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   يتجار يساز و آزاد يداخل يها اتيمال
 )ات ارزش افزودهيژه نسبت به ماليكرد ويبا رو(

 طيبي لسيد كمي

  مرضيه حاجي كرمي 

 ييهاجر مصطفا

  30/10/91:تاريخ پذيرش    18/3/90:تاريخ دريافت
 :چكيده
در نزديكي  ها با قرار دادن قيمت كاالو  شود يماقتصادي به عنوان عامل تشديد رشد شناخته باز بودن 

با باال شده و كنندگان داخلي و خارجي منجر به كارايي در توليد بين توليدي جهاني و ايجاد رقابت ها قيمت
رشد اقتصادي را تحريك  ها بازار ي زهفزايش انداي واسطه اي، انتقال دانش و اها بردن تنوع و كيفيت نهاده

 يي ماليات تجارتها با كاهش درآمد يتجار ودنبا حركت بيشتر به سمت باز ب ها گر كشوريد ياز سو. كند يم
ن مطالعه قصد يا. ي منابع مالياتي ديگر دارندساز براي تأمين مالي مخارج خود نياز به مهياو  شوند يممواجه 

 يساز حذف شده بعد از آزاد يگمرك يها با تعرفه يداخل يها اتيحاصل از مال يها درآمد ي هسيدارد به مقا
 يط ،ييايآس يها كشورجبران اين منبع درآمد از دست رفته براي دولت در ي هنحوپرداخته و  يتجار
ن يبد. دهدقرار  يابيارزرا مورد  ن زمينهيات ارزش افزوده در ايو نقش مال يبررسرا  2009-1985 يها سال

افته مورد برآورد قرار ي ميتعم يها ح و به روش گشتاوريتصر يداخل يها اتيمال يتجرب – ينظر يمنظور الگو
 يداخل يها اتيات بر تجارت، ماليحذف مال ي هياول يها دهد كه در سال يمق نشان يج تحقينتا. گرفته است

ات ارزش افزوده در روند يداشته است و اثر مال يشيروند افزا يداخل يها اتيمال يساز آزاد ي هكاهش و در ادام
  .شده است يابيمثبت ارز يداخل يها اتيش ماليافزا

ات ارزش افزوده، روش يات بر تجارت، مالي، ماليداخل يها اتيمال :يديكل يها واژه
  )GMM(افته ي ميتعم يها گشتاور
  JEL :F41،F43 ، H25 ،H29بندي  طبقه
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  مقدمه -1

در جهت  ها داري آن در توابع رشد، كشوري تجاري و معناساز آزادبا توجه به مبحث 
و تقريباً در بيشتر كشورهاي توسعه يافته  هحذف ماليات مستقيم بر تجارت، اقدام كرد

رنگ يا كامالً حذف شده است و به جاي آن از شدت كم به ها اكنون اين ماليات
. شود يمات ارزش افزوده استفاده و مالي ها ي داخلي به ويژه ماليات بر شركتها ماليات
ن درآمد وابسته يكشورهاي در حال توسعه هنوز به طور وسيعي بر ا يمعمو ي هاما مالي
براي مثال در آفريقاي جنوبي ماليات بر تجارت حدود يك چهارم از كل . است
دهد و در كشورهاي آسيايي اين نسبت حدود پانزده  يمرا تشكيل  ها ي دولتها درآمد

ن اين كشورها مجبورند تا زماني كه يبنابرا 1)2009كين و بانسگارد، ( .استدرصد 
تجاري را به تأخير  يساز بتوانند منبع درآمد ديگري را جايگزين اين ماليات كنند، آزاد

خود، آنها تا  يي ساختاري اقتصاد و سيستم مالياتي فعلها به دليل ويژگياما  بيندازند؛
ي داخلي ها از طريق ماليات يا هي تعرفها ان كاهش درآمدجبر ي هنيكنون چندان در زم

يي مانند حاصل ها با توجه به ويژگي و ياتيستم ماليبه منظور اصالح س. اند هموفق نبود
، وسيع بودن پايه مالياتي و امكان كمتر فرار ها شدن درآمد قابل توجه براي دولت
استفاده وسيع از اين ماليات در سطح و با توجه به  2مالياتي در مورد ماليات ارزش افزوده

ماليات داخلي و جهاني، بسياري از كارشناسان، اين ماليات را به منظور اصالح سيستم 
اين تحقيق قصد دارد به بررسي  ن روياز ا. اند هپيشنهاد كرد جبران درآمد از دست رفته

ي داخلي ها ياتمال اند هتا چه حد توانست يمورد بررسي آسيايي ها اين مسئله كه كشور
ي، بازسازي ساز ي مالياتي تجاري از دست رفته در حين آزادها خود را براي جبران درآمد

ي ها كنند و با از دست رفتن هر يك دالر درآمد ماليات بر تجارت، چند دالر ماليات
ن نقش ماليات ارزش افزوده در اين راستا مورد يهمچن. ، بپردازداند هدادداخلي را افزايش 

حاضر پس از بررسي مطالعات صورت گرفته،  ي همقال ي هدر ادام. ر گرفته استاقر يسبرر
ي ها مباني نظري بررسي شده، سپس به ساختار الگو و تخمين مدل به روش گشتاور

  .گردد يمشود و در پايان تجزيه و تحليل نتايج تخمين ارائه  يميافته پرداخته  تعميم
  

                                                            
1 Keen and Baunsgaard 
2 Value Added Tax (VAT) 
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  مباحث نظري -2
ويژه  به ها زي تجاري و در راستاي همگرايي اقتصادي، اكثر كشورهمزمان با آزادسا

ا مدت ب ساختاري اقتصادي، حداقل در كوتاهي در حال توسعه به دليل مشكالت ها كشور
كسري حساب تجاري، بي عدالتي اقتصادي، فشار شديد رقابت . اند هرو بود به مشكالتي رو

دي ناكارآ ناشي از فشار رقابت ي مختلف توليها و از بين رفتن قسمت اعظم بخش
 ي هاين مشكالت باعث افزايش بيكاري و كسري بودج. خارجي، برخي از اين مسائل است

كاالهاي وارداتي و صادراتي شده  يا هي گمركي و تعرفها دولت ناشي از كاهش درآمد
ي بسيار قوي در ها با وجود اين مشكالت، گرايش). 72-68، ص 1382مالك، (است 

گرا نسبت به  ي برونها دسازي تجاري وجود داشته است؛ زيرا در عمل اقتصادجهت آزا
ي تجاري ساز از آن جا كه آزاد. اند هرا تجربه كرد يترگرا، نرخ رشد باال ي درونها اقتصاد
نياز انتقال از يك اقتصاد نسبتاً بسته به يك اقتصاد نسبتاً باز است، در نتيجه براي  پيش

، 1385گرجي و عليپوريان، ( ي پيش نياز رشد اقتصادي است ازس آزاد ها بيشتر كشور
ي تجاري، از طريق برخورداري از منافع ساز با آزاد ها به عبارت ديگر، اين كشور). 97ص 

ابت، ارتقاء ايستا و پوياي ناشي از تجارت از طريق تخصيص كارآمد منابع، تشديد رق
انباشت سرمايه و پيشرفت فني، جهش  گذاري و نهايتاً رشد سريع جريان دانش و سرمايه

