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 چکیده
هاای ماالی دولات ها از ابزارهای سیاستهاست.مالیاتترین منبع درآمد دولتمالیات اصلی، عارفهای اقتصاد متدر قالب تئوری

-ترین منبع درآمدی دولت به حساب مایدر ایران فروش نفت عمده شوند.ترین ارکان هر نظام مالی تلقی میهستند که از مهم

تن یک ذخیره ملی با ارزش، این روش قابل تایید نیسات و های قیمتی نفت و از دست رفآید. به دالیل مختلف از جمله، نوسان

این مساله که باید سیستم مالیاتی کشور اصالح گردد تا جایگزین مناسبی برای تامین مخارج دولت باشد، اجتناب ناپذیر به نظر 

 رسد.می
ایران پرداختاه اسات. در 7811-7831ی های دورهی حاضر به بررسی روابط فوق در ایران با در نظر گرفتن دادهمطالعه

تواند جبران کناد، و این خصوص، این فرضیات آزمون شده است که افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش در درآمد نفتی را نمی

-این که افزایش درآمد مالیاتی تاثیری بر  کاهش کسری بودجه نخواهد داشت. بدین منظور از برآورد یک سیستم معادالت هام

 ( استفاده شده است.SURهای به ظاهر نامربتط )روش رسیونزمان به روش رگ

دهد که توجه بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی، کاهش درآمدهای نفتی و جاایگزینی نتایج حاصل از تخمین نشان می

 دهاد.تواند وابستگی بیش از حاد اقتصااد ایاران را باه درآماد نفتای کااهش درآمدهای مالیاتی در سیستم درآمدی دولت، می

 .گذارندهمچنین در بلند مدت این درآمدهای مالیاتی هستند که بیشترین اثر را بر کاهش کسری بودجه دولت می

 

 .کسری بودجه، درآمد مالیاتی، درآمد نفت، تولید خالص داخلی، مخارج دولت، کل درآمدهای دولت واژگان کلیدی:
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 همقدم

ست. این امر به طاور ا های اساسی کشورهاسطح رفاه مردم از اولویت ایجاد رضایت و امنیت خاطر برای جامعه و افزایش

است. پرداخت مالیات و انتقال بخشی از  هاتربن آناز مهم درآمدهای مالیاتیباشد که ی دولت میطبیعی در گرو تأمین درآمدها

بهداشات، آماوزش، امنیات و اجارای هایی نظیار جهت انجام فعالیت ،جامعه و صاحبان درآمد به دولت اندازو پس  قدرت خرید

هاای مالیااتی چارا کاه سیاسات ،کنادهای مالی را نیز ایفا مینقش سیاست ،اما مالیات .دیگر خدمات عمومی بسیار مهم است

-به بسیاری از فعالیت های اقتصادی و مالی جامعه جهات مای ،ای پایدارهای الزم برای توسعهایجاد زیرساختر مناسب عالوه ب

 بخشد.

رآمدهای نفتی و اتکای جوامع نفت خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شادید قیمات آن اثارات ناامطلوب و د

اقتصاد تک محصولی و عدم توجه به مناابع درآمادی دیگار چاون  ،از آن جمله .زیانبار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است

ها و دستمزدها، کاهش ارزش پول کشور، گسترش بخش عمومی و قیمت کشاورزی و صنعت، ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی

هاا و از تصمیمات سیاسای ساایر دولات نفتتأثیرپذیری قیمت از طرف دبگر ، توان ذکر نمودرا می های خصوصینابودی بخش

نفت خیز باه دنباال که موجب شده تا کشورهای  ی استدالیل دیگراز در اقتصاد داخلی کشورهای صادرکننده آن نتیجه تأثیر 

که در جهات  ،های جاری و مصرفیباشند و درآمدهای نفتی را نه برای هزینهبه جای آن های درآمدی مناسب دیگری جایگزین

 آنهاای مناساب های آینده از عایدات ناشی از سرمایه گاذاریامور زیربنایی و تقویت امور صنعتی و تولیدی و بهره مندی نسل

 .صرف نمایند

های متعدد و عدم وجود مالیات عمومی بر مصرف، از پایه مالیاتی کل به طور به علت وجود معافیت ایرانمالیاتی  در نظام

درآمد بخش کشاورزی که بخشی از تولید ناخالص داخلی است)به عنوان پایه مالیاتی  ،برای مثال شود.مناسب استفاده نمی

بدیهی است این  .پایه مالیاتی ما کوچکتر از پایه مالیاتی کل است ،در عملکل(، از پرداخت مالیات معاف است. به بیان دیگر 

درایران موثر است. مقایسه نسبت  (T/GDP)درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص داخلی یا ملی امر در پایین بودن نسبت

(T/GDPکشوری چون کشور ما با کشورهای پیشرفته، مقایسه چندان معقولی به نظر نمی ).زیرا که کشورهای پیشرفته  رسد

تری تر و کارآمدتری هستند، بلکه ساختار و بافت اقتصادی متفاوتهای اجرایی منسجمنه تنها دارای قوانین مالیاتی و شیوه

های اقتصادی مدرن و پیشرفته تر و بخشها درکنار نظام مالیاتی پیشرفته، دارای نظام تامین اجتماعی تکامل یافتهدارند.آن

. به این معنا که ساختار اقتصادی این جوامع از باشندمیرو که کشورهای در حال توسعه با پدیده دوگانگی روبهد. در حالیهستن

ی واحدی با این دو تواند با شیوهدو بخش مدرن و سنتی تشکیل شده است. بدیهی است که دستگاه وصول کننده مالیات نمی

مین اجتماعی مناسب هستند. وجود نظام أوه کشورهای در حال توسعه فاقد نظام تبخش مدرن و سنتی برخورد نماید. به عال

در  ،ثر بوده است. به بیان دیگرمؤتامین اجتماعی کارآمد در کشورهای پیشرفته در ارتقاء فرهنگ مالیاتی در این جوامع بسیار 

های مختلف رآمد کافی نیست، بلکه بخشهای اجرایی( کااین بحث تنها طراحی یک نظام مالیاتی )شامل قوانین و شیوه

مین اجتماعی نیز باید همگام با سیستم طراحی شده در أاقتصادی )کشاورزی، خدمات، صنعتی، بازارهای مالی و ...( و نظام ت

 جهت مدرنیزه شدن و تکامل حرکت کند. 

گردد. کالت ساختاری و اجرایی(  بر میهای نظام مالیاتی ایران ) مش( تا حدی به کاستیT/GDPدر واقع پایین بودن نسبت )

باید ساختار نظام  ،های صحیح در چارچوب نظام مالیاتی صورت گیردها و قضاوتها، مقایسهلذا برای اینکه سیاست گذاری
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ای ناکارامدی عملکرد نظام مالیاتی موجود و ناتوانی در مالیات ستانی درست و مناسب پایه همالیاتی تغییر کند و اصالح شود.

