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Abstract
Value-added tax is levied at various stages of the import, production, distribution, and consumption
chain based on a percentage of the value of goods sold or services provided at each stage and
ultimately paid by the final consumer. Structural transformation is considered as one of the
variables affecting the efficiency of VAT collection often has led to an increase in the share of
services in the total value added of the economy. In this study, the effect of structural
transformation on the efficiency of VAT collection in provinces of Iran during 2008-2016. The
results indicate that the ratio of value added of the service sector to total value added has a negative
and significant effect on the efficiency of VAT collection. The value-added ratio of the services
sector to the value added of the industrial sector has a negative and significant effect on the
efficiency of VAT collection. Also, GDP growth per capita, Gini coefficient and the interval of
value-added ratio of the agricultural sector of total value added has a negative effect on the
efficiency of VAT collection. The rate of urbanization and the ratio of construction expenditures to
total government expenditures have a positive and significant effect on the efficiency of VAT
collection in the provinces.
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علیاکبر عربمازار
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چکيده
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تبديل ساختاری بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده در 30استان در دوره زماني ( )1387-1395با استفاده
از الگوی دادههای تابلويي پويا پرداخته ميشود .نتايج حاصل بيانگر آن است که نسبت ارزشافزوده بخش
خدمات به کل ارزشافزوده اثر منفي و معناداری بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده داشته است .نسبت
ارزشافزوده بخش خدمات به ارزشافزوده بخش صنعت ،اثر منفي و معناداری بر کارايي وصول ماليات بر
ارزشافزوده داشته است .همچنين رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي ،ضريب جيني و وقفه نسبت
ارزشافزوده بخش کشاورزی از کل ارزشافزوده اثر منفي بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده داشته
اند .نرخ شهرنشيني و نسبت مخارج عمراني به کل مخارج دولت نيز اثر مثبت و معناداری بر کارايي وصول
ماليات بر ارزشافزوده استانها داشتهاند.

تاریخ پذیرش1400/11/06 :

ماليات بر ارزشافزوده در مراحل مختلف زنجيره واردات ،توليد ،توزيع و مصرف براساس درصدی از ارزش
کاالهای فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ و در نهايت توسط مصرفکننده نهايي پرداخت
ميشود .تبديل ساختاری به عنوان يكي از متايرهای اثرگذار بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده اغلب
منجر به افزايش سهم خدمات در مجموع ارزشافزوده اقتصاد خواهد شد .در اين پژوهش به بررسي تاثير
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 .1مقدمه
ماليات بر ارزشافزوده براساس درصدی از ارزش کاالهای فروخته شده يا خدمات ارائه شده
در هر مرحله به وسيله مصرفکننده نهايي پرداخت ميشود و در بيش از  165کشور مورد
استفاده قرار گرفته است (ايزدخواستي و عربمازار .)1396 ،اين نوع ماليات منجر به گسترش
پايه مالياتي ،شفافسازی فعاليتهای اقتصادی و تشويق سرمايهگذاری و توليد شده است.
براساس دادههای بانک جهاني در سال  ،2021ميانگين نسبت ماليات بر کاالها و خدمات از
کل درآمدهای دولت در جهان طي دوره  2005تا  2019برابر  32/9درصد بوده است .اين
نسبت در کشورهای اتحاديه اروپا برابر  33/9درصد ،در کشورهای با درآمد متوسط برابر
 34/9درصد و در کشورهای با درآمد باال  36/7درصد بوده است.
براساس آمارهای گزارش شده سازمان مالياتي کل کشور ،ماليات بر کاالها و خدمات
از  7/1هزار ميليارد تومان در سال  1391به  59/6هزار ميليارد تومان در سال  1398افزايش
يافته است .کل درآمدهای ماليات بر ارزشافزوده نيز از  1/3هزار ميليارد تومان در سال 1387
به  46/4هزار ميليارد تومان در سال  1398افزايش يافته است.
نرخ و پايه ماليات بر ارزشافزوده در کشورهای مختلف دنيا متفاوت بوده و متوسط نرخ
بهکار گرفته شده  5تا  18درصد بوده است .1ميانگين نرخ استاندارد ماليات بر ارزشافزوده
در کشورهای ( 2)OECDدر سال  2019برابر  19/2درصد بوده است .نرخ ماليات بر
ارزشافزوده در ايران از  3درصد در سال  1387به  9درصد در سال  1394افزايش يافته است.
در سالهای  1395تا  1400نيز نرخ ماليات بر ارزشافزوده  9درصد اعمال شده است.
هر چند در بعضي از کشورها ،برخي از خدمات مثل خدمات دارويي ،بيمارستاني ،امنيتي،
خانه ،بيمه ،پستي و زيربنايي مثل آب ،برق و گاز مشمول ماليات نميشوند ،اما در برخي
ديگر از کشورها ،پايه ماليات بر ارزشافزوده وسيعتر از ساير مالياتهای سنتي بوده و
خدماتي از قبيل خدمات تفريحي ،حملونقل ،قانوني ،ملكي و حتي زيربنايي را نيز دربر

 .1در اين زمينه ميتوان مراجعه کرد به:
Worldwide VAT GST & Sales Tax Guide (2019).
Available at http://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-vat--gst-and-sales-taxguid.
2. Organisation for Economic Co-operation and Development
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ميگيرد .در اغلب کشورها از جمله جامعه اقتصادی اروپا ،1ساختار نرخگذاری دوگانه اعمال
ميشود .اين ساختار شامل يک نرخ عمومي (استاندارد) بر کاالها و خدمات و يک نرخ
پايينتر از آن بر مواد غذايي ،دارو ،سوخت منازل ،کتابها ،مجالت و حملونقل عمومي
اعمال ميشود (ايزدخواستي و عربمازار.)1396 ،
يكي از عوامل مهم اثرگذار بر عملكرد ماليات بر ارزشافزوده و کارايي وصول آن ،تبديل
ساختاری 2به عنوان نمايندهای از تايير در ترکيب بخشهای اقتصادی است .ترکيب بخش
های اقتصادی نيز به سرعت در حال تايير است؛ بهگونهای که اقتصاد بسياری از کشورها ،از
توليدات اوليه کشاورزی به صنعت و از صنعت متكي بر منابع طبيعي به صنعت بر مبنای
سرمايه انساني ماهر و فناوری باال و در نهايت خدمات پيشرفته ،حرکت کرده و منجر به
افزايش سهم خدمات در مجموع ارزشافزوده اقتصاد ميشود ( .)Cevik, et al., 2019در
اين راستا ،سهم ارزشافزوده بخش خدمات از کل ارزشافزوده و سهم ارزشافزوده بخش
خدمات به سهم ارزشافزوده بخش بخش صنعت در دهه گذشته در کشورهای توسعهيافته
و در حال توسعه تايير کرده است .اين روند در ايران نيز اتفاق افتاده است؛ موضوعي که
ميتواند از طرق مختلف بر ميزان ماليات بر ارزشافزوده دريافتي به وسيله دولت اثرگذار
باشد.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران ،سهم ارزشافزوده بخش
خدمات از توليد ناخالص در دوره زماني  1382تا  1397روندی صعودی داشته و از 47/3
به  56/2درصد افزايش يافته است .ميانگين نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به کل
ارزشافزوده استانها در دوره  1387تا  57 ،1395درصد بوده است .همچنين ميانگين نسبت
ارزشافزوده بخش کشاورزی  9درصد ،ميانگين نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به
ارزشافزوده بخش صنعت  2/46و ميانگين کارايي ماليات بر ارزشافزوده به روش توليد
در استانها  35درصد بوده است.
تاييرات صورت گرفته در ترکيب بخشهای مختلف اقتصادی از طريق کانالهای مختلفي
بر نوع مالياتها و ساختار حاکم برآن ،اثرگذار بوده است .تبديل ساختاری در اقتصاد
منجر به افزايش سهم خدمات در مجموع ارزشافزوده اقتصاد ميشود ( Cevik, et al.,

1. European Commission
2. Structural Transformation
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 .)2019برخي محققين تبديل ساختاری را با تايير در سهم اشتاال بخشهای مختلف
اقتصاد تعريف کردهاند .تبديل ساختاری ابعاد بسياری را دربر ميگيرد که ممكن است
تاثيرات متفاوتي بر کارايي مالياتي يک کشور داشته باشد .اگر تبديل ساختاری منجر به
سطح باالتری از درآمد سرانه و توسعه نهادی بيشتر شود ،اين امر ميتواند منجر به افزايش
در درآمدهای مالياتي شود .در يک بعد گستردهتر ،تايير در ترکيب بخشهای اقتصادی
به لحاظ نظری و کاربردی با بهرهوری ،رشد و توسعه اقتصادی همراه است و باعث تايير
درآمد سرانه و در نهايت اثرگذاری بر درآمدهای مالياتهای و کارايي مالياتي خواهد
شد.
بنابراين ،سوال اساسي اين است که تايير در ترکيب بخشهای اقتصاد چگونه ميتواند
کارايي نظام ماليات بر ارزشافزوده را تايير دهد؟ مسأله اصلي اين پژوهش بررسي اثر
تبديل ساختاری بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده در استانهای ايران در دوره
زماني ( 1)1387-1395با استفاده از الگوی دادههای تابلويي پويا است .نوآوری اين
پژوهش محاسبه کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده در استانهای ايران و بررسي عوامل
موثر بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده با تاکيد بر تبديل ساختاری است که با
استفاده از تخمينزن گشتاور تعميميافته ( 2)GMMمبتني بر الگوهای دادههای تابلويي پويا
صورت ميگيرد.
سازماندهي اين مقاله در ادمه به اين صورت است که در بخش دوم ادبيات نظری و پيشينه
پژوهش بيان ميشود .در بخش سوم ،الگوی پژوهش بيان ميشود .در بخش چهارم ،تصريح
الگوی اقتصادسنجي صورت ميگيرد .در بخش پنجم ،برآورد الگوی تحقيق و تحليل نتايج
انجام ميگيرد و در نهايت ،نتيجهگيری و پيشنهادات بيان ميشود.