ي توسعه يافته ها كشور .)97و همكاران، ص  يمابريش(اند هدر رشد اقتصادي را تجربه كرد
ي ماليات بر تجارت، عمدتاً كاهش ها با وابستگي كمتر به درآمد) باال ي هبا درآمد سران(

ويژه ماليات ارزش  ي داخلي بهها ي را با مالياتساز ي مالياتي ناشي از آزادها درآمد
ي در حال توسعه به دليل ها اما كشور). 2009كين و بنسگارد، ( اند هافزوده جبران كرد

خود، قادر به جبران كاهش  يي ساختاري اقتصاد و سيستم مالياتي فعلها ويژگي
ستم يبه منظور اصالح س. اند هي داخلي نبودها از طريق ماليات يا هي تعرفها درآمد

بسياري اين ماليات را به ات ارزش افزوده يمال ياتيع ماليه وسيبه پاتوجه با  و ياتيمال
. اند هپيشنهاد كرد ماليات داخلي و جبران درآمد از دست رفتهمنظور اصالح سيستم 

ات بر يبر مال يتجار يساز ر آزاديرامون تأثيپ يرظبه مباحث نادامه در ن منظور يبد
 يها اتيرا بر مال ياثر آزادساز سپسداخته و پر يفرض ي هك مدل ساديدر قالب  تجارت

كه خود شامل  يداخل يها اتيمال يعني) يخارج يها اتيمال(ات بر تجارت يمقابل مال
ات ارزش يمالسپس  .ستاشده پرداخته باشد،  يمم ير مستقيم و غيمستق يها اتيمال
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 يداخل يها اتيش ماليو اثر آن را در افزا يبررس ها اتير ماليژه از سايافزوده را به طور و
و در ادامه به كمك  يبررس يداخل يها اتيمؤثر بر مال يها رير متغيساو سپس  يابيارز

ح مدل يبه منظور تصرمدل  ي هن شدييش تعياز پ يها ريگفته شده متغ ينظر ثمباح
  .شوند يم ييشناسا يات داخليمال
  
ك مدل ير ات بر تجارت ديو مال يداخل يها اتيمال  ي طهراب يبررس -2-1

  يفرض ي هساد
چند فرض با لحاظ كردن  يداخل يها اتيح مدل مالين و بانسگارد به منظور تصريك

شود كه هر كشور تنها  يمابتدا فرض ن مدل يدر ا. كردندتصريح را ساده كننده مدل زير 
نشان  Tي تجاري كه با ها درآمد ناشي از ماليات يكيداراي دو منبع درآمدي است؛ 

در اين صورت . شود يممشخص  Dد و درآمد حاصل ازماليات داخلي كه با شو يمداده 
از سوي ديگر اگر فرض شود كه رفاه ناشي . خواهد بود R=T+D كل درآمد دولت برابر

نشان داده شود، اين تابع به W(R,X)  دولت در سطح جامعه با تابع يماز مخارج عمو
اين تابع رفاه . وابسته است ،برونزاشامل ساير متغيرهاي  Xسطح درآمد دولت و بردار 

  Rبه اين معنا كه نسبت به متغير . اجتماعي در ابتداي دامنه خود فزاينده و مقعر است
ي مالياتي توسط دولت ها با توجه به اين كه تأمين درآمد. داراي مشتق دوم منفي است

ير ي سياسي و ساها ي اخذ ماليات، هزينهها يي مانند هزينهها متضمن هزينه
).(2 ست، تابع هزينه به صورتها هزينه KXK  كه در آنk=T,D  است معرفي

بر اساس اين تابع هزينه، تأمين درآمد از محل هر كدام از منابع مالياتي به . شود يم
زاي  ي برونها به متغير XK)(و از طريق  (k2)مجذور افزايش درآمد دولت از منبع 

  :شود يمبنابراين تابع هدف به صورت زير تصريح . وابسته است Xبردار 
)1              (                                22 ).(

2

1
).(

2

1
),( DXTXXRW DT    

اگر دولت در انتخاب تأمين درآمد از محل ماليات داخلي و ماليات تجاري آزاد باشد، 
ي حاصله از دو منبع ها كند كه درآمد يمتي تنظيم ي ماليات گيري را به صورها ابزار

  :شرايط زير را برقرار سازد
)2         (K=T, D                                            0).(),(  KXXRW K

R   
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  :آيد يمزير به دست  ي بنابراين رابطه
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اين رابطه به معناي آن است كه ارزش نسبي هر منبع برابر افزايش نسبي درآمد كل از 
ي تجاري را به عنوان يك متغير برونزا در نظر بگيريم، ساز حال اگر آزاد. آن منبع است

راي لحاظ كردن اين ب. اين متغير بر ماليات تجاري و درآمد ناشي از آن تأثير گذار است
فرض در مدل، كافي است ماليات تجاري را به عنوان يك پارامتر در نظر گرفته شود و 

در اين صورت براي هر سطح مفروض  .گردد يمتنها سطح ماليات داخلي آزادانه انتخاب 
  :زير قابل اثبات است ي طهماليات تجاري راب
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ي مجدد درآمد ناشي از ماليات ساز اضافه شود، بهينه) 4( ي طهاگر فرض پيوستگي به راب
داخلي در واكنش به تغييرات برونزاي ماليات تجاري و در نتيجه درآمد كل به اين شكل 

  :است
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فوق و نيز از آن جا كه جمع آوري درآمد حاصل از ماليات داخلي بدون  ي طهبراساس راب
صرف هزينه امكان پذير نيست، بهترين عكس العمل به كاهش درآمد ماليات تجاري و 

اگر چه . در پي آن كاهش درآمد كل دولت، افزودن درآمد حاصل از ماليات داخلي است
براي . گرددباشد كه به سطح اوليه درآمدكل باز  يا هزم نيست اين افزايش به اندازال

شود كه درآمد حاصل از ماليات داخلي دقيقاً به  يمروشن شدن اين مطلب ابتدا فرض 
كاهش درامد ناشي از ماليات تجاري افزايش يابد؛ كه در اين صورت درآمد كل  ي زهاندا

دولت  يميعني فايده نهايي حاصل از مخارج عمو RWابراين بن. ماند يمبدون تغيير باقي 
. يابد يمنيز بايد ثابت بماند كه در صورت افزايش برابر درآمد ماليات داخلي افزايش 

در . گيرد يماثبات اين موضوع با توجه به انتخاب بهينه سطح ماليات داخلي صورت 
فايده نهايي حاصل از اين درآمد برابر هزينه نهايي  ،ماليات داخلي بهينه درآمد ي طهنق
)(XD با افزوده شدن درآمد حاصل از ماليات داخلي پس از اين نقطه، . آن است

شود و  يمهزينه نهايي مربوط به آن افزايش يافته و از سطح برابري با فايده نهايي خارج 
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كاهش در ماليات تجاري مطلوب  ي زهماليات داخلي به اندا از اين رو افزايش درآمد
  .نيست

بهينه اين كاهش در درآمد كل چه قدر است؟  ي زهحال سؤال اين جاست كه اندا  
يا اين كه دولت چه ميزان از درآمد از دست رفته خود را بايد از منابع ماليات داخلي 