مالیاتی موجود، معافیت های گسترده، فرار مالیاتی، محدود بودن پایه های مالیاتی، مشکالت موجود در قوانین مالیاتی و 

 ترین دالیل کم بودن درآمد مالیاتی در ایران است.طوالنی بودن فرآیند گردآوری مالیات همه از عمده

باا افازایش ، و فرضیات ماورد بررسای یکای ها به جای درآمدهای نفتیامکان اجرای جایگزینی مالیاتهدف از ارائه این تحقیق 

کااهش  تاثیری برمالیاتی  هایافزایش درآمدکه ، و دیگری اینتوان کاهش در درآمد نفتی را جبران کردمین،مالیاتی هایدرآمد

 داشت، دنبال شده است.خواهد نکسری بودجه دولت 

 

 پیشینه مطالعات
 مطالعات خارجی:

اصالح مالیاتی نروژ؛ اثرات  "(، در بررسی اصالح مالیاتی کشور نروژ، در مقاله ای تحت عنوان 7991) 2ورسنآربو و ت

های تابلویی، و با استفاده از روش داده 7991الی  7997های مالیاتی سال با توجه به داده "توزیعی و واکنش گروه با درآمد باال 

که متوسط سطح درآمد ثابت و مشاهده شده است، در حالی 7992مالیاتی سال  متوجه شدند که یک عدم تعادل پس از اصالح

بدون تغییر باقی مانده است. در رابطه با اقتصاد کوچک و آزاد نروژ، جابه جایی سرمایه بسیار مهم است، و واکنش به نرخ نهایی 

یی مالیات هیچ افزایش جانشینی در درآمد ی عموم بر این است که، کاهش در نرخ نهاباشد. عقیدهمالیاتی بسیار اندک می

شود. همچنین متوجه شدند که افزایش عدم تعادل پس از اصالح مالیاتی ناشی از یک افزایش در سود مالیاتی را منجر نمی

سهام آن دوره بوده است. تغییرات مختلف بر مالیات اشخاص بررسی شده و ممکن است بر عدم تعادل موثر باشد. بنابراین، 

 ها و تعادل نامناسب است. شود ولی توزیع ظرفیتها مینطور نتیجه گرفتند که اصالح مالیاتی منجر به افزایش ظرفیتای

با ، "توزیع مجدد از طریق وضع مالیات: نقش مالیات درآمد شخصی  "در بررسی خود تحت عنوان  ،(2001) 8برد

کند که در کشورهای در حال توسعه، مالیات درآمد، مطرح می، 2002تا  7991استفاده از روش تحلیل آماری داده های سال 

توان از این های اجرایی و سیاسی اجرای سیستم مالیات تصاعدی باال است. بنابراین نمیناقص و غیر تصاعدی است و هزینه

منافع فقرا را از  ای در جهتهای هزینهسیستم برای بهبود توزیع درآمد استفاده کرد. وی تقویت مالیات مصرف و سیاست

 کند.های جایگزین جهت کاهش فقر و نابرابری معرفی میروش

 "تحلیل اثر سیستم های مالیاتی بر توزیع درآمد، فقر و رفاه بشر"(، در تحقیق خود تحت عنوان 2002)1سونجا پیپینی

ها بر روی رفاه یات و سیستم پرداختها و عملکرد اقتصادی پرداخته است. در واقع به اثر مالبه آنالیز ارتباط بین مالیات

کند که هر سیستم اجتماعی را از سه بعد توزیع درآمدی، فقر و رضایت جمعی مورد بررسی قرار داده است. وی مشخص می

تواند منجر به رشد مثبت مالیاتی تا چه حد منجر به ایجاد رفاه اجتماعی شده است و  چه تغییراتی در سیستم های مالیاتی می

به این نتیجه رسیده است که یک سیستم مالیاتی و  F2 و آزمون 1رفاه اجتماعی شود. همچنین با استفاده از آزمون چیودر 

های انتقالی، تصاعدی بسیار خوب است و این سیستم مالیاتی تصاعدی با فقر و نابرابری درآمدی ارتباط منفی سیستم پرداخت

                                                 
2 -Karl Ove Aarbu and Thor Olav Thoresen 
3- Bird 
4 - SONJA ENGELI PIPPIN, M.S., M.S. 
5 -Chow test 
6 -F-tests 
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رخ مالیات تصاعدی و مالیات درآمد و رضایت جمعی وجود دارد. مثال ارتباط منفی دارد. همچنین اظهار داشت که روابطی بین ن

بین نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی و فقر وجود دارد، به طور مشابه حقیقت این است که قسمتی از درآمد مالیاتی از مالیات 

 مصرف است که با نابرابری درآمد و فقر ارتباطی منفی دارد.

به بررسی تئوری مالیاتی بهینه و  "مالیات بندی بهینه در عمل و تئوری  "در مقاله ای با عنوان  (،2077) 1مانکیو

کارگیری کند که آیا بهپرداخته است. وی عنوان می OECD های اخیر کشورهایهای مالیاتی دههی آن با سیاستمقایسه

های مالیاتی ای به سیاستعدهاند. های مالیاتی شدهسیاستهای مالیاتی بهینه در کشورهای توسعه یافته، منجر به رشد تئوری

-های مالیاتی با نرخای معتقدند که سیستمکنند. همچنین عدهفقط به عنوان بخش موفقی از یک تئوری مالیاتی بهینه نگاه می

(، یک 7917)3ه از مدل میرلسهای مالیاتی متناقض باشد، اما مانکیو با استفادتر، ممکن است با تئوریهای مالیاتی کم نوسان

کند که این نرخ بهینه به سمت یک نرخ با ثبات کم نوسان چارچوبی در جهت حرکت به سمت نرخ مالیاتی بهینه ایجاد می

های گونه تعارضی با تئورینوسان، هیچهای کمهای مالیاتی با نرخدهد که سیستمگرایش دارد و در واقع با این موضوع نشان می

های های مالیاتی بهینه به سادگی قابل شناسایی در سیاستکند که بسیاری از تئوریدارند. از طرف دیگر عنوان میموجود ن

مداران و عموم مردم قابلیت درک آن را باشند. تئوری، مبحثی واضح و مشخص است. اما گاهی سیاستمالیاتی موجود نمی

 های نوظهور امروزی نادیده گرفته شده است.ی مالی مردم در تئوریندارند و همچنین از طرف دیگر، بسیاری از رفتارها

 مطالعات داخلی:

