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 چکیده 

با توجه به اهمیتی که درآمد های مالیاتی در تامین هزینه های دولت داد، برآورد ظرفیت مالیاتی نقش مهمی را می تواند در 

ع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و از آنجا ظرفیت مالیاتی در واقسیاست گذاری های اقتصادی ایفا کند. 

ها ظرفیت مالیاتی در استاندقیق های دولت پس از درآمد نفتی هستند لزوم برآورد که مالیات ها یکی از مهمترین منابع درآمد

تخمین و برآورد ظرفیت مالیاتی خورد. در این راستا در مطالعه حاضر به به وضوح به چشم میو شناخت منابع موجود در آن 

ت نسبت مالیاتی یا سهم مالیات ها از تولید شده است. ظرفیت مالیاتی به صورپرداخته  0531-0531طی دوره  استان مازندران

ناخالص داخلی استان تعریف شده است. در این مقاله عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان مازندران جمعیت شهری، سهم 

تورم و معکوس تولید ناخالص ، سهم ارزش افزوده بخش خدمات، ه بخش صنعت، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزیارزش افزود

مصنوعی استفاده شده است که در آن روش شبکه عصبی از  سازی ظرفیت مالیاتی استان مازندرانمدلبرای داخلی است. 

ند و متغیر وابسته یا تابع که ظرفیت عصبی می گردمتغیرهای مستقل به عنوان الیه ورودی وارد سیستم یادگیری شبکه 

و ازز رویکرد   مالیاتی استان است، حکم الیه خروجی را در شبکه عصبی دارد. در این مدل آموزش از روش داخل شبکه ای

 پرسپترون چند الیه ای بصورت پیش رو و بدون بازخورد استفاده شده است. 
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 مقدمه-1

مد آسان به درآو از طرفی در کشور ما به دلیل دسترسی  مدهای دولت هستندآاز آنجا که مالیات ها یکی از مهمترین منابع در

مالیات ها جدا از نقش  ه شده است.ر رایج است ، به مالیات ها کمتر توجآمد نفتی بسیامالیاتی از قبیل در های جایگزین درآمد

، هدایت فعالیت های اقتصادی و توزیع مجدد قش تثبیت و کاهش نوسانات اقتصادیکلیدی خود در تامین اعتبار مالی دارای ن

ی م سرمایه ملی تلقشد اما اکنون باید به چشنفت تا کنون به عنوان درآمد دولت در نظر گرفته می د.نرا نیز بر عهده داردرآمد 

های درآمد در این راستا بررسی  شود. رنگ تر میترین عامل درآمد دولت بسیار پرشود و در اینجا نقش مالیات ها به عنوان مهم

  رسد.نظر میهری بضرومالیاتی و توجه به ظرفیت های مالیاتی بسیار 

فزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوع با توجه به اهمیت و نقش مالیات ها در اقتصاد، برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور ا

 های کلیدی در علم اقتصاد است. 

رکت عمومی پذیرفته شده است و مردم داوطلبانه سهم مالیات ها به عنوان یک مشا در کشورهای درحال توسعهظرفیت مالیاتی 

ی خود را برای استفاده از عابل نیز دولت تمام سآگاه هستند و در مق پردازند زیرا از مزایای مالیاتبه دولت می ،درآمدخود را از 

، با تاخیر در فضای تورمی و کشش مالیاتی ناچیز ، با یکاما در کشورهای در حال توسعهگیرد. میلیاتی به کار ماتمامی ظرفیت 

بودجه ساالنه  گذارد و و این ساختار نامناسب باعث کسریرا بر درآمد واقعی دولت بجا می وصول مالیات خسارت های بزرگی

 .)بهادر بهاءالدین( شود و در پی آن استقراض از بانکها و دامن زدن به تورم و ایجاد یک دور باطل خواهد بوددولت می

ه عصبی در تعیین اهمیت متغیر ها در مدلسازی و به کار گیری قدرت شبک حاضر سعی شده با استفاده روشی جدید در مطالعه

مالیاتی را  ظرفیت، ی موثرعالوه بر اولویت بندی متغیر ها این مطالعهتی را اولویت بندی کنیم. در عوامل موثر بر ظرفیت مالیا

 شود .پیش بینی نموده و با استفاده از این برآورد تالش مالیاتی نیز محاسبه می

مقاله به بررسی و این  از تکنیک شبکه عصبی کمک گرفته ایم.  در بخش اول کهاین مطالعه به سه بخش تقسیم شده است، 

شود. در مطالعه حاضر از  عوامل با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته می مازندراندر استان ظرفیت مالیاتی  پیش بینی

ی استفاده خواهیم نمود . در الیه ورودی بر روی ظرفیت مالیات های تاثیر گذار یاگذار بر ظرفیت مالیاتی به عنوان متغیرتاثیر

خواهیم  مازندرانتی در استان سازی ظرفیت مالیامطالعه به بررسی اهمیت هر یک از متغیرهای مذکور در مدل بخش دوم این

پرداخته ون معمول در برآورد ظرفیت مالیاتی یبه مقایسه کوتاهی بین روش شبکه عصبی و رگرسم پرداخت و در بخش سو

 .خواهد شد

 لزوم برآورد ظرفیت مالیاتی  -1-1

الیاتی است و یا مقامات از ظرفیت میا ناشی از نبود ظرفیت  الیات دریافتی در کشور ناشی از دو مساله است:پایین بودن میزان م

یاست مالیاتی مناسب ضرورت دارد پس اطالع از ظرفیت مالیاتی  برای پی ریزی س اتی به درستی استفاده ننموده اند.مالی

بودجه مواجه هستند و استفاده نکردن  م که مدام با مشکل کسریر های جهان سویری و اسالملوئیان(. بخصوص در کشوقطم)

ورد ظرفیت مالیاتی و مقایسه آن با مالیات وصول شده ، آبر باشد.از تمامی ظرفیت های مالیاتیشان یکی از مشکالت اساسی می

 کند.ها بیشتر یاری میدولت را در برنامه ریزی بودجه بندی مالیات

مدی برای آگیرد : دردر بیشتر کشور های جهان از سه جهت مختلف مورد توجه قرار مید های مالیاتی ها و درآمامروزه مالیات

ای برای سیاست گذاری اقتصادی های خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سوی عدالت اقتصادی و وسیلهتامین هزینه

ه درستی عمل نکرده است ، مخصوصا تا زمانیکه وابستگی یک از این سه زمینه  ب چاما در کشور ما هی موالیی پور و فتحانی(.)
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ها چه در سطح والت اخیر مقوله مالیاتتحولی با  های نفتی مشکل اساسی تلقی نشود این وضع ادامه خواهد داشت.مدآبه در

 ر شده است.ت گملی چه استانی اهمیت ویژه ای پیدا کرده و لزوم توجه به ظرفیت مالیاتی پر رن

وان کارایی نظام مالیاتی را دقیق بررسی کرد و درباره آن نظر داد که ظرفیت مالیاتی جامعه به دقت برآورد شود و تزمانی می

 GDPدانان معموال از نسبت مالیات به  های وصولی نیز مقایسه شود. اقتصادسپس ظرفیت مالیاتی تخمین زده شده با مالیات

شود عملکرد متوسط مالیاتی را نشان نند. در واقع نسبت مالیاتی که پیش بینی میکبرای ارزیابی عملکرد مالیاتی استفاده می

شود. در مطالعه حاضر نسبت مالیاتی به عنوان شاخصی از عملکرد مالیات و یا دهد که به صورت ظرفیت مالیاتی تلقی میمی

، شناخت عوامل اثر گذار بر ظرفیت مالیاتی و از طرفی برنامه ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی  باشد.ظرفیت اقتصادی می

مد آباشد. مخصوصا در کشور ما که رهایی از وابستگی به دراطالع دقیق از توان بالقوه کشور در این زمینه ضروری حتمی می

رفیت باشد، لزوم تشخیص و پیش بینی ظنوسان نفتی و تامین بودجه دولت از طریق مالیات یکی از اهداف کلیدی میهای پر

 خورد .به چشم می بطور واضحیمالیاتی 

پس برآورد  تدا نیازمند ظرفیت مالیاتی بالقوه یا نسبت مالیاتی تخمین زده شده است.ز طرفی محاسبه تالش مالیاتی در ابا

اتی تر تالش مالیاتی نیز خواهد بود و در اصل هدف از محاسبه ظرفیت مالیقظرفیت مالیاتی کمکی موثر برای محاسبه دقی

حال  باشد.باشد زیرا تالش مالیاتی از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی به نسبت مالیاتی بالقوه میدستیابی به تالش مالیاتی می

 باشد.نسبت مالیاتی بالقوه از برآورد نسبت مالیاتی به دست خواهد آمد که ظرفیت مالیاتی می

  ؟چرا بررسی استانی -1-2

تامین اعتبار، جنبه ملی دارند و در استانها  عها و سایر منابنفت و گاز ، اصل و بهره وام مدهایآبعضی درآمد های دولت نظیر در

مد حاصل از انحصارات، فروش کاال ها و خدمات ، جنبه آقابل وصول نیستند ولی درآمد هایی نظیر درآمدهای مالیاتی ، در

 (.0531استانی دارند ) سرلک 

-اتکا بر روی تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد میملی در سطح آن همانند روش ش استانی در رو

های مستقل و متغیر وابسته وجود رسد زیرا رابطه تنگاتنگ و علیت داری بین متغیر ر معقول بنظر می  نموم باشد و این ام

و دلیل  باشدمی ارای اهمیت بیشترید نسبت جمعیت شهری به کل جمعیتدهد که آمار نشان می مازندراندر استان  دارد.