. به دو مسأله بستگي دارد ها شجواب اين پرس) 5( ي طهجايگزين كند؟ با توجه به راب
ابتدا هزينه بري جايگزيني درآمد، از آن جهت كه جمع آوري ماليات داخلي به سادگي 

دولت  يمج عمواراخذ ماليات تجاري نخواهد بود و دوم سرعت افزودگي ارزش نهايي مخ
از آن جا كه اثر جانبي كاهش درآمد . دهد يماست كه با كاهش سطح اين مخارج رخ 

است و اين به معني افزايش ارزش نهايي  يمي از ماليات تجاري، كاهش مخارج عموناش
  .گيرد يماست، بنابراين تمايل به بازيابي درآمد از دست رفته قوت  يممخارج عمو

دهد كه درآمد حاصل از منابع داخلي  يمنتيجه ) تعادل(باشد، حل شرط اول  R=Dاگر 
كه . است )Xبردار (ي شرطي ها و متغير  )T( تابعي از درآمد ناشي از ماليات تجاري

. شود يمنيز  ها استيس ييايجهت در نظر گرفتن پو يا هشامل متغير وابسته وقف
پس حضور  منجر به همبستگي سريالي خواهد شد يا ههمچنين حذف متغير وابسته وقف

  .استزير قابل تخمين  ي لهبا توجه به آن چه گفته شد معاد. است يآن در رابطه ضرور
)6     (                 itttiittititiiit TXXTDD    ,3,2,11,0  

  .است و كشوري اثرات خاص زماني:  µiو  i αكه 
با توجه به  Xبردار شود تا  يم يسعموجود  يدر ادامه با توجه به مباحث نظر  

  .گرددح يتصر يات داخليو مدل مال ييشناسا يمورد بررس يها كشور يها يوبژگ
 ري و ماليات بر تجارتي تجاساز آزاد 2-1-1

 ينجام اصالحات تجار، ايل اقتصاديتعد يها استيس ي هنياز جمله مسائل مطرح در زم
درون نگر  يها تسايل سيق تبديصادرات، از طر ي هبه منظور توسع يتجار يساز ا آزادي

ت ياست، عضوين سيدر چارچوب ا ها از روش يكي. برون گراست يتجار يها زميبه مكان
رغم  يعل .است يتجارت جهان مانند سازمان ين الملليب يها و سازماندر مجامع 

در حال  يها متوجه كشور يند آزادسازيفرآ ي هكه ممكن است در ادام ييها تيمز
كه  ز همراه استين يات بر تجارت خارجيعتاً با كاهش درآمد ماليطب يتوسعه گردد ول
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كاهش از  يريجلوگدر جهت  ين درآمد از دست رفته، راهيجبران ا يها راه يبررس
  .دولت است يها درآمد

به ساختار آزادسازي وابسته  ،ي تجاري بر درآمد ماليات بر تجارتساز اثر آزاد  
ي تجاري در قدم اول با حذف موانع مقداري و جايگزين ساز به طور معمول، آزاد. است

ي با توجه به ساز اداين نوع آز. شود يماجرا  يا هبه جاي موانع غير تعرف ها كردن تعرفه
ي وضع شده، اثر ها مقدار تعرفه وضع شده و عكس العمل تجارت خارجي كشور به تعرفه

ي در شكل نهايي خود با كاهش ساز آزاداما . مثبت بر درآمد ماليات بر تجارت دارد
اثر كاهش تعرفه بر درآمد بر تجارت، به مقدار . بر تجارت همراه است ها عوارض و تعرفه

به . بستگي دارد ها رفه و عكس العمل صادرات و واردات به كاهش تعرفهكاهش تع
ي صادراتي و وارداتي به دليل ها عبارتي ديگر، با توجه به تغيير در قيمت نسبي كاال

، درآمد مالياتي به كشش قيمتي تقاضاي صادرات و واردات و همچنين ها كاهش تعرفه
در صورت كم بودن كشش . ي داردي وارداتي بستگها جانشين ي هكشش قيمتي عرض

ي مالياتي حاصل از ها انتظار كاهش درآمد ها قيمتي صادرات و يا واردات، با كاهش تعرفه
در غير اين صورت، درآمد ماليات بر تجارت قابل افزايش است . تجارت وجود دارد

ي محدوديت تجاري ها ي متمركز بر سياستها در كشور). 2006اگبيگب و همكاران، (
 ي هباالتر از نرخ حداكثر كنند ها نظير استراتژي جانشيني واردات، نرخ تعرفه ،دشدي

در نتيجه، با آزادسازي تجاري رشد . ي مالياتي دولت ناشي از تجارت استها درآمد
ان، و همكار يمابريش(ي ماليات بر تجارت افزايش خواهد داشت ها واردات و درآمد

اوليه زياد  ي هبا منحني الفر، اگر نرخ تعرف از ديدگاه ديگر مطابق). 122، ص 1385
ي مالياتي را با افزايش واردات و كاهش انگيزه براي ها الزاماً، درآمد ها باشد، كاهش تعرفه

اگر نرخ تعرفه كمتر . دهد يمفرار مالياتي و كاهش قاچاق كاال از خارج به داخل افزايش 
كتري و (يابد  يمكاهش  يا هد تعرفدرآم درآمد مالياتي باشد، ي هاكثر كننداز نرخ حد

  ).1434، ص 2003رائو، 
  
 ي داخلي ها ي تجاري و مالياتساز آزاد - 2-1-2

 ها اين كاال. و خدمات است ها ماليات بر كاال يداخل ي مالياتي،ها سهم بزرگي از درآمد
ا ي غير قابل تجارت بها ي وارداتي و كاالها ي قابل تجارت، از جمله كاالها شامل كاال
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ي تجاري و در ساز با آزاد. ي توليد شده در كشور استها فرض جانشيني كامل كاال
در اين حالت، دولت قادر به . يابد يمكاهش  ها ، قيمت داخلي كاالها نتيجه كاهش تعرفه
. و خدمات است ها ي مالياتي با اصالح ماليات غير مستقيم بر كاالها جبران كاهش درآمد
خدمات از جمله ماليات ارزش افزوده از نظر اجرايي سخت تر از  و ها وصول ماليات كاال

مالياتي وسيعي داشته و  ي هپاي ،وصول ماليات بر تجارت است اما در صورت تحقق
ي قابل ها همچنين، عالوه بر كاال. را براي دولت فراهم كند يا هتواند درآمد قابل توج يم

ي تعرفه، ها با كاهش نرخ. د وجود داردي غير قابل تجارت نيز در اقتصاها تجارت، كاال
ي وارداتي، به تغيير مصرف از ها مصرف كنندگان  با توجه به كاهش نسبي قيمت كاال

كاهش  ،اين امر. آوردند يمي وارداتي روي ها ي غير قابل تجارت داخلي به كاالها كاال
مد ناشي از افزايش درآدر مقابل ي غير قابل تجارت و ها درآمد ناشي از ماليات كاال

در نتيجه، تغييرات خالص در درآمد . ي وارداتي را در پي خواهد داشتها كاالبرماليات 
 كينا و ليگارتا،(ي تجاري قابل پيش بيني نيست ساز و خدمات با آزاد ها مالياتي كاال

