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 چکیده 
-های مهم سیاستهای اصلی اقتصاددانان بوده و از چالشهمواره از دغدغهصالح نظام مالیاتی  ا

های واجب شرعی )خمس( و  های  نظام مالیاتی ایران توجه به پرداختگذاران است. از دغدغه
خیرات به منظور ترغیب مردم و کاهش بار مالیاتی است. یکی از پیشنهادها جایگزینی خمس  

درآمد است. خمس ساختاری همانند مالیات بر مجموع درآمد با  های متناظر بر  به جای مالیات
می ارزیابی  پیشنهاد  این  اقتصادی  آثار  تحقیق  این  در  دارد.  یکنواخت  ارزیابی  شود.  نرخ 

تحقیق حاضر .  گیرندهایی مورد مطالعه قرار میمالیاتی غالباً با انجام شبیه سازی  پیشنهادهای  
های خمس )یکسانی نرخ و  درآمد شخصی در ایران با  ویژگی پیشنهاد تغییر  ساختار مالیات بر  

ماتریس   و  پویا  محاسبه  قابل  عمومی  تعادل  مدل  از  استفاده  با  را  مصرف(  از  بعد  آن  اعمال 
اجتماعی   نشان میارزیابی می  1390حسابداری  تحقیق  نتایج  انداز خانوار طی  کند.  دهد پس 

یابد و به  ارف شخصی یا خانوار افزایش میساله کاهش یافته و در عین حال مص  30یک دوره  
عبارتی مصرف زمان حال ترجیح دارد. علی رغم اثر افزایشی مصرف، کاهش پس انداز، کاهش  
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 مقدمه -1

ترین منابع تامین مالی و در برخی کشورها حتی به  مالیات در بسیاری از کشورها از مهم

ها، به لحاظ دارا بودن  رود. مالیاتترین ابزار کسب درآمد دولت به شمار می عنوان اصلی

روند.   گذاری دولت به شمار میکنندگی در اقتصاد، از ابزارهای مهم سیاست نقش تعدیل  

اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی اتخاذ شده در اقتصاد از لحاظ مستقیم  

این مهم است که بین تاثیرات کوتاه مدت و  ها بستگی دارد.  و غیر مستقیم بودن مالیات

در مالیاتی  سیاست  مدت   مالیاتی    بلند  سیاست  مدت  کوتاه  در  شد.  قائل  تمایز  رشد 

انداز و انباشت سرمایه، بهبود کارائی تخصیص  بوسیله تشویق به عرضه کار، افزایش پس

کار و سرمایه به تولید بر رشد اثر گذار است. در بلند مدت، یک بار این اثرات رخ داده  

د تنها به نحوی که بر نرخ فرآیند  تواند بر رشد تاثیر داشته باشاست، سیاست مالیاتی می

می نظر  به  حال  این  با  بگذارد.  دائمی  اثر  تکنولوژی  تحقیقات  پیشرفت  ناتوانی  رسد 

های مالیاتی،  اقتصادی به ارائه اطالعات روشن و دقیق در مورد اثرات اقتصادی سیاست

)ائورباخ سیاست است  کرده  سرخورده  را  نرخ1996،  1مداران  تغییر  و  (.  های  شیوهها 

گذارد. میزان بازدهی حاصل از  مالیات ستانی به طرق گوناگون بر تولید و اقتصاد اثر می 

از   از کار یکی  انصراف  بازنشستگی زود هنگام،  اوقات فراغت،  از  به استفاده  کار، تصمیم 

یک   از  آفرینان  کار  خروج  حتی  یا  و  جدید  کارهای  ریسک  پذیرش  از  پرهیز  زوجین، 

چنین تاثیرپذیری  گردد و همردی که اصطالحاً موجب کاهش عرضه میکشور و سایر موا

انداز و یا انتقال مصارف به کاالهای لوکس و به عبارتی  گذاری یا متاثر شدن پسسرمایه

 اتالف منابع مواردی از این تاثیرات است. لذا مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده.  

مورمالیات موضوعات  از  اسالمی  بسیاری  های  و  بوده  علمی  و  دینی  محافل  در  بحث  د 

از مدل  یدغدغه  با استفاده  اثرات  اجرای آن را دارند. محققان  به بررسی  اقتصادی  های 

 پردازند.   های اسالمی در نظام اقتصادی میبکارگیری آموزه

در نظام اقتصادی اسالم تامین درآمد حکومت اسالمی به دو روش مالیاتی و روش غیر  

میمالیا انجام  روشتی  از  جزیهگیرد.  و  خراج  زکات،  خمس،  منصوص  مالیاتی    های 

ویژگی میان  این  از  این  هستند.  بر  نظران  صاحب  از  برخی  تا  شده  باعث  خمس  های 

 
1 Auerbach 
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می که  باشند  ویژگیعقیده  آن  از  نمود.  توان  استفاده  کشور  مالیاتی  نظام  اصالح  در  ها 

ویژگی از  هزینهیکی  و  مصارف  تقدم  خمس  است. های  آن  پرداخت  بر  خانوار  در    های 

گیرد. دیگر  که معموالً در اقتصاد متعارف مصرف پس از پرداخت مالیات صورت میحالی 

است.    ویژگی مودیان  تمامی  برای  آن  نرخ  بودن  یکسان  این  بارز خمس،  اساس  این  بر 

از و با استفاده  بر درآمد  آیا اعمال مالیات  به دنبال آن است که دریابد  های  یژگیمقاله 

ناخالص داخلی،   تولید  بر درآمد،  مالیات  بر متغیرهایی همچون  ایران،  اقتصاد  بر  خمس 

انداز و دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیر گذار است؟ و اثر گذاری آن چگونه  مصرف، پس 

های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و کشورها  مالیات یکسان در دهه  است؟

کوک   است.  گرفته  همکاران قرار  هم2008)  1و  و  بوروسکی (  و  بورتینسکی   2چنین 

 هایروش از یکیاند.  را بررسی کرده   3(  اثرات اقتصادی معرفی مالیات یکسان 2012)

است. این روش از    CGE  4محاسبه  قابل عمومی تعادل تحلیل مدل روش کمی، تحلیل

در این    کند.تحلیل استفاده می برای  SAM  5ی ماتریس حسابداری اجتماعی پایگاه داده

 6چنین لملین و دکالو مقاله با توجه به کارهای کوک و نیز بورتینسکی و بوروسکی و هم

ویژگی اعمال  اثر  بررسی  اطالعات  به  از  استفاده  با  ایران  مالیاتی  اصالح  در  های خمس 

ک  پرداخته شده است. مدل بلند مدت برای ی   1390ماتریس حسابداری اجتماعی سال  

پیش  30دوره   میساله  در  بینی  نظری،  مبانی  سوم  بخش  در  و  پیشینه  ادامه  در  کند. 

بخش چهارم مدل و روش تحقیق، در بخش پنجم ساختار و نتایج مدل و سرانجام جمع  

 شود.بندی ارائه می

 پیشینه پژوهش  -2
کشورهای  کنند اثرات توزیعی اصالح مالیات یکسان  ( بیان می2008)  7پائلوس و پیچل 

عکس   جهت  در  کمتر  برابر   بسیار  درآمد  توزیع  با  کشورهای  به  نسبت  متوسط  طبقه 

 
1 Cok et al.   
2 Boratyński & Borowski 
3 Flat Tax  
4 Computable General Equilibrium 
5 Social Accounting Matrix 
6  Lemelin and Decaluwe  
7  Paulus & Peichl     
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می یکسان  مالیات  رژیم  به  انتقال  طریق  است.  از  را  کارائی  و  کاهش  را  نابرابری  تواند 

 افزایش انگیزه های کار کشورهای منتخب ارتقاء دهد. 

