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  چکیده

 يمنبـع درآمـد   یـک به عنـوان   ها یاتدرآمد در جامعه است. مال يرابرکاهش ناب گذاران، یاستاز اهداف مهم س یکی

 يتصـاعد  یـات کارآمد در قالب مال یاتینظام مال یکدرآمد هستند.  ينابرابر یلابزار تعد ترین دولت، مهم يبرا یدارپا

 يبر درآمد بر نـابرابر  یاتمال يساختار تصاعد یرتاث یابیبه ارز همقال یندرآمد منجر شود. در ا یعبه بهبود توز تواند یم

بر درآمد  یاتمنظور، نرخ متوسط مال ینا يپرداخته شده است. برا 1384 -1392دوره   یاستان کشور ط 30درآمد در 

و  تصنع هاي به همراه سهم ارزش افزوده بخش ینیج یبمحاسبه شده و اثر آن بر ضر يدرآمد هاي از دهک یکهر 

 یپژوهش مبتن ینا یرآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربو رشد د یناخالص داخل یدخدمات از تول

صورت گرفته اسـت.   یافته یمتعم يروش گشتاورها یقاز طر یاپانل پو ینبوده که با استفاده از تخم ییتابلو هاي بر داده

 يسته موجب کاهش نابرابراست، اما نتوان يتصاعد یراندرآمد در ا بر یاتکه ساختار مال دهد یبرآوردها نشان م یجنتا

  . درآمد شود

  .JEL : H21, H24, O15 بندي طبقه

    .یاتمال يدرآمد، ساختار تصاعد يبر درآمد، نابرابر یاتمال :ها کلیدواژه
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  مقدمه -1

توزیع درآمـد   مساله .ان کاهش نابرابري درآمد در جامعه استگذار سیاستکی از اهداف ی

 مهمـی  بعـد  درآمد توزیع اینکه نخست است؛ اهمیت ها حائزدولت براي دلیل دو به حداقل

 ثیرگذارتا اقتصادي متغیرهاي کالن رشد و دیگر بر اینکه دهد. دوممی تشکیل را از عدالت

 بیشـتر  در .اسـت  مالیـاتی  درآمـدهاي  توزیـع،  ابـزار  تـرین مهـم  درآمدي، نظر نقطه است. از 

 تشـکیل  را دولـت  رآمـدهاي د از مهمـی  سـهم  مالیـاتی  درآمـدهاي  یافتـه، توسعه کشورهاي

 مالیـاتی  درآمـدهاي  سـهم  مختلـف  دالیل به توسعهدرحال کشورهاي اغلب در اما دهند، می

  .است ناچیز

ــاتی درآمــدهاي ایــران در ــت درآمــدهاي تعیــین در نفتــی درآمــدهاي از پــس مالی  دول

عـین  اما نباید این نکته را فراموش کرد که درآمد حاصل از نفـت در   ،کنند می آفرینی نقش

کنندگی ندارد و تنها یک منبع تامین مالی است. نیاز قابلیت تصحیح حالی که ناپایدار است،

اي ههاي اخیر توجـه ویـژ   دولت به درآمدهاي دائمی و پایدار موجب شده است که در سال

 به نقش مهم مالیات در درآمدهاي دولت وجود داشته باشد. 

 مالیـاتی  درآمـدهاي  در مهمـی  نقـش  تنهـا  نـه  آمـد، در بر مالیات، ها مالیات از میان انواع

 مالیـات  سـاختار  .اسـت  درآمد بازتوزیع براي دولت ابزارهاي ترین مهم از بلکه ،دارد دولت

 سـاختار،  ایـن  در. اسـت  تصـاعدي  دیگـر  کشـورهاي  از بسـیاري  ماننـد  ایـران،  در درآمد بر

 طبقـات  از عـام  ايگونـه  بـه  کشـور  هـر  مـالی  هاي سیاست بر مبتنی و قانون اساس بر مالیات

 میان در  -درآمد توزیع - عمومی کاالهاي ارائه بهبود جهت در و شده اخذ بیشتر فرادست

 مالیـات،  تصـاعدي  سـاختار  وجـود  بـا  رودمـی  انتظـار  بنابراین، .1شودمی توزیع جامعه اقشار

   .یابد کاهش جامعه در درآمد نابرابري

 هـاي  نـرخ  اعمـال  کـه  انـد داده نشـان  شـورها ک در گرفته انجام تجربی مطالعات از برخی

 2همکـارانش  و پیتر. است نداشته درآمد نابرابري بر چندانی ثیرتا درآمد بر مالیات تصاعدي

 بـر  مالیـات  سـاختار  امـروزه  کـه  کننـد می بیان، اندداده انجام 2012 سال در که ايمطالعه در

 مالیـاتی  هـاي نـرخ  کمتـر،  اتیمالیـ  هايبراکت داراي جهان کشورهاي از بسیاري در درآمد

 شده بیان پژوهش این در همچنین. است گذشته  دهه سه به نسبت کمتري پیچیدگی و کمتر

                                                                                                              
) 1387فرد (شکوري و ثاقب -1  

2- Sabirianova Peter, Buttrick and Duncan (2012) 
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 سـاختار  از را خـود  درآمـد  بـر  مالیـات  سـاختار  کشـور  38 حـداقل  2012 سـال تـا   که اسد
 بـه  رو کشـورها  ایـن  تعداد که کنندمي بینيپیش و اندداده تغییر 1تناسبي ساختار به تصاعدي
هدف این مقاله بررسي اثر سـاختار تصـاعدي مالیـات بـر درآمـد بـر       . بنابراین، باشد افزایش

 نابرابري درآمد در ایران اسد. 
 ؛دشـو مـي مطالعات انجام شده در این زمینه به لحاظ روش تجربي به چنـد دسـته تقسـیم    

برخي ) اندپرداخته اي از مطالعات به محاسبه ضریب جیني قبل و بعد از دریافد مالیاتدسته
از پژوهشگران با استفاده از سهم مالیات بر درآمد از تولید ناخالص داخلـي بـه ارزیـابي ایـن     

هـاي درآمـدي   مطالعات به محاسبه نرخ اصابد مالیات بر دهك . دسته دیگر(انداثر پرداخته
 اند. متمرکز شده

آمـار ایـران منتشـر     سـاله توسـ  مرکـز    ها کـه هـر  از آنجا که اطالعات مربوط به دهك
دهك در سطح کشور اسد، غالب پژوهشگران براي برآورد اثـرات   10محدود به  ،شود مي

تـر بـه   کنند. در ایـن پـژوهش بـراي دسـتیابي بـه نتـایج دقیـس       به اطالعات کشوري بسنده مي
 در ادامه، درایم. پرداخته 1384 -1392استان کشور در بازه زماني  30ها براي تشكیل دهك

 بخـش اسـد.    گرفته قرار بحث موردبرخي مطالعات در این زمینه  و نظري مباني، دوم بخش
 بـه  بـرآورد  شناسـي روش چهارم بخش در. اسد یافته اختصاص تجربي ادبیات مرور به سوم
 شد. خواهد ارائه نتایج خالصه پنجم بخش در نهاید در وشود  مي تشریح تفصیل
 

 این زمینهادبیات موضوع و برخی مطالعات در  -2
 کـاهش راسـتاي   در جدیـد  هـاي سیاسـد  بـه  توسـل  بـا  جهـان  جاي همه در انگذار سیاسد
ترین کارآمدترین و مهمکنند. از میان ابزارهاي موجود، مي تالش جامعه در درآمد نابرابري