 يرشد اقتصاد ي تجاريساز به دليل آزاد ولي در بلند مدت). 39و 49، ص 2002
و خدمات را  ها ي مالياتي براي وصول ماليات بر كاالها بنابراين، پايهرخ داده و  يعتريسر

اگبيگب و ( شود يمكاال و خدمات مشاهده  ياتيرات مثبت در درآمد ماليه و تغبسط داد
  ).2006همكاران، 

ي ها ي در حال توسعه، ماليات بر درآمد و سود، به دليل ظرفيتها در كشور  
ندگان بزرگ كارگران و كارمندان بخش اجرايي محدود، فقط از توليد كن

ماليات بر درآمد و سود عموماً با افزايش رونق و . شود يمي بزرگ اخذ ها شركت يمعمو
ي روي ماليات بر درآمد ساز از اين رو براي بررسي اثر آزاد. يابد يمرشد اقتصادي افزايش 

كه اغلب نظرات توان اثر آزادسازي تجاري بر رونق و رشد را بررسي كرد  يمو سود، 
اثر مثبت تجارت بر رشد  ي همطرح در مورد اثر تجارت بر رشد اقتصادي نشان دهند

به  يتجار يساز روند آزاد ي هتوان گفت در ادام يمپس ). 2006، 1جين(اقتصادي است 
ش يات بر درآمد و سود افزايش و ماليشتر، درآمد و سود افزايب يل رشد اقتصاديدل
  .ابدي يم
  

                                                            
1 Jin 
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  درآمد مالياتي و ماليات ارزش افزوده  -1- 2-1-2
و خدمات تعلق  ها اي است كه به كاال زش افزوده نوعي ماليات چندمرحلهماليات ار

ي توليد شده و يا خدمات ارائه ها گيرد و منظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش كاال يم
د و توزيع به باشد كه در هر مرحله از تولي يمشده در مراحل مختلف توليد و توزيع 

به عبارت ديگر ماليات ارزش افزوده نوعي . گردد يمصورت درصدي جدا از قيمت اخذ 
نهايي  ي هماليات بر قيمت فروش است است كه بار مالياتي آن بر دوش مصرف كنند

و  ها يعني ما به التفاوت بين عايدي ناشي از فروش كاال ها است و ارزش افزوده بنگاه
ي توليد پرداخت شده است، دريافت ها كه بابت خريد نهاده ياخدمات و كل هزينه 

. در واقع همان توليد ملي است ها بنگاه ي هكلي ي هحاصل جمع ارزش افزود. شود يم
  .ماليات ارزش افزوده را تشكيل دهد ي هتواند به طور بالقوه پاي يمبنابراين توليد ملي 

ه و نياز شديد دولت براي اصالح ماليات ارزش افزود يمي عموها با توجه به ويژگي  
ي تجاري ها ي مالياتي و جبران درآمدها يها نظام مالياتي موجود به منظور افزايش درآمد

در زمان آزادسازي كه مورد توجه اين تحقيق است، توجه به امكان اجراي اين ماليات از 
ياتي ي بالقوه مالها اهميت خاصي برخوردار است و امكان وصول بخش اعظم ظرفيت

ايجاد منبع درآمد جديد، با ثبات و انعطاف پذير به منظور . دساز كشور را مهيا مي
، از جمله داليل اصلي وضع ماليات ارزش ها ي روز افزون دولتها پاسخگويي به هزينه

اين ماليات، نرخ پايين و يكسان  ي هگسترد ي هپاي. بوده است ها افزوده در برخي كشور
ز اين نوع ماليات است و انتظار بر اين است كه با اجراي آن ي بارها آن، از ويژگي

  ).1388حاجي كرمي، (ي اقتصادي تشويق گردد ها فعاليت
 
  درآمد مالياتي و توليد سرانه -2-1-3

و رشد اقتصادي ) ها كاهش تعرفه(ي تجاري ساز با فرض پذيرش ارتباط مثبت بين آزاد
بين توليد سرانه و درآمد ماليات بر تجارت  ي مثبت انتظار يك رابطه) شد توليد سرانهر(

افزايش درآمد موجب افزايش . مصرف و واردات تابعي از درآمد افراد است. وجود دارد
از طرفي ديگر، با . شود يممصرف، واردات، ماليات بر واردات و ماليات بر كاال و خدمات 

ي اقتصادي، در نتيجه ها توجه به افزايش توليد ملي و افزايش بازدهي و سود باالي بنگاه
، 1386اكبريان و همكاران، (نيز افزايش خواهد يافت  ها ماليات بر درآمد و سود شركت

  ).12ص 
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  درآمد مالياتي و سهم بخش كشاورزي - 2-1-4

 ي ه، نشان دهندها ر بخشيباال بودن سهم بخش كشاورزي در يك اقتصاد در مقابل سا
 يها داراي ساختار سنتي، عمدتاً داراي بخش يها اقتصاد. ساختار سنتي اقتصاد است

در  ي ها در كشور. وري و سود پايين هستند ، بهرهييبا مقياس كوچك و با كارا يديتول
 شود يممالياتي گرفته ن ها ، از اين كسب و كاري حمايتيها حال توسعه به دليل سياست

بخش  ي هنشان دهندك اقتصاد يدر  يسهم بخش كشاورزن يهمچن. )2001، 1لوك(
ن و بانسگارد، يك( است يريگ اتيقابل مال ياقتصاد است كه به سخت از آن يبزرگ

در نتيجه، باال بودن سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي كاهش ). 2009
   درآمد مالياتي را به دنبال خواهد داشت

  
  )AID2(براي توسعه  يمي رسها كمك درآمد مالياتي و -2-1-5

 ي كمتر از نرخ بهره ي اند؛ يعني با نرخ بهره ي امتيازيها خارجي اغلب وامي كمكي ها وام
عمدتاً ). 1383، 3تودارو(شوند و يا داراي اقساط بلندمدت هستند  يمبازار عرضه 

افته هستند كه ين ا توسعهيدر حال توسعه  يها كشور ها ن كمكيكنندگان ا افتيدر
شود و  يم ها ن كشوريدر ا ياتياصالحات مالق افتادن يباعث به تعو ها ن كمكيافت ايدر

 ي هنيهز ها ن كمكيقت ايدر حق. دهد يم ات را كاهشيافت ماليبه در ها دولت يوابستگ
آمد رود بين اين متغير و كل در يمانتظار ن يابنابر. دهد يم ها را كاهش اصالح نشدن آن

  . ي منفي وجود داشته باشد مالياتي داخلي دريافتي رابطه
 
  
  درآمد مالياتي و تورم -2-1-6

از نقطه نظر اقتصادي، تورم و افزايش سطح  4يكي از عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتي
. شود يمپولي كردن كسر بودجه باعث افزايش حجم پول و در نتيجه تورم . ستها قيمت

                                                            
1 Oucke 
2 official development assistance (grants plus concessional loans) 
3 Tudaro 

1 )GDP  /كل درآمد مالياتي(  
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ي مالياتي تأثير  ها دولت به طرق مختلف بر درآمد ي هاين نوع تأمين مالي بودج
گردد، به بيان ديگر  يمي مالياتي واقعي ها وجود تورم باعث كاهش درآمد. گذارد يم