اقدام    1( در اسلوونی2007ع )( به دنبال اصالحات مالیاتی جام2008کوک و همکاران )

-جمعیت برای استفاده در مدل تعادلی کرده  % 6به شبیه سازی خرد از اطالعات حدود  

می  نتیجه  آنها  برای  اند.  و  بوده  عادالنه  نسبتا  مودیان  برای  اصالح  پیامدهای  که  گیرند 

درآمد  بودجه دولت در کوتاه مدت نامناسب، با این حال، با کاهش نرخ نهایی مالیات بر  

شرکت بر  مالیات  نهایی  نرخ  کاهش  مالیاتشخصی،  و  سرمایه،  ها،  بر  جدولی  بندی 

 تر شده است.اسلوونی تنها یک قدم به اقدام مشترک اتحادیه اروپا نزدیک 

( بوروسکی  و  از  2012بورتینسکی  ناشی  مدت  بلند  کالن  اقتصاد  اثرات  ارزیابی  به    )

   CGEدر لهستان با استفاده از    % 18طح  معرفی مالیات یکسان  بر درآمد شخصی در س

دهد که اصالح مالیاتی با مالیات یکسان به احتمال  پردازند. ادبیات موضوع نشان می می

افزایش پسزیاد موجب تحریک عرضه کار و گسترش سرمایه می اگر  انداز خانوار  شود. 

بین   داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  یابد،  اختصاص  گذاری  سرمایه  به     % 9/0  –  7/0کالً 

نتایج  .   کاهش پیدا کرده است  ٪2/0-0در غیر این صورت این اثر به  شود  مشاهده می

می این  اظهار  با  است.  اندک  یکسان  مالیات  اجرای  از  ناشی  آمده  بدست  نفع  که  کنند 

اند، و به خصوص،  های دولت داریم احتماالً بزرگحال، اثرات آن وقتی کاهش در هزینه

تغییر رژیم مالیاتی کاهش رفاه برخی خانوارها )به  عوامل وجود دارد.  افزایش در کارائی  

 خصوص کم درآمد( را در پی خواهد داشت.

الگوی تعادل عمومی محاسبه1382)  2ذوالنور  از  ایران استفاده کرد.  (  اقتصاد  برای  پذیر 

می باعث  بخش صنعت  در  فروش  بر  مالیات  وضع  که  داد  نشان  وی  بررسی  شود  نتایج 

درصد افزایش قیمت ناخالص بیش از نرخ مالیات باشد و قیمت برخی از کاالهای دیگر  

نرخ   وضع  یابد.  بهای    %25کاهش  افزایش  موجب  صنعت  بخش  در  فروش  بر  مالیات 

-افزایش یابد. با این   %4و بهای محصوالت ساختمانی حدود    %33کاالی صنعتی حدود  

-کاهش یابد. این وضع سبب می  %15شود قیمت خالص حدود  حال این نرخ موجب می

 
1 Slovenia 
2 Zonnor (2003) 
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شود تولید محصوالت بخش صنعت و ساختمان کاهش یافته و تولیدات بخش خدمات  

افزایش یابد. در بررسی مالیات بر دستمزد در بخش صنعت مالحظه شد بر کل اشتغال  

  % 20ریزد. وضع مالیات  ها را به هم میاثر نداشته لیکن ساختار اشتغال بر حسب بخش

دستمزد کاهش    بر  موجب  افزایش    8/11بخش صنعت  و  اشتغال صنعت    5/1درصدی 

در   سرمایه  موجودی  افزایش  اینکه  ضمن  است.  شده  خدمات  بخش  اشتغال  درصدی 

 ی جبران  کاهش نیروی کار در این بخش نبوده است  بخش صنعت به اندازه

-، آثار مالیاتپذیرمحاسبهبا استفاده از مدل تعادل عمومی  (  1392)  1و ستایش   فوالدی

اند. برای مقایسه اثر مداخله دولت از طریق ابزار مالیاتی بر  های مختلف را بررسی کرده

ها، به مخارج دولت نیز توجه داشته است. نتایج نشان داد مخارج  اقتصاد، عالوه بر مالیات

تاثیر قوی و اشتغال دولت  تولید  بر  بر    تری  افزایش مالیات  از  نتایج حاصل  داشته است. 

بخش بر  مالیات  و  تجارت خارجی  بر  مالیات  داددرآمد،  نشان  اقتصادی  بر   های  مالیات 

بر  درآمد، کم را  منفی  اثر  تولید    GDPترین  بر  از همه  بیش  واردات،  بر  مالیات  و  دارد 

 ناخالص داخلی تاثیر )منفی( خواهد گذاشت.  

شهرکی شمس و  با  1390)  2الدینی  را  زکات  و  از خمس  استخراجی  اقتصادی  قوانین   )

کرده مقایسه  موجود  مالیاتی  سیستم  سیستم  یک  اجرای  که  داده  نشان  نتایج  است. 

امکان  اجتماعی  تعاون  و  مردم  خود  همکاری  با  تنها  ایران  در  آنها  مالیاتی  است؛  پذیر 

 کنند به جنبه عقیدتی پرداخت خمس تمرکز گردد. توصیه می 

( امکان استفاده از خمس و زکات را به عنوان جانشین و یا  1390)  3سگری و کاشیان ع

با روش   بالقوه خمس  برآورد ظرفیت  قرار داده است.  بررسی  مالیات مورد  برای  مکملی 

شده انجام  کالن  و  خرد  سازی  کشور    شبیه  مالیاتی  درآمد  با  آن  بالقوه  درآمدهای  و 

داده   نشان  نتایج  است.  شده  دوره  مقایسه  در  بالقوه  1380-1387که  ظرفیت  مقدار   ،

 خمس از درآمد مالیاتی بیشتر بوده است.

آبادی  بیان می1379)  4گیلک حکیم  اسالم  (  در  درآمد  بر  مالیات  نظام  اجرای  کند که 

ویژگیمی به  توجه  با  کاستیتواند  کشور،  در  آن  اعتقادی  پشتوانه  و  نظام  ها  آثار  های 

 
1 Fooladi and Setayaesh (2013) 
2 Shamsoddini and Shahraki (2011) 
3  Asgari and Kashiyan (2011) 
4  Gilak Hakimabadi (2001) 
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ای مرتفع سازد. برآوردها ، بار مالیاتی را  رآمد فعلی را تا اندازهتوزیعی نظام مالیات بر د

دهد.  در خمس برای تمام خانوارها نسبت به نظام فعلی مالیات بر درآمد، کمتر نشان می

گیرد که خمس با کمترین اختالل در کارائی اقتصادی موجب تقویت عدالت  و نتیجه می

 عمودی خواهد شد. 

مالیاتی، مالیات  های  کنند یکی از پایه( بیان می1390)  1مخانهرضایی دوانی و خادمی جا

کشورهای مختلفی ارایه شده و از نوع مالیات بر    بر عایدی سرمایه اسـت کـه امـروزه در 

بر عایدی سرمایه سایر کشـورها،   مالیات  تجربه  به  نگاهی  با  آنها  دارایی است.  و  درآمد 

کنند و مقررات مرتبط با مالیات بر عایدی  مطرح میدیـدگاه فقـه اسالمی را در مورد آن 

مالیات سـاختار  اصـالح  بـرای  را  مورد  سـرمایه  شرعی  مبانی  با  سازگاری  جهت  از  ها 

می قرار  میبررسی  نشان  تحقیق  این  نتایج  اهلدهند.  مکتب  نظر  از  کـه  البیت،  دهد 

 .عایدی سرمایه داردهایی با مالیات بر خمس بر منافع سرمایه شباهت بسیار و تفاوت

 مبانی نظری  -3

 خمس، مالیات بر مجموع درآمد شخصی در اسالم   -3-1

بر اساس آن   اقتصادی است و  به عنوان یک نظام عقیدتی دارای ساختار و نظام  اسالم 

و روش تامین  اصول  نظام،  این  در  دارد.  اجتماعی  و  اقتصادی  نظام  مدیریت  برای  هایی 

روش دو  به  اسالمی  حکومت  می   درآمد  انجام  مالیاتی  غیر  و  منابع  مالیاتی  تمام  گیرد. 