بنظر میرسد برای تصحیح و  میباشد. باشدتامین مالیات بیشتر از افراد شهری و بیشتر شدن ظرفیت مالیاتی میاین امر نیز 

ای بتوان راهکار مناسبی را بر ت بالقوه مالیاتی مشخص شود تاابتدا باید به صورت استانی ظرفی تقویت نظام مالیاتی موجود در

به عنوان مساله اساسی مطرح  مازندارنبر همین اساس در این مطالعه برآورد ظرفیت مالیاتی استان  نامه ریزی اتخاذ نمود.بر

 شود. می

 تی اظرفیت مالیتعاریف و اصطالحات  -1-3

ها ، درآمدظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و این توان از یک طرف متکی بر 

 مدت متکی استمدت و میانهای کوتاهریزی؛ بر اهداف بلندمدت و برنامهاست و از طرف دیگر هاگذاریمصارف و سرمایه

 در تعریفی دیگر ظرفیت مالیاتی ، میزان مالیاتی است که طبق قوانین جاری باید وصول شود که گاهی از .)منجذب وسلیمانی(

شود. طبق تعریفی دیگر ظرفیت مالیاتی، ظرفیت اقتصادی یک کشور در تحمل فشار نیز تعبیر میمالیات بالقوه عنوان ن به آ

های مالی ظرفیت مالیاتی درآمد ملی ، توانایی انواع مالیاتها است به عبارت دیگر میزانی که مردم می توانند مالیات بپردازند.

های تواند در محدودیتشود. این ظرفیت میب قوانین موجود میهای مالیاتی در چارچومدآدرآمد ملی است که موجب ایجاد در
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درمورد ظرفیت مالیاتی تعاریف متعددی وجود دارد اما به  مختلف انسانی اقتصادی و سیاسی و قانونی مورد ارزیابی قرارگیرد

کیب آن و قوانین موجود هر توان گفت ظرفیت مالیاتی حداکثر مالیاتی است که با توجه به سطح توزیع درآمد ، ترطور کلی می

 .پژمان(-کشور در یک دوره بلند مدت  قابل وصول است. )مهرگان

های یاتی وحجم پولی فعالیتلبه پایه ما ه، مقدار مالیاتی است که یک کشور با توجشودآنچه از ظرفیت مالیاتی استنباط می

 باشد.پایه مالیاتی در واقع همان مبنای دریافت مالیات می اشد.باقتصادی به طور بالقوه امکان دریافت آ ن را در هر دوره دارا می

در حقیقت منعکس کننده نه چندان  GDP )در نسبت مالیاتی ) میزان مالیات به روی  GDPباید توجه داشت که میزان 

برای ارزش پایه  عنوان جانشین مناسبیبه   GDPعلت نبود معیار دیگری ، از  ور است.اما بهدقیقی از پایه مالیاتی هر کش

 .ی و اسالملوئیان()قطمیر مالیاتی مورد استفاده قرار میگیرد

باشد. مهمترین وسیله اندازه گیری و سنجش ظرفیت مالیاتی، درآمد سرانه افراد تعیین ظرفیت مالیاتی کار دشوار و سختی می

شاخصی برای مقایسه عملکرد مالیاتی  (GDPیک کشور است. از طرفی ظرفیت مالیاتی یا نسبت مالیاتی )نسبت مالیات به 

 .باشدها میکشور

 

 استاننمودار نسبت مالیاتی  -1-4

باشد و درآمدهای مالیاتی های مالیاتی میمعیاری جهانی برای سنجش عملکرد نظام GDPبا توجه به اینکه نسبت مالیات به 

در  ساالنه به صورت   0531-0531ا طی دوره روند تغییرات درآمدهای مالیاتی ر ز معیارهای مهم می باشد بنابراینیکی ا

 ایم .( به تصویر کشیده0نمودار )

 
به بعد در استان مازندران رو به افزایش گذاشته  0531ظرفیت مالیاتی از سالهای  همانطور که در نمودار نیز مشاهده می کنیم 

 باشد. است، ارقام به میلیارد ریال می
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 عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی -1-5

-عواملی که در ظرفیت مالی یک کشور  تاثیر دارند ثابت نیستند بلکه به مرور زمان و با تغییر و تحوالتی که در اقتصاد رخ می

دیگر همین عوامل  شوند و در دوره ایکنند بطوریکه در دوره ای باعث ایجاد ظرفیت مالیاتی میدهد این عوامل نیز تغییر می

 شود.باعث معافیت مالیاتی می

عوامل موثر در توان افراد در پرداخت مالیات که خود به دو دسته  -0عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی را به دو دسته تقسیم کرد: 

کردبچه در وری مالیات موثر است. به همین خاطر آعواملی بر توان دولت در جمع  – 1شود و ارادی و غیر ارادی تقسیم می

توان به دو دسته تقسیم نمود : عوامل نهادی و عوامل ادی مالیاتی را به طور کلی میعوامل موثر بر ظرفیت اقتص  0511

اقتصادی. عوامل نهادی شامل مواردی از قبیل : نگرش جامعه نسبت به پرداخت مالیات، توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه، ثبات 

باشد ) برای مطالعه بیشتر به مطالعات ی  میسیاسی ، شهرنشینی ، پراکندگی جمعیت ، ساختار و ترکیب جمعیت ، فساد ادار

مراجعه کنید.(؛ و عوامل اقتصادی شامل ساختار و ترکیب   1113و واوودی و گریگوریان  1113، گاپتا 1113و همکاران  بیرد

ورم و بخش اقتصادی ، درجه توسعه یافتگی کشور ، درجه باز بودن اقتصاد ، میزان بدهی بخش عمومی ، مکانیزم اقتصادی ، ت

باشد. گونه ای دیگر از دسته بندی عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی ،عوامل موثر در ظرفیت مالیاتی را به سه گروه بیکاری می

قوانین و مقررات  – 5نحوه توزیع درآمد و ثروت بین افراد جامعه  -1تولید یا درآمد افراد جامعه -0تقسیم بندی می نمایند:

یایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود،عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی را به دو دسته تقسیم خانم فریبا فهیم یحکشور. 

)که توسط دو دسته عوامل ساختاری و ارادی تعیین میشود (  عوامل موثر بر توان افراد و جامعه در پرداخت مالیات -0میکنند:

مل ساختاری در این مطالعه عبارتند از: درآمد سرانه ، بافت عوامل موثر بر توان دولت در جمع آوری مالیات .مهمترین عوا -1

از عوامل ارادی میتوان میزان گسترش قتصادی و سیاست های کالن اقتصادی. وناگون اتصادی جامعه و اهمیت فعالیتهای گاق

فراد در پرداخت استهای مالیاتی ، احساس مسولیت و صداقت ایفرهنگ مالیاتی در جامعه ، چگونگی بینش عمومی نسبت به س

 مالیات را نام برد.

عوامل ، گروه تقسیم بندی می نمایند:عوامل انسانی،عوامل اقتصادی  چهارعوامل موثر در ظرفیت مالیاتی را به از طرفی گروهی 

-عوامل انسانی در ظرفیت مالیاتی عالوه بر میزان جمعیت یک کشور بستگی به عکس. )مهرگان پژمان(ی و عوامل قانونیسیاس

 ها و ترکیب طبقاتی افراد کشور دارد که ریشه در فرهنگ و تاریخ هر کشور دارد.ن جمعیت نسبت به پرداخت مالیاتآالعمل 

عوامل اقتصادی ، به ماهیت اقتصادی یک کشور از لحاظ صنعتی،  کشاورزی و... به شرایط اقتصادی حاکم بر آن کشور، توزیع 

، تعاونی و دولتی، ترکیب درآمدی و توزیع ثروت بین طبقات مختلف کشور های اقتصادی از لحاظ بخش خصوصیفعالیت

شوند که کشور از لحاظ سیاسی با تهدیدات محیطی فرما میبستگی دارد و عوامل سیاسی در ظرفیت مالیاتی، زمانی حکم

عوامل قانونی ،  .باشد ورالمللی، اقتصادی داخل کشور و... روبهای بینمختلف از جانب سایر کشورها، همچون جنگ، بحران

باشد.از جمله این عوامل قوانینی هستند که در دست مجریان است بخصوص قوانین مالیاتی در این مطالعه دارای اهمیت می

