع و اجرای سیاست

 
 استفاده شده است. بیزین برای تعیین طول وقفه بهینه  _در این تحقیق از معیار شوارتز 1
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مدت  به  دارند.  مالیاتی  نیاز  شدن  اجرا  برای  سطر  زمانی  در  خطا  تصحیح  جمله  ضریب 
زارش شده است؛ که مقدار آن برای هر پنج مالیات منفی، از لحاظ آماری  سوم جدول گ

  40دهد در هر سال حدود  باشد، که این نشان می درصد می  50تا    40دار، و حدود  معنی
مدت  های مالیاتی تعدیل شده و به سمت روند بلنددرصد از عدم تعادل در درآمد  50تا  

معنادار هستند. با توجه به    05/0ح خطای  شوند. تمامی ضرایب در سطخود نزدیک می
( جدول  آخر  سطر  می3دو  مالحظه  مدل(،  که  و  شود  ناهمسانی،  واریانس  نظر  از  ها 

 باشند.ها معتبر میخودهمبستگی پیاپی مشکلی نداشته و ضرایب تخمینی در تمام مدل
تأثیر تغییرات رشد   بیان شد شناوری مالیاتی هم  تأثیر  اما همانطور که  اقتصادی و هم 

شود،  دهد و تفکیکی بین این دو اثر قائل نمیهای مالیاتی را نشان میتغییرات سیاست
بنابراین مشخص نیست تغییر ایجادشده در درآمد مالیاتی، ناشی از تغییرات پایه مالیاتی  

امر، سیاستیا تغییرات سیاست این  بوده است؛ که  برای  های مالیاتی  مقامات  گذاری را 
با مشکل مواجه می این دو عامل، و سنجش  مالیاتی  اثر  به منظورتفکیک  بنابراین  کند. 

برآورد   به  است،  اقتصادی  رشد  از  ناشی  صرفاً  که  مالیاتی  درآمد  تغییرات  از  بخش  آن 
مالیاتی می از معادله  کشش  برآورد  این  استفاده می4)'پردازیم. جهت  برای  (  که  کنیم، 
د ابتدا  منظور  متغیر  این  مالیاتی    rو    gو  نظام  تغییرات  برای  انتخابی  پروکسی  در 

محاسبه، و سپس ویژگی تمام متغیرها از نظر پایایی بررسی شد. برای انجام این بررسی،  
( به  4( استفاده شده، که نتایج آن در جدول )ADFیافته )فولر تعمیم  -از آزمون دیکی 

 صورت خالصه گزارش شده است.
 05/0ها در سطح  پایایی متغیرهای مدل کشش انواع مالیاتآزمون   (: نتایج4جدول )

 نتیجه متغیر
( بر درآمد  مالیات  )(ilntلگاریتم  بر درآمد  مالیات  پایه  لگاریتم   ،ilnx)  پایه نرخ رشد   ،

( درآمد  بر  نرخ  (igمالیات  متوسط   ،( درآمد  بر  مالیات  بر  ( irمؤثر  مالیات  لگاریتم   ،
شرکت،  (clnt) ها  شرکت بر  مالیات  پایه  بر  (clnx)ها  لگاریتم  مالیات  پایه  رشد  نرخ   ،
واردات  (cg) ها  شرکت بر  مالیات  لگاریتم   ،(imlnt)  واردات بر  مالیات  پایه  لگاریتم   ،

(imlnx)  واردات مالیات  پایه  رشد  نرخ   ،(img)  واردات بر  مالیات  مؤثر  نرخ  متوسط   ،
(imr)  خدمات و  کاالها  بر  مالیات  لگاریتم   ،(gslnt )  و کاالها  بر  مالیات  پایه  لگاریتم   ،

خدمات  ( gslnx) خدمات   و  کاالها  بر  مالیات  پایه  رشد  نرخ   ،(gsg)  درآمد لگاریتم   ،
 (tg)، نرخ رشد پایه مالیاتی کل  (tlnx)، لگاریتم پایه مالیاتی کل  (tlnt)مالیاتی کل  