قابل تقسیم از: روشدرآمدی حکومت اسالمی در چهار دسته  -بندی است که عبارتند 

روش جزیه؛  و  خراج  زکات،  خمس،  منصوص  مالیاتی  شامل  های  جدید  مالیاتی  های 

ال، فیء و  های غیر مالیاتی منصوص شامل انف های حکومتی و مالیه تورمی؛ روشمالیات

های غیر مالیاتی جدید شامل اوراق قرضه و اوراق مبتنی بر عقدهای  غنائم و نهایتاً روش

همکاران،    2دیگر)میسمی  است:  1391و  فرموده   متعال  خداوند  غنمتم  "(.  انما  واعلموا 

من شیء فان هلل خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان  

باهلل و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان واهلل علی کل شیء    کنتم آمنتم 

 
1 Rezaeedavani and Khademijamkhaneh (2011) 
2 Meysami, Yavari, Ghaemi Asl and  Tavakoliyan (2012) 
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بخصوص  1"قدیر اسالمی  جوامع  و  مسلمانان  نزد  در  واجبات  از  یکی  همین سبب  به    .

افراد  شیعیان خمس است.   بر  ویژه  مالی است که تحت شرایط  واجبات  از  خمس یکی 

خمس، یـک جزء از  :  در لسان العرب آمده است(.  1388،  2)مکارم   شودخاصی واجب می 

پنـج جزء است. جمـع خمس، اخمـاس است. اما شـرعاً، خمس یک نوع مالیاتی است  

داده شده   قرار  شـد  خواهـد  بیان  که  اموری  بر  اسـالم  شـرع  در  که  پنجم  یک  معادل 

مس در مطلق  کند تعلق خبیان می فصل مشترک اکثر روایات  (.  1367،  3است )منتظری 

محقق  .  آورد به کار رفته استها و سودهای مادی و معنوی که انسان به دست میفایـده

ها، هر آنچه که  معادن، گنج،  در شرایع خمس را بر هفت چیز بیان کرده: غنـائم جنـگ 

آید، خرید زمین  با غواصی بدست آید، آنچه از مخارج سالیانه شخص و عیال او اضافه می

-یکی از مهم (.  1367)منتظری،  مال حالل مخلوط با حرام  از مسلمان،  می  توسط کافر ذ

می الشیعه  وسائل  معروف  کتاب  هشتم  باب  خمس  ابواب  ده  ترین  حـدود  و   باشـد 

آید وارد  ها و صـنایع به دست میها و تجارتحـدیث درباره عوایدی که از انواع کسـب

ن مهران« از امام »موسی بن جعفر  از جمله این احادیث، روایت »سماعۀ ب  شـده است.

است السالم«  سؤال  می   علیه  درباره خمس  السالم  علیه  جعفر  بن  موسی  امام  از  گوید: 

می مردم  به  که  سودهایی  تمام  در  خمس  فرمود:  ثابت  کردم،  زیاد  و  کم  از  اعم  رسد 

 (.  1388است)مکارم، 

ه سه سهم آن  طبق دیدگاه مشهور فقهای امامیه، خمس به شش سهم تقسیم میشود ک

قول   بر اساس  نیازمند است. لکن  به سادات  نیز متعلق  امام و سه سهم دیگر  به  متعلق 

در   و در عصر غیبت  امامت است  به منصب  بودن(، خمس متعلق  غیر مشهور )وحدانی 

گیرد. امام خمینى)ره( با اشاره به اختیارات ولى فقیه  اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می 

 فرماید:در این باره مى

بر روى دلیل" تأملى  فقیه در دورهبا  آوردیم،  امورى والیت  هایى که  بر همان  ى غیبت 

باشد، بدون این که فرقى  دارد که امام)ع( والیت داشته است که از آن جمله خمس مى 

 
ایم ایمان داریـد،  اگر به خـدا و آن چه بر بنـده خود نازل کرده". 41انفال، ، The Holy Quranقرآن مجید  1

بدانیـد هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مستمندان  

  ."ندگان آنهاستو در راه ما 
2 Makarem (2009) 
3 Montazeri (1988) 
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)الموسوی    "بین سهم امام)ع( و سهم سادات باشد و بلکه بر انفال و فىء نیز والیت دارد. 

 ق(.  1401اهلل، الخمینی روح 

های فـرد  های زندگی تجمیع همه درآمـداز آنجایی که  در خمس به منظور کسر هزینه

درآمد کل  بر  مالیات  با  زیادی  مشابهت  این حیث  از  اسـت  صورت    1الزم  این  در  دارد. 

شود. بنابراین  های قابل قبول از کل کم میها با هم حساب شـده، و هزینهمجموع درآمد

از   تفصیلی )جدولی( خمس  مالیات  به  بر کل درآمد نسبت  مالیات  با   2لحاظ ساختاری 

   (.1391مشابهت بیشتری دارد )رضایی دوانی و همکاران، 

در  محققان  برخی  اعتقاد  به  و  فوق  دالیل  بر  خمسویژگی حاضر  زمان  بنا  ارباح   های 

 پس  درآمد  بر تعلق پایه گسترده و دلیل یکنواختی نرخ نهایی، )درآمد کسب( به مکاسب

 قابل قبول  زندگی چنین هزینههم و حصول درآمد  حسابداری هزینه نمودن استثناء از

)مؤدی(، کننده  باشد.   داشته وسیعی کاربرد اقتصاد در تواندمی خانوار  پرداخت  واحد 

خمس به طور اختیاری فرد صاحب درآمد و یا خانوار است که در این صورت سرپرست  

پردا مسئولیت  رستمی،  خانوار  و  )رستمی  داشت  خواهد  عهده  به  را  از    .(1394خت 

تمامی موارد متعلق خمس، این تحقیق تنها بر خمس درآمد شخص تمرکز دارد. برای  

 ( را خواهیم داشت:1برآورد میزان خمس یک فرد یا خانوار رابطه )

(1 ) 𝐾𝑖 = τ(INCOM𝑖 − CONSUM𝑖)            
                ∀          INCOM𝑖 > CONSUM𝑖 

آن   خانوار  𝐾𝑖در  به  گرفته  تعلق  خمس  خانوار،i  ، INCOM𝑖میزان     CONSUM𝑖درآمد 

و  هزینه در یک سال  معادل    τهای خانوار  که  نهایی  وارد    2/0نرخ  قید  واقع  در  است. 

از هزینهشده نشان می باید  بر  قابل قبول    هایدهد که درآمد خانوار  تا  باشد  آن بیشتر 

تعلق   خمس  آن  مثبت  مانده  هزینهباقی  که  است  ذکر  به  الزم  کسر  گیرد.  قابل  هایی 

کردن هستند که متناسب با موقعیت اجتماعی خانوار بوده و برای فرار از خمس نباشد.  

هزینه این  صورت  خمس  بدین  نتیجه  در  و  نیست  اقتصاد  در  مصرف  مترادف  دقیقا  ها 

و برای کشور    مدل فوق مختص یک خانوار در سطح خرد بوده  انداز نیست.مالیات بر پس

 ( نمایش داد: 2خانوار به صورت رابطه )  nتوان با وجود می

 
1 Global(Comprehensive) Income Tax  
2 Schedular Tax System 
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(2 ) TK = τ ∑(𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝑖 − CONSUMi)

n

i=1

> 0 

میزان کل خمس است. خانوار در جامعه اسالمی عوامل )در اینجا کار و     TKکه در آن  

مجموع  کند که از  بیان می  2سرمایه( خود را در اختیار تولید جامعه قرار داده و رابطه  

به قدر کفایت و عرف   ابتدا مصرف خود )خانوار( را  بابت آن خدمات،  دستمزد دریافتی 

که  کند. در حالیخمس پرداخت می  %20هزینه کرده و سپس نسبت به مازاد آن با نرخ  

-باشد. بخشودگی و معافیت و همدر اقتصاد متعارف پرداخت مالیات مقدم بر مصرف می

اقتصاچنین تخفیف نظر گرفته میهایی در  در  مالیاتی  برای مودیان  متعارف  شود. در  د 

می مودی  کشورها  از  تخفیف  برخی  از  استاندارد،  تخفیف  از  برخورداری  بجای  تواند 

های ضروری برخوردار گردد که الزم است مستندات و مدارکی  مالیاتی بر حسب هزینه

اساس الگوی اقتصاد متعارف،     حال بر(. با این1372را مورد به مورد ارائه دهد )ماسگریو،  

تواند در جریان دایره وار درآمد و تولید اثر گذار باشد.  جابجایی در پرداخت مالیات می

تواند بر مصرف باشد. پس انداز دومین موردی است که متاثر از  اولین تاثیر این مدل می

انداز از موارد  سگذاری بدلیل تاثیرات مدل بر پاین مدل خواهد بود. تاثیر پذیری سرمایه

 قابل توجه دیگر است.  