 های مالیاتی را نام برد.ها و تخفیفهای تصاعدی ، تشویقتوان جداول مالیاتی ، مالیاتمی
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 مروری بر مطالعاات انجام شده-2
 لعات داخلی مطا -2-1

به تعریف و بررسی شاخص « نسبت مالیاتی ، ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی » در مطالعه خود مبنی بر  (0511 )کردبچه 

دار م»ای تحت عنوان ( در مقاله0533 )پردازد. دکتر حسین عظیمی هایی مرتبط  با موضوع ، بین کشور های مختلف می

های پس از دولتی در طی سالبه برآورد ظرفیت های بالقوه مالیاتی در بخش خدمات غیر« توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران 

پردازد. ایشان ظرفیت مالیاتی را تابعی از های دریافت شده از این بخش میها با مالیاتجنگ تحمیلی و مقایسه این ظرفیت

 اند.آمد و قوانین مالیاتی ذکر کردهگذاری بخش ، الگوی توزیع درارزش افزوده بخش ، تعداد شاغلین و سرمایه

مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران :به برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی در بخش خدمات "در کتاب  (0530، حسین )عظیمی

خش ،تعداد ت مالیاتی تابعی از ارزش افزوده بلعه ظرفیپردازد.در این مطاغیر دولتی طی سالهای پس از جنگ تحمیلی می

 باشد.لین و سرمایه گذاری بخش ، الگوی توزیع درامد و قوانین مالیات ناظر بر فعالیت های اقتصادی در بخش میشاغ

عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی را به دو گروه تقسیم میکند : عوامل موثر بر توان افراد در پرداخت ( 0531فریبا ) ،فهیم یحیایی

تغیر ع آوری مالیات .در این تحقیق  با توجه به مسائل  و دشواری تشخیص عوامل به ممالیات و عوامل موثر برتوان دولت در جم

به عنوان عوامل  GDP، صادرات و واردات در  تسرانه و سهم بخش های معدن ، خدمات ، صنع های کمی ، تنها متغیر درآمد

 موثر بر ظرفیت مالیاتی انتخاب شده است.

برای محاسبه . برآورد ظرفیت مالیاتی ، پایه مالیاتی بخش ( ، مناسب ترین معیار 0535 ن، )قره باغیاو سهیال  ،پرویندر مطالعه 

 های مختلف است.

د ، عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان همدان را به صورت زیر در نظر در کار تحقیقاتی خو( 0533) حمید صفایی نیکو، 

تولیدات بخش کشاورزی منطقه ، تولیدات بخش معدن منطقه و نرخ  صادرات منطقه ، تولید بخش صنعت منطقه ،: گرفته است

 باسوادی در استان .ضمن اینکه میزان مالیات منطقه متغیر وابسته میباشد.

با سری زمانی به تحلیل « بررسی توان بالقوه و بالفعل مالیاتی استان مازندران» مقصودی در طرح پژوهشی خود تحت عنوان 

بررسی توان بالقوه و »مالیاتی پرداخته است .در پژوهش دیگری توسط فرزبد و سلیمی فر تحت عنوان عوامل موثر بر ظرفیت 

ای پردازد. ارباب در مطالعهبا تاکید بر ارزش افزوده بخش های مختلف به بررسی ظرفیت مالیاتی می«  بالفعل استان خراسان 

شاخص هایی را معرفی نموده و به بررسی شاخص های مورد «  برسی ظرفیت مالیاتی در جمهوری اسالمی ایران» تحت عنوان 

های بالقوه و توان» در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان  (0533)پردازد. مالیی پورنظر برای قبل و بعد از انقالب می

 زد.پرداضمن بررسی رگرسیونی به سنجش کارایی مالیاتی می« بالفعل مالیات در شرکتهای نساجی خراسان 

:برآوورد متغیرهای موثر بر ظرفیت مالیاتی استان اصفهان به همراه  ندر تحقیقی با عنوا(0533)رسول بخشی دستجردی

، ظرفیت مالیاتی را تابعی از ارزش افزوده بخشهای مختلف ، صادرات و واردات ، نرخ باسوادی و  "مقایسه با کوشش مالیاتی 

 داند.درآمد سرانه  می

ته است.و سهم ارزش خپردا رقیرساله کارشناسی ارشد خود به برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذربایجان ش بکتاش در ،صفری

ر فرهنگ مالیاتی داستان و نرخ باسوادی را به عنوان جانشین  GDPافزوده بخش های کشاورزی ، صنعت و معدن ، خدمات از 

 .نموده است استفاده استان 
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به برآورد تالش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشور های در حال توسعه ( 0531)کریم ن، اسالملوئیامحمد علی و قطمیری، 

پرداخته اند و در این مطالعه عوامل موثر بر نسبت مالیاتی به ترتیب زیر میباشد : سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص 

در  ولید ناخالص داخلی ، سهم بخش خارجیداخلی ، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ، سهم بخش صنعت در ت

تولید ناخالص داخلی ، سهم قرض های خارجی در تولید ناخالص داخلی ، معکوس تولید ناخالص داخلی سرانه ، سهم جمعیت 

تی و سهم ارزش افزوده بخشهای صنعت ، خدمات  ایج نشان میدهد که بین نسبت مالیانت شهری از کل جمعیت و نرخ تورم.

اما سهم ارزش افزوده بخش کشاوری و نسبت قرضهای  تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ارت ازجت

 و نرخ تورم تاثیر منفی بر نسبت مالیاتی دارد.  GDPخارجی از 

 شاره نمود:از جمله مطالعات اخیر که در داخل کشور در ارتباط با ظرفیت مالیاتی اجام شده است میتوان به مطالعات زیر ا

 ) سامتی و ( 1378 ) نادران ،پارسا تحت عنوان برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندرانسلیمانی، و محمد رضا  ،بذجمنمطالعه 

ورد ظرفیت حت عنوان برآتنادر پژمان، و نادر  ،، تحقیق مهرگان ( 1370 ) یحیائی فهیم و کمیجانی ایران، مورد در ( 1379

تحت عنوان برآورد ظرفیت مالیاتی حکمت  ،مطالعه نوراللهی با استفاده از الگوی داده های تلفیقی، مالیاتی استانهای کشور

سرلک، و مطالعه  بهادر با عنوان بررسی ظرفیت بالقوه مالیات صنف زرگر و طال فروش شیرازبهاءالدین، استان اردبیل ، تحقیق 

ی با عنوان برآورد ادر مطالعهاستان مرکزی و موالیی پور و فتحانی ررسی و اندازه گیری ظرفیت مالیاتی در با عنوان باحمد 

 باشد.بنگاه از جمله این مطالعات میمحاسبه سرانه ارزش افزوده  زظرفیت مالیاتی استان خراسان با استفاده ا

 

 

  مطالعات خارجی  -2-2

از عوامل عمده تعیین   GDPرت خارجی از ( در مطالعات خویش دریافتند که درآمد سرانه و سهم تجا0313) 1لوتز و مورس

کشور در حال توسعه  31( در مطالعه خود برای 0330راجا چلیا )است. کننده نسبت مالیاتی ) یا ظرفیت مالیاتی ( کشورها بوده

توسعه توان بیان نمود : درجه باز بودن اقتصاد ، سطح بررسی نموده که از عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی به صورت زیر می

( ، تایتز ، گرانز و ایچن گرین 0333ت نظیر چلیه، کلی )اقتصادی و درآمد ها ، ترکیب درآمد ها و ساختار اقتصادی. سایر مطالعا

به این نتیجه رسید که نیمی از تغییرات در ظرفیت مالیاتی توسط متغیر  (0331)( نیز همین نتایج را تایید کردند.تانزی 0333)

-توضیح داده می  GDPانه ، سهم وادرات ، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و سهم بدهی خارجی از هایی نظیر درآمد سر

 شوند.

های مالیاتی تاکید دارند. برخی مطالعات که در سالهای اخیر انجام شده است بر اهمیت عوامل نهادی در تعیین عملکرد درآمد

دریافتند که عواملی نظیر فساد اداری، حاکمیت قانون ، مقررات ورود و ( 1111بعنوان مثال بیرد ، مارتیز واسکوئیز و تورگلر )

( به این نتیجه رسید که ظرفیت مالیاتی ) نسبت مالیاتی( با افزایش درآمد 0333خروج در برآورد نسبت مالیاتی اثر دارد. گوارا)

توان به مطالعات یابد. همچنین میمی افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ، کاهشدرجه باز بودن اقتصاد  و با افزایش

( داوودی و 1113( گاپتا )1113( بانک جهانی ) 1113(بیرد و همکاران )1115( مترنز ) 1110( وارنر ) 1111تیرا و هودسون )

 اندههای نهادی را بر ظرفیت مالیاتی موثر دانستهای اقتصادی ، متغیر( نیز اشاره نمود که در کنار متغیر1113گریگوریان )
. 