I(1) 

لیات بر کاالها و خدمات  ، متوسط نرخ مؤثر ما(cr)ها  متوسط نرخ مؤثر مالیات بر شرکت
(gsr)  متوسط نرخ مؤثر درآمد مالیاتی کل ،(tr) I(0) 

 منبع: محاسبات تحقیق 
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مدت بین متغیرها با استفاده از  از آنجاکه همه متغیرها در سطح مانا نیستند، رابطه بلند

انگل همجمعی  می  -آزمون  بررسی  )گرنجر  جدول  در  آن  نتایج  که  از  5شود،  حاکی   )

های هر مدل بوده، و رگرسیون برآوردی کاذب  مدت بین متغیررابطه تعادلی بلندوجود  

 نخواهد بود. 

 گرنجر برای مدل کشش مالیاتی   -انباشتگی انگل(: نتایج آزمون هم 5جدول )
 نتیجه 05/0  مقدار بحرانی در سطح آماره آزمون  مدل 

 انباشتگی وجود هم -950/1 -613/3 درآمد مالیاتی کل
 انباشتگی وجود هم -950/1 -245/5 مالیات بر درآمد 

 انباشتگی وجود هم -950/1 -351/6 ها مالیات بر شرکت
 انباشتگی وجود هم -950/1 -033/5 مالیات بر واردات 

 انباشتگی وجود هم -950/1 -048/4 مالیات بر کاالها و خدمات 
 منبع: محاسبات تحقیق 

در   مالیاتی  کشش  مدل  تخمین  نتایج  رگرسیون،  نبودن  ساختگی  از  اطمینان  از  پس 
( شد،  6جدول  اشاره  مقاله  نظری  ادبیات  بخش  در  که  همانگونه  است.  شده  گزارش   )

عنوان   به  که  را  مالیاتی  پایه  در  تغییر  دلیل  به  مالیاتی  درآمد  در  تغییر  مالیاتی  کشش 
می شناخته  نیز  »خودکار«  اندازهتغییرات  میشود،  می  کند.گیری  نشان  دهد  برآوردها 

-ها )بجز مالیات بر کاالها و خدمات در کوتاهمدت تمام مالیاتمدت و بلندکشش کوتاه
مدت( برابر با یک و نزدیک به یک بوده و تفاوت قابل توجهی با یک ندارند؛ بدین معنا  

مربوط  1که   مالیاتی  درآمد  مالیاتی،  پایه  در  تغییر  معادل  درصد  را  تغییر    1ه  درصد 
کننده خودکار سیستم مالیاتی  خواهد داد، و این منحصراً قوت یا ضعف نیروهای تعدیل 

نمی  نشان  اینرا  با  میدهد.  انتظار  باالترین  حال  بودن  دارا  با  درآمد  بر  مالیات  که  رود 
کوتاه در  تعدیلمیزان کشش  بهمدت،  باشد.  بهتری  خودکار  مورد  کننده  در  تمام  عالوه 

تر  مدت آن پایینمدت از مقادیر بلندها بجز مالیات بر درآمد، کشش مالیاتی کوتاهمالیات
ناشی از وقفه آوری مالیات است؛ چرا که وصول  های اداری جمعاست. این روند احتماالً 

به ذکر است،  زمانی به طول میدرآمدهای مالیاتی مدت  تمامی ضرایب در  انجامد. الزم 
باشد،  معنادار هستند  05/0سطح خطای   به طور کلی اگر مقدار کشش مالیاتی پایین   .