 مالیات بر درآمد شخصی   -3-2

از   تعهدی  اینکه  بدون  است  خصوصی  بخش  منابع  از  دولت  برداشت  واقع  در  مالیات، 

(. بر این اساس، هدف  1372ناحیه دولت نسبت به پرداخت کننده ایجاد شود )ماسگریو،  

دیگر به  گروه  یک  از  منابع  انتقال  مالیات  معین  گروه  اولیه  توسعه  به  دستیابی  برای  ها 

)سزاروسکا است  اقتصادی  اهداف  افتادن  خطر  به  بدون  مالیات2014،  1عینی  های  (.  

ها از نقطه نظر عدالت نسبت به  گونه مالیاتشخصی از بعد خانوار ارزیابی شده، لذا این

بنگاهمالیات بر  )ماسگریوهای تحمیلی  دارند  برتری  بدین 1372،  2ها  بر    (.  مالیات  سبب 

عمومی   درآمد  مهم  منابع  از  و  ستانی  مالیات  مهم  ارکان  از  یکی  به  شخصی  درآمد 

کشورها تبدیل شده است. درآمدهای اخیر از مالیات بر درآمد به طور متوسط نزدیک به  

سال   )در  را  کشورها  مالیاتی  درآمد  چهارم  تقریبا  2013یک  شده،  شامل  در    24%( 

برای کشورهای اتحادیه اروپا محاسبه شده است )سزاروسکا،    %21و    OECDکشورهای  
 

1 Szarowská   
2 Musgrave  
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تصاعدی  2014 مالیات  مناسب  درجه  تنظیم  برای  مشخصی  فرمول  و  دستورالعمل   .)

رسد تنظیم آن به عواملی همچون همبستگی بین افراد در یک  وجود ندارد. به نظر می 

بستگی دارد )همان(.    دریافت کنندگان از انتقاالت  ورزی بالقوهجامعه یا درجه  اجتناب

مستقیم   عنوان  به  سنتی  طور  به  درآمد  (مالیات  بر  مالیات  شخص،  درآمد  بر  مالیات 

و سرمایه(شرکت بر درآمد  مالیات  و سایر  غیر مستقیم   ها  افزوده،  (یا  ارزش  بر  مالیات 

شود. به  طبقه بندی می  )مالیات بر مصرف، مالیات های دیگر بر روی محصوالت و تولید 

 (. 1948، 1دهد )ماسگریو و تین ، گروه اول اجازه توزیع مجدد بیشتر می طور کلی

دیدگاه مسلط کینزی به  های مبتنی بر اثرات طرف تقاضا،  به دنبال کم رنگ شدن ایده

رابرتس تورو2رهبری  و   4و الفر  3،  بر طرف عرضه    به چالش کشیده شد  مبتنی  نظریات 

تح و  گرفت  قوت  اقتصادی  ادبیات  در  شیوهمجددا  در  دهه  ول  در  ستانی  مالیات  های 

-و الفر نشان دادند که افزایش نرخ  5کانتو، جونز  1980میالدی آغاز شد. در دهه    1970

-های مالیاتی بر درآمدهای عامل موجب کاهش اشتغال عامل و کاهش ستانده بازار می

درآمد  چنین نشان دادند که افزایش در نرخ مالیات ممکن است موجب کاهش  گردد. هم

را   دولت  مالیاتی  درآمد  که   دارد  وجود  مالیات  نرخ  ساختار  یک  واقع  در  بشود.  دولت 

های عوامل تولید بستگی  کند. این ساختار مالیاتی به عرضه و ستاده و کشش حداکثر می

یابد اشاره به  که درآمد دولت به همراه آن افزایش میها تا جائیدر نرخ  دارد. با افزایش 

عادی  افزایش   محدوده  با  نرخ  دارد.  جائی در  از  کاهش  ها  آن  همراه  به  دولت  درآمد  که 

می می بیان  گرفتهیابد  قرار  بازدارنده  ناحیه  در  که  نرخکند  در  کاهش  کل،  در  های  ایم. 

  دهد. هر چه عامل عرضه دارای کشش مالیات، کل درآمد را به همان نسبت کاهش نمی

دبیشتر و هم مالیات  نرخ  نرخچنین هرچه  احتمال زیادتر  به  باشد،  باالتر  های  ر سطوح 

 (.2004، 6افتد )گوارتنی مالیات داده شده در ناحیه بازدارنده می

 
1 Thin 
2 Paul Craig Roberts 
3 Norman Ture 
4 Arthur Laffer 
5 Canto, Joines 
6 Gwartney 
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 (:  منحنی الفر 1شکل)

 1منبع: توماس آ. رو 

-نقطه بهینه مالیاتی را که در آن حداکثر درآمد دولت می   ∗𝑇منحنی الفر و    1شکل  

می نشان  را  یابد  تحقق  افزایش  تواند  معتقدند  عرضه  طرف  اقتصاددانان  واقع  در  دهد. 

می درآمدی  سطوح  و  زندگی  استانداردهای  ارتقاء  موجب  آنها  تولید  سبب  بدین  گردد. 

ولید و کارائی استفاده از منابع  معتقدند باال بردن نرخ نهایی مالیات باعث کاهش درآمد، ت

فعالیت  گردد.می از کار و سایر  بازدهی حاصل  تولیدی  افزایش نرخ مالیاتی، میزان  های 

ای  دهد. وقتی افراد از دستیابی به بخش عمدهشود را کاهش میکه مشمول مالیات می

اساسی  دهند. تغییرات  های خود را کاهش میاز نتیجه تالش خود محروم شوند، فعالیت

از   بیش  در  از کشورها  بسیاری  مالیاتی  ادبیات    30در ساختار  تاثیر  تحت  سال گذشته 

مالیات بهینه بوده است. این بخصوص شامل کاهش نرخ نهایی مالیات و تعداد تسلسل  

 (. 2009، 2نرخ گردید )کردی 

ات بر از نکات قابل تامل آن است که مالیات بر مجموع درآمد و تغییر آن به مثابه مالی 

هزینه یا مالیات با یک نرخ بر همه کاالها و خدمات است، که عدم اثر گذاری تخریبی در  

)پژویان  دارد  پی  در  را  منابع  درآمد  1392،  3تخصیص  بر  مالیات  سیستم  مانند  و   .)