                                                 
2 Jorgen R.Lotz & Elliot R.Moss 
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چلی مطالعات  به توان میکه به برآورد ظرفیت مالیاتی برای بدست آوردن تالش مالیاتی میپردازد ،   دیگر مطالعات خارجی از

( 0330) 3( لیتولد0331.0333.0330) 1( برای تعدادی از کشور ها ، تنزی0333) 5( ، و تیت و دیگران0333یا و دیگران )

و هوارد  011113لیو  (1111) 3و داوودی و گریگوریان ( 1111) 3(و سوبارزو1111) 3و التونی  (10333)1استاتسکی و ولدماریام

( یکی از افراد پیشرو در زمینه بررسی ظرفیت مالیاتی 0330چیلی یا )که اشاره نمود.  ( 1101)01مکاندوایر (1101) 00کی

وده بخش های معدن کشاورزی صادرات در تولید میباشد..ایشان ظرفیت مالیاتی ، تابعی از درآمد سرانه ، سهم ارزش افز

 ناخالص داخلی است.

 روش تحقیق  -3

مطالعات در سطح کالن به بررسی ظرفیت مالیاتی پرداخته اند و پایه های محاسباتی  دهد که بیشترهای قبلی نشان میپژوهش

ر مطالعات استانی نیز همین روند ناخالص داخلی و سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف افتصاد متکی بوده است د بر تولید

ها  و بعد در این مطالعه ابتدا به بیان مبانی نظری مربوط به مالیات پرداخته میشود ئ سپس به تعریف متغیر دنبال شده است.

 ن به تصریح الگو و بیان اهمیت هر یک از متغیر های مستقل در مدلسازی خواهیم پرداخت.آاز 

جمع آوری شده و از  مازندارنن استا ریزی استانداریمعاونت آمار و برنامهین مطالعه از سازمان داده های مورد استفاده دز ا

 0531تا  0531الهای تحلیل ها از داده های سری زمانی طی س برای انجام شود.ماری برای تحلیل کمک گرفته میروشهای آ

 صورتبه ت مالیاتی استان شناخته شده اند، ل موثر بر ظرفینوان عوامه عاستفاده شده است و متغیر هایی که ب ساالنهبه صورت 

متغیر وابسته به کار گرفته   بر تولید ناخالص داخلی (  به عنوان متغیر تمتغیر های مستقل و ظرفیت مالیاتی) یا نسبت مالیا

 وند.شمی

  SPSS,Eviews,Exelهای محاسبات از نرم افزاردر روش اقتصاد سنجی مورد استفاده ، رویکرد شبکه عصبی میباشد 

 استفاده شده است.

را  مازندران ت مالیاتی استان خواهیم با استفاده از متغیر هایی که  موثر بر نسبت مالیاتی  هستند، ظرفیدر این بخش می

به عنوان شوند و نسبت مالیاتی شناخته می بینی نماییم. این متغیر های تاثیر گذار به عنوان الیه ورودی در شبکه عصبیپیش

 شود. الیه خروجی یا همان متغیر وابسته شناخته می

 اصطالحات و مفاهیم

 تعبیر نیز بالقوه مالیات به آن از گاهی که شود وصول باید جاری قوانین طبق که است مالیاتی میزان :مالیاتی ظرفیت 

 .شود می

                                                 
3 Tait et .al.(1979) 
4 tanzi 
5 Leuthold(1991) 
6 Stotsky &Woldemariam(1997) 
7 Eltony(2002) 
8 Soborzo(2004) 
9 Davoodi & Grigorian (2006) 
10 Liu(2009) 
11 Howard Qi.(2010) 
12 Thandika Mkandwire (2010) 



 

9 

 

 بالفعل مالیات به شده وصول مالیات از هیاست)گا شده وصول که مالیاتی و بالقوه مالیات بین فاصله :مالیاتی شکاف 

 شود( می تعبیر

 مالیاتی(ست )ظرفیت بالقوه مالیات به شده)بالفعل( وصول مالیات نسبت :مالیاتی کوشش. 

 است منطقه داخلی ناخالص تولید هب)بالفعل( شده وصول مالیات نسبت :مالیاتی کارایی 

 

  شبكه عصبی 3-1

گران قرار گرفته است. علت این امر عالوه دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و صنعتاستفاده از شبکه های عصبی در طی 

 ها در مدلسازی فرآیندهایی است که رفتاری به شدت غیر خطی دارند.بر سادگی کاربرد آنها، بازدهی این روش

ه ها می باشد . هر مدل شبکه عصبی شامل ها و ایجاد مدل از ساختار دادای برای آزمون دادهشبکه عصبی ابزار محاسباتی ساده

باشند و همه این گره ها باشد . همه این الیه ها دارای گره مییک الیه ورودی ، یک الیه خروجی و یک یا چند الیه پنهان می

کند میکند و مشابه متغیر مستقل عمل گردند . الیه ورودی فقط اطالعات را دریافت میمجاور به هم متصل میهای در الیه

کند و تعداد نرون های آن بستگی به تعداد متغیر وابسته دارد . مدل های شبکه .الیه خروجی همانند متغیر وابسته عمل می

عصبی مصنوعی مدل های محاسباتی هستند که قادرند رابطه بین ورودی ها و خروجی های یک دستگاه را با شبکه ای از گره 

 نماید .های متصل به هم تعیین می

 مجموعه روی بر که گرفت، نظر در غیرخطّی پارامتری تابع یک عنوان به را آن توان می بینی، پیش در عصبی شبکة کاربرد در

کار  به 05غیرخطّی )تابع فعالسازی ( قطعاتی از ترکیبی صورت به توان می را تابع غیرخطّی این .رود می کار به ه ها داد از ای

 که غیرخطّی توابع این از یکی .اند بینی در پیش استفاده مورد های داده کلّی رفتار از خشیب کنندة توجیه یک هر که گرفت،

 شبکة در سازی فعال تابع عنوان به تابع این .است هیپِربولیک تانژانت متداول است، بسیار زمانی های سری پیش بینی در

ها وجود می آید. با توجه به آرایش اتصال عصب یک شبکه عصبی از اتصال چندین عصب مصنوعی به است شده عصبی استفاده

( recurrent( و برگشتی )feed forwardهای پیش رونده )ها ارائه شده اند. به عنوان مثال شبکهانواع مختلفی از این شبکه

 ای داشته باشند.که هر یک می توانند صورت تک الیه ای یا چند الیه

رایج مدلسازی به کار گرفته میشده ، در این مطالعه روش نوین شبکه های عصبی به در مطالعات قبلی تماما روشهای مرسوم و 

عنوان یک مدلسازی غیر خطی که کمترین خطا را در مدلسازی دارد به کار گرفته شده است ، روش شبکه عصبی چون از 

 به داده ها را ارائه دهد. الگوریتم یادگیری استفاده میکند آنقدر شبکه را اصالح میکند تا بهترین مدل برازش شده

در کنار سایر مزیت های ارائه شده برای این روش ، نو بودن و همچنین قابلیت رتبه بندی متغیر های موثر یکی دیگر از توانایی 

های این مدل میباشد.روشهای مرسوم از قبیل حداقل مربعات تنها از طریق معنی دار بودن یا نبودن  ضریب ضریب متغیر  ، 

بودن آن متغیر را ارائه میدهد اما این روش تمام متغیر ها را در یاد گیری دخالت میدهد ، ضمن اینکه رتبه و درجه موثر 

 اهمیت هر یک از متغیر های ورودی را نیز به تصویر میکشد.

 و خروجی یهال یک در خروجی نرونهای و تمامی ورودی الیه یک در ورودی نرونهای الیه تمامی چند شبکه پریسپترون یک در

 نرونهای مانند تعداد متغیرهای باید شبکه این طراحی در .می شوند توزیع پنهان الیه یا چند یک در پنهان نرون های تمامی

این شبکه  ( 1989 دیگران، و )هورنیک .شود تعیین نرونهای خروجی تعداد و پنهان نرون های و پنهان الیه های تعداد ورودی،
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شوند. الیه ند الیه ای می باشند.  در الیه اول )الیه ورودی( اطالعات ورودی سیستم به شبکه تغذیه میها از نوع شبکه های چ

-شود. الیه های بین الیه ورودی و الیه خروجی الیه های مخفی نامیده میخروجی که خروجی های شبکه در آن محاسبه می

شود این است که خروجی هر ها، پیش رونده گفته میبه این شبکهگیرد. علت اینکه ها در آنها صورت میشوند که پردازش داده

 (0530شود )قدیمی و مشیری، الیه به عنوان ورودی الیه بعد در نظر گرفته می

ها استفاده شده می باشند که در این تحقیق نیز از آن 01MLPهای پیش رونده، شبکه های یکی از متداول ترین انواع شبکه

ز نوع شبکه های چند الیه ای می باشند.  در الیه اول )الیه ورودی( اطالعات ورودی سیستم به شبکه است. این شبکه ها ا

شود. الیه های بین الیه ورودی و الیه خروجی الیه شوند. الیه خروجی که خروجی های شبکه در آن محاسبه میتغذیه می

شود ها، پیش رونده گفته میگیرد. علت اینکه به این شبکهها در آنها صورت میشوند که پردازش دادههای مخفی نامیده می

 شود. این است که خروجی هر الیه به عنوان ورودی الیه بعد در نظر گرفته می

 مبانی نظری و الگوی نسبت مالیاتی -3-2

ن و تفسیر عوامل موثر ما در بخش های قبل به بیا باشد.بررسی ظرفیت مالیاتی نیازمند بررسی عوامل موثر بر نسبت مالیاتی می

تا بر ظرفیت مالیاتی پرداختیم .در این بخش الزم است که الگویی مناسب برای تعیین عوامل موثر بر نسبت مالیاتی تدوین شود 

 بتوان با استفاده از الگوها و روشهای اقتصاد سنجی ، میزان اثر بخشی هر یک از این عوامل را به دقت تعین کنیم.