-های مالیاتی استفاده میدولت برای تأمین مالی منابع اضافی موردنیاز خود از سیاست 
های مالیاتی، درآمد مالیاتی را افزایش داده و کسری  کند، و به عنوان مثال با افزایش نرخ

دهد، مقدار کشش هر پنج  طور که برآوردها نشان می کند. اما همانمنابع را جبران می 
ایران چه در کوتاه مالیاتی  نظام  اصلی در  مالیاتی  بلنددسته  و چه در  پایین  مدت  مدت 
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و   اقتصادی  رشد  در  تغییر  با  مالیاتی  بنابراین سیستم  است.  یک  معادل  تقریباً  و  نبوده 
چپایه نیاز  و  تعدیل شده،  به طور خودکار  مالیاتی،  نرخهای  تعدیل  به  پایهندانی  ها،  ها، 

 شود. های مالیاتی احساس نمیقوانین، و به طور کلی سیاست

 (: نتایج برآورد مدل کشش مالیاتی6جدول )

 
درآمد  

 مالیاتی کل 
بر   مالیات 

 درآمد 
بر   مالیات 

 ها شرکت
بر   مالیات 

 واردات 

بر   مالیات 
و  کاال ها 

 خدمات 

 مدت کشش بلند
00/1 

*(000/0 ) 
00/1 

(000/0 ) 
01/1 

(000/0 ) 
00/1 

(000/0 ) 
00/1 

(000/0 ) 

 مدت کشش کوتاه
95/0 

(000/0 ) 
04/1 

(000/0 ) 
00/1 

(000/0 ) 
98/0 

(000/0 ) 
63/0 

(000/0 ) 
 منبع: محاسبات تحقیق 

 *اعداد داخل پرانتز، سطح احتمال

مورد  های  دهد، کشش و شناوری انواع مالیاتمقایسه مقادیر کشش و شناوری نشان می 
مدت مقادیر کشش  بررسی در بلندمدت تقریباً یکسان و معادل یک هستند، اما در کوتاه

مالیات آنتمام  به  مربوط  شناوری  از  بلندها  در  مثال  عنوان  به  است.  باالتر  مدت  ها 
معادل   کل  مالیاتی  درآمد  معادل    03/1شناوری  آن  اختالف    00/1و کشش  که  است، 

تقریباً  معنی و  نبوده  کوتاهداری  در  اما  برابرند،  هم  کل  با  مالیاتی  درآمد  شناوری  مدت 
به آن )44/0) از کشش مربوط  این اساس می95/0( کوچکتر  بر  توان گفت که  ( است. 

می نشان  این  که  است؛  بوده  شناوری  مساوی  یا  بزرگتر  همواره  رشد  کشش  دهد 
در    های مالیاتییاستهای مالیاتی بوده، و سدرآمدهای مالیاتی بیشتر ناشی از رشد پایه

مدت تأثیر منفی  تأثیر چندانی بر افزایش درآمدهای مالیاتی نداشته و در کوتاهبلندمدت  
 اند.داشته

مورد   تورم  به  نسبت  شناوری  برآوردهای  حساسیت  ادامه  در  فوق،  برآوردهای  از  پس 
-نباشد، آنهای تحت بررسی نسبت به تورم خنثی  گیرد. اگر شناوری مالیاتبررسی می

برآورد شناوری  مقادیر  مقادیر  گاه  از  کوچکتر  حقیقی(  )شرایط  تورم  کنترل  با  شده 
( را  9شناوری بدست آمده در مرحله قبل )شرایط اسمی( است. برای این بررسی، رابطه )

فولر    -کنیم. اما قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکیبرآورد می
ه مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج نشان داد در مدل اثر تورم بر شناوری هر  یافتتعمیم
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به منظور بررسی  . همچنین  1هستند   I(1)یا    I(0)یک از پنج دسته مالیاتی، متغیرها یا  
( نشان  7ها انجام گرفته، که نتایج آن در جدول )ها آزمون کرانهانباشتگی بین متغیرهم
 انباشتگی وجود دارد. ها همن متغیردهد در هر پنج مدل، بیمی

 ( Bound Test)ها  (: نتایج آزمون کرانه 7جدول )

 Fآماره   مدل 
مقادیر بحرانی  

 نتیجه ( 025/0)