 "مبانی نظری مالیات ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصالح نظام مالیاتی"(، در مقاله ای با عنوان 7811آقایی وکمیجانی)

شاود و مزایاای متعاددی مانناد تولید و توزیع دریافت مایها در مراحل مختلف دارند این مالیات از ارزش افزوده بنگاهبیان می

پایین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیرهای اقتصادی را دارد، لذا منبع قابال اعتماادی 

بسیار زیاد است و با توجه دارندکه قابلیت انعطاف مالیات ارزش افزوده باشد. همچنین بیان میبرای کسب درآمد برای دولت می

تواند به عنوان یک راه حل برای رفع معضالت موجود مد نظار قارار گیارد. در به معضالت نظام مالیاتی در ایران، این مالیات می

هاای مختلاف، ها، یا از طریق اعمال نرختواند از طریق اعمال معافیتها و یا تولیدات مختلف میاین مالیات رفتار خاص با بخش

انجام شود. با توجه به خصوصیات انواع این مالیات، نوع مصرفی آن نسابت باه دوناوع دیگار )درآمادی و تولیادی( از ساهولت 

هاا و تجاارب برخای گایدارد که بررسای ویا هبیشتری برخوردار بوده و دارای قابلیت اجرایی بیشتری است. این مقاله بیان می

آمیاز آن انجاام دهد که اصالح ساختار کنونی نظام مالیاتی با اجرای موفقیتنشان میکشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده 

گذاری مثبت بوده، به شارطی کاه ملزوماات و بساترهای خواهد گرفت و به طور کلی اثرات آن بر روی رشد اقتصادی و سرمایه

 الزم به دلیل جدید و خاص بودن این شیوه مالیاتی فراهم شود.

با استفاده از روش تحلیل  "اصالح ساختاری در نظام مالیاتی ایران"ای تحت عنوان (، در مقاله7839)پ ویان و درویشی

های اند. ابتدا پایهآماری و بررسی ساختاری نظری، با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور اصالحات ساختاری زیر را ارائه کرده

اند. سپس، بهبود های محلی معرفی شدهلیات عایدی سرمایه و مالیاتمالیاتی جدید، که در این زمینه، مالیات محیط زیست، ما

های مالیاتی موجود که در دو بخش هزینه و درآمد اصالحات مورد نیاز، در قالب معرفی پایه مالیات بر مجموع عملکرد پایه

-مرتبط با طرح تحول اقتصادی، به هایدرآمد و مالیات ارزش افزوده ارائه شده است و در پایان، نیز با توجه به اجرای سیاست

                                                 
7- Mankiw, N. Gregory 
8-Mirrlees (1971) model 
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-اند. در بخش مالیاتجویی در مصرف انرژی معرفی گردیدههای مالیاتی مورد نیاز برای صرفهخصوص در بخش انرژی، سیاست

های مستقیم، معرفی مجدد پایه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، ضرورت نخست برای پیشبرد اصالحات در مجموعه مالیات 

های های غیر مستقیم نیز پیشنهاد مشخص ایشان این است که، نخست، پایهشود. در بخش مالیاتلقی میهای مستقیم ت

های انتخابی)کاالهای تجملی( شناسایی و تعیین شده و سپس مالیات ارزش افزوده بصورت پایه مالیات محیط زیست و مالیات

اند که بهتر است پایه این نوع مالیات بر مشاغل نیز عنوان کردههای بر بازار طراحی و به اجرا درآید. در مورد مکمل مالیات

های مالیات ارزش افزده و مالیات بر مجموع درآمد تغییر یابد. در مورد ی مالیاتی دیگر، یعنی پایهمالیات به سمت دو پایه

اند. اعمال پیشنهاد ارائه نموده سازی مصرف انرژی نیز دوهای مالیاتی مرتبط با طرح تحول اقتصادی در راستای بهینهسیاست

شود و جویی در مصرف انرژی تعیین میهای تبعیضانه مالیاتی، که در آن پرداخت، به صورت ترکیبی از پول و شاخص صرفهنرخ

سازی در مصرف انرژی های بهینهای بین معافیت مالیاتی استهالک و شاخصای که رابطهتعیین نرخ استهالک انرژی به گونه

 رار گردد.برق

با ارائه  "های مالیاتی در اقتصاد ایرانبررسی اثرشوک"ی خود تحت عنوان (، در مطالعه7890فالحتی و مرادپور اوالدی)

گذاری خصوصی و شاخص بهای کاالها و یک مدل اقتصادی شامل متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه

ها به عنوان ابزارهای سیاست مالی، به کمک های مخارج دولت و مالیاتی و شوکخدمات، به عنوان متغیرهای کالن اقتصاد

اند. با توجه به نتایج مورد آزمون قرار داده 7831تا  7810مدل خود رگرسیون برداری روابط بین این متغیرها را برای دوره 

لیاتی ایران شوکی وارد شود، اثری منفی بر که، به بخش درآمدهای مابدست آمده، به طور کلی در اقتصاد ایران، در صورتی

اقتصاد بجای خواهد گذاشت. همچنین افزایش هر یک از اجزای مخارج دولت به عنوان شوک، منجر به افزایش تولید ناخالص 

ثباتی مصرف خصوصی در اثر شوک گردد. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای مصرف خصوصی، سهم بیداخلی می

گذاری بخش خصوصی نیز در اثر شوک ایجاد شده در مخارج ها افزایش یافته است. سرمایهیات ثروت، با افزایش دورهمال

یابد. پس، افزایش هر یک از اجزای مخارج دولت به صورت اجتماعی دولت، پس از سه دوره افزایش یافته و مجدداً کاهش می

گذاری خصوصی و شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت با سرمایهمی شوک، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی

گذاری خصوصی و تورم رابطه معکوس دارند. بنابراین با توجه به اقتصاد، ها با سرمایهتورم، رابطه مستقیم و شوک افزایش مالیات

ت، بیشتر اقدام به اجرای سیاست مالی از بسیار وابسته به درآمد نفتی ایران، سیستم دقیقی در بخش مالیات وجود ندارد و دول

 نماید. به این ترتیب مخارج دولتی باید بیشترین نوسانات را در متغیرهای کالن اقتصادی ایجاد کند.طریق مخارج دولتی می

 

 بررسی اقالم عمده مالیاتی در ایران -
 هامالیات شرکت

های مستقیم و ها بیشترین سهم در بین مالیاتحدود، در بقیه سالها به جز چند سال مها، مالیات شرکتدر بین انواع مالیات

کند که تا های دولتی و غیر دولتی، مشخص میکل درآمدهای مالیاتی را داشته است. آمار ثبت شده در مورد مالیات شرکت