متفاوتی   نرخ  سرمایه  درآمد  و  کار  درآمد  بر   که  نیست  گانه  دو  یا  )تفصیلی(  جدولی 

به   منجر  و  کند  همجهتاعمال  شود.  خانوارها  یا  افراد  منابع  تخصیص  با  دهی  چنین 

مالیات انواع   به  نیازی  دیگر  درآمد  بر مجموع  مالیات  در  اعمال  این سیستم  نیست.  ها 

 
1 Thomas A. Roe 
2 Creedy 
3 Pajooyan 
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تری است. از این رو درآمد  مقایسه با مالیات بر درآمد جدولی دارای پایه مالیاتی گسترده

  (.1391، 1بود )پژویان  و اسکندری  بالقوة  حاصل شده در این سیستم بیشتر خواهد

مالیات بر   -اند. از جمله: الفهای مختلفی از مالیات بر درآمد شخصی معرفی شدهگونه

که دستمزد و درآمد با توجه به برنامه نرخ تصاعدی، با نرخ    خالص به طوری   2کل درآمد 

گان با درآمد  شوند. ارزش کمک هزینه مالیاتی مالیات دهند همسان مشمول مالیات می

بر درآمد دوگانه   -یابد. بافزایش می بر روی تمام درآمد  3مالیات  ، نرخ مالیات تناسبی 

کند. مثال  های تصاعدی بر درآمد ناخالص و بازنشستگی وضع میزمان با نرخخالص هم

مالیات است. ج  از سرمایه مشمول  از درآمد حاصل  باالتر  نرخ  با  کار  از    -درآمد حاصل 

مال دوگان سیستم  نیمه  درآمد  بر  می  4یات  اعمال  درآمد  مختلف  انواع  از  بر  مثال  شود 

اشکال   و  یکسان  اغلب  و  پایین  نرخ  در  سرمایه  درآمدهای  برخی  از  مالیات  اخذ  طریق 

نرخ با  باالتر  سطوح  در  درآمد  مانده  د باقی  شود.  عمل  باالتر  تصاعدی  سیستم    -های 

یکسانی و  متناسب  مالیات  نرخ  یکسان  می  مالیات  وضع  خالص  درآمد  تمام  به  بر  کند 

و   شده  مالیات  مشمول  مناسب  طور  به  سرمایه  از  حاصل  درآمد  و  دستمزد  که  نحوی 

مبانی اصالح    OECD NO.13ارزش کمک هزینه مالیاتی مستقل از سطح درآمد است )

شخصی(.  درآمد  بر  کشور  2004)5گرکو  مالیات  مالیاتی  سیستم  اصالح  بررسی  به   )

پردا گانهانگستان  تاثیرات ده  مالیات یکسان  اجرای  اعتقاد دارد که  و  اقتصاد  خته  بر  ای 

نحوی به  داشت،  یکسان:  انگلیس خواهد  مالیات  پس مالیات  -1که  از  را  گیری مضاعف 

سرمایه و  میانداز  حذف  می  -2.  کندگذاری  افزایش  را  دولت  طور    -3.  دهدعایدات  به 

به سود    -4دهد.  گیری را کاهش میال مالیات ای زمان و هزینه انجام اشک قابل مالحظه

فقرا    -5  دهد.گری که موجب رشد پیچیدگی رژیم مالیاتی است پایان میمخصوص البی

  کند. وسیله پیش بینی مستمری معاف از مالیات مستثنا می را از پرداخت هر مالیاتی به  

پولموجب می  -6 بر  بیشتری  افراد کنترل  از شود  و  باشند  به    شان داشته  تجاوز دولت 

در حالت بهره معاف از مالیات، نرخ بهره را کاهش    -7  کند.حریم خصوصی جلوگیری می

 
1 Eskandari 
2 Comprehensive income tax 
3 Dual income tax 
4 Semi-dual income tax 
5 Grecu      
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راضی میمی پرداخت کمتر  با  وام دهندگان  بهره،  بر  مالیات  بدون  فرار    -8  شوند.دهد. 

نظام    -9  دهد.مالیاتی را از طریق کم کردن هزینه فرصت امتناع از مالیات  کاهش می

انگلی سرمایه مالی  برای  را  میس  جذاب  بسیار  خارجی  سادگی،    -10  کند.گذاران  به 

به هر حال، مفهوم مالیات یکسان    کند.طرفی را قابل دسترس میکارائی اقتصادی و بی

مطرح شده بود. با این حال تا   1بود که توسط هال و رابوشکا  1980بحث داغ اواسط دهه 

دهه   همانند    1990اواسط  کشورهایی  گرزنی ،  2کنگهنگ تنها  جرسی3جزایر   و      4، 

استفاده می  5بولیویا این شیوه  لیتونیا از  و  استونیا    7، التویا 1994در    6کردند. کشورهای 

روسیه1997 رومانی 2001  8،  و  گرجستان  پاراگوئه2005در    9،  و  قرقیزستان  در    10، 

مونته2006 و  موریتیوس  آلبانی،  مغولستان،  قزاقستان،  مقدونیه،  ، 2007در    11نگرو ، 

و    2009در    13، بالروس، بلیز و فدراسیون بوسنی 2008در    12جمهوری چک و بلغارستان 

(. حداقل نرخ مالیات  2012مالیات یکسان را اجرای کردند )پیچل،    2010در    14آبخست

بوده که مربوط به کشور لیتوانیا است    %33و حداکثر    %10یکسان در تعدادی از کشورها  

 اند.  و مابقی کشورها در بین این دو حد قرار گرفته

 روش و مدل تحقیق )مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه( -4

یکن مالیات  ویژگی  با  تشابه  در  را  آن  زیادی  تا حدود  نرخ خمس  بودن  پائین  و  واختی 

چنین مشابهت آن با مالیات بر مجموع درآمد این امکان را  یکسان قرار داده است و هم

می تغییر  فراهم  اثر  زمینه،  این  در  کشورها  سایر  تجربه  و  مطالعات  به  توجه  با  تا  کند 

با   ایران  بر درآمد شخصی در  این ویژگیمالیات  به  قرار    های توجه  خمس مورد بررسی 

 
1 Robert Hall and Alvin Rabushka 
2 Hong Kong 
3 Guernsey 
4 Jersey 
5 Bolivia 
6 Estonia & Lithuania 
7 Latvia 
8 Russia 
9 Georgia & Romania 
10 Kyrgyzstan & Paraguay 
11 Macedonia & Kazakhstan & Mongolia & Albania & Mauritius & Montenegro 
12 Czech Rep. & Bulgaria 
13 Belarus & Belize & Federation of Bosnia 
14 Sychelles 
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انداز  انداز تاثیر مالیات بر مصرف در دوره حاضر را باید بر پسگیرد. در صورت حضور پس

دوره در  مصرف  )پژویان،  با  کرد  بررسی  دیگر  مدل1392های  با  که  مورد  (  پویا  های 

به عنوان ابزار    1پذیرپویای برگشت  CGEگیرند. به همین دلیل از مدل  بررسی قرار می

 .گرددهای فوق بر مالیات بر درآمد استفاده میتحلیل تاثیرگذاری اعمال ویژگی

های تعادل عمومی قابل محاسبه تبدیل به ابزار استانداردی  ی گذشته، مدلدر چند دهه

مدل این  است.  شده  اقتصاد  تجربی  تحلیل  ایستا برای  صورت  دو  به  پویا    2ها  مورد  و 

می قرار  مدلاستفاده  ساختارگرای    3DCGEهای  گیرند.  سازی  مدل  سنت  بر  مبتنی 

مدل   خود  هسته  در  و  بوده  بین    CGEنئوکالسیکی  سازی  بهینه  و  بوده  دارا  را  ایستا 

 تواند نمایش یابد: ها به صورت زیر میدهند. این مدلرا شکل می  4زمانی 

(3 ) 

 
𝐹1𝑡(𝑍𝑡) = 0 

. 

. 

. 
Fht(𝑍𝑡) = 0 

                                                                        - - - - - -      

Fh+1(𝑍0, Z1, … , ZT+1
̇ ) = 0 

. 

. 