همیت مالیات ها ، ظرفیت مالیاتی به روشهای گوناگونی و با متغیر های متفاوتی برآورد شده است.ولی در این نون بنا به اتا ک

ی حاضر ، ناگزیر به طالعه ه به ممیان ، با توجه به داده های در دسترس در سطح استانی و با توجه به نزدیک ترین مطالع

میباشد و  (0330)ار بر اساس روش لیتولد ه اساس کدر این مطالع بودیم.ترین الگو از بین مبانی نظری موجود انتخاب مناسب

هم مالیات از کنیم.در این تحقیق نسبت مالیاتی )سرا از روی مطالعه ایشان انتخاب می های موثر بر نسیت مالیاتی تعیین متغیر

از تولید ناخالص داخلی ،  AYسهم بخش کشاورزی    )Y)1/ معکوس تولید ناخالص داخلی ( تابعی از تولید ناخالص داخلی

از تولید ناخالص داخلی ، سهم بخش خارجی SYاز تولید ناخالص داخلی ، سهم بخش خدمات    MYسهم بخش صنعت   

(X+M)/Y  از تولید ناخالص داخلی ،سهم جمعیت شهری از کل جمعیتUp ناخالص تولید از خارجی های قرض سهم 

 میباشد که به صورت زیر است: πم و تور (FD/y) داخلی

   (0) 

آید. با تخمین نسبت مالیاتی به دست آمده از فرمول باال نسبت مالیاتی تخمین زده شده یا ظرفیت مالیاتی بالقوه بدست می

بت مالیاتی به نسبت دانیم این برآورد برای بدست آوردن تالش مالیاتی بسیار الزم است زیرا تالش مالیاتی از تقسیم نسمی

 .آیدت میه یا ظرفیت مالیاتی بالقوه به دسمالیاتی تخمین زده شد

تواند جایگزینی مطمئن برای درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی بباشد و از ارزش افزوده بخشهای مختلف در یک منطقه می

الیت های اقتصادی دارد، متغیر های ارزش افزوده که ظرفیت مالیاتی به طور مستقیم توجه به پایه مالیاتی و حجم پولی فعآنجا

ایجاد شده از میزان ارزش افزوده  کشد.و میتواندر بخش های مختلف اقتصادی ، درآمد آن بخش ها را به خوبی به تصویر می

 در بخشهای مختلف را به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفت.
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رزی د داشته باشد، به غیر از بخش کشاوتصادی و نسبت مالیاتی رابطه مثبتی وجوانتظار میرود که بین ارزش افزوده بخشهای اق

و مخصوصا که که مشمول دریافت کمک های دولتی و یارانه ها و تخفیف های مالیاتی میباشد ، به همین علت در این بخش 

 د داشته باشد.خش کشاورزی وجوی و ارزش افزوده بظار میرود رابطه منفی بین نسبت مالیاتانتبرای کشورهای جهان سوم 

 همچنین افزایش سهم بخش خارجی از درآمد موجب افزایش نسبت مالیاتی میباشد و  بین این دو رابطه مثبتی انتظار میرود.

در مورد نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت اثر دوگانه ای وجود دارد از یک طرف بین جمعیت شهری و نسبت مالیاتی 

طرف دیگر رابطه ای مثبت است.با افزایش جمعیت شهری به کل جمعیت ، خدمات دولتی در شهر افزایش ای منفی و از رابطه

یابد اما از طرفی افزایش جمعیت شهری و شهرنشینی باعث یابد و برای تامین مخارج این خدمات نسبت مالیاتی افزایش میمی

ه نسبت مالیاتی را کاهش میدهد به همین علت اثری شود کرسمی و در پی آن فرار مالیاتی میافزایش  بخش های غیر

 را به دنبال دارد. مینامفهمو

ود رابطه ای منفی با نسبت مالیاتی ولت به مالیات را کاهش میدهد و انتظار میرباعث مالیات تورمی میشود و نیاز د تورم نیز

 .لیاتی وجود داشته یاشدو نسبت ما Yو همچنین بایستی یک رابطه منفی بین معکوس ، وجود داشته باشد

حقیقی طبق  حاصل میشود و نسبت مالیاتی 0ذکر یک نکته در اینجا ضروری بنظر میرسد که نسبت مالیاتی بالقوه از فرمول 

 مول زیر به دست میآید:مطالعات لیتولد از فر

   (1) 

و  1ز فرمول ا  یا به دست آوردن نسبت مالیاتی حقیقب و سپس 0از فرمول  آوردن نسبت مالیاتی بالقوه تکه ابتدا با به دس

سبت مالیاتی حقیقی بر نست آورد. تالش مالیاتی با تقسیم ت بر هم  میتوان تالش مالیاتی را به دسپس تقسیم این دو نسب

 آید.نسبت مالیاتی بالقوه به دست می

 

 تصریح الگو و بررسی مدل ظرفیت مالیاتی  -4
 

 آمار توصیفی 
 

 آمار توصیفی 

 

سهم 

بخش 

 کشاورزی

د از تولی  

ناخالص 

 داخلی

سهم 

بخش 

صنعت   

 از تولید

ناخالص 

 داخلی

سهم 

بخش 

خدمات  

 از تولید 

ناخالص 

 داخلی

سهم 

جمعیت 

شهری از 

کل 

 جمعیت

نرح با 

 سوادی

ظرفیت 

 تورم مالیاتی 

معکوس 

درآمد 

 سرانه

 06. 17.33 6.20 68.43 43.2577 52.467 8.22 19.54 میانگین

 02. 8.73 1.19791 16.268 8.78 5.97 1.79 3.96 استاندارد انحراف

 1.513 1.323 207. 401.- 241.- 234.- 689. 187.- چولگی
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 369. 369. 369. 369. 369. 369. 369. 369. معیار چولگی انحراف

 3.460 3.330 108.- 1.272- 1.312- 1.558- 714.- 555.- کشیدگی

 724. 724. 724. 724. 724. 724. 724. 724. کشیدگیانحراف معیار 

 

 

.در باشدمی مهمترین مشکالت تحقیق در حال توسعه به ویژه در استانها ، کمبود آمارو اطالعات صحیح و قابل اتکایکی از 

در این قسمت  ست.کشور ما نیز موضوع کمبود امار در سطح استانها به ویژه در مورد حسابهای ملی و اجزای آن بسیار مشهود ا

با استفاده   0531تا  0531در دوره زمانی  مازندران، ابتدا الگوی نسبت مالیاتی ارائه شده در بخش مبانی نظری را برای استان 

ها به داده،  پردازیمتکنیک می نهای توضیحی در ایمتغیر زروش از شبکه های عصبی برآورد و سپس به بیان اهمیت هر یک ا

 . تهیه شده اند  ساالنهصورت 

   (5) 

ای بین نسبت مالیاتی و متغیر های توضیحی بیان شده است که این نسبت مالیاتی به عنوان شاخصی از در رابطه فوق رابطه

-عملکرد مالیات و یا ظرفیت اقتصادی مالیات تلقی میشود)و ما در این مطالعه از این نسبت به عنوان ظرفیت مالیاتی یاد می

به علت مشکل عمومی نبود داده ها در شود و بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می T/Yدر این تحقیق نسبت مالیاتی کنیم(.

از شوند.با متغیر های زیر به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته میسطح استانی و دوری از مشکالت کمی تعداد داده ها 

یات موضوع و به بو با توجه به اد باشد ، به اجبار این متغیرها از معادله حذف شده استنمی آنجا که آمار صادرات استان موجود

 .کار گیری متغیر نرخ باسوادی ، این متغیر به مدل اضافه شد

های شبکه عصبی، انواع ساختار های استفاده شده باتوجه به اطالعات در دسترس مدل  SPSSبرای مدلسازی از نرم افزار 

، اجرا شد و مدلی  درآمد مالیاتیو با تعداد الیه های میانی متفاوت و تعداد متفاوت گره های هر الیه برای داده های متفاوت 

ترین خطا را داشت به عنوان مدل شبکه عصبی برازش شده به داده ها تعیین با توجه هدف دراین مطالعه تخمین و پیش که کم

ابتدا باید متغیرهای ورودی و خروجی به طور کامل باشد،اده از تکنیک شبکه عصبی میبا استف مازندران ظرفیت مالیاتی استان 

 :باشندهای مستقل و تاثیر گذار شامل موارد زیر میهای ورودی در شبکه عصبی یا همان متغیرمعرفی گردد. متغیر
 

(1/Yp) :  درآمد سرانهمعکوس 

AY  : سهم بخش کشاورزی   از تولید ناخالص داخلی 

MY  : سهم بخش صنعت   از تولید ناخالص داخلی 

SY : سهم بخش خدمات   از تولید ناخالص داخلی 

edu  :نرح با سوادی 

Up  : سهم جمعیت شهری از کل جمعیت 

π  : تورم 

 باشد:و الیه ی خروجی همان درنسبت مالیاتی  یا متغیر وابسته می

(T/Y)  : ناخالص داخلی ( نسبت مالیاتی حقیقی )سهم مالیات از تولید 
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با استفاده از متغیر های فوق روابط تابعی مختلفی میان متغیر ها به فرم غیر خطی و با استفاده از روش شبکه عصبی برآورد 

 میشود.