I(0) I(1) 
 انباشتگی وجود هم 52/5 41/4 607/10 اثر تورم بر شناوری درآمد مالیاتی کل

 انباشتگی وجود هم 52/5 41/4 682/5 اثرتورم بر شناوری مالیات بر درآمد 
 انباشتگی وجود هم 52/5 41/4 092/7 هااثر تورم بر شناوری مالیات بر شرکت 
 انباشتگی وجود هم 52/5 41/4 961/18 اثر تورم بر شناوری مالیات بر واردات 

 انباشتگی وجود هم 52/5 41/4 711/5 ها و خدماتاثر تورم بر شناوری مالیات بر کاال
 محاسبات تحقیق منبع: 

-مدت با و بدون کنترل تورم را نشان میمدت و بلند( شناوری مالیاتی کوتاه8جدول )

( جدول  مطابق  می8دهد.  مالحظه  شناوری  (  میزان  بر  اثری  تورم  بلندمدت  در  شود، 

یک از پنج دسته مالیاتی اصلی مورد بررسی، ندارد. اما در مقابل، شناوری سیستم  هیچ

ارقام  کوتاهمالیاتی در   با  نبوده و در شرایط واقعی و  به تورم خنثی  مدت چندان نسبت 

محاسبه شناوری  از  کوچکتر  اندکی  کل  مالیاتی  شناوری  میزان  ارقام  حقیقی،  با  شده 

اسمی، و میزان شناوری مالیات بر واردات و مالیات بر کاالها و خدمات اندکی بزرگتر از  

ها در  ست )البته شناوری مالیات بر درآمد و شرکتشده با ارقام اسمی اشناوری محاسبه

بلندکوتاه نیز همچون  اسمی یکسان است(.مدت  و  با    مدت، در شرایط حقیقی  بنابراین 

و   حقیقی  شرایط  در  شناوری  ضرایب  جزئی  بسیار  تفاوت  یا  و  بودن  یکسان  به  توجه 

ندارد.  اتی ایران  توان گفت که تورم، اثری بر شناوری سیستم مالیاسمی؛ به طور کلی می

عالوه با توجه به دو ستون آخر  معنادار هستند، به  05/0تمامی ضرایب در سطح خطای  

ها از نظر واریانس ناهمسانی، و خودهمبستگی پیاپی مشکلی نداشته و  (؛ مدل8جدول )

 باشند.ها معتبر میضرایب تخمینی در تمام مدل

 

 
 .مربوط به این مدل، در اینجا گزارش نشده است ADF  نتایج آزمون 1
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 ورم(: شناوری مالیاتی با و بدون کنترل ت8جدول )

 

 ضریب تعدیل مدت شناوری کوتاه  شناوری بلندمدت 
خوبی  معیار های 

 برازش مدل 
بدون  

کنترل  
 تورم 

با کنترل  
 تورم 

بدون  
کنترل  

 تورم 

با کنترل  
 تورم 

بدون  
کنترل  

 تورم 

با کنترل  
 تورم 

White 
Test ** 

LM 
Test ** 

درآمد  
مالیاتی  

 کل

03/1 
*(000/0 ) 

03/1 
(000/0 ) 

44/0 
(000/0 ) 

42/0 
(000/0 ) 

43/0- 
(000/0 ) 

41/0- 
(001/0 ) 

31/25 
(56/0 ) 

19/0 
(66/0 ) 

مالیات  
بر  

 درآمد 

02/1 
(000/0 ) 

02/1 
(000/0 ) 

54/0 
(000/0 ) 

54/0 
(000/0 ) 

53/0- 
(000/0 ) 

53/0- 
(000/0 ) 

31/17 
(24/0 ) 

14/2 
(14/0 ) 

مالیات  
بر  

-شرکت
 ها

95/0 
(000/0 ) 

95/0 
(000/0 ) 

42/0 
(000/0 ) 

42/0 
(000/0 ) 

44/0- 
(000/0 ) 

44/0- 
(000/0 ) 