شد، كاهش  يمقدرت خريد آن را در زمان اخذ، نسبت به زماني كه بايستي وصول 
 ها ول مالياتي در حال توسعه از جمله ايران تأخير وصها به ويژه كه در كشور. دهد يم

ي مالي از وسعت ها يي كه اهرمها در كشور« ويتو تانزي معتقد است. نيز اغلب زياد است
وي همچنين . »برخوردار هستند، اثر تورم بر درآمد مالياتي آشكارا منفي است يمعمل ك

ي ها داند كه برخي ماليات يميي ها ي مالياتي مربوط به كشورها اثر ديگر تورم را بر درآمد
دارد كه؛ به  يمايند و اظهار نم يمي ويژه وضع ها غير مستقيم و عوارض واردات را با نرخ

، ها در زمان افزايش قيمت اند ههماهنگ با تورم تعديل نشد ها دليل اين كه اين نرخ
  ).2003، يتانز( .گردد يمي درآمدي به دولت وارد ها زيان

  مروري بر مطالعات انجام شده -3
ي ساز درآمد مالياتي و آزاد«تحت عنوان  يا ه، در مطالع)2009(كين و بانسگارد، 

ي گمركي كه بعد ها ي داخلي با تعرفهها ي حاصل از مالياتها به مقايسه درآمد» تجاري
 OECDي عضو ها ي تجاري در اروپا، حذف گرديد در كشورساز از اجراي آزاد

ي ها دهد كه درآمد از دست رفته از حذف تعرفه يمنتايج اين تحقيق نشان . اند هپرداخت
  .جبران شده است ها زش افزوده در اين كشورگمركي با اجراي ماليات بر ار

ي تجـاري و  سـاز  ي بـين تغييـرات نـرخ ارز، آزاد    رابطـه ) 2006(و همكاران  1اگبيگب - 
بـر  . انـد  هبررسـي كـرد   1980-96 ي هكشور آفريقايي، طـي دور  22درآمد مالياتي را در 

به  ها ي مالياتي دولتها ي تجاري و درآمدساز بين آزاد  ي طهاساس نتايج اين بررسي، راب
ي ساز همچنين، بين آزاد. ي تجاري حساس استساز نوع شاخص استفاده شده براي آزاد

  ي طهتجاري و درآمد مالياتي كل و درآمد ماليات بر تجارت و درآمد ماليات بر مصرف راب
ي تجـاري و ماليـات بـر درآمـد     سـاز  هر چند كـه بـين آزاد  . قوي اي وجود نداشته است

ي هـا  نـرخ ارز و تـورم بـا انـواع درآمـد       ي طهراب. نسبتاً قوي وجود داشته است  ي طهراب
  .مالياتي نيز منفي بوده است

ي هـا  ي جبـران كـاهش درآمـد   هـا  در شرايط رقابـت ناكامـل، روش  ) 2004(2ماجامدار -
دولت بدون كـاهش    يا طهي واسها گمركي بر روي كاال ي هگمركي ناشي از كاهش تعرف

                                                            
1 Agbeyegbe 
2 Mujamdar 
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ي در مقايسـه بـا قبـل از    سـاز  دگان و مصـرف كننـدگان را بعـد از آزاد   رفاه توليـد كننـ  
بر اساس نتايج اين تحقيق، تنها در حالـت وجـود صـنعت    . ي بررسي كرده استساز آزاد

تواند كاهش درآمـد گمركـي دولـت را جبـران      يمانحصاري، افزايش نرخ ماليات بر سود 
همچنين، بر اساس . ن كاهش يابدكند، بدون اينكه رفاه مصرف كنندگان و توليد كنندگا

ي موجود در يـك صـنعت بيشـتر    ها برخي ديگر از نتايج اين تحقيق، هر چه تعداد بنگاه
ي هـا  باشد، احتمال رسيدن دولت به اهداف رفاهي و درآمدي خود با كاهش نـرخ تعرفـه  

  .گمركي و افزايش نرخ ماليات بر سود كمتر بوده است
ي تجاري و درآمد مالياتي را براي چهار گروه از ساز آزاد  ي طهراب) 2003(كتري و رائو  -

متوسط  ي همتوسط به پايين، درآمد سران ي هكم، درآمد سران ي هكشورهاي با درآمد سران
بر اساس نتايج تحقيق، در . بررسي كردند 1970-1980 ي هبه باال و درآمد باال، طي دور

بر تجارت كاهش و همچنين كل درآمد  ي تجاري، درآمد مالياتساز دو گروه اول، با آزاد
  .ي تجاري كاهش  يافته استساز با آزاد ها مالياتي اين كشور

ستاده و  -ي تجاري را با استفاده از جدول داده ساز اثر مالياتي آزاد) 2001(  1لوك -
بر اساس . ي كرده استساز قابل محاسبه، براي كشور سوريه شبيه يممدل تعادل عمو
سوريه، به  ي هي تجاري افراطي، كسري بودجساز ي آزادها ق تحت سناريونتايج اين تحقي

ي مالياتي از طريق ها يابد؛ ولي كاهش درآمد يمي مالياتي افزايش ها دليل كاهش درآمد
  . اصالح سيستم ماليات داخلي و استفاده از ماليات ارزش افزوده قابل جبران است

وجود  يكامالً مرتبط يداخل ي ، مطالعهن مقالهيدر ا يرامون موضوع مورد بررسيپ -
  .نداشت

  الگو ي ارائه -4
 ،2ن و بانسگارديك يات داخليمال يو الگو مطرح شده مباحث نظريدر نهايت با توجه به 

  :تصريح شده است tدر زمان  iكشور  ير به صورت پانل و برايز الگوي
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  :بيشتر رجوع شود به ي براي مطالعه 2
Keen, M, Bansgard, T. (2009). Tax Revenue And Trade Liberalization, IMF, Washangton DC 
20431 
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D1:  كه شامل كل درآمد مالياتي به غير از درآمد ماليـات بـر   است  ماليات داخليدرآمد
  .محاسبه شده است GDPنسبت به تجارت خارجي است و 

T2 :نسبت به  صادرات و وارداتماليات بر تعرفه و رآمد حاصل از دGDP.   
OPEN3 :نسبت به  مجموع صادرات و واردات.GDP  
GDPP4 :توليد ناخالص داخلي سرانه. 

INF5 : 6متغير تورم است كه بر اساس تغيير ساليانه درCPI  گردد يممحاسبه.  

AID7 :ي بالعـوض و  هـا  سرانه است كه شـامل كمـك   يمرس يا هي توسعها مقدار كمك
  .ي امتيازي استها وام

AGR8 :ايجاد شده ي هسهم كشاورزي در كل ارزش افزود.  
V 9: يي كه اين ماليات در كشـور ها سال براي ماليات ارزش افزوده كه براي يممتغير دا i 

و  i αهمچنـين  . باشد يم 0و در غير اين صورت داراي مقدار  1اجرا گرديده است مقدار 
µi  :است و كشوري اثرات خاص زماني. 