. 
Fh+m(𝑍0, Z1, … , ZT+1) = 0 

رابطه بعدی برای    mمرتبط و به وضعیت ایستا اشاره دارند و    Zرابطه اول از طریق    hکه  

و  زمانی  مقاطع  در  مرتبط  متغیرهای  دوره  تعیین  بین  حالت  به  است  مربوط  ای 

 (.  1992، 5)مالکلیس 

به دو دسته تقسیم کلی می   CGEمدل های به  پویا خود  نگاه  شوند که شامل پویای 

های پویای حرکت به جلو، مبتنی بر فرض  باشند.  مدلمی  2و پویای حرکت به جلو  1جلو

 
1 Recursive dynamic 
2 Static 
3 Dynamic CGE 
4 Inter-temporal Optimization 
5 Malakellis 
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های ایستا به صورت بازگشتی  از تعادل  3ها یک سری انتظارات ایستا هستند. در این مدل

ای  های بهینه کننده بین دورهای از مدلدسته  4های پویای بازگشتی شوند. مدلحل می

بوده و بخشی از ادبیات تعادل عمومی قابل محاسبه پویاست که داللت بر رفتار عوامل بر  

تطبیقی  انتظارات  پیش  5اساس  انتظارت  جای  ساز    6نگربه  بهینه  مدل  یک  عنوان  به 

شود، امکان تفکیک  جایگزین دارند. از آنجا که یک مدل بازگشتی هر دوره یکبار حل می

دوره درون  اجزاء  دوره  7ای به  بین  اجزاء  حاکم    8ای و  آن  پویایی  بر  دومی  که  نحوی  به 

 (. 2008، 9است وجود دارد )قدیمی 

 ای مشخصات درون دوره -4-1

-ای تعادل عمومی قابل محاسبه ایستا را توصیف می مدل یک دوره  ای،اجزاء درون دوره

حداقل برای بازار محصوالت داخلی بوده و    CGEکند. رقابت کامل فرض کلیدی مدل  

بر اساس اقتصاد مبتنی بر بازار این مدل برای دستیابی به تعادل بین عرضه و تقاضای  

گردد. معادالت  سبی حل میهای نعوامل شخصی و محصوالت و به واسطه تغییر قیمت

نشان   را   ).  .  . و  دولت  کننده،  تولید  کننده،  )مصرف  اقتصادی  عوامل  رفتار  که  ریاضی 

درون  می ایستای  حالت  مدل  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  منابع  از  بسیاری  در  دهد 

نبوهیرو هوزو، دوره بر اساس مدل معرفی شده توسط  این تحقیق  استفاده در  ای مورد 

( است. چارچوب مفهومی اقتصادی یک مدل  2010)  10اوا و هایدو هاشیموتوکنجی کاس

 نمایش داد. 2توان به صورت شکل تعادل عمومی ایستا را می

 
1 Forward-Looking Dynamics          
2 Forward-Moving Dynamics 
3 Sequence 
4 Recursive Dynamic CGE 
5 Adaptive expectations 
6 Forward-looking 
7 Within-period 
8 Between-period 
9 Ghadimi 
10 Nobuhiro Hosoe, Kenji Gasawa, Hideo Hashimoto 
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 (:  چارچوب مفهومی اقتصادی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه 2شکل)

 (2004،  1)منبع: تورلو   

 ای مشخصات بین دوره -4-2

محدودیت بر  غلبه  پویای  ها،  برای  مدل  یک  به  محاسبه  قابل  ایستای  عمومی  تعادل 

ای و نتایج  شود به نحوی که پارامترها بر اساس رفتار بین دورهبازگشتی توسعه داده می

گردد. شرایط اقتصادی کنونی، همانند در دسترس بودن سرمایه، به  دوره قبل به روز می 

درون ا طور  تاثیرپذیری  بدون  گذشته  نتایج  به  بستگی  آیندهزا  انتظارات  دارد.  ز  نگر 

تخصیص نهایی سرمایه به بخش در دوره جاری به نرخ استهالک سرمایه و تفاوت نرخ 

زا در نظر گرفته شده و فرض  سود بخشی در دوره قبل وابسته است. رشد جمعیت برون

بر این است که جمعیت رو به رشد به سطح باالتری از تقاضای مصرف و در نتیجه سطح  

که مصرف کنندگان جدید همان  دهد در حالیضافی مصرف خانگی را افزایش می درآمد ا 

بهره رشد  دارند.  را  قبلی  کنندگان  مصرف  برونترجیحات  صورت  به  فرض شده  وری  زا 

ای تعیین  زا و بین دورههای انتقالی به طور بروناست. رشد مصرف واقعی دولت و هزینه

 
1 Thurlow 
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درون می در  دولت  مخارج  نتیجه  در  می  شوند،  ثابت  تغییرات  دوره  این  بر  عالوه  ماند. 

 شود.زا اعمال میریزی شده در تراز حساب جاری به صورت برونبرنامه

شود.  ها هر یک به نمایندگی از یک سال حل میمدل پویا به صورت یک سری از تعادل

سیاست اعمال  رشد  با  مسیر  یک  مدل  و  یافته  تحقق  پویایی  شده،  گفته  مستقل  های 

)مجازی هبرنام شده  می1ریزی  تولید  را  سیاست(  تغییر  میکند.  تغییر  ها  توسط  تواند 

ها حل  نسبی در پارامترهای خارجی اعمال و سپس مدل برای سری جدیدی از سیاست

تفاوت میشود.  سیاست  تاثیر  تحت  رشد  مسیر  بین  گسترده  های  تاثیر  عنوان  به  تواند 

 (.2004ردد )تورلو، اقتصاد از سیاست شبیه سازی شده تفسیر گ

 ساختار و اجرای مدل  -5

 ساختار مدل -5-1

گیرد. در سطح اول با تابع تولید  ای تولید در چند سطح صورت میدر بخش درون دوره

شود. نهاده مرکب  یک نهاده مرکب از عوامل کار و سرمایه حاصل می  2نوع کاب داگالس 

نهاده واسطهو  تکنولوژی  های  از  استفاده  با  را    3لئونتیفای،  داخلی  ناخالص  محصول 

می مقیاس  بدست  به  نسبت  ثابت  بازدهی  دارای  و  یک  درجه  از  همگن  دو  هر  دهد. 

سرمایه  دولت،  خانوار،  مصارف  بین  مرکب  کاالی  واسطههستند.  مصارف  و  ای  گذاری 

می تابع  توزیع  توسط  و  مرکب  کاالی  از  بخشی  مصرف  با  خانوارها  مطلوبیت  گردد. 

 شود:ار و با توجه به قید بودجه حداکثر شده، توابع تقاضا استخراج میمطلوبیت خانو

(4 ) max
Xi

p
UU = ∏ (Xi

p
)

αi

i
 

 تحت 

(5 ) ∑ 𝑝𝑖
𝑞

Xi
p

= ∑ ph
f FFh − 𝑆𝑝 − 𝑇𝑑

hh

 

 با حداکثر سازی مطلوبیت خانوار، تابع تقاضای خانوار به صورت:

(6 ) Xi
p

=
𝛼𝑖

pi
q (∑ 𝑝ℎ

𝑓
FFh

h

− 𝑆𝑝 − 𝑇𝑑) 

 
1 Counterfactual 
2  Cobb–Douglas 
3  Leontief 
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آن  بدست می در  که  خانوار   𝑈𝑈آید  Xiمطلوبیت 
p    مرکب کاالی  از  خانوار  ام،  iمصرف 

𝑝𝑖
𝑞    قیمت کاالی مرکبi  ،امFFh    موجودی خانوار ازhمین عامل تولید،  ا 𝑝ℎ

𝑓    دستمزد

h  ،امین عامل تولید𝑆𝑝  ،پس انداز خانوار  𝑇𝑑 ام در  iسهم کاالی    𝛼𝑖مالیات مستقیم و     

با نرخ  هستند. دولت مالیاتتابع مطلوبیت   بر درآمد  تولید  𝜏dهای مستقیم  بر  ، مالیات 

𝜏𝑗داخلی بانرخ  
𝑧   و تعرفه واردات𝜏i

m که:کند. به طوری را اعمال می 

(7 ) Td = τd ∑ 𝑝ℎ
𝑓

FFh

h

 

باز  اقتصاد  پذیرش  قیمت  1با  کوچک  اقتصاد  فرض  فرضیه  و  و  پذیرفته  جهانی  های 

است.    2آرمینگتون  پذیرفته  را  داخلی  کاالهای  و  واردات  میان  ناقص  بر جانشینی  مبنی 

با کشش جانشینی ثابت   تابع تولید  از  این منظور  استفاده و کاالی مرکب    CES3برای 

می ثابت  بدست  تبدیل  کشش  با  تابع  از  و  و   CET4آید  داخلی  بازار  به  عرضه  برای 

اقتصاد کالن به نحوی    5عنوان کلوزرهای  کند. شروط تسویه بازار بهخارجی استفاده می 

شود. سه حساب کلی کالن، حساب  که تعادل بین عرضه و تقاضا بر قرار باشد اعمال می

گذاری از دیگر قیود هستند که مکانیسمی  انداز و سرمایهجاری، تراز دولت و حساب پس 

بوجود می تعدیل  برای  انترا  کلوزر  آورند. علی رغم حساب جاری و حساب دولت،  خاب 

انداز  (، رابطه بین پس2003)  6گذاری کمتر آشکار است. به عقیده نلانداز و سرمایهپس

زای جدید و نئوکالسیک  گذاری بحث برانگیز است. از دید نظریات رشد درونو سرمایه

زاست. از دید  انداز اهمیت دارد، لذا پس انداز برونبرای سطح سرمایه گذاری معین پس

سرما برونیهکینزی  پسگذاری  لذا  و  می زاست  تعدیل  است  انداز  ممکن  نهایتاً،  شود. 