داراي اثر درآمدي هسـتند و   ها مالیات هستند. تمامي ها ، مالیاتابزار توزی  درآمد در جامعه
 ؛نقـش نابرابرکننـده دارنـد    ي غیرمسـتقیم معمـوال  ها ، اما مالیاتی  درآمد تاثیرگذارندبر توز

 اسـد و ایـن نـوع    عملـي غیـر  مسـتقیم غیـر  يها مالیات در تصاعدي زیرا طراحي یك سیستم
مسـتقیم بـه درآمـد در    در حقیقد نسبد مالیات غیـر  .2داراي ساختار تنازلي هستند ها مالیات

                                                                                                                   
1- Proportional Structure  
2- Musgrave and Thin(1948) 
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هاي باالسد به همین مستقیم به درآمد در دهكاز نسبد مالیات غیرهاي پایین، بیشتر دهك
 ي غیر مستقیم، اثر ضدتوزیعي دارد.  ها مالیات دلیل

ي مسـتقیمي کـه داراي سـاختار تصـاعدي     هـا  مالیـات  مسـتقیم، ي غیـر ها مالیات برخالف
 عثري در کـاهش نـابرابري درآمـد داشـته باشـند. از میـان انـوا       مـو  تواننـد نقـش  مـي  ،هستند
 ،دارد دولـد  مالیاتي درآمدهاي در مهمي نقش تنها نه درآمد بر مالیات ي مستقیم،ها مالیات
مـورد   اثـر  اینكه اسد و براي درآمد بازتوزی  اصالح براي دولد ابزارهاي تریناز مهم بلكه
 . 1باشد شده طراحي مناسبي نحو به باید باشد داشته توزیعي و درآمدي از نظر را نظر

هاي مالیات بـر درآمـد اهمیـد دارد، بـده     مالیه عمومي، آنچه در طراحي نرخ در ادبیات
برابري، مفهومي اسد که به سختي قابل ارزیابي اسد و  ؛2ي اسدیو کارا بستان میان برابري

اسـد.  داراي ابعاد و تعاریف مختلفي اسد. برابري در مالیات شامل دو جز عمودي و افقـي  
کـه افـراد بـا توانـایي پرداخـد یكسـان، مالیـات یكسـاني نیـز          به این معناسـد   3برابري افقي

به این مفهوم اسد که با افزایش توانایي پرداخد، مالیـات   4پرداخد کنند و برابري عمودي
 . 5یابدپرداختي افراد نیز افزایش مي

جایي و انتقـال   هي مختلف در جابها مالیات توان تفسیر کرد کهميچنین را  کارایي معیار
کننـد. ایـن   هاي متفاوتي در بازار ایجاد مياز بخش خصوصي به بخش عمومي، اخاللمناب  
ها از طریـس دور شـدن از بهینـه پـارتو باعـث کـاهش رفـاه از دسـد رفتـه در اقتصـاد           اخالل
 ، کـارایي کننـد یي که رفاه از دسد رفته کمتـري بـه اقتصـاد تحمیـل مـي     ها مالیات شوند. مي

و برابـري در تاـاد بـا یكـدیگر      کـارایي  ، هدفها مالیات ابطه بابیشتري دارند. بنابراین در ر
 کنند، کارا نیستند و برعك .  یي که برابري اقتصادي را حفظ ميها مالیات قرار دارند.
اما دربردارنده مفهوم برابري عمودي هسـتند و از   ،هاي تصاعدي مالیات کارا نیستند نرخ

 کـارایي  تـر از هـدف برابـري اقتصـادي مهـم     ان و مـردم تـامین  گـذار  سیاسدنظر بسیاري از 
 اقتصادي اسد، از این رو ساختار مالیات بر درآمد بسیاري از کشورها تصاعدي اسد. 

                                                                                                                   
 (1394نصیري اقدم، رزمي) -1

2- Ramesy and Mirrlees(1971) 
3- Horizontal Equity 
4- Vertical Equity 
5- Gravelle(1986) 
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 مختلــف طبقــات در متفــاوت مالیــاتي بــار وجــود معنــاي بــه مالیــات تصــاعدي ســاختار
 ساختار. کنند پرداخد بیشتري مالیات، بیشتر درآمد با افراد که ترتیب این به اسد درآمدي
 متوسـ   هـاي  نرخ آن در که تصاعدي ساختار؛ گرفد نظر در گونه دو توانمي را تصاعدي
 هاي نهایي افزایشي هستند. رآن نرخد که تصاعدي ساختار و هستند افزایشي مالیات
 یـا  افـراد  درآمـد  به نسبد افراد پرداختي مالیات میزان، افراد درآمد سطح افزایش با اگر
، تصاعدي ساختار در. اسد تصاعدي مالیات ساختار یابد، افزایش الیاتم متوس  نرخ همان
 مالیـاتي  کشـش  آن نتیجـه  در کـه  اسـد  مالیـات  متوسـ   نـرخ  از بیشـتر  مالیـات  نهـایي  نرخ
 .  داشد خواهد وجود یك از تر بزرگ
 هـر  بـراي  شود کهرخ نهایي تصاعدي تبدیل مين صورت به زماني مالیات تصاعدي نرخ
 هـاي  نـرخ  اجـراي  کـه  آنجـا  از. شـود  گرفتـه  نظـر  در بیشـتري  مالیـات  نـرخ  ،درآمد افزایش
 بـراي  تصـاعدي  هـاي  نـرخ  نیسـد،  ممكـن در عمـل   درآمـد  جزیـي  تغییرات براي تصاعدي
 .  1شودمي گرفته نظر در غیرجزیي تغییرات با تصاعدي درآمد
 هـاي  نـرخ  بـا  حتـي  باشـد،  داشـته  وجـود  پایـه  معافید وقتي که اسد این دیگر مهم نكته
 شـدن  تصـاعدي  بـراي  ندارد لزومي . بنابراین،شودمي تصاعدي مالیات ساختار ثابد، نهایي
 بـا  را نیـاز  مـورد  تصاعد توانمي گاهي یعني ؛باشد افزایشي مالیات نهایي هاي نرخ ،ها مالیات
 نتیجـه  ایـن  بـه  نهـایي  هـاي  نـرخ  افـزایش  بـا  توانمي گاهي و کرد ایجاد پایه معافید افزایش
 .2فدیا دسد

 از اسـتفاده  بـا  مالیـات  تصـاعدي  ساختار ایجاد طرفداران از 5اوکلي و 4گریفث ،3بنكمن
سـتاني تصـاعدي در   حماید از توزیـ  مجـدد درآمـد و مالیـات    . همچنین بودند پایه معافید

توانـد  بسیار رواج داشد. این گروه معتقدند که مالیات تصاعدي مي 6میان طرفداران نیودیل
 ه اهداف زیر شود:منجر به رسیدن ب

 هاي کسب و کارحفظ ثبات اقتصادي و رونس فعالید -

                                                                                                                   
 (1394) پژویان -1
 (1394اقدم، رزمي) نصیري -2

3-Bankman  
4- Griffith  
5- O’kelley 

جمهور فرانكلین روزولد براي احیاي اقتصـادي پـ     تدابیر متنوعي اسد که دولد ریی  (New Deal) نیودیل  -6
 سال درآمریكا بكار برد )کتابخانه کنگره آمریكا(.1930 از بحران اقتصادي
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 با مزایاي کسب شده ها مالیات متناسب بودن -
 کاهش نابرابري اقتصادي -
 .کاهش مطلوبید پول -

طراحـي و اجـراي درسـد آن     ، اماساختار تصاعدي مالیات بسیار مطلوب اسدبنابراین، 
  دشوار اسد.