در اين الگو حداقل از يك وقفه به منظور بررسي ضريب بلندمدت تغييـر در كـل     
ي داخلي در ها گمركي و استفاده از ماليات يها درآمد مالياتي داخلي در اثر حذف تعرفه

  :اين ضريب به صورت زير قابل محاسبه است. جهت جبران آن استفاده شده است
 

                                                            
1Domestic tax revenue (D) 
2Trade tax revenue 
3 Openness (OPEN) 
4 Per capita GDP (GDPP) 
5 Inflation (INF) 
6 Cost Performance Index(CPI) 
7 Aid per capita (AID) 
8 Share of agriculture (AGR) 

  ماليات ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش است كه بار مالياتي آن بر دوش مصرف كننده نهايي است 9
  بدهي مالياتي=  t) ارزش فروش( -  t )اي  بنگاه  ارزش خريدهاي واسطه(

  بدهي مالياتي=  t)خروجي( - t )ورودي(                                             
ي نهايي يعني فروش كاالي  اي توليد نشده تا مرحله ي اول كه هيچ ارزش افزوده از مرحله(مراحل  اگر اين روش براي تمامي

ر فروش عمل كه همانند ماليات ب )نرخ ماليات=  t(است  T=t.px.x  برابر  xماليات متعلقه به كاالي ،محاسبه شود) نهايي
  ).1384طيب نيا، ( كند مي

ي ماليات ها ي مربوط به صندوق بين المللي پول نيز ماليات بر فروش در رقم مربوط به دادهها و با توجه با اينكه در آمار و داده
ماليات  ارزش افزوده در بانك اطالعاتي اين نهاد لحاظ شده است پس قبل از اجراي ماليات ارزش افزوده نيز رقم مربوط به

ارزش افزوده صفر نيست كه در اين مطالعه نيز به همين صورت استفاده شده است و تنها زمان اجراي ماليات ارزش افزوده به 
 .ي قبل از آن مجزا شده استها از سال ميصورت متغير دا
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و يـا عضـو خاورميانـه از    كشـور آسـيايي    50ه ب مربوط پانليي ها در اين تحقيق از داده

ي تعمـيم  هـا  و به روش گشـتاور استفاده  1985-2009زماني  ي هدور براي 1جمله ايران
، اعتبـار نتـايج   3و سـارگان  2ي والدها در اين روش بر اساس آزمون .شود يميافته ارزيابي 

ص بودن مدل را سارگان فرضيه صفر مبني بر بيش از حد مشخ ي هآمار. شود يمبررسي 
صـفر را   ي دهد و احتمال مربوط به ايـن آمـاره احتمـال رد فرضـيه     يممورد آزمون قرار 

ي تعميم يافته روشي براي كنترل اريبي ناشي از در نظـر  ها روش گشتاور. دهد يمنشان 
ي هـا  توانـد پـارامتر   يم GMMتخمين زننده . دار است زاي وقفه ي درونها گرفتن متغير
ن يتخمزا به عنوان  ي درونها ي متغير وابسته و ديگر متغيرها تي كه وقفهمدل را در حال

طور كه قـبالً   پس همان. 4)1991آرالنو و باند، (در مدل حضور دارند، تخمين بزند  زننده
در . شـود  يمدرآمد ماليات داخلي هم به عنوان متغير ابزاري استفاده  ي هگفته شد از وقف

ي هـا  مدل مورد استفاده در اين تحقيق يكي ار بهترين راهالگوهاي خود رگرسيون مانند 
ي از پيش تعيـين شـده اسـتفاده از    ها حل مشكل همبستگي بين عوامل اخالل و متغير

بعد از اولين تفاضل گيـري رابطـه تفاضـل مرتبـه اول درآمـد      . روش تفاضل گيري است
در  GDPPبـه اول  نسبت به وقفـه آن و انـدازه تفاضـلي مرت    t ي رهماليات داخلي در دو

. شـود  يمـ تخمـين زده   tي ها در زمان Ti  ،OPENi،AIDi  ،AGRi ،INFiو  tزمان 
در . شـود  يمـ سارگان سـنجيده   ي رهاعتبار ابزار با استفاده از مقدار احتمال مربوط به آما

ي ابـزاري مـورد اسـتفاده بـه درسـتي      هـا  سارگان اين موضوع كه متغير ي رهحقيقت آما
همبسـتگي   بـراي تشـخيص   M1Lآزمـون  . دهد يممورد بررسي قرار  را اند هتعيين شد

بـه كمـك مقـدار     ه اول اسـت كـه  ي مدل تفاضلي مرتبـ ها ماندسريالي مرتبه اول در پس

                                                            
 ،ياندونز هند، كنگ، هنگ گرجستان، مصر، قبرس، ن،يچ كامبوج، بوتان، بنگالدش، ن،يبحر جان،يآذربا افغانستان،

 س،يمور و،يمالد ،يمالز ماكائو، ،يبيل لبنان، زستان،يقرق ت،يكو ،يجنوب كره اردن، ژاپن، ل،ياسرائ عراق، ران،يا
 سنگال، ،يسعود عربستان ه،يروس قطر، ن،يپيليف ن،يفلسط پاكستان، عمان، نپال، انمار،يم مراكش، مغولستان،
  مني و تناميو ازبكستان، ،يعربي  متحده امارات ه،يترك تونس، لند،يتا كستان،يتاج وان،يتا ه،يسور سنگاپور،

2 Wald test statistic 
3 Sargan test statistic 
4 Arllano and Bond 
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بـراي تشـخيص    M2Lشود و مقدار احتمال آزمـون   يماين آزمون، بررسي ) p(احتمال 
اول اسـتفاده   ي ي مـدل تفاضـلي مرتبـه   هـا  ماند دوم در پس ي همبستگي سريالي مرتبه

 .شود يم

 
 نتايج برآورد الگو - 5

 يها گشتاور يرا با استفاده از روش تخمين تفاضل) 7( ي نتايج برآورد معادله) 1(جدول 
 .دهد يمنشان  افته،يم يتعم

  GMM 1به روش ) 7( ي نتايج تخمين رابطه -شماره ي يك جدول 

ي از پيش تعيين شدهها متغير ضريب  Z  ي رهآما احتمال  

000/0 33/10  7382928/0  Dt-1 

000/0  20/5  448875/8 T 
000/0  57/3 -  543121/6-  Tt-1  

202/0  27/1 -  0006897/0 -  OPEN  

019/0  34/2  1267409/0  LGDPP 

135/0 49/1  0762892/0  V  

027/0 21/2 -  0090927/0-  AGR  

621/0  49/0  0079476/0  LAID 
837/0  21/0 -  0002657/0 - LINF 

153/0  43/1 -  0057458/0-  constant 

  ي تشخيصها مربوط به آزمونيرهمقدار آما
  02/175  Sargan 

  16/5 -  first-order s.c.  
  23/5 -  second-order s.c.  