 .1با توجه به اينكه سال شروع اخذ ماليات بر ارزش افزوده  1387بوده است و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در
استانها با تاخير سه ساله توسط مرکز آمار گزارش ميشود ،دوره مورد بررسي از سال  1387تا  1395در نظر گرفته شده
است.
2. Generalized Method of Moments
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 .2ادبيات نظري و پيشينه پژوهش
 .1-2کارايي ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزشافزوده در دهههای گذشته در بيش از  165کشور در جهان اجرا شده است.1

در اغلب کشورها از جمله جامعه اقتصادی اروپا ( 2)ECساختار نرخگذاری دو يا چندگانه
اعمال ميشود .اين ساختار شامل يک نرخ عمومي (استاندارد) بر کاالها و خدمات و يک
نرخ پايينتر از آن است که بر مواد غذايي ،دارو ،سوخت منازل ،کتابها ،مجالت و حملو
نقل عمومي اعمال ميشود .ميانگين نرخ استاندارد ماليات بر ارزشافزوده در کشورهای
 OECDدر سال  2019برابر  19/2درصد بوده است (ايزدخواستي و عربمازار.)1396 ،
کارايي وصول ماليات بر ارزش افزوده 3که به آن نسبت بهرهوری 4نيز گفته ميشود به شيوه
توليد و مصرف محاسب ميشود و به پايه بالقوه ماليات بر ارزش افزوده 5و عملكرد ماليات
 .1سابقه ماليات بر ارزش افزوده به جنگ جهاني اول برميگردد .در سال  ،1920ماليات بر ارزش افزوده توسط
فونزيمنس ( )Von Siemensدر جهت تامين هزينههای دولت آلمان معرفي شد .سپس ،آدامز ( )Adamsدر سال
 ،1921پايه مالياتي مشابهي را براساس روش فاکتورنويسي -اعتباری ( )Sales & Turnover Taxesدر آمريكا
مطرح کرده است .موريس لوره ( ) Laure, M.نيز نقش قابل توجهي در توسعه مفهومي اين سيستم مالياتي در فرانسه
داشته است و از وی به عنوان پدر ماليات بر ارزش نام برده ميشود .اين پيشنهادها در فاصله جنگ جهاني اول و دوم
مورد استقبال قرار نگرفت (نادران .)1383 ،دانمارک در سال  ،1967آلمان غربي در سال  ،1986هلند در سال ،1969
لوکزامبورگ در سال  ،1970بلژيک در سال  ،1971ايرلند در سال  ،1972ايتاليا در سال  1973و انگلستان در سال 1973
اقدام به وضع ماليات بر ارزشافزوده کردند .در دهههای بعدی ،کشورهای ديگری از قبيل برزيل ،اروگوئه ،مكزيک،
آرژانتين ،شيلي ،ساح عاج ،آمريكا ،ژاپن ،استراليا ،نروژ ،سوئد ،الجزاير ،مارب و تونس نظام ماليات بر ارزش افزوده را
جايگزين برخي مالياتهای ديگر از قبيل ماليات بر فروش کاالهای کارخانهای ،ماليات بر کل فروش و ماليات بر درآمد
شرکتها کردهاند (تايل .)1991 ،در سالهای اخير ماليات بر ارزش افزوده در کشورهايي بوسني ( ،)2006گويان
( ،)2007تاجيكستان ( ،)2007ايران ( ،)2008الئوس ( )2009و کنگو ( )2012اجرا شده است.در اواسط دهه  1960جامعه
اروپا ( )ECبه منظور هماهنگ سازی نظام مالياتي و بهبود جريان کاالها و خدمات ،تمام کشورهای عضو را مكلف به
پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده کرد و پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيشنيازهای الزم به منظور
عضويت در جامعه اروپا قرار داد .بر اين اساس ،در دهه  1960و  1970بسياری از اعضای جامعه مشترک کشورهای
اروپايي اين ماليات را پذيرفتند (ضيائي بيگدلي و طهماسبي بلداجي.)1383 ،
2. European Community
3. Collection Efficiency of the Value Added Tax
4. Productivity ratio
)5 .The Base of the Value Added Tax (BVAT
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بر ارزشافزوده بستگي دارد .در محاسبه پايه بالقوه ماليات بر ارزشافزوده به روش توليدی،
تمام کاالهای مصرفي و سرمايهای مشمول ماليات هستند و پايه ماليات بر ارزشافزوده برابر
است با (رابطه (.))1
()1

) 𝑡𝑀 𝐵𝑉𝐴𝑇−𝑃 = 𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + (𝑋𝑡 −

که در آن  GDPتوليد ناخالص داخلي C ،مخارج مصرفي I ،مخارج سرمايهگذاریG ،

مخارج دولت X ،صادرات و  Mواردات کاالها و خدمات در زمان  tاست.
در ايران ماليات بر ارزشافزوده براساس اصل هدف (اصابت به مصرف داخلي) بنا شده
است .نقطه شروع محاسبه پايه ماليات بر ارزشافزوده در روش مصرفي ،توليد ناخالص داخلي
است ،اما الزم است که تعديالتي در آن صورت گيرد .با توجه به اينكه در ماليات بر
ارزشافزوده از نوع مصرفي ،سرمايهگذاری مشمول نرخ صفر است از پايه مالياتي کسر
ميشود .همچنين صادرات کاالها و خدمات در خارج از کشور و واردات کاالها و خدمات
در داخل کشور مصرف ميشود؛ بنابراين ،صادرات از پايه مالياتي کسر و واردات به پايه
مالياتي افزوده ميشود و پايه بالقوه ماليات بر ارزشافزوده از نوع مصرفي مبتني بر اصل هدف
برابر است با (رابطه (.))2
()2

𝑡𝐺 𝐵𝑉𝐴𝑇−𝑃 = 𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐼𝑡 − (𝑋𝑡 − 𝑀𝑡 ) = 𝐶𝑡 +

برخي مشاغل و کاالها و خدمات در نظام ماليات بر ارزشافزوده مشمول معافيت يا
مشمول نرخ صفر ميشوند .بنابراين ،الزم است در محاسبه پايه ماليات بر ارزشافزوده به
روش توليدی و مصرفي تعديالتي براساس نوع معافيت (معافيت يا نرخ صفر) و آستانه مالياتي
صورت گيرد .پس از تعديالت مربوط به کاالهای مصرفي معاف از ماليات و فروش کاالها
و خدمات واسطهای مشمول ماليات استفاده شده در بخشهای معاف ،پايه ماليات بر
ارزشافزوده برابر است با (:)Mackenzie, G.A., 1991

()3

𝐸𝐵𝑉𝐴𝑇 == 𝐶𝑡 − 𝐶𝐸 + 𝐼𝑆𝑇,

که در آن  C Eارزش کاالهای نهايي مصرفي معاف از ماليات است IS T ,E .بيانگر مجموع
ارزش فروش کاالها و خدمات واسطهای مشمول ماليات است که در بخشهای معاف از
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ماليات استفاده شده است .پايه مالياتي بهدست آمده با استفاده از دو روش بيان شده ،حداکثر
توان اقتصاد برای پرداخت ماليات را نشان ميدهد و اصطالحا به آن پايه مالياتي قانوني گفته
ميشود .کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده در روش توليدی از تقسيم سهم درآمد ماليات
بر ارزش در توليد ناخالص داخلي بر نرخ استاندارد ماليات بر ارزشافزوده در زمان  tحاصل
ميشود .همچنين کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده در روش مصرفي از تقسيم سهم
درآمد ماليات بر ارزشافزوده در مصرف نهايي بر نرخ استاندارد ماليات بر ارزشافزوده در
زمان  tحاصل ميشود (.)Erbill, et al., 2001