تر شدن بخش ر با فعالها داشته است، اما از سال مزبوهای دولتی سهم عمده را در مالیات شرکت، مالیات شرکت7828سال 

درصد از کل مالیات  23، بیش از 7811که در سال های غیر دولتی افزایش یافت، به طوریغیر دولتی، سهم مالیات شرکت

 های غیر دولتی اخذ شده است.ها، از مالیات شرکتشرکت
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 مالیات درآمد

، مالیات مشاغل و نیز مالیات مستغالت و امالک های عمومی  و خصوصیمالیات درآمد، مشتمل بر مالیات حقوق کارکنان بخش

به طور گسترده سهم بزرگی از سهم مالیات درآمد از کل درآمدهای مالیاتی با نوسانات شدیدی همراه بوده است.  باشد.می

از  درصد بوده است. 20، سهم مالیات حقوق کمتر از 7810-7811در دوره  .دهدمالیات درآمد را مالیات حقوق تشکیل می

درصد  70های یاد شده معموال کمتر از باشد که سهم آن در سالدیگر اقالم مالیات درآمد، مالیات درآمد امالک )مستغالت( می

 (.7811بوده است )کردبچه، 

 مالیات ثروت 

، مالیات ساالنه مالیات ثروت مشتمل بر مالیات درآمد انفاقی، مالیات ارث، مالیات نقل و انتقاالت و سر قفلی، مالیات تعاون 

های شود مالیات ثروت در بین انواع مالیاتمشخص میطبق بررسی فوق  باشد.امالک و مالیات  مستغالت مسکونی خالی می

مستقیم، یعنی مالیات درآمد و شرکت، سهم کمتری را به خود اختصاص داده است و در تامین درآمدهای مالیاتی اهمیت 

صورت گرفته، به منظور متنوع ساختن این نوع مالیات، از جمله طرح مالیات تعاون ملی و های کمتری دارد. علی رغم تالش

 ، مالیات ثروت جایگاه شایان توجهی در درآمدهای مالیاتی ندارد.7823افزودن آن به مجموعه مالیات ثروت از سال 

 مالیات واردات

ورود کاالهای غیر ضروری و تجملی، کسب درآمد برای دولت مالیات واردات به منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از 

کند. حقوق آن را تقویت میانگیزه وصول  گردد. سهل الوصول بودن این نوع مالیاتو در نتیجه تخصیص بهینه منابع، اعمال می

های ارزش اتومبیلای، صدی سی ها و موسسات دولتی، عواید جایگزین دروازهخانهگمرکی، سود بازرگانی، واردات وزارت

شوند. بعد از انقالب اسالمی وارداتی، حق ثبت سفارش کاال و کارمزد ثبت سفارشات از اجزای عمده این نوع مالیات محسوب می

-با توجه به کاهش درآمدهای ارزی، تغییر نگرش مصرف کنندگان در مورد خرید محصوالت خارجی، آغاز جنگ و وجود تحریم

ها و تنها ورود کاالهای استرات یک، سهم مالیات بر واردات از درآمدهای مالیاتی کاهش اری از کارخانههای تجاری، تعطیلی بسی

 یافت. 

 مالیات مصرف و فروش

های غیر صنعتی، فروش نوشابه-های الکلیهای نفتی، فروش فرآوردهمالیات مصرف و فروش به ارقامی مانند فروش فرآورده

های تولید داخل، نوار ضبط صوت و تصویر، فروش سیگار، نقل و انتقاالت اتومبیل، حق بیلالکلی، صدی پانزده ارزش اتوم

گیرد )صبری بقایی و های خودکار، فروش خاویار، حق تمبر، چک، برات، سفته، عوارض گذرنامه و غیره تعلق میاشتراک تلفن

، نمایانگر این مطلب 7831-7811ر سری زمانی (. بررسی سهم مالیات مصرف از درآمدهای مالیاتی د7832محمد زاده اصل، 

است که مالیات مصرف و فروش در ایران شکل کلی معینی نداشته است. با نگاهی به اقالم عمده تشکیل دهنده این نوع مالیات 

 شود مالیات مصرف همواره بنابر بر مقتضیات زمانی بر کاالهای متفاوتی اعمال گردیده است.مشخص می

 اختار و درآمدهای مالیاتی در ایرانوضع موجود س -
های مختلف های ناشی از آن در بخشوابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی از صادرات نفت خام و وجود انحصارات و رانت

 دهد که بیش ازها همواره سهم اندکی از درآمدهای دولت را تشکیل دهند. آمارها نشان میاقتصاد، باعث شده است تا مالیات

ها نیز به طریقی به درآمدهای نفت درصد درآمدهای دولت متاثر از فروش نفت خام یا سایر درآمدهایی بوده است که آن 20
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 7831تا  7810های ( منابع مالی مورد استفاده دولت، طی سال7وابسته هستند )نماگرهای بانک مرکزی ایران(. جدول شماره )

 د.دهساله نشان می 1را با فواصل زمانی 

 ( ساختار درآمدهای دولت، میلیارد ریال1جدول )

 کل درآمدها سایر درآمدها درآمد مالیاتی درآمد نفت سال

1531 5/133 6/01 4/22 5/106 

1533 3/1421 9/542 22 4/1056 

1561 4/1136 1/334 6/139 1/1221 

1563 2/454 6/1124 240 5/1212 

1521 5/5344 2/2263 624 3/6955 

1523 50135 2/12361 2/6410 9/32121 

1501 1/21932 1/41206 5/11256 3/123429 

1502 2/101001 9/131621 9/01423 415920 

 های مختلفمنبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران سال

شود، سهم درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سهم مجموع درآمدهای نفت و گاز و سایر همان گونه که مشاهده می

تر شدن بهتر های دولت را پوشش داده است. به منظور مشخصتری از هزینهدهای عمومی دولت، همواره بخش کوچکدرآم

ها و سایر منابع دهد که سهم سه منبع درآمدی نفت، مالیات( مراجعه شود. این نمودار نشان می7مساله به نمودار شماره )

 های دولت چگونه است.درآمدی در تامین هزینه
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 (، سهم درآمدهای دولت1ودار )نم
 

عملکرد نظام مالیاتی کشور حاکی از آن است که قبل از افزایش سهم درآمدهای نفتی در ترکیب درآمدهای عمومی 

، 7818داده است. ولی با افزایش بهای نفت در سال های دولت را تشکیل میای از دریافتدولت، درآمدهای مالیاتی بخش عمده

به  7812درصد در سال  2/82ی مالیاتی در کل درآمدهای عمومی، روندی نزولی را آغاز کرده است و از رشد سریع درآمدها