66/12 
(18/0 ) 

83/0 
(36/0 ) 

مالیات  
بر  

 واردات 

94/0 
(000/0 ) 

94/0 
(000/0 ) 

46/0 
(000/0 ) 

50/0 
(000/0 ) 

49/0- 
(000/0 ) 

53/0- 
(000/0 ) 

78/7 
(56/0 ) 

53/0 
(46/0 ) 

مالیات  
کاال -بر 

و    ها
 خدمات 

12/1 
(000/0 ) 

12/1 
(000/0 ) 

45/0 
(001/0 ) 

50/0 
(000/0 ) 

40/0- 
(001/0 ) 

44/0- 
(000/0 ) 

57/16 
(28/0 ) 

34/1 
(25/0 ) 

 منبع: محاسبات تحقیق 
 *اعداد داخل پرانتز، سطح احتمال هستند.

 های با کنترل تورم هستند.**آزمونهای ارائه شده، مربوط به مدل 

( برآورد  10مالیاتی، معادله )های رکود و رونق بر شناوری  در نهایت برای بررسی اثر دوره 
شود. بدین منظور در ابتدا مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج آزمون  می

ADF    ،مالیاتی دسته  پنج  از  یک  هر  شناوری  بر  رونق  و  رکود  اثر  مدل  در  داد  نشان 
متغیرها   همبه  هستند.  I(1)همگی  وجود  متغیرعالوه  بین  از  انباشتگی  استفاده  با  ها 

کرانه همآزمون  وجود  گویای  نتایج  که  شد؛  بررسی  متغیرها  تمام  بین  در  انباشتگی  ها 
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ه شناوری  بر  رونق  و  رکود  اثر  میمدل  بررسی  مورد  مالیاتی  دسته  پنج  نتایج  1باشد ر   .
 ( ارائه شده است.9برآورد مدل اثر دوره رکود و رونق بر شناوری مالیاتی در جدول )

 2(: شناوری مالیاتی در طی دوران رکود و رونق اقتصادی9جدول )

 
 مدت شناوری کوتاه  شناوری بلندمدت 

خوبی   معیارهای 
 برازش مدل 

 کل دوره
دوره  
 رونق 

دوره  
 رکود

 کل دوره
دوره  
 رونق 

دوره  
 رکود

White 
Test 

LM 
Test 

درآمد  
مالیاتی  

 کل

01/1 
*(000/0 ) 

01/1 
(000/0 ) 

01/1 
(000/0 ) 

42/0 
(000/0 ) 

42/0 
(000/0 ) 

42/0 
(000/0 ) 

41/8 
(39/0 ) 

23/0 
(63/0 ) 

مالیات  
بر  

 درآمد 

00/1 
(000/0 ) 

00/1 
(000/0 ) 

00/1 
(000/0 ) 

51/0 
(000/0 ) 

51/0 
(000/0 ) 

51/0 
(000/0 ) 

25/16 
(24/0 ) 

12/1 
(29/0 ) 

مالیات  
بر  

-شرکت
 ها

95/0 
(000/0 ) 

95/0 
(000/0 ) 

95/0 
(000/0 ) 

41/0 
(000/0 ) 

41/0 
(000/0 ) 

41/0 
(000/0 ) 

20/8 
(41/0 ) 

20/1 
(27/0 ) 

مالیات  
بر  

 واردات 
- 

97/0 
(000/0 ) 

02/1 - 
45/0 

(004/0 ) 
47/0 

00/31 
(41/0 ) 

37/2 
(12/0 ) 

مالیات  
بر کاالها  

و  
 خدمات 

- 
35/1 

(000/0 ) 
67/1 - 

59/0 
(000/0 ) 

46/0 
00/29 

(41/0 ) 
49/2 

(11/0 ) 

 منبع: محاسبات تحقیق 
 *اعداد داخل پرانتز، سطح احتمال هستند.