  Stata9ي محقق از طريق نرم افزار ها برآورد :منبع

                                                            
 2009تا  1985ي زماني نيز  ي بانك جهاني، دوره المللي پول ، شاخص توسعه ي صندوق بينها آمار ها منبع داده -1

 .است
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مثبـت و  ) ي داخلـي هـا  ماليات(متغير وابسته  ي هرود ضريب وقف يمطور كه انتظار  همان
با ايـن  . گار استساز با تئوري ها متغير ي همچنين عالمت مربوط به كليه. ي دار استمعن

سارگان مبني بر بيش از حد مشخص بودن دستگاه معادالت و زيـاد بـودن    ي هحال آمار
 يهـا  مقـدار داده  ينكـه نمونـه دارا  يي توضيحي است كـه بـا توجـه بـه ا    ها تعداد متغير

ب يتـوان ضـرا   يمد، نيآ يمق به شمار يتحق يها تياست كه جزء محدود ياديز يمفقود
كه از نظر  ها رياز متغ ين تعداديبه دست آورد، بنابر ا ها رين متغيا ي هيكل يبرا يمعنادار

ون يمطلوب است مدل رگرس(اكام  ي هبه قاعد يف تر بوده با تأسير ضعيتأث يدارا يتئور
دارنـد در نظـر    يتـر  ير اساسيكه تأث يحير توضين متغيرا تا حد ممكن ساده و با كمتر

ي  رجـه منجر بـه از دسـت رفـتن د    يحيتوض يها رياد متغيو چون وجود تعداد ز) گرفت
 يد تنها در صورتيت باين وضعيگردد، به خصوص كه در ا يمحذف  اند هشد ياديز يآزاد

در مدل  ها ريمتغ شود R2)(ن ييب تعيش ضرير در مدل منجر به افزايكه وارد كردن متغ
 ياضـاف  يريـ با افـزودن متغ  2R«كند  يمان يكه ب يا نگه داشته شود، طبق قاعده يباق
، يشميابر(باشد  كيش از ير مورد نظر بيمتغ) F =)t2كه  يا وقتهافت تنيش خواهد يافزا

 يتفاوت چندان 9 ي هسه با معادليدر مقا 7 ي هشمار ي هن معادلييب تعيچون ضر) 1386
بعـد تخمـين بـا تغييـرات انـدكي در و حـذف تعـدادي از         ي اين رو در مرحلـه ندارد از 

  .گيرد يممعنا، صورت  ي داراي ضرايب به شدت بيها متغير
كه در آن متغير تورم  مورد تخمين قرار خواهد گرفت) 9( ي بنابراين اين بار رابطه

قبل، به صـورت   مانند ها ساير متغير. سرانه وارد نشده است يمرس يا هي توسعها كمك و
ارائـه شـده   ) 2(نتايج تخمين در جدول . اند هتعريف شد tو در زمان  iپانل و براي كشور 

  .است
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  GMMبه روش ) 9(  ي بطهنتايج تخمين را - شماره ي دو جدول 
دهي از پيش تعيين شهامتغير ضريب  Z  ي رهآما احتمال

000/0 02/12  7308265/0  Dt-1 

000/0  21/5  575258/8 T 
000/0  69/4 -  902569/7-  Tt-1 
088/0  71/1 -  0008635/0 -  OPEN 
003/0  98/2  1407505/0  LGDPP 

025/0 24/2  1286103/0  V 
009/0 61/2 -  0103435/0-  AGR 
001/0  19/3 -  0124015/0-  constant 

  ي تشخيصها مربوط به آزمونيرهمقدار آما
  29/139   Sargan 

  38/5 -   first-order s.c. 
  38/6 -   second-order s.c. 

  Stata ي هي محقق با استفاده از برنامها برآورد: منبع
  

 ياز نتايج تخمين با استفاده از روش تفاضل 2 ي رهشمابر اساس آن چه جدول 
با . ر رضايت بخش استصحت به كار گيري ابزا دهد، يمنشان افته يم يتعم يها گشتاور

ي در نظر گرفته شده كه رابطه نزديكي با درآمد ماليات تجاري دارند، ها توجه به متغير
 ي ههمبستگي سريالي مرتبه اول و دوم در معادل. عالمت ضرايب طبق پيش بيني است

 ج نشانيآرالنو باند مورد آزمون قرار گرفته و نتا  m2و m1 ي هق آمارياز طر يتفاضل
  . ز قابل قبول استيسارگان ن ي رهت بخش و آمايج رضاين است كه نتايا ي هدهند

به دست آمده است كه  73/0در اين برآورد ضريب متغير وابسته تأخيري حدود   
ي داخلي در يك سال به ميزان موفقيت دريافت ها دهد ميزان تحقق ماليات يمنشان 

ي زير ها يط مديريتي و سيستمي قبل وابسته است و بهبود در شراها ماليات در سال
بنايي كسب ماليات عالوه بر افزايش درآمد مالياتي دريافتي در همان سال به افزايش 

 50با توجه به اين كه  .ي بعد نيز منجر خواهد شدها درآمد مالياتي دريافتي در سال
يي ي در حال توسعه هستند درصد باالها كشور آسيايي موجود در نمونه، عمدتاً از كشور

رود در  يمبنابراين انتظار . دهد يمرا ماليات بر تجارت تشكيل  ها ي اين كشورها از ماليات
ي تجاري درآمد مالياتي ناشي از ماليات تجاري كاهش يابد كه اين ساز ابتداي آزاد
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البته با توجه . كند يمي داخلي ها با ماليات ها را وادار به جايگزيني اين ماليات ها كشور
ه وصول ماليات كاال و خدمات از نظر اجرايي سخت تر از وصول ماليات تجاري به اين ك

به  ها از سوي ديگر اين كشور. است ترميم كامل درآمد مالياتي همراه با تأخير خواهد بود
ي سنتي و ها ي ساختاري اقتصاد خود و به دليل داشتن اقتصادها دليل داشتن ويژگي

به  يا هزياد، به طور قابل مالحظ ي هارزش افزود ي هنداشتن تكنولوژي مدرن ايجاد كنند
ي ناشي از صادرات مواد اوليه وابسته هستند، به طوري كه ها ماليات بر تجارت و درآمد

قادر به جايگزين كردن  يا هي تعرفها ي و حذف درآمدساز آزاد ي هدر مراحل اولي
در مراحل شروع همچنين . ي داخلي به جاي ماليات بر تجارت نيستندها ماليات

ي داخلي به دليل نداشتن توان رقابت با ها ي امكان دارد برخي از شركتساز آزاد
ي ضعيف ها بنابراين شركت. ي خارجي با مشكل درآمد زايي رو به رو شوندها شركت

شوند كه منجر به كاهش درصد ديگري از  يمرقابت خارج  ي هورشكست شده و از صحن
در سهم كاهش  واحد 1بر اساس نتايج تخمين ابتدا با . دي مالياتي خواهد شها درآمد

د ناخالص يدر تولي داخلي ها مالياتسهم ،  يد ناخالص داخليدر تول ماليات بر تجارت
آزادسازي تجاري  ي هاما در ادام. يابد يمكاهش  واحد 8به ميزان  ها در اين كشور يداخل

خصيص كارآمد منابع؛ تشديد رقابت؛ از طريق برخورداري از منافع بيشمار آن، از طريق ت
ناشي از  ي هارتقاء جريان دانش و سرمايه گذاري و نهايتاً رشد و افزايش ارزش افزود