 .2-2تبديل ساختاري و اثرات آن بر کارايي مالياتي
تبديل ساختاری با تايير ترکيب بخشهای مختلف اقتصادی و اندازه نسبي آنها در
ارزشافزوده ،تعريف ميشود .به بيان ديگر ،تبديل ساختاری در اقتصاد منجر به افزايش سهم
خدمات در مجموع ارزشافزوده اقتصاد ميشود ( .)Cevik, et al., 2019برخي محققين
تبديل ساختاری را با تايير در سهم اشتاال بخشهای مختلف اقتصاد تعريف کردهاند.
(رضايي .)1396 ،تبديل ساختاری ابعاد بسياری را دربر ميگيرد که ممكن است تاثيرات
متفاوتي بر کارايي مالياتي يک کشور داشته باشد .اگر تبديل ساختاری منجر به سطح باالتری
از درآمد سرانه و توسعه نهادی بيشتر شود ،اين امر ميتواند منجر به افزايش در درآمدهای
مالياتي شود.
در يک بعد گستردهتر ،تايير در ترکيب بخشهای اقتصادی به لحاظ نظری ،اغلب با
مفاهيمي همانند رشد و توسعه اقتصادی همراه است و از منظر کاربردی نيز تاييرات ساختاری
با موضوعاتي همچون تفاوتهای بهرهوری ،ساعات کاری ،ادوار تجاری ،نابرابری
دستمزدها و نظاير آن همراه بوده است .براساس حقايق آشكار شده ،تايير در ترکيب
بخشهای اقتصادی ،ميتواند تاييرات درآمد سرانه را به ميزان قابل توجهي توضيح دهد.
همچنين سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای فقير باالتر است .اين در حالي است که
برای کشورهای ثروتمند ،خدمات سهم باالتری را به خود اختصاص داده است .عالوه بر
اين ،اشتاال در بخش کشاورزی کشورهای فقير و بخش خدمات کشورهای ثروتمند بسيار
باالتر است .دستمزد پرداختي به نيروی کار در توليد ناخالص داخلي کشورهای ثروتمند نيز
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سهم بيشتری نسبت به کشورهای فقير دارد .اين حقايق نشاندهنده ارتباط دو طرفه رشد
اقتصادی و ترکيب بخشهای مختلف اقتصاد است (رضايي.)1396 ،
بنابراين ،تبديل ساختاری از کانال افزايش بهرهوری بينبخشي ،عالوه بر اثرگذاری بر
رشد اقتصادی و درآمد سرانه بر درآمدهای مالياتي و کارايي مالياتي نيز اثرگذار خواهد بود.
به بيان ديگر ،تبديل ساختاری ،توانايي اخذ ماليات ،ترکيب و نوع مالياتي که ميتوان در
اقتصاد وضع کرد را تحت تاثير خود قرار ميدهد (.)Besley, T., & Persson, T., 2013
در واقع تبديل ساختاری ،نمايندهای از تايير در ترکيب بخشهای اقتصاد در نظر گرفته
ميشود .به عنوان مثال ،در صورتي که اقتصاد زيرزميني و غيررسمي به دليل تحوالت شكل
گرفته در اقتصاد کاهش پيدا کند ،آنگاه انتظار بر اين است که پايههای مالياتي افزايش يابد
و منجر به افزايش درآمدهای مالياتي شود .همچنين در صورتي که بنگاههای بزرگ در
اقتصاد رشد کنند ،ابزاری برای تمكين مالياتي ميشود و گسترش بخش مالي ،فرآيندهای
حسابداری شفاف را تشويق ميکند که اين به نوبه خود فرآيند مالياتستاني را تسهيل ميکند
(.)Besley, T., & Persson, T., 2013
کارايي ماليات بر ارزشافزوده از نسبت ماليات بر ارزشافزوده محقق شده به ظرفيت
بالقوه ماليات بر ارزشافزوده حاصل ميشود .بنابراين ،با توجه به معافيتهای قانوني گسترده
در اجرای قانون ماليات بر ارزشافزوده به خصوص در بخش خدمات (خدمات آموزشي،
بهداشتي و درماني ،مالي و بانكي و )...انتظار بر اين است که با افزايش رشد توليد ،درآمد
ماليات بر ارزشافزوده محقق شده کمتر از ظرفيت بالقوه ماليات بر ارزشافزوده افزايش يابد
و اين امر باعث کاهش کارايي ماليات بر ارزشافزوده ميشود .همچنين به دليل معافيت
محصوالت توليدی در بخش کشاورزی انتظار بر اين است که افزايش سهم ارزشافزوده
بخش کشاورزی در کل ارزشافزوده ايجاد شده باعث کاهش کارايي ماليات بر
ارزش افزوده شود .عالوه بر اين ،هر چه بخش کشاورزی به واحدهای کوچکتری تقسيم
شده باشد ،ميزان مالياتي که ميتوان بر اين بخش وضع کرد نيز سختتر ميشود .به لحاظ
سياسي نيز وضع ماليات بر اين بخش چندان عملي نيست .هر چقدر اقتصاد مبتني بر
محصوالت کشاورزی باشد و فعاالن اين بخش بتوانند محصوالت خود را به صورت تهاتری
عرضه کنند و يا خود مصرف کنند -در چنين ساختار و اقتصادی -به دليل شفاف نبودن
فعاليتها و مبادالت ،امكان اخذ ماليات نيز سخت خواهد بود (.)Botlhole, T.D., 2010
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اگر يک اقتصاد مبتني بر کشاورزی ،بخش اعظمي از محصوالت خود را بتواند صادر
کند ،آنگاه ،انتظار بر اين است که به صورت غيرمستقيم -از طريق برخي کانالها-
درآمدهای مالياتي افزايش يابد .تعدادی از کشورهای آفريقايي و آمريكای التين اينگونه
شرايطي داشتهاند ( .)Karagoz, K., 2013بنابراين ،به نظر ميرسد تحوالت شكل گرفته
در ترکيب بخشهای مختلف اقتصاد از طريق کانالهای مختلفي بر نوع مالياتها و ساختار
حاکم برآن ،اثرگذار بوده است .همچنين ممكن است برخي از بخشهای اقتصادی به دليل
ماهيت خاص آنها امكان اخذ ماليات راحتتری داشته باشند و باعث افزايش درآمدهای
مالياتي شوند.

 .3-2پيشينه پژوهش
سويک و همكاران )2019( 1در پژوهشي به بررسي اثر تبديل ساختاری بر کارايي ماليات بر
ارزشافزوده در  134کشور توسعهيافته و در حال توسعه در دوره زماني ( )1970-2014با
استفاده از دادههای تابلويي پويا پرداختهاند .براساس يافتههای اين پژوهش Tسهم باالی
خدمات از کل ارزش افزوده ،باعث کاهش کارايي ماليات بر ارزشافزوده شده است .اين
اثر برای کشورهای توسعه يافته بيش از کشورهای درحال توسعه بوده است .استدالل
نويسندگان برای نتايج بهدست آمده اين است که اثر منفي ناشي از افزايش خدمات غيرقابل
مبادلهای و معافيتهای مالياتي خدمات آموزش عمومي و بهداشت عمومي است که باعث
محدود کردن پايه ماليات بر ارزشافزوده شدهاند .نتايج همچنين بيانگر اين است که باز بودن
تجارت و کارايي دولت و شكاف توليد اثر مثبت معنيداری بر کارايي وصول ماليات بر
ارزشافزوده داشتهاند.
ايدا )2017( 2در مقالهای با عنوان «سير تكاملي درآمد بالقوه ماليات بر ارزشافزوده و
کارايي در اقتصادهای پيشرفته» به برآورد درآمد بالقوه ماليات بر ارزشافزوده و کارايي
وصول مالياتي در دوره زماني  2000-2014در کشورهای اتحاديه اروپا و ژاپن پرداخته است.
نتايج بيانگر اين است که کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده با شكاف توليد همبستگي
دارد.

1. Cevik, et al.
2. Ueda, J.
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آديينكا و همكاران )2013( 1در مقالهای با عنوان «تايير ترکيب بخشهای اقتصاد در
اقتصاد نيجريه» برای سالهای  1996-2009به بررسي اثر تايير در ترکيب بخشهای اقتصاد
بر بهرهوری نيجريه پرداختهاند .نتايج حاصل بيانگر آن است که تاييرات ترکيب بخشهای
اقتصاد تقريبا يک پنجم از کل تاييرات بهرهوری نيروی کار نيجريه را در اين سالها توضيح
مي دهد .همچنين تعدادی از نيروی کار در بخش کشاورزی به سمت خرده فروشي و
عمدهفروشي در بخش صنعت و حملونقل ،ارتباطات و خدمات بازرگاني و عمومي در
بخش خدمات حرکت کرده است .محققين معتقدند که بهرهوری ضعيف بخش کشاورزی،
زيرساختهای ناکافي برای حمايت از بخشهايي با بهرهوری باال و فقدان مهارتهای الزم
در نيروی کار ،محدوديتهايي برای تاييرات ترکيب بخشهای اقتصاد بودهاند .براساس
ديگر نتايج اين تحقيق ،عوايد ناشي از تاييرات ترکيب بخشهای اقتصاد با توجه به سطح
بهرهوری سال  ،2009معادل افزايش  25درصدی ارزشافزوده بوده است.
جورگنسون )2011( 2در مقاله با عنوان «تايير ترکيب بخشهای اقتصادی در کشورهای
توسعهيافته :مجموعهای از حقايق مشاهده شده» به بررسي تايير ساختار شكل گرفته در
کشورهای پيشرفته ،آمريكا و ژاپن از سال  1980تا  2005به روش دادههای تابلويي پرداخته
است .نتايج بيانگر اين است که خدمات بخش غالب فعاليتهای اقتصادی اين کشورها بوده
است ،اما ناهمگوني قابل توجهي بين زيربخشهای مختلف خدمات وجود داشته است؛ به
طوری که خدمات شخصي ،مالي و تجاری رشد بهرهوری کمي داشتهاند ،اما سهم آنها از
توليد ناخالص داخلي و اشتاال افزايش يافته است .همچنين سهم خدمات غيربازاری از توليد
و اشتاال افزايش يافته است.
آيزنمن و جينجارک )2008( 3در مقالهای به بررسي عوامل موثر بر کارايي وصول ماليات
بر ارزشافزوده در بازه زماني  1970-1999در  44کشور با استفاده از روش دادههای تابلويي
پرداختهاند .نتايج حاصل از آن بيانگر اين است که يک انحراف معيار تايير در پايداری نظام
سياسي و سهولت در مشارکت سياسي ،کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده را به ترتيب
 3/1و 6/6درصد افزايش داده است .همچنين با افزايش يک انحراف معيار در نرخ شهرنشيني،

1. Adeyinka, et al.
2. Jorgenson, D.W. & Timmer, M.P.
3. Aizenman, J. & Jinjarak, Y.
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باز بودن تجارت و سهم بخش کشاورزی ،کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده به ترتيب
 -4/8 ،3/9 ،12/7درصد تايير کرده است.
مهاجری و همكاران ( )1399در پژوهشي به بررسي عوامل تعيينکننده نسبت ماليات بر
ارزشافزوده به توليد ناخالص داخلي با تاکيد بر حد آستانه ثبت نام با استفاده از روش