دو طرفه هر دوی پسعلیّت  این حالت  در  باشد.  داشته  وجود  و سرمایه ای  گذاری  انداز 

برون شوند  بطور  تعدیل  سیاستی  تغییرات  به  پاسخ  در  است  ممکن  و  شده  تعیین  زا 

قیمت مصرف کن 2004)تورلو،   نهایتاً، شاخص  انتخاب شده  (.   عنوان شمارشگر  به  نده 

 
1 Open economy 
2 Armington’s assumption 
3 Constant Elasticity of Substitution (CES) 
4 Constant Elasticity of  Transformation (CET) 
5 Closures 
6 Nell 



 

 

 

 

 

 

 

 

 79                         1399/ بهار 1شماره  /هفتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

  dep  3، نرخ استهالک2%1.5برابر    pop  1ای نرخ رشد جمعیت است. در بخش بین دوره

سرمایه 4% 4برابر   بازده  نرخ   ،5  ror    تخصیص    6%2برابر برای  کشش  پارامتر  نهایتاً  و 

مدل اجرا ء  سال    30در نظر گرفته شده است. و برای یک دوره    1برابر    zeta  7سرمایه

 گردد. معادالت بخش پویای مدل عبارت است از:می

(8 ) 𝐹𝐹t+1 = FFt ∗ (1 + pop) 

(9 ) 𝐾𝐾t+1(j) = (1 − dep) ∗ KKt(j) + IIt(j) 

-سرمایه  IIو  jموجودی سرمایه در بخش  KKدارائی خانوار از عامل کار،  FFکه در آن  

دهد. به منظور اصالح شیوه مالیات  دوره یا زمان را نشان می  tاست و    jگذاری در بخش  

 ستانی مدل به شکل زیر تعدیل شده و تغییرات باید اعمال گردد:

(10 ) max
Xi

p
UU = ∏ (Xi

p
)

αi

i
 

(11 ) ∑ 𝑝𝑖
𝑞

Xi
p

≤ ∑ ph
f FFh

hh

 

بهینه از  پس  و  خانوار  بودجه  قید  برای  برابری  فرض  از  با  خانوار  تقاضای  مقدار  یابی، 

 آید:به صورت زیر بدست می  iکاالی 

(12 ) Xi
p

=
𝛼𝑖

pi
q (∑ 𝑝ℎ

𝑓
FFh

h

) 

های خمس، به عنوان سناریوی  و نهایتاً مالیات بر درآمد خانوار با در نظر گرفتن ویژگی

 هدف به صورت زیر اعمال خواهد شد: 

(13 ) Td = τ (∑ ph
f FFh

h

− ∑ 𝑝𝑖
𝑞

Xi
p

i

) 

 
1 Population growth rate 

)میانگین سه    1370و آمارگیری جاری جمعیت 1390الی   1335منبع: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن  2

 ( 1390الی  1370دوره 
3 Depreciation rate 

برآورد  "در نظر گرفته شده است.  % 4محاسبه کرده اند، که در اینجا  %69/3امینی و نشاط نرخ استهالک را برابر    4

 ")استهالک( ه در سری زمانی موجودی سرمای 
5 Rate of return of capital 

گزارش معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، شماره   6

 فرض شده است.   %2برآورد شده و در این تحقیق   %762/1میانگین نرخ بازدهی بخشهای عمده  13800مسلسل
7 Elasticity parameter for investment allocation 
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 کالیبره کردن پایه آماری و  -5-2

قرار داده شده که توسط    1390پایه آماری مدل بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال   
 71های مجلس شورای اسالمی  تولید و منتشر شده است. این ماتریس از  مرکز پژهش

فعالیت ستون  و  روستایی،  سطر  و  شهری  خانوارهای  دولت،  اقتصادی،  مختلف  های 
تشکیل  شرکت خارج  دنیای  و  دادهها  حاضر  مدل  در  است.  سه  شده  در  ماتریس  های 

است.   شده  تجمیع  دولت  و  خانوار  یک  خدمات،  و  صنعت  کشاورزی،  اقتصادی  بخش 
می مالیات پرداخت  دولت  به  و  اخذ  درآمد  صاحبان  عنوان  به  خانوار  از  این  ها  بر  گردد. 

رامترهای مدل با  اساس اکثر پارامترها با استفاده از ماتریس فوق برآورد گردید و برخی پا
های اقتصاد سنجی برآورد گردید. با کالیبره کردن،  استفاده از سایر مطالعات و یا روش

 های سال پایه را باز تولید نمود.   این مدل داده

 اجرای مدل  -5-3
اجتماعی   حسابداری  ماتریس  استخراج  و  مدل  مجدد  اجرای  و  مدل  کردن  کالیبره  با 

و   گردید  تکمیل  سازی  مدل  برخی  فرآیند  تعریف شد.  سناریو  مدل  هدف،  به  توجه  با 
(  BAU1نتایج در وضعیت تعادلی اولیه، برای سال اول در صورت ادامه وضعیت جاری )

 نشان داده شده است.   1و سال اول اجرای سناریوی مورد نظر به صورت جدول شماره  
 عادل و  اجرای سناریو(:  نتایج برخی پارامترها در وضعیت ت1جدول )

وضعیت تعادل   

 اولیه 

سال ادامه وضع جاری  
BAU 

سال اول اجرای  

 سناریو 

 مصرف خانوار 

 1/933 684 684 کشاورزی 

 2/858 544 544 صنعت

 7/2289 1732 1732 خدمات 

گذاری  سرمایه

 بخشی

 21700 21700 21700 کشاورزی 

 79350 79350 79350 صنعت

 125050 125050 125050 خدمات 

 صادرات 
 7/84 109 109 کشاورزی 

 0/1457 1587 1587 صنعت

 
1 Business-As-Usual.  BAU 
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 8/163 211 211 خدمات 

 واردات 

 4/317 220 220 کشاورزی 

 0/1162 1033 1033 صنعت

 3/225 160 160 خدمات 

تولید ناخالص  

 داخلی 

 5/1354 1334 1334 کشاورزی 

 3/3257 3366 3366 صنعت

 4/5306 5254 5254 خدمات 

 منبع: نتایج تحقیق 

سال   اجتماعی  حسابداری  ماتریس  از  حاصل  نتایج  با  مدل  از  شده  استخراج    90نتایج 
برآورد و    1420تا    1390سازگاری داشته و نتایج پویا به صورت پیش بینی برای سنوات  

 به صورت نمودارهای زیر نمایش یافته است.  
 . تواند مفید باشدمی 2برای استفاده بهتر از نتایج توجه به جدول شماره 

 (:  تعریف متغیرهای نمایش داده شده در نتایج تحقیق2جدول )
 شرح  متغیر شرح  متغیر

Sp  پس انداز شخصی AG  بخش کشاورزی 

Xp مصرف شخصی IDN بخش صنعت 

Z  تولید ناخالص داخلی SRV  بخش خدمات 

Td  مالیات بر درآمد شخصی   

 سناریوی مدل اجرای   BAU 1وضعیت   0
 منبع: نتایج تحقیق 

 
 (:  برآورد  پس انداز شخصی تحت سناریوی مدل 3شکل)

 منبع: نتایج تحقیق 
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پس انداز شخصی با اجرای مدل اصالح مالیاتی کاهشی خواهد بود   3با توجه به شکل 

 روندی افزایش خواهد داشت. BAUکه در در حالی 

 
 (: برآورد مالیات بر درآمد شخصی تحت سناریوی مدل  4شکل)

 منبع: نتایج تحقیق 

نشان داده شده مالیات بر درآمد خانوار با اجرای مدل اصالح    4گونه که در شکل  همان

مالیات بر    BAUکند در حالی که در ادامه وضعیت قبلی  مالیاتی روند کاهشی پیدا می

 درآمد خانوار افزایشی خواهد بود.