ي داخلي را نيز در ها رشد، كشور جهش در رشد را تجربه خواهد شد كه افزايش ماليات
تجارت و ات بر يمال ي هوقفبين   ي طهشود راب يمبه طوري كه مشاهده . پي خواهد داشت

سهم ماليات بر تجارت، در سهم كاهش  واحدمثبت است و با يك  يداخل يها اتيمال
بعدي با كاهش  ي هيابد اما در دور يمكاهش  واحد 52/8 ي هي داخلي به اندازها ماليات
 واحديابد به طوري كه با يك  يمي داخلي افزايش ها ي بر تجارت مالياتها ماليات

 واحد 90/7 ي هي داخلي به اندازها مالياتسهم جارت، ماليات بر تدر سهم كاهش 
دهد  يمشود كه نشان  يمبرآورد  499/2بايد و ضريب بلند مدت به ميزان  يمافزايش 

 .ي داخلي انجام نشده استها ي از دست رفته از طريق ماالياتها جايگزيني كامل ماليات
به دنبال  يداخل يها اتين مطلب اشاره دارد كه كاهش ماليب به اين ضرياما مقدار ا
كاهش و  يتجار يساز آزاد ي هياول يها ات بر تجارت به شدت نسبت به دورهيكاهش مال

بر . بعد جبران شده است يها در دوره يلداخ يها اتياز آن توسط مال ييباال ددرص



  

 97................................. با رويكرد ويژه نسبت(ي تجاريساز ي داخلي و آزادها ماليات
 

باقي  يات داخليق مالياز طر ياتيبازيابي مال ي رهاساس اين نتايج ترديد ناچيزي دربا
ي سازگار با ضريبي از اطمينان درصد جايگزيني ها اند، در حقيقت تخمين زنندهم يم

منابع داخلي در بلند مدت را  ي لهاز درآمد ماليات تجاري از دست رفته به وسي ييباال
  .دهند و جايگزيني بزرگ و معنا دار است يمنشان 

كه  ي داخلي نيز همان طورها سهم بخش كشاورزي و سهم ماليات  ي طهراب  
به داليل گفته شده در همين . استبا مباحث نظري سازگار  ومنفي  رفت يمانتظار 

ي تجارت و ماليات ساز منفي بين آزاد  ي طهبخش و مباحث نظري در كوتاه مدت راب
ي ها مالياتسهم  ،ي تجاريساز افزايش در آزاد واحدوجود دارد به طوري كه يك  يداخل

بين لگاريتم   ي طهراب .دهد يمكاهش واحد  0008/0ن داخلي را در كوتاه مدت به ميزا
  .ي داخلي نيز مثبت و معنا دار استها توليد ناخالص سرانه و ماليات

از آن جا كه سياست مورد تأكيد محقق جهت جايگزيني درآمد ماليات تجاري از   
 دست رفته با منابع مالياتي داخلي سياست ماليات بر ارزش افزوده است، اين پرسش

ي داراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در جايگزيني درآمد ها طرح است كه آيا كشورم
موفق ترند؟ براي بررسي اين مسأله  ها ماليات تجاري از دست رفته نسبت به ساير كشور

ي قبل ها از متغير مجازي ماليات بر ارزش افزوده استفاده شده است به اين معنا كه سال
ي پس از اجراي آن عدد يك ها ات در كشورها عدد صفر و سالاز به كارگيري اين مالي

به دست آمده اجراي ماليات بر ي  جههمان طور كه مشخص است بر اساس نتي. اند هگرفت
ارزش افزوده معنادار و داراي اثر مثبت بر جايگزيني درآمد ماليات تجاري از دست رفته 

زيني بهينه تر درآمد ماليات حاكي از جايگ يدامدر حقيقت اين تخمين زننده . است
ي ها كشوربه طوري كه تجاري با به كار گيري سيستم ماليات بر ارزش افزوده است، 

داراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در جايگزيني درآمد ماليات تجاري از دست رفته 
الزم به تذكر است كه عوامل . اند هدرصد موفق تر بود 12حدود  ها نسبت به ساير كشور

ل يات ارزش افزوده كه به دليژه در مورد ماليبه و ياتيامور مال يرت اجرايمانند مد يفيك
 يها ستميازمند استفاده از سيآن ن ي همحاسب ي هو نحو ياتيمال ي هيپا يگستردگ

... و ياتيو آموزش كادر مال ياتيان مالياطالعات از مؤد يك بانك غنيجاد يو ا يوتريكامپ
ات ارزش يو استفاده از مال يياست و در صورت بهبود ساختار اجراار مهم يباشد، بس يم
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از  ياتيمال يها ش درآمديدر مورد افزا يج بهتريتوان به نتا يمع يافزوده در سطح وس
 .افتيات دست ين ماليق ايطر

  ها شنهاديو پ يريگ جهي، نتيبند جمع -6

رشد اقتصادي و مورد توان گفت با توجه به اينكه آزادسازي پيش نياز  يمدر نهايت 
اجتناب ناپذير  يي در حال توسعه و امرها توسعه در بسياري كشور يها استيتوجه س

ي موجود در اين نمونه از جمله ايران نيازمند تحول در ساختار اقتصادي  ها است، كشور
 هبا توجه ب. خود و حركت از يك اقتصاد درون گرا به سمت يك اقتصاد برون گرا هستند

ل ذكر شده در يبه دالاگر چه در ابتدا  ل،اين عم ي ه، در نتيجيو نظر يجربمباحث ت
ي مالياتي ها ي گمركي كه سهم بااليي در درآمدها با كاهش درآمد ها دولتن مطالعه يا

گيري از منافع ناشي از  شوند، اما در ادامه با بهره يمدر اختيار دارد رو به رو  ها آن
ز بهبود سيستم مالياتي و اصالح آن، در جهت جبران اين ي و افزايش رشد و نيساز آزاد

سوي ديگر با توجه به نتايج اين تحقيق ز ا   .درآمد از دست رفته موفق خواهند شد
ي داراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در ها كشورن مطلب است كه يا يايكه گو

درصد  12حدود  ها جايگزيني درآمد ماليات تجاري از دست رفته نسبت به ساير كشور
و با توجه به محاسن متعدد روش ماليات ارزش افزوده از جمله؛ حداقل  اند هموفق تر بود

مالياتي گسترده و  ي هفرار مالياتي، خنثي بودن، عدم بروز ماليات مضاعف و دارا بودن پاي
ز ينمناسبي براي اصالح نظام مالياتي باشد و  ي هتواند گزين يمبه تبع درآمد زايي باال، 

ي ها ي يعني از دست رفتن درآمدساز رفع يكي از مشكالت موجود در جهت آزاد
چنانچه ماليات ارزش افزوده در نظام مالياتي ايران به . مثمر ثمر باشد ها دولت يا هتعرف

 ي رهي زنجيها شود بسياري از حلقه يمنحو مؤثر و مطلوب اجرا گردد، پيش بيني 
وجود از نظارت دستگاه مالياتي و به خصوص بخش مبادالت اقتصادي كه در وضعيت م

ماليات بر درآمد خارج است، تحت كنترل درآيد و به اين ترتيب بخش ماليات بر درآمد 
 . از پايه متحول گردد
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