اقتصادسنجي  1 EGLSدر  48کشور منتخب در دوره زماني ( )2008-2017پرداختهاند .نتايج
حاصل از آن بيانگر اين است که حدآستانه ثبتنام ماليات بر ارزشافزوده باعث افزايش
درآمدهای ماليات بر ارزشافزوده شده است.
ايزدخواستي و عرب مازار ( )1396در مقالهای به تحليل عملكرد ،کارايي وصول و

چالشهای اجرايي قانون ماليات بر ارزشافزوده در دوره اجرای آزمايشي در ايران سالهای
1387-1395پرداختهاند .براساس يافتههای اين پژوهش ،نسبت ماليات بر ارزشافزوده به
توليد ناخالص داخلي از  0/06درصد در سال  1388به  1/2درصد در سال  1393افزايش يافته
است .همچنين اين محققين پايه بالقوه ماليات بر ارزشافزوده را با استفاده از روش مكنزی

2

( )1991و جدول داده -ستانده 404 ،هزار ميليارد تومان برآورد کردهاند .از ديگر يافتههای
اين تحقيق آن است که نرخ استاندارد ،معافيتها ،آستانه مالياتي ،شيوه اجرا و قوانين مالياتي
بر عملكرد و کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده اثرگذار بوده است.
رضايي ( )1396در مقالهای به بررسي رابطه بين تاييرات ساختاری اقتصاد و تاييرات
ساختار ماليات در کشورهای منتخب پرداخته است .براساس يافتههای اين پژوهش که برای
سالهای  1980-2013با روش آزمون عليت گرينجر 3صورت گرفته است ،عليت يک
طرفهای بين متايرهای تاييرات ترکيب بخشهای اقتصاد و تاييرات ترکيب درآمدهای
مالياتي وجود دارد و اين رابطه به صورت عكس برقرار نيست.
فطرس و رسولي ( )1395در مقالهای به بررسي اثر تاييرات ساختاری بر نابرابری در ايران
برای دوره زماني  1360-1393با استفاده از روش خود توضيحبرداری با وقفههای گسترده
) 4 (ARDLپرداختهاند .براساس يافتههای اين پژوهش ،تايير ترکيب بخشهای اقتصاد اثری
مثبت و معنيدار بر توزيع درآمد داشته است.
(

1. Exponentia Generalized least squares method
2. Mackenzie, G.A.
3. Granger causality
4. Autoregressive distributed lag
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آهنگری و خرمزاده ( )1391در مطالعهای به بررسي اثر تاييرات ساختار اقتصادی بر توليد
ناخالص داخلي ايران با تاکيد بر توليد ،صادرات و بهرهوری نيروی کار برای سالهای
 1347-1387با روش اقتصاد سنجي خود توضيحبرداری با وقفههای گسترده )(ARDL

پرداختهاند .نتايج حاصل از آن بيانگر اين است که افزايش نسبت بهرهوری بخش صنعت و
معدن به بخش کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبتي بر رشد اقتصادی کشور داشته
است.
در جمعبندی کلي ميتوان بيان کرد ک ه براساس پژوهش سويک و همكاران ()2019
تبديل ساختاری باعث کاهش کارايي ماليات بر ارزش افزوده شده است .در پژوهش ايدا
( ،) 2017بين کارايي وصول ماليات بر ارزش افزوده با شكاف توليد همبستگي وجود دارد.
در مطالعه آيزنمن و جينجارک ( ) 2008پايداری نظام سياسي ،سهولت در مشارکت
سياسي ،شهرنشيني و باز بودن تجارت اثر مثبتي بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده
داشته اند .در مطالعه جورگنسون ( ) 2011خدمات شخصي ،مالي و تجاری رشد بهرهوری
کمي داشتهاند ،اما سهم آنها از توليد ناخالص داخلي و اشتاال افزايش يافته است.
بنابراين ،نتيجه زيرساخت های ناکافي برای حمايت از بخشهايي با بهرهوری باال و فقدان
مهارت های الزم در نيروی کار ،محدوديت هايي برای تاييرات ترکيب بخشهای اقتصادی
ايجاد ميکند.

 .4-2حقايق آشکار شده
پس از تصويب اليحه ماليات بر ارزش افزوده در ايران در مهرماه  ،1387نرخ استاندارد
اوليه ماليات ماليات بر ارزش افزوده در سال اول اجرای آزمايشي  3درصد مقرر شده است
و براساس تبصره  2ماده ( ) 117قانون برنامه پنجم توسعه ايران ،مقرر شد تا نرخ استاندارد
ماليات بر ارزش افزوده از سال اول برنامه ،ساالنه يک درصد افزايش يابد؛ به گونهای که
در پاي ان برنامه پنجم توسعه در سال  1393به  8درصد برسد .در سال  1394و  1395نيز بر
مبنای بند «ب» تبصره  6قانون بودجه ساليانه ،مدت اجرای اليحه ماليات بر ارزشافزوده
تمديد شد و نرخ آن به  9درصد رسيده و نرخ  9درصد برای سالهای  1396تا  1400نيز
تمديد شده است.
شاخصهای مالياتي مرتبط با ماليات بر ارزشافزوده براساس آمارهای گزارش شده
سازمان مالياتي کل کشور در جدول ( )1گزارش شده است و سهم ماليات بر ارزشافزوده
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از کل درآمدهای مالياتي از يک درصد در سال  1387به  35درصد در سال  1398افزايش
يافته است .همچنين سهم ماليات بر ارزشافزوده از ماليات بر کاالها و خدمات از  15درصد
در سال اول اجرای آن به  95درصد در سال  1398افزايش يافته است.
جدول  .1شاخصهاي مالياتي مرتبط با ماليات بر ارزشافزوده در دوره 1387-1398
نسبت ماليات بر

نسبت ماليات بر

نسبت ماليات بر

ارزشافزوده به کل

ارزشافزوده به ماليات

درآمدهاي مالياتي

بر کاالها و خدمات

ارزشافزوده به

(درصد)

(درصد)

GDP
(درصد)

افزوده

1387

1

15

0/006

3

1388

5/3

56/7

0/039

3

1389

7/3

55/2

0/041

3

1390

9

54/4

0/051

4

1391

13

76/7

0/076

5

1392

20

75/9

1/1

6

1393

23/5

76/9

1/2

8

1394

25

80

1/7

9

1395

22

66

1/6

9

1396

23

67/3

1/7

9

1397

21

65

-

9

1398

35

95

-

9

سال

نرخ استاندارد
ماليات بر ارزش

منبع :گزارشهای عملکرد مالي دولت -معاونت نظارت مالي و خزانهداری کل کشور

در نمودار ( ،)1ميانگين نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به کل ارزشافزوده در استانها
در دوره زماني  1387-1395نشان داده شده است .ميانگين نسبت ارزشافزوده بخش خدمات
به کل ارزشافزوده در استانها در دوره مورد بررسي برابر  57درصد بوده است .بيشترين نسبت
ارزشافزوده بخش خدمات به کل ارزشافزوده مربوط به استان تهران با  79درصد بوده است
و کمترين آن مربوط به استان کهگيلويه و بوراحمد با  14درصد بوده است.
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نمودار  .1ميانگين نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به کل ارزشافزوده در استانها در دوره زماني
1387-1395
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منبع :یافتههای پژوهش براساس دادههای مرکز آمار ایران

 .3مدل دادههاي تابلويي پويا
در مدل دادههای تا بلويي پويا ،متاير توضيحي باوقفه به عنوان يک متاير توضيحي در مدل
وارد ميشود و برآوردهای حداقل مربعات معمولي ( )OLSسازگار نيست .نقطه آغاز اين
بحث ،چگونگي وجود تورش در روش اثرات ثابت در مدل دادههای تابلويي پويا است .در
1

نتيجه بايد از روشهای گشتاور عمومي تعميميافته ( )GMMارائه شده توسط آرالنو و باند
( )1991و تعميم آن توسط آرالنو و بوور )1995( 2استفاده کرد .روشهای گشتاور عمومي
تعميميافته هنگامي بهکار ميرود که تعداد متايرهای برش مقطعي ( )Nبيشتر از دوره زماني
( )Tباشد .به طور کلي ،اين روش نسبت به روشهای ديگر دارای مزيتهای مهمي است.
بر اين اساس ،مدل خطي پويای ارائه شده در رابطه ( )4شامل برداری از متايرهای توضيحي
 Xtو متاير درونزای با وقفه  yt−1است.
()4

yit = ρyI,t−1 + βXit + αi + εit |ρ| < 1
i = 1,2, … , N t = 1, … . , T

1. Arellano, M. & Bond, S.
2. Arellano, M. & Bover, O.
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که در آن i ،شاخص تعداد واحدهای انفرادی (استانها) t ،شاخص دوره زماني و  ρضريب