 
 ها تحت سناریوی مدل (: پیش بینی مصرف خصوصی به تفکیک بخش5ل)شک

 منبع: نتایج تحقیق 

رفت، مصرف خصوصی با اجرای سناریوی  پیداست و انتظار می   5طور که از شکل  همان

های اول ادامه دارد،  یابد. این افزایش در سالاصالح روش مالیات ستانی ابتدا افزایش می
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  BAUبودن سایر شرایط، میزان مصرف نسبت به وضعیت  با گذشت چند سال با ثابت  

یافت. در همه حاالت مصرف   ادامه خواهد  بعد  این روند طی سنوات  کمتر خواهد شد. 

به عبارت دیگر هم انداز و افزایش  خوانی بین کاهش پسخصوصی روندی افزایش دارد. 

 وجود دارد.  BAUمصرف در هر دو حالت اجرای سناریو و 

شکل   به  توجه  با  داخلی  ناخالص  بخش    6تولید  در  است.  داده  نشان  واکنش  خود  از 

که روندی صعودی دارد، روندی نزولی    BAUکشاورزی اجرای سناریو علی رغم حالت  

  BAUش صنعت در وضعیت  پیدا می کند هر چند این روند بسیار آهسته است. در بخ

می مشاهده  صعودی  روندی  روندی  مالیاتی،  اصالح  سناریوی  اجرای  وضعیت  در  شود. 

می دیده  مینزولی  مشاهده  نیز  خدمات  بخش  در  روند  همین  سه  شود.  هر  در  گردد. 

 بخش، اجرای سناریو موجب انتقال سطح تولید ناخالص داخلی به پائین شده است.  

 
 لید ناخالص داخلی به تفکیک بخش های اقتصادی (: پیش بینی تو6شکل )

 منبع: نتایج تحقیق 

کننده خصوصی با توجه به کاهش تولید ناخالص  افزایش و یا ثبات سطح تقاضای مصرف

با   است.  دولت جبران شده  مخارج  یا  و  درآمد  با کاهش  تعادل  ایجاد  منظور  به  داخلی 

برقرار است. به نظر   /y)+(i/y)+(g/y)1=(cدر شرایط تعادلی رابطه  1توجه به تز رکودی 

مخارج  می تعدیل  روش  از  استفاده  سنوات  طی  در  شخصی  مصارف  افزایش  با  که  آید 

 
1 Stagnation thesis 
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گذاری )در  گذاری( و یا تعدیل در مخارج سرمایه)در صورت عدم تغییر سرمایه  gدولت  

 چنان مورد نیاز باشد.  صورت ثابت بودن مخارج دولت( برای برقراری تعادل هم

با کاهش مالیات بر درآمد شخصی و با کاهش تولید ناخالص داخلی، شاخص مالیات بر  

بینی شده روندی کاهشی را نمایش  درآمد به تولید ناخالص داخلی در کلیه سنوات پیش

 (.  7می دهد )شکل 

خانوار    درصد درآمد پس از کسر مصارف   20که مالیات بر درآمد شخصی برابر  در حالی 

-تولید ناخالص داخلی را در بر می   %21باشد، در سال اولیه اجرای سناریو نزدیک به  می

 گرفته است.

 
تحت سناریوی (: نسبت مالیات بر درآمد شخصی به تولید نا خالص داخلی  7شکل )

  مدل
 منبع: نتایج تحقیق 

این با  انتهایی  سال  همان  در  درآمد شخصی  بر  مالیات  هنوز  پیش  %20که  بینی  است، 
تولید ناخالص داخلی سال    %12دهد که کل درآمد حاصل از این شیوه حدود  نشان می

 گیرد.انتهای دوره را در بر می

 جمع بندی و نتیجه گیری -6
خمس یکی از منابع درآمدی حکومت اسالمی معرفی شده و با توجه به تصاعد پایین  و  

مورد توجه بسیاری از اقتصادانان مسلمان قرار گرفته  نرخ ثابت آن  و نیز پایه گسترده،  
ویژگی از  تقدم  است.  آن  دیگر  ویژگی  است.  آن  ثابت  نهایی  نرخ  خمس،  اساسی  های 

مصرف خانوار بر دریافت مالیات است. به عبارت دیگر در نظام اسالمی تامین نیاز خانوار  
یستم مالیاتی کشور دارای  بر تامین مالی دولت ارجحیت دارد. اعمال این دو ویژگی بر س 

مدل از  استفاده  با  که  است  تبعاتی  و  محاسبهآثار  قابل  عمومی  تعادل  به  های  پویا،  ی 
قابلیت بررسی پیدا می کند. در حل  عنوان ابزاری مناسب برای تحلیل چنین وضعیتی، 
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   CGEمدل از یک فرآیند بازگشتی تطبیقی با فرض انتظارات ثابت و در قالب یک مدل
-بهره برده شده است. با در نظر گرفتن یک اقتصاد چند بخشی، مطلوبیت مصرفپویا  

از ماتریس حسابداری اجتماعی   با استفاده  کننده در هر دوره زمانی حداکثر شد. مدل 
دهد پس انداز خانوار کاهش یافته  ایران کالیبره شد. نتایج حاصل نشان می   1390سال  

گذاری هم  یابد. بدین ترتیب سرمایه فزایش میو در عین حال مصارف شخصی یا خانوار ا
کاهش   داخلی  ناخالص  تولید  خانوار  تقاضای  افزایش  رغم  علی  داشت.  خواهد  کاهش 

آید با افزایش مصارف شخصی و کاهش بار مالیاتی آنها در  خواهد یافت. لذا به نظر می
دولت   مخارج  تعدیل  روش  از  استفاده  به  نیاز  سنوات  تغ  Gطی  عدم  صورت  ییر  )در 

گذاری )در صورت ثابت بودن مخارج دولت(  گذاری( و یا تعدیل در مخارج سرمایه سرمایه
سرمایه  بیشترین  است.  داشته  وجود  مدت  این  طی  در  تعادل  برقراری  به  برای  گذاری 

های اول اجرای اصالح  ترتیب در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی خواهد بود. در سال
دهد. در طول  و صادرات کاهش و واردات افزایش نشان میمالیاتی، تولید ناخالص داخلی 

یابد.  بینی نسبت مالیات بر درآمد شخصی به تولید ناخالص داخلی کاهش میدوره پیش
توان انتظار داشت که منابع درآمدی دولت بیشتر بر با توجه به کاهش درآمد مالیاتی می

در سایر  و  واردات  بر  مالیات  نیز  و  مستقیم  غیر  بنابراین  مالیات  کند.  پیدا  تکیه  آمدها 
می سیاستتوصیه  ویژگیشود  کردن  لحاظ  هنگام  مالیاتی  گذاران  نظام  در  های خمس 

کشور بسته به اهداف و موقعیت اقتصاد باید تبعات اقتصادی چنین پیشنهادی را در نظر  
ی  چنین یادآور می شود این تحقیق پیشنهاد را فارغ از مشکالت اجرایداشته باشند. هم

 ناشی از تفرق آرای فقها بررسی کرده است. 
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