( جدول  دوره9مطابق  بی(،  مالیاتی  شناوری  بر  اغلب  رونق  و  رکود  بودههای  اند تأثیر 
بر   مالیات  و  واردات  بر  مالیات  مورد  در  تنها  و  نبوده(؛  معنادار  مجازی  متغیر  )ضریب 

 
 های مربوط به این مدل، در اینجا گزارش نشده است. کرانهآزمون  و ADFنتایج آزمون  1
ها  از نظر آماری معنادار نباشد، که در اینصورت شناوری در همه زمان  ′𝛾»کل دوره« هنگامی است که    منظور از   2

، 𝛾ت، که در اینصورت مقدار  معنادار اس   ′𝛾است. منظور از »دوره رونق« هنگامی است که ضریب    𝛾برابر با ضریب  

𝛾ارقام مندرج در ستون »دوره رکود« برابر با  همان شناوری در دوره رونق است.   + 𝛾 است؛ اگر هر دو ضریب    ′

 معنادار باشند.
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شود، که البته شناوری مالیات بر واردات در دوره  کاالها و خدمات این تأثیر مشاهده می 
(( ندارد.  3های عادی )مطابق جدول )رکود و رونق تفاوت چندانی با مقدار آن در زمان

مدت در دوره رکود و رونق به میزان  یات بر کاالها و خدمات، شناوری بلنداما در مورد مال 
قابل بلندنسبتاً  شناوری  از  باالتر  زمانتوجهی  در  جدول)مدت  )مطابق  عادی  ((  3های 

است. این امر بیانگر واکنش مالیات بر کاالها و خدمات نسبت به پایه مالیاتی و نیز تولید  
تمامی ضرایب در سطح خطای  د و رونق اقتصادی است. ناخالص داخلی در طی دوره رکو

شود که  (، مالحظه می9عالوه با توجه به دو ستون آخر جدول )معنادار هستند، به  05/0
ضرایب  مدل و  نداشته  مشکلی  پیاپی  خودهمبستگی  و  ناهمسانی،  واریانس  نظر  از  ها 

 باشند. ها معتبر میتخمینی در تمام مدل

 گیری نتیجه -6
به  در   مالیاتی  درآمدهای  تأمین  ظرفیت  نظر  از  ایران  مالیاتی  نظام  کارایی  مطالعه  این 

برآورد بررسی شد.  مالیاتی  و کشش  دو شاخص شناوری  و کشش  وسیله  های شناوری 
می نشان  مطالعه  این  در  ایران  در  اصلی  مالیات  نوع  بلندپنج  در  شناوری  دهد؛  مدت 

با درآمد معناداری  اختالف  مالیاتی  این  کشش  های  بیانگر  امر  این  ندارند.  مربوطه  های 
بلند در  که  سیاست است  درآمدمدت  ارتقاء  در  چندانی  نقش  مالیاتی  مالیاتی  های  های 

کوتاه نداشته در  مقابل،  در  مالیاتاند.  تمام  میزان کشش  به  مدت  مربوط  شناوری  از  ها 
تنها در  شده نهاتی اتخاذهای مالیدهد سیاستتر است؛ که این نشان میها بسیار باالآن

اند،  افزایش درآمدهای مالیاتی تأثیری نداشته، بلکه موجب کاهش این درآمدها نیز شده
حاصل مالیاتی  درآمدهای  نتیجه و  تنها  تغییرات  شده  به  درآمدها  این  خودکار  پاسخ  ی 

-درآمدشود برای افزایش  پیشنهاد می های مالیاتی بوده است. بنابراین مطابق نتایج،  پایه
هزینه مالی  تأمین  و  مالیاتی  نرخهای  مکرر  افزایش  و  تغییر  از  دولت  مالیاتی  های  های 

-مدت میهای مالیاتی در کوتاهاجتناب شود، چرا که این امر یا منجر به کاهش درآمد
مدت بیش از آنکه باعث افزایش درآمد مالیاتی شود، نااطمینانی نسبت  شود، و یا در بلند