متاير درونزای با وقفه αi ،اثرات ثابت مخصوص واحدهای انفرادی (استانها) و  εitجزء

خطای مدل است β .بردار ضريب متايرهای مستقل و  Xitبردار متايرهای توضيحي به غير از
وقفه متاير توضيحي است .تخمينزن  GMMارائه شده توسط آرالنو و باند ( )1991براساس
تبديل ديفرانسيل مرتبه اول رابطه ( )4و در نتيجه حذف اثرات ويژه هر مقطع رابطه ()5
حاصل ميشود.
()5

yit − yit−1 = ρ(yit−1 − yit−2 ) + β(Xit − Xit−1 ) + (εit
) − εit−1

در رابطه ( )5با استفاده از عمل تفاضلگيری ،تاثير ويژه هر منطقه (استان) حذف شده

است ،اما  ∆yit−1با جزء خطال مدل )  (∆εitهمبستگي پيدا کرده و باعث تورش در نتايج
تخمين الگوی برآوردی ميشود .بنابراين ∆yit−2 ،که انتظار ميرود با  ∆yit−1همبستگي
داشته باشد ،اما با جزء خطای مدل )  (∆εitدر دوره  t = 3,4,…,Tهمبستگي نداشته باشد،
ميتواند به عنوان متاير ابزاری در تخمين رابطه ( )5با اين فرض که  εitدارای خودهمبستگي
سريالي نباشد ،مورد استفاده قرار گيرد .در نظر گرفتن دو وقفه يا بيشتر از متاير وابسته در

رابطه ( )5شرايط گشتاوری ارائه شده در رابطه ( )6را به وجود ميآورد.
()6

E[yit−s ∆εit ] = 0 t = 3, … , T , s ≥ 2

يكي ديگر از موارد ايجاد تورش در برآورد رابطه ( )5از درونزايي احتمالي بين
متايرهای توضيحي مدل و در نتيجه همبستگي با جزء خطا ناشي ميشود .در متايرهای
برونزای قوی ،تمام مقادير گذشته و آينده متايرهای توضيحي با جزء خطا همبستگي ندارند.
شرايط گشتاوری به صورت رابطه ( )7است.
()7

E[Xit−s εit ] = 0 t = 3, … , T, ∀s

فرض برون زايي قوی در صورت وجود عليت معكوس (به عنوان مثال ،زماني که

 E[Xit−s εit ] ≠ 0برای تمام  ) t < sمقيد و فاقد اع تبار خواهد بود .برای مجموعهای
از متايرهای برون زای ضعيف يا متايرهای توضيحي از پيش تعيين شده ،مقادير جاری و
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با وقفه  Xitمي تواند ابزارهای مناسبي باشد و شرايط گشتاوری مطابق رابطه ( )8برقرار
شود.
()8

E[Xit−s εit ] = 0 t = 3, … , T, s ≥ 2

محدوديتهای متعام د بودن ارائه شده در رابطههای ( )6تا ( ،)8اساس تخمين يک
مرحلهای روش  GMMرا تشكيل مي دهد که تحت فروض استقالل و واريانس همساني
اجزای باقيمانده ،تخمين های سازگاری را ارائه ميدهد .در روشهای گشتاور عمومي
تعميميافته ،اجزای باقيمانده تخمينزده شده به منظور ايجاد يک ماتريس واريانس-
کوواريانس سازگار از شرايط گشتاوری بهکار گرفته مي شود .در نتيجه ،ممكن است به
دليل همبستگي آنها با مقادير باقيمانده باعث ايجاد تورش در مقادير خطاهای انحراف
استاندارد و در نتيجه آماره  tشود .اين امر مي تواند منجر به استنتاجات آماری غيرقابل
اعتماد به ويژه در نمونه های به نسبت کوچک شود ( Arellano, M. & Bond, S.,
 .)1991 and Blundell, R. & Bond, S., 1998بنابراين ،در روش گشتاورهای تعميم
يافته ) (GMMبرای رفع همبستگي متاير وابسته با وقفه و جمله خطا ،وقفه متايرها به عنوان
ابزار در تخمينزن  GMMدو مرحلهای بهکار ميروند .بر اين اساس ،در مرحله اول ،فرض
مي شود که اجزای خطا در طول زمان و برای تمامي مناطق دارای همساني واريانس هستند.
در مرحله دوم ،باقيمانده های حاصل شده از مرحله اول برای به دست آوردن تخمين
سازگار از ماتريس واريانس -کوواريانس بدون در نظر گرفتن فروض مستقل بودن و
همساني واريانس استفاده مي شود .بنابراين ،تخمينزننده دو مرحلهای به طور مجانبي نسبت
به تخمينزننده يک مرحلهای بسيار کارا است .سازگاری تخمين زننده  GMMبه معتبر
بودن ابزارهای به کار رفته بستگي دارد.
* آزمون سارگان :1اعتبار ابزارهای بهکار رفته در تخمين زننده  GMMبهوسيله آزمون
سارگان سنجيده ميشود .در اين آزمون ،فرضيه صفر بيانگر عدم همبستگي ابزارها با اجزای
اخالل است .به عبارت ديگر ،مبتني بر اعتبار شرايط گشتاوری براساس توزيع مجانبي کای
دو است.

1. Sargan Test
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* آزمون عدم همبستگي اجزای خطا :فرضيه اساسي عدم همبستگي سريالي اجزای خطا نيز
با استفاده از آزمون اين فرضيه که مقادير تفاضلي اجزای باقيمانده ) 𝑡𝑖𝜀∆( دارای
خودهمبستگي مرتبه دوم نيستند ،مورد بررسي قرار ميگيرد .فرضيه صفر بيانگر عدم وجود
خودهمبستگي اجزای خطا است .رد فرضيه صفر نشاندهنده خودهمبستگي سريالي اجزای
خطا و ناسازگاری نتايج تخمينزن  GMMخواهد بود.

 .4تصريح الگوي اقتصادسنجي
در اين پژوهش به بررسي تاثير تبديل ساختاری بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده در
 30استان در دوره زماني  1387-1395با استفاده از الگوی دادههای تابلويي پويا پرداخته
ميشود.
 .1-4کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده
کارايي وصول ماليات بر ارزش افزوده به روش توليدی از تقسيم سهم درآمد ماليات بر
ارزشافزوده در توليد ناخالص داخلي بر نرخ استاندارد ماليات بر ارزشافزوده در زمان t
-که شكل رياضي آن در رابطه ( )9نشان داده شده است -حاصل ميشود ( Ebrill, et al.,

:)2001

()9

𝑡𝑇𝐴𝑉
𝑡𝑃𝐷𝐺 × 𝑡𝑅𝑆

= 𝑃𝑇𝐴𝑉𝑃

که در آن  PVATPکارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده به روش توليدی است و به صورت
درصد بيان ميشود VAT ،درآمد ماليات بر ارزشافزوده محقق شده به عنوان عملكرد نظام
ماليات بر ارزش افزوده GDPi،توليد ناخالص داخلي به عنوان پايه بالقوه ماليات بر
ارزشافزوده و SRtنرخ استاندارد ماليات بر ارزشافزوده در زمان  tاست .هرچه اين نسبت
پايينتر باشد ،نشاندهنده کاهش درآمد ماليات بر ارزشافزوده به صورت معافيتها ،کاهش
نرخها يا اجرای ناقص آن در عمل است .اين نسبت بيانگر درصد افزايش در سهم درآمد
ماليات بر ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي در نتيجه يک درصد افزايش در نرخ
استاندارد ماليات بر ارزشافزوده است.
کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده به عنوان يک ابزار برای ارزيابي ماليات بر
ارزشافزوده مورد استفاده قرار ميگيرد ،اما اين شاخص دارای محدوديتهايي است .به
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عنوان مثال ،لحاظ نشدن فعاليتهای غيررسمي در محاسبه توليد ناخالص داخلي و يا
اشتباهات ناشي از اندازهگيری توليد ناخالص داخلي باعث ايجاد تورش ميشود .بنابراين ،به
دست آوردن نسبت کارايي کامل به شيوه توليدی از طريق اعمال يک نرخ يكنواخت،
گمراهکننده است.

 .2-4کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده به روش مصرف
کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده به روش مصرف ،روش ديگری است که عملكرد
ماليات بر ارزشافزوده را به صورت واقعيتر نشان ميدهد .استفاده از ماليات بر ارزشافزوده
از نوع مصرف است که در آن کاالهای غير مصرفي مانند سرمايهگذاری از پايه ماليات
حذف ميشود .برای اين منظور ،شاخص ديگری با عنوان کارايي وصول ماليات بر
ارزشافزوده به روش مصرف استفاده ميشود که از تقسيم سهم درآمد ماليات بر
ارزشافزوده در مصرف بر نرخ استاندارد ماليات بر ارزشافزوده در زمان  tمحاسبه ميشود
(رابطه (.))10
()10

𝑡𝑇𝐴𝑉
𝑡𝐶𝐹 × 𝑡𝑅𝑆

= 𝑃𝑇𝐴𝑉𝑃

که در آن  FCمخارج مصرفي نهايي مشمول ماليات بر ارزشافزوده به عنوان پايه بالقوه
ماليات بر ارزشافزوده در زمان  tاست .با توجه به اينكه توليد ناخالص داخلي از کل مصرف
(مصرف بخش خصوصي و هزينههای دولت) بزرگتر است ،شاخص کارايي وصول ماليات
بر ارزشافزوده به روش مصرف همواره از شاخص کارايي وصول مالياتي به روش توليد،
بيشتر است .چنانچه اين نسبت برابر  100حاصل شود ،ميتوان بيان کرد که يک نرخ ماليات
يكنواخت بر کل مصرف وضع شده است .شاخص غير از  100به معني انحراف از اجرای
يک نرخ واحد روی کل مصرف خصوصي است .اعمال نرخ صفر روی برخي کاالها (از
قبيل کاالهای صادراتي) ،کارايي وصول ماليات را به کمتر از صددرصد کاهش ميدهد.
عالوه بر اين ،لحاظ کردن کاالهای سرمايهای در پايه مالياتي و يا شكست زنجيرهای ماليات
بر ارزشافزوده که ممكن است باعث ماليات مضاعف بر کاالهای واسطهای و نهايي شود،
کارايي وصول ماليات را به بيش از صددرصد افزايش ميدهد.
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محاسبه پايه قانوني با تعديالتي در پايه بالقوه ماليات بر ارزشافزوده و براساس جدول
داده ستانده در يک سال امكان پذير است .با توجه به اينكه آخرين جدول داده -ستانده که
محاسبه شده است مربوط به سال  1390و به صورت کشوری است؛ بنابرين ،امكان برآورده
پايه قانوني ماليات بر ارزشافزوده دوره  1387تا  1395و به صورت استاني امكانپذير نيست.
در نتيجه در اين مطالعه کارايي ماليات بر ارزشافزوده در دوره  1387تا  1395با استفاده از
روش توليدی و پايه بالقوه ماليات بر ارزشافزوده در دوره مورد اشاره محاسبه شده است.
سپس از دادههای سری زماني محاسبه شده به عنوان دادههای متاير وابسته در الگوی
اقتصادسنجي دادههای تابلويي استفاده شده و برآورد الگو صورت گرفته است و عوامل موثر
بر کارايي ماليات بر ارزشافزوده استاني در دوره مدنظر بررسي شدهاند.