های اولیه پس از پیروزی انقالب، سهم درآمدهای نفتی در کل کاهش یافته است. در سال 7818درصد در سال  8/77

یت سهمیه تولید اوپک با کاهش مواجه شده و درآمدهای عمومی دولت به دالیل کاهش بهای نفت محاصره اقتصادی و محدود

ای ، درآمدهای مالیاتی از رشد متوسط ساالنه7821در مقابل، سهم درآمدهای مالیاتی افزایش یافت. به طوری که در سال 

درصد رسید. پس از خاتمه جنگ و آغاز برنامه  11درصد برخوردار بود و سهم آن در درآمدهای عمومی دولت به  1/1معادل 

ول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که در درون خود برنامه تعدیل اقتصادی را به همراه داشت، از یک سو و افزایش ا

درصد در سال  9/79نسبی تولید و صادرات نفت از سوی دیگر، باعث شد تا شاهد افت ناگهانی  در درآمدهای مالیاتی تا سهم 

(. از آن سال به بعد سهم مالیاتی دوباره روبه افزایش 7811ادامه داشت )کردبچه،  7811باشیم. این روند کاهشی تا سال  7812

درصدی از  10.11ها با سهم ، مالیات7832گذاشت و بخش بزرگتری از هزینه های دولت را پوشش داد، به طوریکه در سال 

 دهد. های جاری دولت را پوششدرصد از هزینه 88کل درآمدهای عمومی دولت، توانسته است 

های اخیر، حجم جاری درآمدهای مالیاتی به سرعت افزایش یافته اما های گذشته به وی ه در سالاگر چه در سال 

تری از چگونگی دریافت توان تفسیر صحیحدهد و میتری را در اختیار قرار میهای ثابت دیدگاه مناسببررسی آن به قیمت

، میزان مالیات به قیمت ثابت روندی کم و بیش افزایشی داشته و از 7832-7812های درآمدهای مالیاتی ارائه داد. طی سال

میلیارد ریال  2/820و  7812میلیارد ریال در سال  210به رقمی در حدود  7810میلیارد ریال در سال  3/92رقمی در حدود 

، 7812نسبت به سال  7823ل شود که در سارسیده است. از طرف دیگر در یک مقایسه درصدی مالحظه می 7832در سال 

درصد کاهش در درآمد مالیاتی به وجود آمده که نشان دهنده وضعیت نابسامان اقتصادی در دوران بعد از جنگ و  1/22
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گیری ناکارآمدی شدید سیستم مالیاتی در این زمان است. پس از آن با ارائه و اجرای دو برنامه توسعه اقتصادی کشور، که جهت

وابستگی از درآمدهای نفتی و بهبود کارایی سیستم مالیاتی بوده است، شاهد بهبود روند درآمدهای مالیاتی با  آن به سمت قطع

 (.7832سیری صعودی ولی با شتابی اندک هستیم )صبری بقایی و محمد زاده اصل، 

 تصریح الگو -
( تعدیل شده برای 3179)9بی از مدل ادواردزمدل ترکیی ادواردز استفاده شده است. این در این پ وهش از الگوی تعدیل شده

به بررسی عوامل موثر بر نرخ ادواردز در مقاالت خود اقتصاد ایران با توجه به ساختار مالیات و درآمدهای نفتی تنظیم شده است.

صادراتی و ارز، تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها پرداخته است. وی در یکی از مقاالت با عنوان قیمت کاالهای 

نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای متعدد به تاثیر تغییرات قیمت نفت و قهوه بر نرخ ارز حقیقی، تولید 

 2SLS(70(ناخالص داخلی و سطح قیمت ها پرداخته است. وی در این مقاله برای برآورد مدل خود از روش های دو مرحله ای 

 مولی استفاده کرده است.حداقل مع 3SLS(77(و سه مرحله ای 

ثیر متغیرهای أهر یک به نوعی تحت ت ،با توجه به ترکیب ساختاری درآمد دولت از سه منبع نفت، مالیات و سایر منابع

های مالیاتی، نرخ و در بحث مالیات نظیر ترکیب پایه،و مربوطه نظیر قیمت جهانی نفت، مقدار مصرف داخلی، قیمت فرآورده ها

 توان الگوی زیر را تعریف کرد:های مختلف و ... مییر منابع نظیرسایر معادن، حقوق و عوارضات بخشنوع مالیات وسا

 
𝑻𝒂𝒙𝐭 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑻𝒂𝒙𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝐎𝐢𝐥𝐭−𝟏 + 𝛃𝟑𝐓𝐆𝐑𝐭 + 𝜷𝟒𝑷𝐭 + +𝛃𝟓𝐘 + 𝐔𝟏𝐭                             (1) 

𝑶𝒊𝒍 = 𝜽𝟎 + 𝜽𝟏𝑷𝒘𝒕  + 𝜽𝟐 𝑷𝒓𝒐𝒕−𝟏 + 𝜽𝟑𝑺𝒍𝒐𝒕−𝟏 + 𝜽𝟒𝑫𝒆𝒇𝒕−𝟏 + 𝑼𝟐𝒕                                     (2) 

                                            (3) 𝑷𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏𝑻𝒂𝒙𝒕−𝟏 + 𝛂𝟐𝑶𝒊𝒍𝒕−𝟏 + 𝛂𝟑(𝑿𝒕 − 𝐌𝐭) + 𝛂𝟒𝑫𝒆𝒇𝒕−𝟏 + 𝐔𝟑𝐭             

𝑻𝑮𝑹 = 𝝋𝟎 +  𝝋𝟏𝑶𝒊𝒍𝒕−𝟏 + 𝝋𝟐𝑻𝒂𝒙𝒕−𝟏 + 𝝋𝟑𝒀𝒕−𝟏 + 𝝋𝟒𝑻𝑮𝑹𝒕−𝟏 + 𝑼𝟓𝒕                                (4) 

                                                          (5)  𝑫𝒆𝒇 = 𝝀𝟎 + 𝝀𝟏𝑻𝒂𝒙𝒕−𝟏 + 𝝀𝟐𝑶𝒊𝒍𝒕−𝟏 + 𝝀𝟑𝑮𝑬𝒕−𝟏 + 𝑼𝟒𝒕 

 
بین متغیرهای برون زا و درون زا برقرار است، به  ،دهد که یک رابطه ساختاری یا سیستماتیکمعادالت فوق نشان می

ها تابعی از درآمد ملی و نفت و سایر درآمدهای دولت و همچنین مالیات ثر از درآمد مالیاتی، نفت وأای که درآمد ملی متگونه

فروش نفت تابعی از درآمد ملی، تولید و قیمت جهانی نفت است. از طرفی درآمد مالیاتی تابعی از ترکیب درآمد ناشی از پایه