  اند:در حماید از ساختار تصاعدي مالیات بیان کرده( 1969) 1گالوین و بیتكر
 کـه  هستند در حالي تنازلي مستقیم، غیر مالیات اقسام سایر و افزوده ارزش بر مالیات -

 يهـا  مالیـات  تـوزیعي  سـوء  آثار شدن خنثي باعث تواندمي تصاعدي بر درآمد مالیات
 .شود اشاره شده

سـرعد   از بـیش  سـرعتي  بـا  او اقتصادي یدامن یابد،مي افزایش شخص درآمد وقتي -
 شود.  مي زیاد درآمدش افزایش
ابزاري براي کاهش نابرابري اقتصادي هستند و به خـوبي   ،هاي تصاعدي مالیات نرخ -

 ساالرانه سازگاري دارند. داري مردم با سرمایه
 یابد.به شكل تصاعدي با درآمد و ثروت فرد افزایش مي حكومتيمزایاي مخارج  -
کنار مزایایي که در خصوص ساختار تصاعدي مالیات مطرح شده معایبي هم وجـود   در

سـتاني  هـاي مالیـات  منتقدانـه بـه بررسـي دو جنبـه از هزینـه      (1987) 2دارد. بنكمن و گریفث
نیـروي   کـارایي  هاي تصـاعدي مالیـات بـر    نخسد تاثیر سوئي که نرخ ؛اندتصاعدي پرداخته

کنـد در واقـ    کار با هر توانایي وقتي به بازار کار مراجعه مـي  عاملبه این معنا که کار دارد. 
کنـد. از آنجـا کـه ایـن سـاعات      اوقات فراغد خود را براي کسب درآمد به بازار عرضه مي

 . هـر کند ميفراغد براي شخص مطلوبید دارد، در قبال عرضه فراغد درخواسد قیمتي را 
انتظار دریافد قیمد بیشـتري دارد.   ،چقدر شخص از اوقات فراغد خود بیشتر گذشد کند

 و دهـد  تـرجیح  کـار  بـر  را فراغد شخص که شودمي موجب درآمد بر مالیات افزایش نرخ
 . 3شود مي کار نیروي عرضه و وريبهره کاهش موجب
 هـاي هزینـه  موجب را مالیات تصاعدي ساختار که اسد متعارفي هايبحثمساله  دومین
 تـرین مطلوب ایشان نظر از. داندمي مالیاتي فرار و ایهسرم نامناسب تخصیص گزاف، اجرایي

                                                                                                                   
1- Galvin and Bittker 
2- Bankman and Griffith 
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 توزیـ   از ناشـي  بـالقوه  مزایاي با را تصاعدي مالیات هايهزینه که اسد نرخي مالیات، نرخ
 .رساندمي تعادل به درآمد مجدد
 

 شده انجام مطالعات بر مروری -3
 داخلی مطالعات -1-3

 توزیـ   بـر  کـالن  اقتصـاد  هـاي شاخص اثر» نعنوا با ايمقاله در (1385خوشكار) و ابونوري
 ایـران  در درآمـد  توزیـ   بـر  ثرمـو  عوامـل  اسـتاني  بـین  الگـوي  بـرآورد  بـه « ایران در درآمد
 تفكیـك  بـه  جینـي  ضریب و درآمدي)هزینه( هايبیستك سهم منظور این براي. اندپرداخته
 درآمـدهاي  نسـبد  ،نتایج براساس. اسد شده برآورد 1381تا  1379 هاي سال براي ها استان
 بـه  افزایشـي  اثـر  ایـن . انـد داشـته  نابرابري بر افزایشي اثر، داخلي ناخالص محصول به مالیاتي
  پـنجم  بیسـتك  سـهم  افـزایش  نفـ   بـه  اول( درصـد  20اول) بیستك چهار سهم کاهش علد
 .اسد بوده آخر( درصد 20)

هـاي  ر در دهـك ( در پژوهشي به ارزیابي بار مالیاتي بر خانوا1394مصطفوي)شریعد
هـا  اي در ایران پرداخته اسد. در این پژوهش نرخ اصـابد انـواع مالیـات در دهـك     هزینه

محاسبه شـده اسـد. نتـایج نشـان داده کـه متوسـ  بـار مالیـاتي بـر خانوارهـاي شـهري و            
درصد و در حالد بدبینانه )که تمامي  5/7و  3/9بینانه به ترتیب روستایي در حالد خوش

درصـد اسـد. تفـاوت بـار مالیـاتي       2/13و  4/14کننده انتقال یابـد(  ه مصرفبار مالیاتي ب
 درآمد و دهك پردرآمد شهري و روستایي در گزینـه بدبینانـه بـه ترتیـب تنهـا     دهك کم

هـا   درصد اسد. بنـابراین، مالیـات   3/20و  3/17بینانه درصد و در حالد خوش 6/1و  0/1
 قدرت بازتوزیعي چنداني ندارند. 

 کشـورهاي  در را مالیـاتي  سـاختار  و درآمـد  توزی  بین رابطه (1394) اصفهاني و مهرآرا
 متغیـر  عنوان به جیني ضریب شامل استفاده مورد متغیرهاي. اندداده قرار برسي مورد منتخب
 درآمـد  مجموع بر مالیات ها،شرکد بر مالیات سهم شخصي، درآمد بر مالیات سهم وابسته،
 هـاي داده از مقاله این در .اسد مالیاتي درآمدهاي کل از خدمات و برکاالها مالیات سهم و
 دهـد مـي  نشـان  حاصـل  نتایج. اسد شده استفاده 2012تا  1995 هايسال طي کشور19 پانل
 درآمـدهاي  کـل  از هاشرکد بر مالیات سهم و شخصي درآمد بر مالیات سهم افزایش با که

 خـدمات  و کاالهـا  بر مالیات سهم افزایش با، اما یافد خواهد کاهش جیني ضریب مالیاتي،
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 افـزایش  جیني ضریب و نهاد خواهد وخامد به رو درآمد توزی  مالیاتي، درآمدهاي کل از
   .یافد خواهد

 درآمـد  مجمـوع  بـر  مالیات وض  اثر ارزیابي به ايمقاله در (1394) رزمي و اقدم نصیري
 از اسـتفاده  بـا  مختلـف  درآمـدي  هپایـ  12 بـا  فرضي جامعه یك منظور این براي. اندپرداخته
 توزیـ   و دولـد  مالیـاتي  درآمـدهاي  فرضـي  جامعـه  ایـن  در. اسد شده سازيشبیه افزار نرم
 شده مقایسه درآمد بر مالیات وض  مختلف سناریويچهار  در آن تغییرات و محاسبه درآمد
 هستند: زیر شرح به سناریوها. اسد
 و شـود مـي  معافیـد  مشـمول  بار یك باشد، تهداش درآمد شغلي واحد چند از فردي اگر -1

 .  شودمي مالیات مشمول درآمدهایش مجموع
 مشـمول  قـانون،  اسـاس  بـر  آن مجموع و شودمي تجمی  مالیات مشمول درآمدهاي همه -2

 .  شودمي مالیات
 131 ماده هاينرخ براساس و شده تجمی  غیرمعاف و معاف از اعم فرد، درآمدهاي همه -3