 .3-4تبديل ساختاري
تبديل ساختاری ،يكي از عوامل مهم اثرگذار بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده
تبديل ساختاری است که با تايير ترکيب بخش های مختلف اقتصادی و اندازه نسبي آنها
در کل ارزش افزوده ،تعريف مي شود .در برخي مطالعات از نسبت ارزشافزوده بخش
خدمات به ارزش افزوده کل و در برخي ديگر از نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به
ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان شاخص تبديل ساختاری استفاده کردهاند ( Cevik, et

 . )al., 2019تبديل ساختاری از کانالهای مختلفي مي تواند بر رشد اقتصادی و درآمدهای
مالياتي اثرگذار باشد .به بيان ديگر ،تبديل ساختاری ،توانايي اخذ ماليات ،ترکيب و نوع
مالياتي که مي توان در اقتصاد وضع کرد را تحت تاثير خود قرار ميدهد ( & Besley, T.

 .) Persson, T., 2013بنابراين ،سوال اساسي اين است که تايير در ترکيب بخشهای
اقتصاد چگونه مي تواند کارايي نظام مالياتي را افزا يش دهد؟ اگر تبديل ساختاری منجر به
سطح باالتری از درآمد سرانه و توسعه نهادی بيشتر شود ،اين امر ميتواند منجر به افزايش
درآمدهای مالياتي شود .بخش خدمات طيف گستردهای از انواع کسب وکارهای کوچک
و بزرگ را شامل مي شود .از حيث درآمدهای مالياتي ،اين بخش از اقتصاد بيشتر متفاوت
با بخش های ديگر به ويژه بخش صنعت است .برخي از زيربخشهای خدمات به راحتي
قابليت وضع ماليات با يک ابزار فراگير را ندارند .به همين دليل ،مقام مالياتي با استفاده از
ابزارهايي مانند ماليات بر فروش و ماليات بر ارزش افزوده ،ماليات اين بخش را دريافت
ميکنند (.)Gupta, A., 2007
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يكي از مهمترين عواملي که دريافت ماليات از بخش خدمات را مشكل ميکند ،اقتصاد
غيررسمي و يا زيرزميني است؛ به طوری که هر چقدر سهم بخش خدمات و صنعت در
اقتصاد بيشتر شود و از طرفي اقتصاد زيرزميني نيز بزرگتر شود ،نبايد انتظار افزايش

درآمدهای مالياتي را داشت ( .)Botlhole, T.D., 2010همچنين اين بخش همچون بخش-
های کشاورزی و صنعت ،ممكن است شامل موديان به نسبت کوچک فراوان باشد که همين
موضوع ،مشكالت زيادی را در فرآيند مالياتستاني ايجاد ميکند .امكان اخذ ماليات از
بخش صنعت -برخالف بخش کشاورزی -به دليل وجود واحدهای اقتصادی بزرگ و
متوسط ،آسانتر است .در واقع با استفاده از استانداردهای موجود حسابداری و حسابرسي و
بررسي شواهد و آمار و ارقام ميتوان ميزان ماليات را مشخص کرد (رضايي.)1396 ،
زير بخشهای صنعت ،مانند معادن نيز منبع قابل توجهي را برای دولتها فراهم ميکند.
اين موضوع بهويژه برای کشورهای در حال توسعه ،مشهودتر است .البته بسياری از کشورهای
در حال توسعه نيز وجود دارند که دچار نفرين منابع هستند؛ يعني با وجود داشتن منابعي
سرشار به دليل ضعفهای نهادی و حاکميتي ،عملكرد ضعيفي در فرآيند رشد و توسعه و
ايجاد ظرفيتهای مالياتي داشتهاند .در اين کشورها چون از منابع طبيعي خود درآمدی راحت
کسب ميکنند ،انگيزه کمتری برای بهبود فرآيندهای اخذ ماليات انجام نميدهند .با اين
وجود اثر بخشي معادن بر درآمدهای مالياتي چندان روشن نيست (.)Botlhole, T.D., 2010
در صورتي که بنگاههای بزرگ صنعتي در اقتصاد رشد کنند ،ابزاری برای تمكين مالياتي
ميشود و گسترش بخش مالي ،فرآيندهای حسابداری شفاف را تشويق ميکند که اين بهنوبه
خود فرآيند مالياتستاني را تسهيل  .)Besley, T. & Persson, T., 2013همچنين ممكن
است برخي از بخشهای اقتصادی به دليل ماهيت خاص آنها امكان اخذ ماليات راحتتری
داشته باشند و باعث افزايش درآمدهای مالياتي شوند.

 .4-4ارزشافزوده بخش کشاورزي
به دليل لحاظ نشدن بخش زيادی از توليدات بخش کشاورزی در توليد ناخالص داخلي به
تبع نميتوان انتظار سهم بااليي هم در مالياتها به صورت مستقيم از اين بخش داشت.
همچنين هرچه بخش کشاورزی به واحدهای کوچکتری تقسيم شده باشد ،ميزان مالياتي
که ميتوان بر اين بخش وضع کرد سختتر ميشود .عالوه بر اين ،به لحاظ سياسي وضع
ماليات بر اين بخش چندان عملي نيست.
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حقايق آشكار شده بيانگر باالتر بودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای در
حال توسعه و باالتر بودن سهم خدمات در کشورهای ثروتمند است .همچنين اشتاال در
بخش کشاورزی کشورهای فقير و در بخش خدمات کشورهای ثروتمند باالتر است .اين
حقايق نشاندهنده ارتباط دو طرفه ترکيب بخشهای مختلف اقتصادی و رشد اقتصادی است
(رضايي .)1396 ،رشد اقتصادی باالتر نيز ميتواند منجر به افزايش درآمدهای مالياتي شود.
عالوه بر اين ،هر چه اقتصاد مبتني بر محصوالت کشاورزی باشد و فعاالن اين بخش بتوانند
محصوالت خود را به صورت تهاتری عرضه و يا خود مصرف کنند در چنين ساختار و
اقتصادی به دليل شفاف نبودن فعاليتها و مبادالت ،امكان اخذ ماليات نيز سخت خواهد بود
( .)Botlhole, T.D., 2010اگر يک اقتصاد مبتني بر کشاورزی ،بخش اعظمي از محصوالت
خود را بتواند صادر کند ،آنگاه ،انتظار بر اين است که به صورت غيرمستقيم از طريق برخي
کانالها ،درآمدهای مالياتي افزايش يابد .تعدادی از کشورهای آفريقايي و آمريكای التين
اينگونه شرايطي داشتهاند (.)Karagoz, K., 2013

 .5-4نرخ شهرنشيني
افزايش نرخ شهرنشيني در اقتصاد و افزايش ارائه خدمات و کاالهای عمومي توسط دولت
برای شهروندان ،سبب خواهد شد تا تمكين مالياتي برای جامعه شهری در قبال خدماتي که
دريافت ميکنند ،منطقيتر و قابل درکتر باشد و بر ميزان اخذ ماليات تاثيرگذار خواهد بود
(.)Gupta, A., 2007

 .6-4کارايي دولت
کارايي و پاسخگويي دولت يكي از مولفههای حكمراني خوب است .در برخي مطالعات
ارتباط مثبتي بين کارايي دولت و کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده به دست آوردهاند
( .)Aizenman, J., & Jinjarak, Y., 2008, & Cevik, et al., 2019در برخي مطالعات
رابطه مثبت بين مخارج دولت و مالياتها حاصل شده است ( Bikas, E. & Andruskaite,
 E., 2013و عليزاده و مطلبي .)1396 ،در اين پژوهش اثر نسبت مخارج عمراني به کل
مخارج دولت بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده استفاده شده است.
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 .7-4نابرابري توزيع درآمد
در صورتي که سطح نابرابری در جامعه باال باشد و دولت نيز قصد بازتوزيع درآمد را داشته
باشد به دليل اينكه طرح مالياتهای تصاعدی در مالياتهای غيرمستقيم (همچون ماليات بر
ارزش افزوده) غيرعملي است ،مالياتهای مستقيم (همچون ماليات بر درآمد) اجازه بازتوزيع
بيشتری را ميدهد؛ بنابراين ،افزايش نابرابری با افزايش مالياتهای مستقيم همراه است
(مهرآرا و اصفهاني .) 1394 ،در نتيجه ،اثر ضريب جيني نيز بر کارايي وصول ماليات بر
ارزشافزوده بررسي ميشود.