ضمن تحلیل حساسیت روابط  تواندمی λوφ ،β،θ،α،های مختلف مالیاتی است.ضرایب برآوردی هر یک از معادالت نظیر

مین أپاسخ فرضیات تحقیق و اهداف را ت ،متغیرهای درون زا و برون زا، به عنوان رابطه علت و معلولی به صورت سیستماتیک

ها و جایگزینی ای که سناریوهای مختلف حذف درآمدهای مالیاتی، اثر آن را بر درآمد ملی، شاخص قیمتکند، به گونه

 نشان خواهد داد.درآمدهای مالیاتی 

دوی بساتگی دوباهبرای تخمین استفاده شده است. لذا با توجه به نتاایج هام SUR72پس از ساخت معادالت، از روش 

( که نشاان 2اجزاء خطای الگوی مورد بررسی )بر مبنای برآورد حداقل مربعات معمولی برای معادالت آن( ارائه شده در جدول )

                                                 
9-Edwars(1994) 
102SLS 
113SLS 
12Seemingly Unrelated Regression 
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گاردد. بارای استفاده می (SURهای به ظاهر نامرتبط )د، جهت برآورد الگو از  روش رگرسیونبستگی بین اجزاء خطا داراز هم

کاارگیری مااتریس مبتنای بار باه ( GLS15یابی به برآوردهایی سازگار از ظرایب، از روش حداقل مربعات تعمایم یافتاه )دست

 . 71شودواریانس کوواریانس خطاهای معادالت استفاده می

زمان خطاهای این معادالت، اقدام ی ارتباط معنادار بین ضرایب خطاست. با توجه به ارتباط همدهنده ماتریس زیر نشان

 شده است.   SURبه برآورد از روش
 

 (، ماتریس ضرایب خطا2جدول )

def TGR pt oil tax  

1211524-  1213555-  12163466 1212055-  1 tax 

1211622-  12121532 1211166-  1 1212055-  oil 

12492014 12505169 1 1211166-  12163466 pt 

1223916-  1 12505169 12121532 1213555-  TGR 

1 1223916-  12492014 1211622-  1211524-  def 

 Eviewsافزار های محقق از نرممنبع یافته           

 
 SURضرایب برآوردی مدل از طریق روش -

 
 (، ضرایب برآوردی مدل 4جدول )

 معادله متغیر ضریب tآماره 

2232 1222623 
tax(-1) 

𝑻𝒂𝒙𝐭 

4202- 1251209- 
oil(-1) 

 

6219 12299669 TGR 
 

1269- 1221065- 
pt 

 

                                                 

 
 در این روش برای برآورد ضرایب از فرمول 71

𝛽sur
^ = (𝑋′𝛺−1𝑋)(𝑌′𝛺−1𝑌)                                        

 کوواریانس خطاهای دستگاه معادالت مورد برآورد است.-ماتریس واریانس 𝛺شود که در آن استفاده می
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2215 12123442 
y 

 

1299 𝑹𝟐  
 

1222 DW 
 

 

1221 15332595 
pw 𝑶𝒊𝒍 

5221 11121124 
Pro(-1)  

2263- 9129029- 
Slo(-1)  

4256- 1211944- 
def(-1)  

1229 𝑹𝟐   

1252 DW 
  

5212 12112122 
tax(-1) 𝑷𝐭 

4 12111305 
oil(-1)  

3212- 1211101- 
xm  

2225 12111412 
def(-1)  

1295 𝑹𝟐   

1230 DW 
  

2223 22135434 
oil(-1) TGR 

5231 22463320 
tax(-1)  

2231 12261256 
y(-1)  

3260- 1295512- 
TGR(-1)  

1299 𝑹𝟐   

2213 DW 
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5224- 1255426- 
tax(-1) Def 

2216- 1241960- 
oil(-1)  

2234 12365902 
ge(-1)  

1209 𝑹𝟐   

1201 15DW 
  

 Eviews افزارهای محقق از نرممنبع یافته

های بلند مدت استفاده گو از کششتر الگیری متغیرها از هم متفاوت است، برای تحلیل مناسبکه معیارهای اندازهباتوجه به این

 ها متاثر نیستند.گیری در آنشده است که واحدهای اندازه

 ی مورد بررسی(، متغیرهای موجود در مدلهای بلند مدت )متوسط دورهبرآورد کشش ،(5جدول )
 معادله متغیر کشش

1222623 tax(-1) 𝑻𝒂𝒙𝐭 

1241452-  oil(-1)  

12054269 tgr  

2913121-  pt  

12545110 y  

12229441 pw 𝑶𝒊𝒍 

62255129 pro(-1)  

5296241-  slo(-1)  

1225532-  def(-1)  

12913062 tax(-1) 𝑷𝐭 

1202959 oil(-1)  

1211102-  xm  

12310616 def(-1)  

12904226 oil(-1) TGR 

12003613 tax(-1)  

                                                 
 استفاده شده است. AR(1)عادله آخر جهت رفع خود همبستگی از در م 15
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1226400 y(-1)  

1295512-  tgr(-1)  

231161-  tax(-1) Def 

1265423-  oil(-1)  

12095935 ge(-1)  

 
و معنادار است. این بدین معنی است که افزایش  0.21کشش درآمد مالیاتی دوره قبل نسبت به درآمد مالیاتی برابر 

رفت تاثیر انتظار می درآمد مالیاتی دوره قبل منجر به افزایش درآمد مالیاتی گردیده و تاثیر مثبتی خواهد داشت. همانطور که

درآمدهای نفتی دوره قبل بر درآمدهای مالیاتی جاری منفی و معنادار است. زیرا افزایش درآمد نفتی دوره قبل همانطور که در 

های نفتی منجر به ( اثبات شده است، منجر به کاهش  صادرات نفت گردیده و همین کاهش در صادرات فرآورده2معادله )

دهد در گردد.از طرف دیگر افزایش درآمد نفتی انگیزه برای تولید را کاهش میی از طریق مالیات واردات میکاهش مالیات ستان

ای خواهد ای و واسطهنتیجه به طور مستقیم منجر به کاهش مالیات ستانی و به طور غیر مستقیم تاثیر روی واردات سرمایه

د. از سویی با افزایش درآمدهای نفتی دوره قبل، دیگر دولت نیازی به دهگذاشت، که همین مساله درآمد مالیاتی را کاهش می

است. شاخص  0.1درآمد مالیاتی ندارد. تاثیر کل درآمدهای دولت بر روی درآمدهای مالیاتی مثبت است. کشش برآوردی 

( و 7رآوردی در معادله )ها رابطه معناداری را با درآمدهای مالیاتی نشان نداده و در واقع مسیر علیت طبق ضرایب بقیمت