ظرفیت  شناخته شده اند، به صورت متغیر های مستقل و متغیر  بر ظرفیت مالیاتیمتغیر هایی که به عنوان عوامل موثر 

ان متغیر وابسته در مدل معرفی گردیده است. این متغیر های تاثیر گذار به عنوان الیه ورودی در شبکه عصبی به عنو مالیاتی

 شود.به عنوان الیه خروجی یا همان متغیر وابسته شناخته می ظرفیت مالیاتیشوند و شناخته می

 برآورد الگوی نسبت مالیاتی استان نتایج -5

شوند که برازش مدل را آزمون کند ی مشخص به نمونه ی یادگیری و نمونه آزمون تقسیم میدر شبکه عصبی داده های با نسبت

داده ها را به نمونه آزمون اختصاص دادیم یعنی  %51داده ها را به نمونه یادگیری و  %31، حدود  3و  5در این مطالعه با نسبت 

 آزمون تعلق گرفته است.  داده برای  نمونه 05داده برای نمونه یادگیری و  13داده  10از 
 

 

 

 نمونه ی یادگیری ، آزمون دو ( تفکیک داده ها به0جدول) 

 

 ماخذ : محاسبات تحقیق

 با هفتدارای یک الیه ورودی استفاده شده است که   feed-forwardبرای آموزش شبکه عصبی ، از یک شبکه با پیش رو 

ها ،بعالوه ها، بعالوه تعداد کووریتباشد. تعداد واحد های متغیر ورودی شامل تعداد سطوع فاکتورمی نرونگره یا  3متغیر و 

-میوجی ما نیز میزان ظرفیت مالیاتی خر باشد و الیهواحد می 1باشد.این شبکه همچنین دارای یک الیه  پنهان با بایاس می

دارای   MPLدر این مطالعه باشد.های سیناپسی ارائه شده میی عصبی این مطالعه و وزنبیانگر الیه های شبکه 0شکل  باشد.

-هیپربولیک و تابع فعالسازی الیه باشد و تابع فعالسازی الیه پنهان، تانژانتی پنهان میواحد در الیه ششیک الیه ی پنهان و 

گره استفاده می شود  ششاشد. در این مطالعه از شبکه عصبی با تعداد یک الیه ی پنهان با بمی 03ی خروجی، تابع شناسایی

رنگ نشانه وزن هایی هستند که در نمودار زیر وزن های سیناپسی موثر به تصویر کشیده شده است . در نمودار زیر خطوط پر

های منفی اند و خطوط کمرنگ نیز نشانه های وزنفعال شده اند و وزن سیناپسی مثبتی داشته  که توسط تابع فعالسازی،

 اند.فعال نشده هستند که توسط تابع فعالسازی ،

طبق نمودار مشخص است تمام متغیر های مستقل یا تاثیر گذار در حداقل یکی از گره های الیه میانی برای یادگیری فعال 

مستقل در یادگیری از طریق الیه میانی )الیه پنهان( شده است و دارای خط پر رنگ میباشد  و مشخص شده که متغیر های 

فعال شده و موثر میباشند. اگر هر یک از متغیر در حداقل یک گره فعال شده باشد بعنی در آموزش موثر بوده است. در الیه 

  میانی عملیات غیر خظی برای آموزش اعالم میشوند.

                                                 
15 identity  

 
درصد هر 

 نمونه
 تعداد هر نمونه

 13 13.1% نمونه یادگیری

 05 50.3% نمونه آزمون
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 (وزنهای سیناپسی و الیه های شبكه عصبی2نمودار )
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عنصر و تابع غیر خطی تانژانت هیپربولیک  ششالیه ی پنهان با  0با تعداد  01بنابر این مدل مورد استفاده شبکه ی پیش خور 

تعداد تکرار آموزش توسط نرم افزار به صورت خود کار تاجایی که خطا پس از کم شدن شروع به افزایش میکند  استفاده گردید.

ون الگوریتم غیر قابل بازگشت چتدوین شده است .03و غیر قابل بازگشت به شبکه  03فاقیشود. شبکه به صورت ات، انتخاب می

شود. نتایج بدست آمده از مدل شبکه عصبی در جدول ( معموال برای داده های کم تعداد انتخاب میbatchبه شبکه )

 (خالصه شده است. 1)

 ( نتایج مدل شبكه عصبی2جدول )

 خالصه مدل

نمونه 

 یادگیری

ع مربعات خطامجمو  .271 

 080. خطای نسبی

 نمونه آزمون
 795. مجموع مربعات خطا

 041. خطای نسبی

 متغیر وابسته  : ظرفیت مالیاتی

 

در نظر میگیرند و کار مدلسازی را ارائه میدهند اما این  1.13روشهای خطی با این پیش فرض ساخته میشود که خطا را از ابتدا 

مدلسازی کند تا کمترین خطای ممکن را داشته باشد . مدل شبکه عصبی این مطالعه ، خطایی  روش ممکن است صدها بار

 را به عنوان بهترین مدلی که به داده ها برازش داده میشد ، ارائه داده است. 1.11حدود 

 

توضیحی )الیه ها جدول زیر ضرایب هر  یک از متغیر های سهیم در مدلسازی این شبکه عصبی را و همچنین ضریب متغیر

 شوند.کشد.این ضرایب بر اساس شبکه عصبی انتخاب شده تعیین میورودی و متغیر خروجی و الیه میانی را به تصویر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
16 Feed-forwar 
17  randomize 
18 batch 
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 برآورد پارامتر ها

 پیش بینی کننده ها

 مقادیز پیش بینی شده

 الیه خروجی الیه پنهانی اول

گره 

 اول
چهامگره  گره سوم گره دوم  taxC گره ششم گره پنجم 

الیه 

 ورودی

 اریبی 

(بایاس)  
.244 -1.266 -.022 -.179 .379 .247 

 

سهم بخش کشاورزی   از 

 تولید ناخالص داخلی
-.024 .063 -.545 .197 .355 -.249 

لید سهم بخش صنعت   از تو

 ناخالص داخلی
.742 .605 -.496 -.173 -.236 .185 

از سهم بخش خدمات   

 تولید ناخالص داخلی
-.220 .108 .181 -.245 .130 .386 

سهم جمعیت شهری از کل 

 جمعیت

.367 -.390 -.473 -.565 .084 .311 

 475. 302.- 1.238- 295.- 623.- 1.123- تورم

 084.- 217.- 058. 132. 047. 199.- معکوس درآمد سرانه

 315.- 348. 816.- 150.- 768.- 514. نرح با سوادی

الیه 

پنهان 

 اول

 اریبی 

(بایاس)  
 

.533 

 551.  گره اول

 1.109  گره دوم

 762.  گره سوم

 833.-  گره چهام

 178.-  گره پنجم

 055.-  گره ششم
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 ( نشان میدهد در طی مراحل یادگیری این شبکه عصبی در هر یک از گره های الیه های ورودی و الیه پنهان چه1جدول )

شود و مقادیری ها مقادیری است که به صورت برآورد شده توسط مدل انجام میاین وزن دهند.وزنی را به خود اختصاص می

را  1.13این در حالی است که روشهای رگرسیون معمول، خطایی حدود  ها بوده است.است که شبکه قادر به اجرا و برآورد آن

که عصبی به عنوان تکنیکی برای الگو سازی غیر خطی نسبت به روشهای خطی خواهند داشت. این بیانگر این است که شب

 کند .واضحا بهتر عمل می

 
ها به تصویر ودار مقادیر پیش بینی شده را در مقابل پسماند ازش را نشان میدهد در این نمودار باال دقت برازش یا نیکویی برنم

صفر از هیچ روندی برخوردار نباشد میتوان اظهار نمود که مدل در  میکشد. طبق قضایای آماری اگر این نمودار حول محور

حاکی از آن است که  ونه روندی حول محور صفر است نتیجهبرازش به خوبی عمل کرده است. از آنجا که نمودار باال فاقد هرگ

 شبکه عصبی در نیکویی برازش برای برآورد ظرفیت مالیاتی به خوبی عمل نموده است. روش 

  میت متغیر ها در مدلسازیاه -6

در شبکه عصبی معنی داری متغیر ها همانند روشهای خطی که با آزمونهای تی مورد بررسی قرار میگرفت نیاز نیست. ریرا در 

تمام متغیر های موثر در فرآیند  1این روش متغیر ها ی الیه ورودی در آموزش شبکه و یادگیری دخیل هستند و طبق نمودار 
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ه عصبی موثر میباشند و در اینجا نوبت به مدلسازی شبکه عصبی میباشد که تعیین درجه اهمیت هر یک از یادگیری شبک

 متغیر ها را با توجه مدلسازی انجام شده بر عهده گیرد.