 .8-4رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي
براساس مباني نظری انتظار بر اين است با افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه درآمدهای

مالياتي نيز افزايش يابد و منجر به بهبود عملكرد مالياتي شود .بيكس و آندروسكيت)2013( 1
نيز رابطه مثبتي بين توليد ناخالص داخلي سرانه و عملكرد نظام مالياتي به دست آوردهاند.

همچنين در مطالعه مهاجری و همكاران ( ،)1399نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بر نسبت
ماليات بر ارزش افزوده به توليد ناخالص داخلي اثر مثبتي داشته است .کارايي ماليات بر
ارزشافزوده از نسبت ماليات بر ارزش افزوده محقق شده به ظرفيت بالقوه ماليات بر
ارزشافزوده حاصل ميشود .بنابراين ،با توجه به معافيتهای قانوني گسترده در اجرای قانون
ماليات بر ارزشافزوده ،انتظار بر اين است که با افزايش رشد توليد ،درآمد ماليات بر
ارزشافزوده محقق شده کمتر از ظرفيت بالقوه ماليات بر ارزشافزوده افزايش يابد و اين امر
باعث کاهش کارايي ماليات بر ارزشافزوده ميشود.
براساس مباني نظری و با تعميم الگوی سويک و همكاران ( ،)2019الگوی اقتصادسنجي
به صورت رابطه ( )11تصريح شده است.
()11

Taxeffcit = 𝛼 + 𝛽0 Taxeffcit−1 + 𝛽1 STR1it + 𝛽2 Agriit
+ 𝛽3 Giniit + 𝛽4 Urbanit + 𝛽5 𝐷𝑒𝑣it
+ 𝛽6 𝐺dpit + 𝛽6 Agriit-1 + 𝜀it

1. Bikas, E. & Andruskaite, E.
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که در آن Taxeffcit ،کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده به روش مصرفSTR1it ،

نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به کل ارزش افزوده Agriit ،سهم ارزشافزوده بخش
کشاورزی از کل ارزش افزوده Giniit ،ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابری توزيع
درآمد Urban it ،نرخ شهرنشيني Devit،سهم مخارج عمراني در کل مخارج دولت
 Gdpitرشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي در استا  iام در زمان  tو  ε itجمله اخالل
است .در يک سناريوی ديگر ،اثر نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به بخش صنعت به
عنوان شاخص تبديل ساختاری استفاده ميشود (رابطه (.))12
()12

Taxeffcit = 𝛼 + 𝛽0 Taxeffcit−1 + 𝛽1 STR2it + 𝛽2 Agriit
+ 𝛽3 Giniit + 𝛽4 Urbanit + 𝛽5 𝐷𝑒𝑣it
+ 𝛽6 Gdpit + 𝛽6 Agriit-1 + 𝜂it

که در آن STR2it ،نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به صنعت در استان ام در زمان  tو

 itجمله اخالل است است .دادههای ماليات بر ارزشافزوده استانها از دادههای گزارش
شده سازمان مالياتي اخذ شده است .دادههای ارزشافزوده بخش خدمات ،بخش صنعت،

بخش کشاورزی ،توليد ناخالص داخلي ،جمعيت ،نرخ شهرنشيني ،ضريب جيني ،مخارج
عمراني و کل مخارج دولت به صورت استاني از دادههای گزارش شده مرکز آمار اخذ شده
است.
معادالتي که در تخمين آنها از اثرات غيرقابل مشاهده خاص هر مقطع و وجود وقفه
وابسته در متايرهای توضيحي مشكل اساسي است از تخمينزن گشتاور تعميميافته که مبتني
بر الگوهای پويای دادههای تابلويي است ،استفاده ميشود ( Barro, R.J. & Lee, J.W.,
 .)1996روش  GMMنسبت به روشهای ديگر دارای مزيتهای مهمي است؛ اول اينكه
مشكل درونزا بودن متايرهای توضيحي وجود ندارد و تمام متايرهای رگرسيون که
همبستگي با جزء اخالل ندارند ،ميتوانند به طور بالقوه متاير ابزاری باشند .دوم ،استفاده از
متايرهای وابسته وقفهدار موجب از بين رفتن همخطي در الگو ميشود .سوم ،کاربرد اين
روش موجب حذف بسياری از متايرها همانند فرهنگ ،قوميت ،مذهب و اقليم ميشود
( .)Baltagi, B. 2008سازگاری تخمين زننده  GMMبه معتبر بودن آزمون سارگان و
آزمونهای خودهمبستگي سريالي ) AR(1و ) AR(2بستگي دارد .رد فرضيه صفر در
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آزمون اول و عدم رد فرضيه صفر در آزمون دوم شواهدی را دال بر فرض نبود همبستگي
سريالي و معتبر بودن ابزارها فراهم ميکند .فرضيه صفر در آزمون سارگان نيز بيانگر معتبر
بودن متايرهای ابزاری در مدل برآوردی است.
در جدول ( )2ميانگين متايرهای استاني مورداستفاده در دوره مورد بررسي گزارش شده
است .ميانگين نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به کل ارزشافزوده در استانها در دوره
مورد بررسي  57درصد ،ميانگين نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به ارزشافزوده بخش
صنعت برابر  2/45و ميانگين نسبت ارزشافزوده بخش کشاورزی به کل ارزشافزوده برابر
 40درصد بوده است .همچنين ميانگين نرخ شهرنشيني برابر  65درصد ،ميانگين ضريب جيني
برابر  0/33و ميانگين کارايي ماليات بر ارزشافزوده به روش توليد برابر  38درصد بوده است.
جدول  .2ميانگين متغيرهاي استاني مورد استفاده در دوره زماني 1387-1395
کشاورزی به کل ارزشافزوده
چهارمحال و
بختیاری

نسبت ارزشافزوده

0/14

0/06

0/65

3/24

0/57

0/46

0/32

0/12

سرانه

تهران

0/01

0/17

0/79

3/90

0/92

0/37

0/37

1/01

رشد تولید ناخالص داخلي

بوشهر

0/02

0/30

0/17

0/22

0/68

0/70

0/32

0/81

غربي

به کل ارزشافزوده

ایالم

0/04

0/09

0/27

0/41

0/63

0/49

0/32

0/14

آذربایجان

نسبت ارزشافزوده خدمات

اصفهان

0/04

0/23

0/59

1/68

0/85

0/41

0/35

0/61

شرقي

به صنعت

نسبت ارزشافزوده خدمات

نرخ شهرنشیني

اردبیل

0/16

0/07

0/65

3/53

0/62

0/45

0/32

0/12

آذربایجان

مخارج دولت

نسبت مخارج عمراني به کل

ضریب جیني

0/11

0/09

0/69

3/65

0/62

0/45

0/32

0/12

استانها

ارزشافزوده به روش تولید

0/07

0/17

0/56

1/57

0/68

0/45

0/34

0/30

میانگین کل

میانگین کارایي مالیات بر

0/09

0/62

0/57

2/46

0/65

0/47

0/33

0/35
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ادامه جدول 2

0/11

0/05

0/62

2/5

0/51

0/52

0/35

0/14

خوزستان

0/03

0/70

0/18

0/23

0/70

0/64

0/34

0/60

زنجان

0/13

0/09

0/54

1/60

0/62

0/44

0/31

0/38

سمنان

0/10

0/11

0/55

1/57

0/77

0/37

0/33

0/45

0/12

0/14

0/71

4/00

0/49

0/56

0/39

0/18

0/10
0/09
0/05
0/11
0/14
0/07

0/18
0/09
0/09
0/10
0/16
0/08

0/57
0/47
0/67
0/74
0/47
0/69

1/76
1/09
2/34
5/10
1/25
3/29

0/66
0/72
0/95
0/65
0/58
0/69

0/42
0/46
0/49
0/49
0/45
0/45

0/35
0/30
0/33
0/31
0/35
0/33

0/20
0/68
0/26
0/12
0/49
0/14

0/03

0/10

0/14

0/17

0/51

0/57

0/32

0/13

0/15
0/09
0/12
0/15
0/07
0/07
0/14
0/05

0/09
0/12
0/09
0/14
0/08
0/11
0/08
0/14

0/69
0/70
0/78
0/66
0/49
0/60
0/69
0/57

4/45
3/36
4/32
3/69
1/13
1/88
4/04
1/49

0/51
0/58
0/61
0/55
0/73
0/50
0/59
0/82

0/41
0/36
0/50
0/35
0/46
0/53
0/43
0/41

0/39
0/34
0/32
0/31
0/34
0/34
0/34
0/30

0/12
0/26
0/13
0/19
1/41
1/16
0/15
0/66

نسبت ارزشافزوده کشاورزی
به کل ارزشافزوده
0/07

0/33

0/70

3/19

0/71

0/45

0/35

0/26

خراسان
جنوبي
خراسان
رضوی
خراسان
شمالي

سیستان و
بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و
بویر احمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

رشد تولید ناخالص داخلي
سرانه

نسبت ارزشافزوده خدمات به
کل ارزشافزوده

نسبت ارزشافزوده خدمات به
صنعت

نرخ شهرنشیني

نسبت مخارج عمراني به کل
مخارج دولت

ضریب جیني

میانگین کارایي مالیات بر
ارزشافزوده به روش تولید

0/16

0/08

0/67

2/94

0/55

0/52

0/30

0/17

منبع :یافتههای پژوهش براساس دادههای مرکز آمار ایران
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 .5برآورد الگو و تحليل نتايج
يكي از آزمونهای مهمي که بايد قبل از برآورد الگو انجام شود تا از برآورد رگرسيون
کاذب جلوگيری شود ،آز مون پايايي متايرها است .نتايج آزمون ريشه واحد لوين لين چو