 . شودمي تمالیا مشمول
 مجمـوع  که صورتي در و شودمي تجمی  غیرمعاف و معاف از اعم فرد، درآمدهاي همه -4
 مـاده  هـاي  نـرخ  براساس باشد، تومان( میلیون 100) ساالنه معافید میزان از بیش سال در آن
 .  شودمي مالیات مشمول هاي مستقیم انون مالیاتق 131

 حداکثر به سه سناریوي در دولد مالیاتي مددرآ که اسد آن از حاکي سازيشبیه نتایج
 .سدا دارا را وضعید بهترین نیز درآمد توزی  و رسدمي خود
 

  خارجی مطالعات -2-3
 حـال  در کشـورهاي  در درآمـد  بـر  مالیـات  محدود نقش بررسي به ايمقاله در (2005)1برد
 اسـتفاده  بـا  توانمي اآی که اسد مساله این بررسي درصدد مقاله این در او. پردازدمي توسعه
 بـه  داشـد   امیـد  توسـعه  حـال  در کشورهاي در درآمد توزی  بهبود به ؛درآمد بر مالیات از

 هـاي هزینـه  و اسـد  غیرتصـاعدي  و نـاقص  درآمـد،  بـر  مالیـات  کشـورها  این در وي اعتقاد
 ایـن  از تـوان نمـي  ،بنـابراین  .اسـد  بـاال  و تصاعدي ،مالیات سیستم اجراي سیاسي و اجرایي
 هـاي سیاسـد  و مصرف بر مالیات تقوید وي. کرد استفاده درآمد توزی  بهبود براي ستمسی

                                                                                                                   
1- Bird 
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 نـابرابري  و فقـر  کـاهش  جهت جایگزین هايروش از را فقرا منافع مینتا جهت در ايهزینه

  .کندمی معرفی

 سـاختار  رابطـه  بررسـی  بـه  شـد  انجـام  2008 سـال  در کـه  مطالعه یک در 1دانکن و پیتر

 نـابرابري  اثرپـذیري  دادن نشـان  بـراي  هـا  آن .اند پرداخته درآمد نابرابري و مالیات تصاعدي

 درآمـد  از فرضـی  نقطـه  100 بـر  مالیـات  قوانین اعمال از مالیات تصاعدي ساختار از درآمد

 تجمعی و تصاعدي صورت به شده گرفته نظر در نقاط چون .کردند استفاده کشورها سرانه

 نقطـه ، مثال طور (به شودمی تشکیل تصاعدي صورت به مالیات متوسط نرخ صد، یکهستند

 هـاي  نـرخ  ایـن  میـانگین  که درآمد) از درصد هشت دوم نقطه و درآمد از درصد چهار اول

 یـک  روي کـه  مطالعـه  ایـن . است مدل در مالیات تصاعدي ساختار نماینده ،مالیاتی متوسط

 کـه  اسـت  داده نشـان  ،گرفتـه  انجـام  1981 - 2005 دوره در دنیـا  کشـور 189 از بزرگ پانل

 منفـی  رابطـه  وایـن  شـود مـی  درآمد نابرابري کاهش موجب مالیات تصاعدي ساختار وجود

 کمتـر  هـا  آن در مالیـاتی  فـرار  و دارنـد  تـري  قـوي  قـانونی  نظام که یافته توسعه درکشورهاي

  .شود می تقویت ،است

 شـد، ر درآمـد،  بـر  مالیـات  تصـاعدي  سـاختار  عنـوان  تحت پژوهشی در )2014( 2کروز

 بـر  درآمـد  بـر  مالیـات  تصـاعدي  سـاختار  وجـود  اثـرات  بررسـی  بـه  رفـاه درآمد و  نابرابري

 بـر  مالیـات  تصـاعدي  هاي نرخ افزایش اثر پژوهش این در. است پرداخته برده نام متغیرهاي

 افـزایش  کـه  اسـت  داده نشـان  نتـایج . اسـت  گرفته قرار آزمون مورد متغیرها سایر بر درآمد

، اقتصـادي  رشد کاهش موجبو  داده کاهش را درآمد نابرابري، درآمد بر مالیات هاي نرخ

  . است شده اسپانیا اقتصاد در اندازپس کاهش و کار نیروي عرضه کاهش

 درآمـد  نـابرابري  و مالیات تصاعدي ساختار رابطه بررسی به )2015( 3همکاران و گرین

 کـاکوانی  شـاخص  از مطالعـه  ینا در .اندپرداخته کانادا اقتصاد در 1976 -2011 دوره براي

 دده می نشان نتایج .است شده استفاده درآمد توزیع و مالیات ساختار رابطه دادن نشان براي

  .است شده کانادا در درآمد نابرابري کاهش موجب دولت مالیاتی درآمدهاي افزایش

   

                                                                                                              
1- Sabirianova Peter and Duncan 
2- Cruz 
3- Green, Riddell, France  
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  مدل تفسیر و تخمین تصریح، -4

  ور براي محاسبه متغیرها استفاده شده است.استان کش 30ها در در این پژوهش از درآمد دهک

 محاسـبه  جینـی  ضـریب  و مالیات متوسط نرخ اصلی متغیر دو ها،دهک این از استفاده با

 از خـدمات  افـزوده  ارزش سـهم  سـرانه،  درآمـد  رشد نرخ متغیرهاي همراه به که است شده

GDP  از صنعت افزوده ارزش سهمو GDP در. گیرنـد می قرار آزمون مورد اصلی مدل در 

  .شودمی پرداخته ها آن از برخی کلی بررسی و متغیرها معرفی به ادامه

  

  (ART)نرخ متوسط مالیات بر درآمد -الف

 منـاطق  درآمـدي  دهـک  10 درآمـد  ازدرآمـد   بـر  مالیات تصاعدي هاينرخ استخراج براي

 آمار رکزم توسط هادهک درآمد که آنجا از. است شده استفاده ایران هاياستان در شهري

 هـاي  سـال  از یـک  هـر  در اسـتان  هـر  براي دهک هر درآمد محاسبه به شودنمی منتشر ایران

 شـده  اخـذ  آمار مرکز از که خانوار هايپرسشنامه از منظور این براي. پرداختیم1392-1384

 دهـک  خـانوار،  اسـتان  خـانوار،  درآمـد  اطالعـات  شامل هاپرسشنامه این. بردیم بهره، است

 یک در که خانوارهایی استان، هر در هادهک درآمد تشکیل براي. است... و رخانوا درآمد

 ترتیـب  این به و اندشده بنديگروه اکسل افزار نرم از استفاده با اندگرفته قرار استان و دهک

  . است شده محاسبه دهک هر درآمد

 میـزان ، هـا دهـک  ایـن  از یـک  هر درآمد بر 1مستقیم يها مالیات قانون 85 ماده اعمال با

 در. شـود مـی  محاسبه شهري مناطق براي سال و استان تفکیک به دهک هر پرداختی مالیات

 هـا  دهـک  مالیـات  متوسط نرخ دهک، هر درآمد بر بالقوه مالیات میزان تقسیم از بعدي گام

                                                                                                              
مالیات بر  - 1هاي مستقیم، مربوط به مالیات بر درآمد حقوق بوده که شامل دو بخش است: قانون مالیات 85ه ماد - 1

 مالیات - 2کار.  قانون مشمولین و غیردولتی عمومی خصوصی، نهادهاي موسسات و ها شرکت کارکنان درآمد حقوق