 

همیت ( میزان ا5پردازیم. نمودار)حال به بررسی اهمیت متغیر های وارد شده در مدل و تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی کشور می  

 .  دهدمتغیرها را در پیش بینی ظرفیت مالیاتی کشور که با روش شبکه عصبی انجام شد نشان می

 
 ( میزان اهمیت متغیر ها در پیش بینی ظرفیت مالیاتی  به روش شبكه عصبی3نمودار ) 

-مالیاتی  را نشان می در نمودار و جدول زیر میزان اهمیت متغیر های ورودی در مدلسازی شبکه عصبی و پیش بینی ظرفیت

دهد و بیانگر این است سهم ارزش افزوده بخش صنعت در پیش بینی ظرفیت مالیاتی  به روش شبکه عصبی بسیار اهمیت دارد 

  و بیشترین ضریب اهمیت در جدول نیز متعلق به همین متغیر است.
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 ( اهمیت متغیرهای توصیفی3جدول )

 
Importance 

Normalized 

Importance 

 %82.9 194. م بخش کشاورزی   از تولید ناخالص داخلیسه

 %100.0 234. سهم بخش صنعت   از تولید ناخالص داخلی

 %23.4 055. سهم بخش خدمات   از تولید ناخالص داخلی

 %46.1 108. سهم جمعیت شهری از کل جمعیت

 %93.6 219. تورم

 %12.6 030. معکوس درآمد سرانه

 %68.2 160. نرح با سوادی

 اهمیت متغیرهای توصیفی( 3جدول )

 

با توجه به نمودار متغیر مهمی  که در برآورد ظرفیت مالیاتی از درجه اهمیت باالیی برخوردار است نسبت ارزش اقزوده صنعت  

ف دیگر دانیم نیروی کار ارتباط مستقیمی با رشد جمعیت دارد و از طرباشد . همانطور که میبه کل تولید ناخالص داخلی می

بیشتر جمعیت فعال کشور در بخش شهرها قرار دارند و در بخش صنعت مشغول کار هستند  و در روستاها بیشتر افراد در 

کنند . از طرفی  در صورتی که نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت بیشتر باشد به معنی نیروی بخش کشاورزی فعالیت می

-دهی بیشتر است و باعث بهبود ظرفیت مالیاتی میتاها است و بنابراین توان مالیاتکار فعال و با بهره وری باالتر نسبت به روس

شود . هرچه نسبت معکوس درآمد سرانه کمتر باشد و درآمد عادالنه تر توزیع شود و نابرابری در میان طبقات مختلف اجتماعی 

با پرداخت مالیات باعث افزایش درآمد مالیاتی و بهبود  تر بپذیرند وها را راحتکمتر باشد این باعث می شود افراد جامعه مالیات

(  مشخص است معکوس درآمد سرانه یکی از متغیرهای مهم در 5عملکرد نظام مالیاتی می شوند. همانطور هم که از نمودار  )

و پرداخت مالیات باشند و نقش قابل توجهی دارد ، میدانیم با افزایش درآمد توان و تمایل مصرف تعیین ظرفیت مالیاتی می

بیشتر میشود و نقش موثری در براورد نسبت مالیاتی خواهد داشت.بنابراین هرچه توزیع درآمد در جامعه ای بهتر باشد امکان 

شود . هرچقدر نرخ تورم اینکه افراد بیشتری مالیات پرداخت کنند بیشتر است و این باعث افزایش ظرفیت مالیاتی کشور می

شود مالیات تورمی به دنبال آن بیشتر شود . اما در این مطالعه متغیر نرخ تورم از اهمیت باالیی نسبت عث میباالتر باشد این با

بیشتر باشد به معنی تولید  GDPبه سایر متغیرها برخوردار نیست . هرچه سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت از 
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یران به دلیل سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی و سنتی بودن این بیشتر و به دنبال آن مالیات بیشتر می باشد . اما در ا

 بخش باال بودن سهم کشاورزی از تولید باعث افزایش درآمدهای مالیاتی نمی شود .

 بررسی عملكرد شبكه عصبی -7

ی شبکه عصبی بینکنیم که پیش( مشاهده می1دراین قسمت به بررسی عملکرد پیش بینی شبکه عصبی میپردازیم در نمودار )

بینی داخل ایران بوده است. این پیش بینی از نوع پیشظرفیت مالیاتی چقدر نزدیک به مقادیر واقعی ظرفیت مالیاتی  برای 

ایران را پیش ظرفیت مالیاتی ها و روند دهد که شبکه عصبی قادر است به خوبی پرش( نشان می1باشد. نمودار )ای مینمونه

 و ساختارها کشف برای قوی پتانسیل با تکنیکی عنوان به پیشرو عصبی هایشبکه از استفاده مورد یغیرخط مدل .دربینی کند

 و آموزش مرحله دو در تخمین بازده که است شده استفاده و ناشناخته خطی غیر ٬دینامیک فرآیندهای در الگوها استنتاج

 در عصبی های شبکه مانند غیرخطی هایمدل عملکرد که داشت انتظار توان می٬ واقع در .است بوده باال بسیار مدل آزمایش

های باشد. بطور معمول مدل خطی معمول هایروش از باالتر بسیار آینده رفتار بینیو پیش ناشناخته فرآیندهای مدلسازی

اها باشد که در مقایسه با مدل شبکه عصبی خطدرصد می 3تخمین زده شده توسط رگرسیون معمول خطای نوع اول حدود 

باشند. از طرفی در مدلسازی از طریق رگرسیون معمول ممکن است مشکالتی از قبیل همخطی و یا ناهمسانی بزرگتر می

واریانس باعث ایجاد تصریح غلط در مدل گردد، اما در مدل شبکه عصبی متغیر های ورودی این محدودیت ها  را ندارند و از یاد 

در نهایت شبکه عصبی بعنوان یک روش غیر خطی توانست در مقاله حاضر به خوبی  گیرند.گیری، برای خروجی بهتر کمک می

 در مدلسازی نسبت مالیاتی عمل کند.

 



 

21 

 

   
                                       (.بررسی عملكرد پیش بینی شبكه4نمودار )
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 به صورت زیر هم میتوان نوشت: اکسر باال ر که 

 مالیاتی بالفعل  ( مالیاتی بالقوه  / ظرفیتش مالیاتی  = )ظرفیت تال

رج کسر  نسیت مالیاتی با بالقوه یا همان نسبت مالیاتی پیش بینی شده توسط شبکه عصبی  مخحاضر صورت در مطالعه  

 استان میباشد  که به عنوان ظرفیت مالیاتی پیش بینی شده توسط شبکه  تعبیر شده است

:که در جدول زیر تالش مالیاتی برای سالهای مختلف ارائه شده است فعل استان میباشدلابو صورت کسر همان نسبت مالیاتی  
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sal  تالش

 مالیاتی 

1350 84.1 

1351 82.5 

1352 77.3 

1353 67.2 

1354 82.3 

1355 74.4 

1356 81.3 

1357 83.2 

1358 59.7 

1359 70.7 

1360 68.6 

1361 57.4 

1362 58.6 

1363 66.5 

1364 64.7 

1365 58.7 

1366 51.2 

1367 46.7 

1368 44.7 

1369 45.8 

1370 50.2 

1371 49.2 

1372 50.2 

1373 42 

1374 43 

1375 53.9 

1376 65.5 

1377 63.4 

1378 60.3 

1379 63.3 

1380 60.6 

1381 61.9 

1382 64 

1383 63 

1384 66.6 

1385 68.1 

1386 64.4 

1387 60.7 

1388 64.1 

1389 64.8 

1390 62.5 

همانطور که در جدول باال مشاهده می شود شکاف قابل توجه ای بین ظرفیت مالیاتی استان و درآمد مالیاتی استان دیده می 

به  یمالیات های ظرفیت از معناست که بدان درصد پیش بینی شده است . این  11شود به نحوی که کوشش مالیاتی حدود

 .باشد می مالیاتی تالش نامناسب وضعیت دهندة نشان وجود دارداین مالیاتی نسبت افزایش امکان و نشده استفاده خوبی

  نتیجه گیری -7

با توجه به با استفاده از تکنیک شبکه عصبی بوده است .  مازندران تاناسهدف این مقاله بررسی و برآورد ظرفیت مالیاتی 

ی خطای کمتر و پیش ابینیم که شبکه عصبی به طور قابل مالحظهمی  خطای نسبیمربعات خطا یا مقداری زیاد میانگین 

تر است ی شبکه عصبی به مقدار واقعی نزدیک ابینی هاز روی نمودار هم مشخص است که پیش بینی بهتری انجام داده است.