ها به سمت مالیات یک طرفه است. زیرا در این مقطع مورد بررسی مالیات قیمت اجرا نشده است، ( از شاخص قیمت2معادله )

ها به بعد با اجرای مالیات ارزش افزوده امکان وجود رابطه علی دوطرفه بین درآمد مالیاتی و شاخص قیمت 7831اما از سال 

 .دهدر آخر نیز کشش تولید خالص داخلی رابطه مثبت و معناداری را با درآمدهای مالیاتی نشان میوجود دارد. د

تاثیر معناداری را بر درآمدهای نفتی نشان  7831و  7813های های نفتی سال(، شوک2در معادله درآمدهای نفتی)

 اند.اند و به همین علت متغیرهای شوک وارد مدل نشدهنداده

تاثیر بر درآمد نفتی  -8.92و  2.18های دهد که تولید نفت و صادرات نفت دوره قبل با کششاز تخمین نشان می نتایج حاصل

-ی کاالی نرمال در رابطه با نفت دارد. به دلیل تکدارند. ضریب معنادار و منفی صادرات نفت نشان از نقض قانون عرضه

تقاضای جهانی با توجه به محدود بودن ظرفیت تولید و کاهش عرضه  محصولی بودن نفت، افزایش قیمت نفت و دیگری افزایش

محصولی را افزایش خواهد داد که ضرورت آن کاهش صادرات کل به لحاظ تک GDPنفت، بدیهی است که افزایش قیمت نفت،

ش مصرف در آن هاست.در تمامی کشورهای صادر کننده نفت، افزایش قیمت نفت و درآمدهای باد آورده باعث افزایبودن آن

باشد و صادرات نفت همیشه با توجه به که درصد افزایش مصرف بیش از درصد افزایش درآمد نفت میکشورها شده، به طوری

 باشد.هم در هر سطحی تاثیری بر درآمدهای نفتی ندارد و معنادار نمی 𝑷𝒘𝒕 های موجود انجام شده است.سهمیه

بودن کشش درآمدهای نفتی بدین معنا است که درآمدهای نفتی به صورت  (، مثبت8ها )در رابطه شاخص قیمت

که تولید رشد نکرده است و این تبدیل به پول داخلی منجر به افزایش نقدینگی گشته و تقاضای موثر را افزایش داده، در حالی

کاهش واردات و تاثیر مستقیم  .از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی نیز از طریقشودها میموجب افزایش سطح عمومی قیمت

به افزایش تورم داخلی دامن زده است.براین  ،بر طرف عرضه و همچنین بروز کسری بودجه و در برخی موارد رشد نقدینگی
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های مختلف بر تورم داخلی ای از کانالهر یک تاثیر فزاینده ،های شدید درآمدهای نفتیرسد افزایش و کاهشاساس به نظر می

ای که مالیات درآمد تاثیر تورم بر درآمدهای مالیاتی واقعی در کشورهای در حال توسعه .اندران برجای گذاردهاقتصاد ای

ها نیز اغلب زیاد است، احتماال های وی ه اهمیت بیشتری دارند و تاخیر وصول مالیاتها اهمیتی ندارد و مالیاتتصاعدی در آن

های ارزی افزایش خواهد یافت و این افزایش در یابد در واقع ذخیرهزایش میوقتی که خالص صادرات اف منفی خواهد بود.

-ها میهای ارزی به نوعی منجر به کاهش سرعت رشد نقدینگی گشته و از این طریق منجر به کاهش شاخص قیمتذخیره

شود و این دات تسهیل میتر، وارگردد.در مقطع مورد مطالعه، هر چه صادرات افزایش یابد به لحاظ کسب درآمد ارزی بیش

تواند با وقفه زمانی به طور نسبی، منجر به کاهش قیمت شود. استدالل مشخص ما واردات قابل توجهی که اتفاق افتاده است می

در واقع مصداق قیمت اتومبیل و کاالی بادوام است. افزایش کل صادرات، عالرغم افزایش قیمت برخی کاالها، قیمت این گونه 

های درآمدهای مالیاتی دوره قبل و نیز کسری کشش رو خواهد بود.زایشی نداشته و در برخی موارد با کاهش روبهکاالها اف

ها را بر اثر افزایش درآمدهای مالیاتی دوره قبل و کسری بودجه ، افزایش شاخص قیمت0.17و  0.9بودجه دوره قبل با مقادیر 

 دهند.دوره قبل نشان می

، گویای رابطه مثبت و معنادار درآمدهای نفتی با کل 0.93آمدهای نفتی دوره قبل به میزان (، کشش در1در جدول )

ترین درآمد دولت، درآمد نفتی است که این ضریب گویای ترین و عمدهدرآمدهای دولت است. همانطور که قبال بیان شده، مهم

تری بر افزایش کل تاثیر کم 0.33بل با کشش باشد. همچنین درآمد مالیاتی دوره قاهمیت این نوع منبع درآمدی می

رابطه مثبت و معناداری را  با کل درآمدهای  7.22درآمدهای دولت خواهد گذاشت. تولید خالص داخلی دوره قبل با کشش 

دولت دارد. کشش منفی کل درآمدهای دولت در دوره قبل نسبت به کل درآمدهای دولت در زمان جاری گویای عدم نیاز 

 افزایش درآمد در دوره جاری است. دولت به

( نشان داده شده است. کسری بودجه در این مدل به صورت 1نتایج حاصل از برآورد مدل کسری بودجه در جدول )

تفاضل مخارج دولت از درآمدهای دولت در نظر گرفته شده است. افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به کاهش کسری بودجه 

دهد. همچنین افزایش درآمدهای نفتی با منفی و معنادار درآمدهای مالیاتی نشان می -7.17شش گردد، این موضوع را کمی

دهد، که از های دولت به بانک مرکزی گشته و از این طریق کسری بودجه را کاهش میمنجر به کاهش بدهی -0.28کشش 

نفتی در کشور و موجب کاهش قیمت ارز نسبت به  باشد.افزایش درآمد نفتی منجر به عرضه دالرهاینظر آماری نیز معنادار می

شود، که بخش اعظم مخارج کشور از طریق تبدیل درآمدهای نفت به پول داخلی تامین میجایی پول داخلی خواهد شد، از آن

 ریزی نشده صورت گیرد و نرخ دالر نسبت به پول داخلی کاهش شدید یابد، بدیهی است که کسریی برنامهچه عرضهچنان

یابد، به دلیل ماهیت مصرفی اقتصاد و عدم وجود چنین زمانی که قیمت نفت افزایش میبودجه افزایش خواهد یافت. هم