دولتی. در این پژوهش از قوانین  هاي ستگاهد سایر و ها شرکت موسسات، و ها وزارتخانه کارکنان حقوق درآمد بر

هاي مورد بررسی استفاده شده است. ماخذ تمامی  مربوط به بخش غیردولتی با در نظر گرفتن معافیت پایه براي سال

بر هاي مالیاتی سایت سازمان امور  مالیاتی کشور است. در این پژوهش با فرض همگنی به دلیل زمانقوانین و تبصره

ها از قوانین مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد بخش ل قوانین مالیات خاص هر بخش از درآمد دهکبودن اعما

هاي مورد بررسی بخش حقوق و  هاي متوسط مالیات استفاده شده است، زیرا در سال خصوصی براي محاسبه نرخ

بگیران در طبقات متوسط وقاست.همچنین اکثر حقها را تشکیل داده درصد درآمد دهک 50دستمزد همواره بیش از 

  و ضعیف درآمدي قرار دارند که نقش مهمی در تعیین میزان نابرابري جامعه دارند.   
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 تصـاعدي  صـورت  بـه  هـا دهـك  اینكـه  دلیـل  بـه . 1شـود مـي  محاسـبه  اسـتان  هر در ها دهك
 سـال  هـر  در استان هر براي تصاعدي صورت به مالیات متوس  نرخ 10 شوند،مي بندي طبقه
 دهـك  10 ایـن  از یـك  هـر  درآمد برنرخ متوس  مالیات  10دي بع گام در. شودمي ساخته
 هـر  درآمـد  بـر  مالیـات  متوس  هاي نرخ کردن رگرس از که شیبي ضریب. شودمي رگرس
 اصـلي  مدل وارد درآمد بر مالیات تصاعدي ساختار نماینده عنوان به آیدمي دسد به دهك
 ایـن  باشـد  تصـاعدي  درآمـد  بـر  مالیـات  سـاختار  اگر که اسد این توجه قابل نكته .شودمي

 وجـود  معنـاي  بـه  شـیب  ضـریب  شـدن  تـر  بـزرگ  و باشند داشته مثبد عالمد باید ضرایب
 اسد.   استان آن در بیشتر تصاعد
 و پیتـر  پـژوهش  از یـات مال تصـاعدي  سـاختار  دادن نشـان  بـراي  هادهك از استفاده ایده
 براي ایشان. اسد شده گرفته شده، انجام دنیا کشور 183 از بزرگي پانل روي که 2همكاران
 درآمـد  در تصـاعدي  صـورت  بـه  فرضـي  نقطـه یكصد  از مالیات تصاعدي هاي نرخ تشكیل
 نقطـه،  صـد یك ایـن  بـر  درآمـد  بـر  مالیـات  قـوانین  اعمـال  بـا . کردنـد  استفاده کشورها سرانه
 اینجا در که اسد شده تشكیل هستند تصاعدي ساختار قالب در که مالیاتي متوس  هاي نرخ
 .  اسد شده استفاده هادهك درآمد از تردقیس نتایج آوردن دسدهب منظور به

 
 (1384 – 1392هاي  هاي ایران )میانگین سال نرخ متوس  مالیات بر درآمد در استان -(1نمودار )

 
 تحقیس محاسبات: منب 

                                                                                                                   
 با توجه به اطالعات سازمان امور مالیاتي کشور اعمال شده اسد.معافید پایه ساالنه حقوق  -1

2- Sabirianova Peter, Buttrick and Duncan (2008) 
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اي کشـور بـراي   هـ  اسـتان  در شهري مناطس تفكیك بهبالقوه  مالیات متوس  نرخ گینمیان
 بیشـترین  ،پـژوهش  هـاي یافتـه  بر بنا. اسد شده داده نشاننمودار  در 1384 -1392هاي  سال
 آن کمتـرین  و قـزوین  مازنـدران،  تهـران،  هاي استان به مربوط ترتیب به مالیات متوس  نرخ
 .اسد کرمان بلوچستان و و سیستان جنوبي، خراسان هاي استان به مربوط

 

  (GINI) ضریب جینی -الف
 جینـي  ضـریب  .اسـد  جینـي  ضـریب  جامعـه،  درآمـد  نابرابري سنجش هايشاخص از یكي
 یك و درآمد برابر کاملطور  به توزی  معني به صفر آن در که یك و صفر بین اسد عددي
 محاسـبه  بـراي  مختلفـي  هـاي روش، نقامحق بین در .اسد توزی  در مطلس نابرابري معناي به

/ فرمـول  از پژوهش این در اما ،دارد وجود شاخص این ( )
k

i i

i

G N y y






  
1

1
0

1  کـه  11

کـه   اسد شده استفاده ها استان جیني ضریب محاسبه براي آمده، دسد به هادهك اساس بر
    .هاسددهك کل درآمد از امi دهك سهم iyدر آن 
 ،شـاخص  ایـن  طبـس . اسد شده ارائه (2)نمودار  در ها استان جیني ضریب شاخص نتایج
 و وبلوچسـتان  سیسـتان  گلسـتان و  اصـفهان،  هـاي  اسـتان  بـه  مربـوط  درآمـد  نابرابري بیشترین
 .اسد قم و قزوین کردستان، سمنان، هاي استان به مربوط درآمد نابرابري کمترین
  

 (1384-1392 هاي سال میانگین)ها  استان مناطس شهري در جیني ضریب شاخص -(2ر )نمودا

 
 تحقیس محاسبات منب :

                                                                                                                   
فرمول محاسبه ضریب جیني مرکز آمار ایران -1   
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 1384 – 1392 هـاي  سال طي کشور کل در درآمد نابرابري روند دهندهنشان (1)جدول 
 هاسـد یارانـه  هدفمنـدي  اجـراي  سـال  که 1389 سال از بعد جیني ضریب. طبس نتایج، اسد
که با توجه به تورم و رکـود موجـود    هاسدیارانه هدفمندي اجراي از قبل هاي سال از کمتر

 کـه  اسـد  آن کـاهش  ایـن  دلیـل رسـد.  ها، بهبود توزی  درآمد بعید به نظـر مـي   در این سال
 درآمــد در بیشــتري نقــش هدفمنــدي، اجــراي اولیــه هــاي ســال در نقــدي یارانــه پرداخــد
 عـالوه ه اسد. رفت بین از تدریج به تورم افزایش اب نقش این ، امااسد داشته فقیر خانوارهاي

 درآمدهاسـد  میـانگین  کـاهش  از بیشتر باال درآمدهاي کاهش رکود، هاي سال طي، این بر
 هـاي  سـال  در تـورم  شـدت  همچنـین شـود.   جیني ضریب شاخص بهبود موجب تواندمي که
 هـاي شـاخص . اسـد شده  درآمدي هايدهك در ساختاري تغییرات موجب 1392 و 1391
 انتقـال  فقیر هايدهك به ثروتمند هايدهك از شده جدا هاي گروه دهندمي نشان اجتماعي
 بهبود از ناشي جیني ضریب شاخص تغییرات که رسدمي نظر به بعید بسیار، بنابراین. اندیافته

 .1باشد فقیر هايگروه وضعید
 

 1384 – 1392هاي  شاخص ضریب جیني مناطس شهري کشور طي سال -(1جدول )
 شاخص ضریب جیني سال
1384 360/0 
1385 371/0 
1386 362/0 
1387 361/0 
1388 346/0 
1389 343/0 
1390 314/0 
1391 308/0 
1392 307/0 

 تحقیس محاسبات منب :               
 