شبکه عصبی الگویی غیر خطی  کند . بینی میر پیشباشد که بهتاین همان خاصیت یادگیری میو  های رگرسیونبینیتا پیش

به  کندکه متغیر های ورودی یا مستقل را داشته باشیم نتایج را با الگوهای غیر خطی بهتر پیش بینی می که در صورتیاست 

 OUT OFیا ها را نداشته باشیم و پیش بینی نماییم پیش بینی خارج از نمونه بینی ها که مقادیر واقعی آناین گونه پیش

SAMPLE  شود.میگفته 

برای استان  ساالنهبه صورت  0531-31در این مطالعه با استفاده از تکنیک شبکه عصبی به بررسی ظرفیت مالیاتی در دوره 

ظرفیت بسیار نزدیک به مقادیر واقعی ظرفیت مالیاتی  پیش بینی شبکه عصبی برای ایم و مشاهده کردیم که پرداخته مازندران

تاثیر   GDPسهم صنعت از در این دوره بوده است و از قدرت پیش بینی باالیی برخوردار است و مشاهده کردیم که تی مالیا

به دلیل سنتی بودن و بهره وری پایین این  GDPقابل توجهی در ظرفیت مالیاتی کشور دارد .اما سهم بخش کشاورزی از 

مهمی در برآورد ظرفیت مالیاتی در مدل برخوردار است و نقش  ادیریاز اهمیت به عنوان یک متغیر پولی بخش نرخ تورم 

 دارد . کشور 

رزش افهزوده بخهش جمعیت شههری ، سههم ااز جمله  مازندراناستان   ظرفیت مالیاتیدر این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر 

بها  تولیهد ناخهالص داخلهی ستهورم و معکهو ،صنعت ، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ، سهم ارزش افزوده بخش خهدمات، 

، متفهاوت ه تاثیر هر یک از عوامل مذکور در بهرآورد ظرفیهت مالیهاتی دهد کنتایج نشان می استفاده از شبکه عصبی پرداختیم.

بیشهترین سههم را بهه خهود اختصهاص داده  بهرآورد ظرفیهت مالیهاتی   GDPارزش افزوده صنعت به نسبت است به طوریکه 

 برخوردار است. برآورد ظرفیت مالیاتیکی از آن بودند که شبکه عصبی از عملکرد باالیی در است..همچنین نتایج حا
 



 

24 

 

  منابع و مراجع

، سازمان برنامه و بودجه  "ساختار مالیاتی ایران و رشد و توسعه اقتصادی "( 0531احمدی دونچالی ، محمود ) [.0]

 استان مازندران .

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.«تی ایران بررسی ظرفیت مالیا» (،0511ارباب ؛ حمیدرضا) [.1]

 "تحلیل وبررسی درآمدهای استانی در استان اردبیل و مقایسه آن با سطح کش.ر  "( ، 0533اشجع بهزاد) [.5]

 سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل 

اصفهان به همراه مقایسه آن متغیرهای موثر بر ظرفیت مالیاتی در استان » (،0533بخشی دستجردی ، رسول ) [.1]
 ،  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران . «با کوشش مالیات

، وزارت |بررسی و محاسبه ظرفیت بالقوه مالیات حقوق و دستمزد در استان فاری  |( ،0535بهاءالدین،بهادر ) [.3]

 امور اقتصادی و دارایی ، معاونت امور اتقصادی .

طر اجرا شده در معاونت امور  ،«ورد ظرفیت مالیاتی در استان های مختلف کشور برآ» پروین و قره باغیان ،  [.1]

 0535اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی ، 

( بررسی اقتصادی مالیات بر شرکتها، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی 0531پژوبان ، جمشید ) [.3]

 و دارایی

، مجله علمی « لیلی بر ترکیب مالیاتها و برآورد ظرفیت مالیاتی ایرانتح» ( ، 0531دانشگاه آزاد اسالمی ) [.3]

 ، بهار و تابستان 3و3پژوهشی اقتصاد مدیزیت ، شماره 

 . ترجمه حمید ابریشمی ، جلد اول ، تهران ، دانشگاه تهران  مبانی اقتصاد سنجی(. 0533دامودار گجراتی ) [.3]

مالیاتی کشور ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه (، تخمین تابع درآمدهای 0513رحیمی فر ، مهری ) [.01]

 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 

 33، تابستان 03، پژوهش نامه بازرگانی ، شماره « مالیات پذیری اقتصاد ایران»  (،0533سامتی ، مرتضی )  [.00]

 .003-011، صفحات 

له اقتصادی سال ششم ،شماره ،مج "بررسی واندازه گیری ظرفیت مالیاتی در استان مرکزی"سرلک،احمد [.01]

 11و  11های 

، مجله تحقیقات اقتصادی ، «  ریشه یابی تحوالت درآمدهای عمومی در ایران»(،0533نادرن ، الیاس ) [.05]

 003-013، صفحات 33، پاییز و زمستان  33شماره 

ارشد ،  ،  پایان نامه کارشناسی« برآورد ظرفیت مالیاتی استان همدان» ،( 0533صفایی نیکو ، حمید ) [.01]

 دانشگاه تربیت مدرس . 

،  پایان نامه « برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذربیجان شرقی»  ( ،0531صفری بکتاش ، عزیزاهلل ) [.03]

 کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس .

،  مجموعه « برآورد ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات در ایران» ( ، 0533عرب مازار ، عباس ، زایر ، آیت ) [.01]

 ت دومین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایرانمقاال

 133. تهران ، نشر نی ص مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران( . 0530عظیمی ، حسین ) [.03]

عصبی ، پژوهشنامه مالیات، سال  (، برآورد ظرفیت مالیاتی با استفاده از شبکه0533فالحتی و همکاران، ) [.03]

 0533جدهم، شماره هشتم بهار و تابستان ه

، پایان نامه کارشناسی ارشد ، داشکده اقتصاد « براورد ظرفیت مالیاتی» ( ،0531فهیم یحیایی ، فریبا ) [.03]

 . 0531دانشگاه تهران ، 



 

25 

 

، طرح «  برآورد ظرفیت های مالیاتی و مقایسه آن با کشورهای منتخب»( ،0533قطمیری و اسالملوئیان) [.11]

 تحقیقاتی سازمان امور مالیاتی 

، تهران ، سازمان برنامه و « نسبت مالیات ، ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی»  (،0511د )کردبچه ، محم [.10]

 بودجه، دفتر اقتصاد کالن 

تحلیلی بر ترکیب مالیات ها و برآورد ظرفیت مالیاتی » (،0531کمیجانی ، اکبر و فریبا ، یحیایی فهیم ) [.11]
 .13-31، صفحات  31، تابستان  3و3، مجله  اقتصاد و مدیریت ، شماره «ایران

بررسی توان بالفعل و بالقوه استان »(، 0533گروه تحقیق ،  پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ) [.15]
 ، تهران . « مازندران

، پژوهشنامه  |رد ظرفیت مالیاتی استان مازندران >برآ"( 0531منجذب ، محمدرضا ،سلیمانی ، پارسا ) [.11]

 ره سوم ، پاییزاقتصادی ، پژوهشکده امور اقتصادی ، شما

، همدان ، سازمان مدیریت و «  0531برآورد پرفیت مالیاتی در استان همدان در »( ، 0531مهرگان نادر ) [.13]

 برنامه ریزی استان.

 ،"برآورد ظرفیت مالیانی استانهای کشور:با استفاده از الگوی داده های تلفیقی |مهرگان،نادر،پژمان،نادر، [.11]

 53رهپژوهشها و سیاستهای اقتصادی،شما

، پایان نامه کارشناسی ارشد ، «  مالیاتها ، ظرفیت  مالیاتی و معضالت موجود»( ،0511نادران ، الیاس ) [.13]

 دانشگاه تهران . 
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Estimation the tax capacity of the neural network approach 

(Case study of Mazandaran province) 

 

 
Estimation the tax capacity of the neural network approach 
(Case study of Mazandaran province) 

 

 
Tax capacity is the amount of tax it has to be paid and because the most important sources of 

government is tax revenue after oil revenue so it is obvious that there is need to estimate tax 

capacity in each province. In the present study is paid to estimate the capacity of Mazandaran 

pays tax capacity .it is defined as tax capacity ratio of tax share of GDP .in our country this 

ratio is very low compared to other countries and this could be due to low tax capacity. In this 

paper, factors affecting the tax capacity of the Mazandaran province of urban population, 

share of value added in industry, agriculture's share value, share of value added services 

sector, inflation and GDP reversed. In this study, calculated using the value-added sectors of 

the economy to estimate tax capacity Mazandaran Province have covered. 
Key words: tax, tax capacity, neural network 

 