گردد. شود که این امر سبب کسری بودجه و افزایش آن میهای موازی ایجاد میشفافیت در مدیریت دالرهای نفتی، بودجه

ها اثر گذاشته و این امر سبب انحراف در عملکرد مالی و مخارج مالی دولتثباتی قیمت نفت ابتدا بر دلیل دیگر اینکه بی

گردد. به همین دلیل  بلند مدت اثر درآمد نفتی بر روی کسری شود که در نهایت منجر به کسری بودجه میای میبودجه

-نجر به افزایش کسری بودجه میبودجه بهترین راه، جایگزینی و افزایش درآمد مالیاتی است. از طرفی افزایش مخارج دولت م

 است. 0.39گردد. کشش مخارج دولت نسبت به کسری بودجه 
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 نتیجه گیری -
برای حذف درآمد نفتی و جایگزینی درآمد مالیاتی، با توجه به نتایج حاصل از تخمین معادالت و ضرایب برآوردی، هرچند 

منجر به افزایش درآمد مالیاتی خواهد گشت. معناداری نسبت به درآمد مالیاتی،   -0.1کاهش درآمد نفتی با کشش منفی 

دهد که افزایش درآمدهای مالیاتی توانایی افزایش در نسبت به کل درآمدهای دولت، نشان می 0.33کشش درآمدهای مالیاتی

رآمد مالیاتی باشد.ابا کاهش درآمد نفتی و افزایش ددرآمدهای دولت و تا حدودی جبران کاهش در درآمدهای نفتی را دارا می

نسبت به  0.93توان تا حدودی کاهش در کل درآمدهای دولت را جبران کرد. بدین معنی که حذف درآمد نفتی با کشش می

باشد. کل درآمدهای دولت، ملزم به افزایش در درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت و افزایش تولید خالص داخلی می

در روی یکی از عمده ترین منابع درآمد مالیاتی که مالیات واردات است، تاثیر خواهد گذاشت.کاهش در درآمد نفتی مستقیما بر 

ه به درآمد نفت است که این امر تدرصد از درآمدهای مالیاتی به طور مستقیم و غیرمستقیم وابس 11تا  81مجموع حدود 

الیات منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی گشته و . کاهش این نوع مباشدحاکی از ساخت نامناسب و نامطلوب این درآمدها می

های عظیم مالیاتی و فرار مالیاتی، توجه به مالیات عمومی بر باید از طریق تمرکز بر سایر منابع مالیاتی، کاهش معافیت

تر از استفاده بیش موجود میزان پایه مالیاتی کل را افزایش داد. مالیات ستانی درست و مناسب پایه های مالیاتیمصرف،

دهد و درآمد قابل اتکاتری نسبت به درآمد نفتی درآمدهای مالیاتی، مشکل نوسانات قیمت نفت و تاثیرات سوء آن را کاهش می

 آید.پدید می

گردد. اگر تعبیر از کسری بودجه تفاضل مخارج دولت افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به کاهش کسری بودجه می

موضوع به وضوح نشان داده شده است. کشش درآمدهای مالیاتی نسبت به کسری بودجه برابر با ازدرآمدهای دولت باشد، این 

دو روش برخورد با کاهش کسری بودجه از طریق مکانیسم مالیاتی وجود دارد، یکی، روش  و کامال معنادار بوده است. -7.17

دهد. روش دیگر با کاهش نرخ مالیاتی و افزایش می های مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت رامستقیم که با افزایش نرخ و پایه

افزایش درآمد قابل تصرف منجر به افزایش مصرف و نهایتاً درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد. بدیهی است در روش اول 

دولت به کار مستقیماً قدرت خرید جامعه کاهش یافته و پس انداز خصوصی به صورت مالیات، به منظور تامین کسری بودجه 

شود. در روش دوم در ابتدا ممکن است به دلیل کاهش نرخ و پایه مالیاتی در کوتاه مدت درآمد مالیاتی کاهش و گرفته می

کسری بودجه تشدید شود، لیکن در میان مدت و بلند مدت به خاطر افزایش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید بخش خصوصی 

که درآمدهای نفتی در کوتاه مدت، بیشترین اثر را بر در حالی دولت را کاهش خواهد داد.درآمد مالیاتی مربوطه کسری بودجه 

ترین عامل موثر بر کسری بودجه در نظر گرفته عنوان مهمکسری بودجه دولت میگذارند، اما در بلند مدت درآمدهای مالیاتی، به

 شود.می

تواند است که، توجه بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی میتوان گفت این ها میآنچه در مجموع برآورد حاصل از مدل

وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران را به درآمد نفتی کاهش دهد. در واقع تک محصولی بودن و وابستگی به درآمد نفت، ریشه 

به چرخه اقتصاد منجر  اصلی مشکالت اقتصاد ایران است. افزایش ساالنه درآمد نفتی از طریق تبدیل دالر نفتی به ریال و ورود

به افزایش تورم و از طرفی کاهش درآمد نفتی از طریق کاهش واردات و بروز کسری بودجه مجددا منجر به افزایش تورم خواهد 

دهد و کاهش وابستگی اقتصاد به این منبع گردید. این موضوع حساسیت عدم ثبات درآمدهای نفتی طی زمان را نشان می

بی توجهی به مقوله مالیات ستانی یکی از عوامل اصلی روز مشکالت عمده از جمله تورم جلوگیری نماید.تواند از بدرآمدی می

ی اقتصادی است که پیامدهایی نظیر بی ثباتی اقتصاد کالن، نابرابری توزیع درآمد، فقر، بیکاری و رشد تاخیر در روند توسعه
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-یاتی در ایران به طور مستقیم وغیر مستقیم وابسته به درآمد نفت میبخش مهمی از درآمدهای مالنامتوازن را به دنبال دارد.

جایگزینی درآمد پذیر کرده است.های بازار جهانی نفت به شدت آسیبدرآمدهای مالیاتی را در مقابل نوسان ،باشد که این امر

ترین منبع درآمد مالیاتی روی یکی از مهممالیاتی از طریق توجه به انواع درآمدهای مالیاتی و سرمایه گذاری و  برنامه ریزی بر 

مالیات های عظیم مالیاتی و فرار مالیاتی وکه همان مالیات اشخاص حقوقی است و اجرای مالیات ارزش افزوده، کاهش معافیت

تی تواند ثبات درآمدی را در اقتصاد ایران تضمین نماید و حتی مشکالموجود، می ستانی درست و مناسب پایه های مالیاتی

ترین عامل عنوان مهمدر بلند مدت درآمدهای مالیاتی، بهچون کسری بودجه، تورم و ... را تا حد امکان کاهش دهد.همچنین 

 شود.موثر بر کسری بودجه در نظر گرفته می
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