 (GDPP) نرخ رشد اقتصادی -ج
 نـرخ  همـان  یـا  تصـادي اق رشـد  نـرخ  جیني، ضریب بر ثیرگذارتا متغیرهاي ترینمهم از یكي
 نـرخ  محاسـبه  بـراي ، پـژوهش  این در. اسد سرانه( داخلي ناخالص )تولید درآمدسرانه رشد

                                                                                                                   
 (1395پروین ) -1
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 در موجــود داخلــي ناخــالص تولیـد  هــايداده از هــا اســتان از یـك  هــر ســرانه درآمــد رشـد 
 نظـري،  لحاظ به اینكه دلیل به. بردیم بهره ایران آمار مرکز ايمنطقه هايحسابهاي  ولجد
 از رابطه این دادن نشان برايغیرخطي هستند  ارتباط داراي درآمد نابرابري و اقتصادي رشد
GDPP) اقتصادي  رشد نرخ دوم توان متغیر

2
 .اسد شده استفاده(

 مقایسـه  هـم  بـا  ها استان مالیات متوس  نرخ وها  نرخ رشد اقتصادي استان (3)نمودار  در
نرخ متوسـ    و ها استان درآمد رشد نرخ بین يتناسب که دهدمي نشاننمودار  اینسد. ا شده

 ترتیـب  بـه  کـه  اردبیـل و  بوشهر یزد، هاي استان از یك هیچ. ندارد وجود ها آنمالیات بالقوه 
 قـرار  بـاال  مالیات متوس  نرخ با هاي استان گروه در دارند را سرانه درآمد رشد نرخ بیشترین
 هــايمعافیــد وجــودمســاله،  نایــ علــد. اســد مالیــاتي عــدالد خــالف ایــن و گیرنــدنمــي
 ،مـا  کشـور  مالیاتي نظام در، مثال طور به. دارد وجود ما مالیاتي نظام در که اسد اي گسترده
 از سـهم  بـاالترین  اسـتاني  در اگـر  حـال  اسـد،  مالیـات  پرداخـد  از معاف کشاورزي بخش
 مالیـاتي  هـم  بـاز  باشند افراد ثروتمندترین گروه این و بوده کشاورزان به متعلس استان درآمد
 .کرد نخواهند پرداخد
 

 (1384-1392هاي  ها )میانگین سال مقایسه نرخ رشد اقتصادي و نرخ متوس  مالیات در استان -(3نمودار )

 تحقیس محاسبات منب :
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 نرخ رشد اقتصادي نرخ متوس  مالیات بر درآمد
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و سیهم   (SERV) 1سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلیی  -د
 ( IND) 2ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی

 منطقـه  هـر  اقتصـادي  سـاختار  دهنـده  نشـان  نـوعي  به اقتصادي هايبخش افزوده ارزش سهم
 آنجـا  ازمسـاله   ایـن . دارد منطقـه  اقتصـادي  ساختار به بستگيها،  مالیات ثیرگذاريتا و اسد
. اسـد  گسـترده  اقتصـادي  هـاي بخـش برخـي   در مالیاتي هايمعافید سهم که شودمي ناشي
 منطقـه  تولیـد  کـل  از اقتصـادي  هـاي بخـش  افـزوده  ارزش بدنسـ  از نقش این تصریح براي
 .  اسد شده استفاده

 
 برآورد روش -1-4

 3پویـا  الگوهـاي  ،(Panel) ترکیبي هايداده سنجياقتصاد در استفاده مورد الگوهاي از یكي
 پویـاي  ماهیـد  تـوان مي ها آن کمك به که اسد این پویا الگوهاي از استفاده مزید. هستند
 . کرد بررسي را فرآیند یك

 نـابرابري  بـر  مالیـات  تصـاعدي  سـاختار  ثیرتـا  بررسـي  بـراي  پژوهش الگوي کلي شكل
ــد ــه درآم it صــورت ب it itGini Gini X µ εit it    1 ــد ــه اس Giniitآن در ک

 اثـرات  بـه  مربـوط  itµ اسـد،  يتوضـیح  متغیرهاي مجموعهitX ،هاسداستان جیني ضریب
 بـر  اثرگـذار  گیـري انـدازه  غیرقابـل  و نشـده  مشـاهده  متغیرهـاي  شامل که اسد استاني ثابد
. اسـد  تصـادفي  خطـاي  عامـل  εit. هسـتند  متفـاوت  ها استان بین در که اسد جیني ضریب
   .اسد موردنظر سال کننده بیان tپانوی  و استان به مربوط iپانوی 
 تـورش  حـذف  بـراي  همچنـین  و کنـیم  بررسي را تغییرات هايپویایي بتوانیم آنكه براي
 اسـتفاده  پویـا  بلویيتـا  هـاي داده روش از کاراتر هايتخمین منظور به مقطعي هايرگرسیون
 ثیراتتـا  بـا  راسـد  سمد در وابسته متغیر فهوق ارتباط و پویا ساختار وجود دلیل به. کنیممي

 روش. نیسـتند  برخـوردار  کـافي  اعتبار از ،OLS برآوردگرهاي از استفاده استان، هر مقطعي

                                                                                                                   
 اي، مرکز آمار ایرانهاي منطقهاستخراج شده از جدول حساب -1

 اي، مرکز آمار ایرانمنطقه هاياستخراج شده از جدول حساب -2

3- Dynamic Panel Data 
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و  شـده  پیشـنهاد  1باند و آرالنو توس  که اسد ايدومرحله GMM شرای  این در ترمناسب
 :عبارت اسد از

     it it it it it it it itGini Gini Gini Gini X X            1 1 2 1 1 
 
 از را iµیا مقاط  اثرات بتوانتا  شودمي گیريتفاضل اصلي معادله از ابتدا روش این در
 کردن متوازن براي اول مرحله در باقیمانده پسماندهاي از دوم مرحله در و کرد حذف الگو
 تحـد  متغیرهـایي  روش این ،دیگر عبارت به .شودمي استفاده کواریان -واریان  ماتری 
 .2باشیم داشته تورش بدون و سازگار برآوردهايتا  کندمي ایجاد ابزاري یرمتغ عنوان

 جمـالت  سـریالي  همبسـتگي  عـدم  فـرض  بودن معتبر به GMM زننده تخمین سازگاري
 بانـد  و آرالنـو  توسـ   کـه  سارجند آزمون وسیله به تواندمي که دارد بستگي ابزارها و خطا
  .شود آزمون شده، تصریح (1998) 4باند و بلوندل و (1995) 3وربو و آرالنو (،1991)

 آن طریـس  از و اسـد  شـده  تعیـین  حـد  از بـیش  قیدهاي شناسایي برايسارجند  آزمون
 داراي (J-Statistic)سـارجند   آزمـون  آمـاره  .کـرد  آزمـون  را ابزارهـا  بودن معتبر توان مي
توزی   فرضـیه  رد عـدم  .اسد ازحد بیش هايیدمحدود تعداد با برابر آزادي درجات با 2
 ابزارها بودن معتبر و سریالي همبستگي عدم فرض بر دال را شواهدي سارجند آزمون صفر
   .کندمي فراهم

 