فعال آینده  سرمایه یتبه  برای  انگیزه  کاهش  و  اقتصادی  خواهد  های  پی  در  را  گذاری 
در می داشت.  توصیه  از  عوض  مالی  منابع  افزایش  برای  دولت  و  مالیاتی  مقامات  گردد، 

 های مالیاتی متمرکز شوند.های مالیاتی، بر رشد اقتصادی و گسترش پایهطریق درآمد
مدت  مورد کشش مالیاتی؛ چه در کوتاه شایان ذکر است نتایج حاصل از تحقیق حاضر در 

( سازگار است )چرا که کشش تمام  1373مدت با نتایج مطالعه محضرنیا )و چه در بلند
های مطالعه  مدت نیز با یافتههای مورد بررسی حدود یک بدست آمد(، و در کوتاهمالیات
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ش مالیاتی در  ( نسبتاً همخوانی دارد )چرا که مقادیر کش1378قمی )پور و علیخانتقی
مالیاتکوتاه برای  برای  مدت  و  یک،  از  بزرگتر  اندکی  یا  و  یک  با  برابر  مستقیم  های 

مستقیم )به ویژه مالیات بر کاالها و خدمات( کوچکتر از یک بدست آمد(.  های غیرمالیات
های  آمده، با شناوریمدت بدستهای بلنددر مورد شناوری مالیاتی نیز، مقادیر شناوری

 ( نسبتاً سازگار بوده است.1395آمده در مطالعه مداح و نوروزی )بدست
بلند شناوری  که  است  آن  از  حاکی  نیز  مالیاتی  شناوری  بر  تورم  اثر  همه  بررسی  مدت 

مدت هیچ اثری بر میزان شناوری سیستم  ها، مستقل از تورم بوده، و تورم در بلندمالیات
کوتاه در  اما  ندارد.  کشور  کل،  مدمالیاتی  مالیاتی  درآمد  شناوری  مقدار  تورم  کنترل  ت 

میزان   به  ترتیب  به  را  خدمات  و  کاالها  بر  مالیات  و  واردات،  بر  کاهش،    02/0مالیات 
افزایش داده است. به طور کلی و با عنایت به نتایج بدست آمده    05/0افزایش، و    04/0
جزئی تورم بر شناوری مالیاتی،  توجه به عدم تأثیر یا تأثیر بسیار توان اذعان کرد که بامی

مالیاتی   مقدار عددی شناوری  یا حقیقی،  اسمی  متغیرهای  از  استفاده  دو حالت  هر  در 
 تغییر نخواهد کرد. 
انعطاف اصل  میطبق  انتظار  مالیاتی،  مالیاتپذیری  تمام  بهرود  و  مالیاتها  های  ویژه 

انعطاف اقتصادی  تغییرات  به  نسبت  به  مستقیم  و  بوده،  وضعیت  پذیر  با  خودکار  طور 
انتظار می عبارتی  به  یابند.  و رونق  اقتصادی تطبیق  رکود  دوران  اقتصادی  تغییرات  رود 

شناوری افزایش  به  بیشتری  منجر  مالیاتی  درآمد  رونق  دوران  در  تا  شود؛  مالیاتی  های 
شده بر مؤدیان کاهش یابد. اما  های مالیاتی تحمیلحاصل شود، و در دوران رکود هزینه

مین نشان  تحقیق  مالیاتتایج  رونق  دهد  و  رکود  دوران  با  موافق  رفتار  مستقیم  های 
مدت مالیات بر کاالها و خدمات تحت تأثیر نسبتاً  اند، چرا که تنها شناوری بلندنداشته

ها )عادی، رکود،  ها در تمام زمانچشمگیر این دوران واقع شده، و شناوری سایر مالیات
ها  بوده است. بنابراین جز مالیات بر کاالها و خدمات، سایر مالیاترونق( تقریباً یکسان  

 پذیر نیستند. نسبت به دوران رکود و رونق انعطاف
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