 آزمون مانایی متغیرها -1-1-4
 مـورد  متغیرهـاي  مانایي فروض بر مبتني تجربي، کارهاي در اقتصادسنجي معمول هاي روش
 بـه  اسـتناد  و دارد وجود نامانا متغیرهاي با برآورد بودن ساختگي امكان که، چرااسد مطالعه
 از استفاده از قبل بنابراین،. شد خواهد منجر ايکنندهگمراه نتایج به برآوردهایي چنین نتایج
 . دکر حاصل اطمینان ها آن نامانایي و مانایي به نسبد اسد الزم هاداده این
 واحـد  ریشـه  هايآزمون مهم روشِ ازسه متغیرها، يمانای بررسي منظور به مطالعه این در
 بـین  AR(1) الگـوي  هـا، آزمـون  ایـن  تشـریح  بـراي  .اسد شده استفاده يیبلوتا هايداده با

                                                                                                                   
1- Arrelano And Bond 
2- Baltagi 
3- Arrelano and Bover  
4- Blundell and Bond 
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it بخشــي i it  it iY  ρ Y X δ εit  1 آن در کــه گیــریممــي نظــر در راitY ــمت  مــورد رغی
,بررسي،  ,  ...,  i N1 ,ها،استان فمعر 2  ,  ...,   t Ti1  زمـاني  سري مشاهدات تعداد 2
ــر در ــتان ه ــايیتغ)مitX ،اس ــرلک ره ــته و نت ــرض( وابس ــد از ع ــد، و امب ــریب iرون  ض

εو خودهمبستگي i مسـتقل  مختلـف  هـاي  اناست بین در شودمي فرض که بوده اخالل جمله 
iاگر .ازیكدیگرند 1 ،چنانچـه  و مانا نظر مورد متغیر باشدi 1  ،باشـدiYر داراي 

 اول د،دار وجـود  iبـراي  فـرض  پـیش  دو آزمون، این در .شودمي تلقي نامانا و واحد یشه
عوامل شودمي فرض آنكه

i کـه  طـوري  به دارد وجود مختلف استانهاي میان مشترکيi 

 و برتونـ   ،LLC آزمـون  .هـا(  اسـتان  تمـام  بـراي  iهـر  ازاي )به اسد یكسان ها استان همه
 یكسان هااستان iکه اسد این دوم فرض .اند شده گذاريهپای  فرض این براساس  هدري
 همچنـین  .هسـتند  اسـتوار  فـرض  ایـن  بـر  نیـز  فیشر آزمون و IPS آزمون .نشود نظرگرفته در
 هـا آزمـون  سایر در که حالي در اسد واحد ریشه وجود عدم هدري، آزمون در صفر فرض
 .واحد ریشه یك وجود از اسد عبارت صفر فرض
 

 انباشتگیآزمون هم -2-1-4
. شـود مـي  مـدل  در کـاذب  رگرسـیون  ایجاد باعث متغیرها بودن نامانا حالد در مدل تخمین
 انباشـتگي هـم  آزمون و گیريتفاضل هايروش کاذب، رگرسیون به اتكا از جلوگیري براي
 اطالعـات  ،الگـو  بضـرای  بـرآورد  در متغیرها تفاضل از استفاده هنگام چون اما دارد، وجود

 بـه  اتكـا  از جلوگیري براي روش این رود،مي دسد از متغیرها سطح با رابطه در ارزشمندي
 انباشـتگي هـم  آزمـون  از مشـكل  ایـن  رف  براي توانمي .باشدنمي مناسب ،کاذب رگرسیون
 کـه  اسـد  بلندمـدت  تعادلي رابطه یك وجود کننده تداعي انباشتگيهم مفهوم. کرد استفاده
 متغیرهـاي  نامانـایي  صـورت  در. کند مي حرکد آن سمد به زمان طول در اقتصادي مسیست
 اعتمـاد  قابـل  مـدل  تخمـین  از حاصـل  نتـایج  باشـد،  برقـرار  انباشـتگي هم ها آن بین اگر مدل
 توسـ   شـده  ارائـه  روش از انباشـتگي هـم  آزمـون  بررسي منظور به مقاله این در .بود خواهد
 .شد خواهد استفاده 1کائو
 
 

                                                                                                                   
1- Kao 
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 نتایج تحلیل و تخمین -2-4
 ایـن  بـر . اسدشده  ارائه (2و) (3) جداول در متغیرها انباشتگيهم و مانایي هايآزمون نتایج
. اندمانا شده درصد 95 اطمینان سطح در گیريتفاضل بار یك از پ  متغیرها تمامي، اساس
 و جینـي یبضـر  متغیـر  میـان  بلندمـدت  تعـادلي  رابطـه  یـك  انباشـتگي هم آزمون نتایج طبس

 مـدل  در شـده  اسـتفاده  متغیرهـاي  گفـد  تـوان مـي  رو ایـن  از. دارد وجود مستقل متغیرهاي
 . پرداخد نتایج تحلیل به و هستند مناسب
 اسـتفاده  بـا  درآمـد  نابرابري بر مالیات ساختار بودن تصاعدي اثر برآورد از حاصل نتایج
 کـه  دهـد مـي  نشـان سـارجند   ونآزم. اسد شده ارائه (4) جدول در Eviews 9 افزارنرم از

 خطـا  اجزاي میان ارتباطي گونههیچ و برخوردارند الزم اعتبار از شده گرفته کار هب ابزارهاي
 . ندارد وجود شدهکارگرفتهه ب ابزارهاي و

 
 متغیرها  هاي ریشه واحد نتایج حاصل از آزمون -(2)جدول 

 ADF فیشر LLC IPS متغیرها

 91/103 -07/3 -8/4 ضریب جینی

 71/177 -99/6 -07/20 نرخ متوسط مالیات

 17/116 -77/3 -36/13 نرخ رشد اقتصادی

 77/93 -49/2 -17/9 سهم ارزش افزوده خدمات

 22/127 -32/4 -97/11 سهم ارزش افزوده صنعت

 تحقیس منب :محاسبات
 
 

 انباشتگي میان متغیرهاي مورد استفاده در برآوردبررسي وجود هم -(3جدول )

P-Value t-Ststistic Cointegration Kao 
000/0 28/7- ADF 

 تحقیس محاسبات منب :                  

 
 جـز  . بدارنـد  سـازگاري  تئـوري  بـا  ضـرایب  تمـامي  عالمـد  برآوردي، مناب  اساس بر
 طبـس . هسـتند  معنادار درصد 95 اطمینان  سطح در ضرایب همه مالیات، متوس  نرخ ضریب
 1384 -1392 هـاي  سـال  طـي  کشـور  درآمـد  بـر  مالیـات  سـاختار  بودن تصاعدي نتایج، این
 در اقتصــاد مختلـف  هـاي بخــش نبـودن  یكسـان . اســد نداشـته  درآمـد  نــابرابري بـر  ثیريتـا 
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 درآمـدهاي  بـا  افـراد  شـود مـي  موجـب  اقتصـادي،  فعالیـد  نوع و درآمد کسب هاي ممكانیز
 دلیـل  به شوندمي شناسایي هک هم افرادي و شوندنميمشمول مالیات  یكسان طور به مختلف
 پرداخـد  را خـود  درآمـد  متناسـب  مالیـات  واقعـي،  درآمد و شده اعالم درآمد انطباق عدم
 توانـد نمي تصاعدي هاي نرخ وجود با حتي درآمد، بر مالیات قانون شرایطي چنین در. نكنند
ر بخـش  یكي از دالیل عمده این اسد که درآمدهاي ناشي از کار د. کند عمل ثرمو طور به

 بـا  غیررسـمي  هـاي بخـش  از بسـیاري  در امـا ، اسـد  سـتاني  مالیات قابلرسمي اقتصاد، بیشتر 
 .1ندارد وجود افراد درآمدهاي شناسایي امكان باال درآمدي هايجریان وجود
 

 نتایج برآورد تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر نابرابری درآمد –(4جدول )

 متغیر وابسته ضریب جینی
لمتغیر مستق  سطح احتمال t   آماره ضریب متغیر 

 نرخ متوسط مالیات
ART 

09/0-  63/0-  53/0  

 نرخ رشد اقتصادی
GDPP 

32/0  09/4  000/0  

توان دوم نرخ رشد 
 اقتصادی
GDPP^2 

69/0-  91/4-  000/0  

سهم ارزش افزوده 
 خدمات
SERV 

26/0  48/2  014/0  

 سهم ارزش افزوده صنعت
IND 

38/0-  39/2-  018/0  

متغیر وابستهوقفه   36/0  88/5  000/0  

 210 210 210 تعداد مشاهدات

36/23 آماره آزمون سارجنت  

 تحقیس محاسبات منب :
 

هـا و نـرخ    همانطور که در نمودار بخش قبل نشان داده شـد تناسـبي میـان درآمـد اسـتان     
 شـاورزي ک هايفعالید کشور هاي استان از برخي درها نیز وجود ندارد.  مالیات بالقوه استان

                                                                                                                   
 (1393ابونوري و زیوري ) -1
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 حاصـل  فعالیـد  ایـن  از هـا  اسـتان  ایـن  در درآمـد  اصـلي  ها منب  آن از حاصل درآمدزیاد و 
  .که معاف از مالیات اسد شود مي

. هسـتند  یكـدیگر  عك  صنعد و خدمات افزوده ارزش سهم متغیر دو ضرایب عالمد
 موجـب بـه درآمـد کـل     خـدمات  بخـش  افـزوده  ارزش نسـبد  در افزایشبه عبارت دیگر، 

نـابرابري در   کـه  اسـد  ایـن  خـاطر  به انتظار قابل نتیجه اینشود.  مي درآمد نابرابري ایشافز
 خـدمات  رشـد  بـه  مربـوط تـر اسـد. همچنـین رشـد در ایـن بخـش        بخش خدمات گسترده

 هـاي گـروه  از بزرگـي  بخـش . عالوه بر این، اسد تورم افزایش آن نتیجه که اسد غیرمولد
رگ شدن این بخش موجب افزایش نابرابري درآمـد  و بز دارند قرار خدمات بخش در فقیر
 درآمـد  نـابرابري  کـاهش  موجـب  صـنعد  بخـش  افـزوده  ارزش افزایش مقابل در. 1شود مي
 .دارد تولید و اشتغال در بسزایي سهم بخش این زیراشود،  مي
 

  گیرینتیجه -5
 جامعـه  پردرآمـد  طبقات از درآمد بیشتر سهم آوريجم  منظور به مالیات تصاعدي ساختار
 مالیـات  تصاعدي ساختار اثربخشي میزان. شودمي طراحي جامعه درآمد کم طبقات به نسبد
 مالیـاتي  فرار میزان مالیات، هاي نرخ مناسب طراحي به بستگي درآمدي، نابرابري کاهش در
 سـاختار  اثر ارزیابي براي پژوهش این در. دارد مالیاتي نظام در گسترده هايمعافید وجود و

 و مالیـات  متوسـ   نـرخ  محاسـبه  بـه  ایـران  در درآمـد  توزیـ   بـر  درآمد بر مالیات تصاعدي
 .  اسد شده پرداخته ها استان درهاي درآمدي با استفاده از دهك جیني ضریب
 مازنـدران،  تهـران،  هـاي  استان به مربوط درآمد بر مالیاتبالقوه  نرخ بیشترین، نتایج طبس
و  وبلوچسـتان  سیسـتان  جنوبي، خراسان هاي استان به مربوط آن وکمترین خوزستانو  قزوین

 . اسد شرقي آذربایجان
 نشـان  جینـي  ضـریب  شـاخص  شـهري،  خانوارهاي در درآمد نابرابري وضعید لحاظ به
 و بلوچستانو سیستان گلستان، اصفهان، هاي استان به مربوط درآمد نابرابري باالترین دهدمي

 . اسد قم و قزوین دستان،کر سمنان، هاي استان به مربوط آن کمترین

                                                                                                                   
 (1394پروین ) -1
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 30هـاي تـابلویي پویـا در    داده GMMبرآورد مدل تجربي با اسـتفاده از روش اقتصادسـنجي   
دهد وجود سـاختار تصـاعدي مالیـات بـر درآمـد      استان کشور صورت گرفد که نتایج نشان مي

 شود. 1384 -1392هاي  نتوانسته اسد موجب کاهش نابرابري درآمد در  فاصله سال
 

 ع مناب
 فارسی -الف

فصلنامه مدلسازي ، «ساختار تولید و توزی  درآمد درایران»(، 1394ابونوري، اسمعیل و محبوبه فراهتي )
 .1-24: 4 ، سال نهم، شمارهاقتصادي

هاي کـالن اقتصـادي بـر توزیـ  درآمـد در ایـران: مطالعـه بـین         اثر شاخص»(، 1385ابونوري، اسمعیل )
 .65-95:77،شماره يمجله تحقیقات اقتصاد، «استاني

، «تاثیر درآمدهاي مالیاتي بر رشد اقتصادي و توزی  درآمد»(، 1393ابونوري، عباسعلي و سمیه زیوري )
 .  63-85 :24، شماره پژوهشنامه مالیات

،سـال پـانزدهم،   فصلنامه پژوهشنامه اقتصـادي  ،«رشد اقتصادي و طبقه متوس »(، 1394سهیال ) پروین،  
 .1-42:56شماره 

 هاي مجل . ، مرکز پژوهش«ها بر سبد مصرفي خانوارهاآثار هدفمندي یارانه»(، 1395ین، سهیال )پرو
 جنگل، چاپ یازدهم. تهران: انتشارات ،(ها مالیات) عمومي بخش اقتصاد، (1394) جمشید پژویان،
 ،«دسـتمزد( روي عرضـه نیـروي کـار     –بررسـي تـاثیر مالیـات )درآمـد     »(، 1380رودي، محسن )زاینده

 . 43-57: 8، شماره هاي اقتصادي ایرانفصلنامه پژوهش
  ، تهران: انتشارات مفید، چاپ سوم.اقتصاد بخش عمومي(، 1392) دادگر، یداهلل

، «اي در ایـران بار مالیـاتي بـر خـانوار در دهـك هـاي هزینـه      »(، 1394شریعد مصطفوي، سید محمود )
 یي.نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبا پایان

(، دفتر مطالعات و برنامه و بودجـه، مالیـات سـتاني از    1392هاي مجل  شوراي اسالمي )مرکز پژوهش
 مجموع درآمد اشخاص.

سـازي آثـار    وض  مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و شبیه»(، 1394اقدم، علي و اشرف رزمي ) نصیري
، سـال پـانزدهم، شـماره    تصـادي فصـلنامه پژوهشـنامه اق  ، «آن بر درآمدهاي مالیاتي و توزی  درآمـد 

82:58-61. 
کشورهاي  مالیاتي ساختار و درآمد توزی  بین رابطه بررسي»(، 1394مهرآرا، محسن و پوریا اصفهاني )

 .209-228:28، شماره پژوهشنامه مالیات، «منتخب
  اي.هاي منطقهمرکز آمار ایران، درگاه آمارهاي ملي، جدول حساب
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