( 1)LLCدر جدول ( )3گزارش شده است و بيانگر اين است که همه متايرها در سطح مانا
هستند.
جدول  .3نتايج آزمون مانايي متغيرها
نام متغیر

نماد متغیر

آزمون ریشه واحد لوین ،لین چو

نتیجه

آماره آزمون

مقدار احتمال

Taxeffc

-8/87

0/000

)I(0

STR1

-8/77

0/000

)I(0

STR2

-4/24

0/000

)I(0

Agri

-12/35

0/000

)I(0

رشد تولید ناخالص داخلي سرانه

Gdp

-7/50

0/000

)I(0

نرخ شهرنشیني

Urbn

-5/55

0/001

)I(0

ضریب جیني

Gini

-11/98

0/000

)I(0

Dev

-2/28

0/01

)I(0

کارایي وصول مالیات بر ارزش
افزوده
نسبت ارزشافزوده بخش خدمات
به کل ارزش افزوده
نسبت ارزشافزوده بخش خدمات
به ارزشافزوده بخش صنعت
نسبت ارزشافزوده بخش
کشاورزی به کل ارزش افزوده
واقعي

نسبت مخارج عمراني به کل
مخارج دولت
منبع :یافتههای پژوهش

برآورد الگو به روش  GMMدو مرحلهای و با استفاده از نرم افزار  Stata 15انجام
شده است .در ادامه نتايج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در جدول ( )4گزارش شده است.

1. Levin Lin & Chow
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جدول  .4نتايج برآورد الگوي تحقيق به روش GMM
متغیرها

نماد

مدل 1

وقفه اول کارایي وصول مالیات بر ارزش

)Taxeffc(-1

0/142

0/143

***()21/05

***(25/7

افزوده
نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به کل

-0/159

STR1

ارزش افزوده
نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به

مدل 2

-

*()-1/95

-0/022

STR2

-

نسبت ارزشافزوده کشاورزی به کل ارزش

Agri

0/207

0/227

***()8/94

***()9/74

وقفه اول نسبت ارزشافزوده کشاورزی به کل

)Agri(-1

-0/080

-0/083

***()-6/63

***()-8/43

ضریب جیني

Gini

-0/396

-0/370

***()-3/42

***()-3/14

نرخ شهرنشیني

Urbn

نسبت مخارج عمراني به کل مخارج دولت

Dev

رشد تولید ناخالص داخلي سرانه واقعي

Gdp

ارزشافزوده بخش صنعت
افزوده
ارزش افزوده

***()-4/35

1/508

1/578

***()12/65

***()15/20

0/132

0/123

***()8/13

**()8/84

-0/033

-0/029

** ()-4/57

**()-5/52

 اعداد بیانگر ضرایب برآوردی و مقادیر داخل پرانتز بیانگر آماره آزمون هستند.*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح  5 ،1و 10 10درصد است.
منبع :یافتههای پژوهش

نتايج حاصل از آزمون خودهمبستگي آرالنو -باند در مدلهای برآوردی در جدول ()5
گزارش شده است.
جدول  .5نتايج آزمون خودهمبستگي مدلهاي برآوردي
آزمون خودهمبستگي مدل اول
آماره t
)AR(1
)AR(2
منبع :یافتههای پژوهش

آزمون خودهمبستگي مدل دوم
آماره t

-1/51

P-value
0/012

-1/50

0/535

0/592

0/477

P-value
0/013
0/633
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نتايج حاصل از آزمون خودهمبستگي آرالنو -باند ،بيانگر عدم وجود خودهمبستگي
سريالي مرتبه اول و وجود خودهمبستگي سريالي مرتبه دوم است .نتايج آزمون سارگان در
مدلهای برآوردی در جدول ( )6گزارش شده است.
جدول  .6نتايج آزمون سارگان مدلهاي برآوردي
مدل اول
آماره x
23/90

مدل دوم
P-value
0/297

آماره x
23/65

P-value
0/310

منبع :یافتههای پژوهش

براساس نتيجه به دست آمده از اين آزمون ،فرض صفر مبني بر معتبر بودن متايرهای
ابزاری مورد تاييد است .بنابراين ،نتايج آزمونهای برآوردی بيانگر عدم خودهمبستگي
سريالي و معتبر بودن متايرهای ابزاری در مدل برآوردی است .در نتيجه سازگاری
تخمينزننده  GMMتاييد ميشود.
نتايج حاصل از الگویهای برآوردی در جدول ( )4بيانگر اين است که وقفه کارايي
وصول ماليات بر ارزشافزوده بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده استانها در الگوهای
برآوردی اثر مثبت و معنادار دارند و در سطح يک درصد معنادار هستند .نسبت ازش افزوده
بخش خدمات به کل ارزشافزوده و نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به ارزشافزوده بخش
صنعت به عنوان متايرهای تبديل ساختاری اثری منفي بر کارايي وصول ماليات بر
ارزشافزوده استانها دارند .با افزايش يک درصد نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به کل
ارزشافزوده استانها ،کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده ميزان  0/159کاهش يافته است
و در سطح  10درصد معنادار است .همچنين افزايش يک درصد نسبت ارزشافزوده بخش
خدمات به ارزشافزوده بخش صنعت استانها ،کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده به
ميزان  0/022کاهش يافته است و در سطح يک درصد معنادار است .اين نتايج با نتايج سويک
و همكاران ( ،)2019مطابقت دارد.
اگر تبديل ساختاری منجر به سطح باالتری از درآمد سرانه و توسعه نهادی شود ،اين امر
ميتواند منجر به افزايش درآمدهای مالياتي شود .بنابراين ،سهم باالی خدمات از کل ارزش
افزوده ،باعث کاهش کارايي ماليات بر ارزشافزوده شده و اثر منفي ناشي از افزايش خدمات
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غير قابل مبادلهای و معافيتهای مالياتي خدمات آموزش عمومي و بهداشت عمومي است
که باعث محدودکردن پايه ماليات بر ارزشافزوده شدهاند.
نسبت ارزشافزوده بخش کشاورزی به کل ارزشافزوده استانها بر کارايي وصول
ماليات بر ارزشافزوده استانها اثری مثبت و معنيدار داشته است و با افزايش يک درصد
نسبت ارزشافزوده بخش کشاورزی به کل ارزشافزوده استانها ،کارايي وصول ماليات بر
ارزشافزوده استانها در الگوی اول و دوم به ترتيب  0/080و  0/083افزايش يافته است و
در سطح يک درصد معنادار هستند .با توجه به اينكه اين نتيجه با مباني نظری انطباق ندارد و
به دليل وقفه بين محصوالت کشاورزی در دوره توليد و مصرف ،نسبت ارزشافزوده بخش
کشاورزی به کل ارزشافزوده استانها با يک وقفه نيز وارد مدلهای برآوردی شده است و
اثری منفي و معنيدار بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده استانها داشته است .با افزايش
يک درصد نسبت ارزشافزوده بخش کشاورزی به کل ارزشافزوده استانها،کارايي وصول
ماليات بر ارزشافزوده استانها در الگوی اول و دوم به ترتيب  0/207و  0/227کاهش يافته
است و در سطح يک درصد معنادار هستند.
براساس قانون ماليات بر ارزشافزوده بخش زيادی از محصوالت کشاورزی از قبيل
کاالهای اساسي مانند برنج ،چای و برنج از پرداخت ماليات بر ارزشافزوده معاف هستند.
انتظار بر اين است که افزايش سهم ارزشافزوده بخش کشاورزی در کل ارزشافزوده باعث
کاهش کارايي ماليات بر ارزشافزوده استانها شود.
متاير ضريب جيني اثری منفي و معنادار بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده استانها
دارد .با افزايش يک واحد ضريب جيني و ثبات ساير شرايط ،کارايي وصول ماليات بر
ارزشافزوده در الگوی اول و دوم به ترتيب به اندازه  0/396و  0/370کاهش يافته است و
در سطح يک درصد معنادار هستند.
متاير نرخ شهرنشيني اثری مثبت و معنادار بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده
استان ها دارد .با افزايش يک درصد نرخ شهرنشيني و ثبات ساير شرايط ،کارايي وصول
ماليات بر ارزشافزوده در الگوی اول و دوم به ترتيب به اندازه  1/508و  1/578درصد
افزايش يافته است و در سطح يک درصد معنادار هستند .افزايش نرخ شهرنشيني در اقتصاد
و افزايش ارائه خدمات و کاالهای عمومي توسط دولت برای شهروندان ،سبب خواهد شد
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تا تمكين مالياتي برای جامعه شهری در قبال خدماتي که دريافت ميکنند ،منطقيتر و قابل
درکتر باشد و بر ميزان اخذ ماليات تاثيرگذار خواهد بود (.)Gupta, A. 2007

نسبت مخارج عمراني به کل مخارج دولت اثری مثبت و معنيدار بر کارايي وصول
ماليات بر ارزشافزوده استانها دارد .افزايش يک درصد نسبت مخارج عمراني به کل مخارج
دولت ،کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده در الگوی اول و دوم به ترتيب به اندازه 0/132
و  0/123افزايش يافته است و در سطح يک درصد معنادار هستند.
متاير رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي اثری منفي و معنادار بر کارايي وصول
ماليات بر ارزشافزوده استانها دارد .با افزايش يک درصد رشد توليد ناخالص داخلي سرانه
واقعي و ثبات ساير شرايط ،کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده در الگوی اول و دوم به
ترتيب به ميزان  0/033و  0/029کاهش يافته است و در سطح پنج درصد معنادار هستند.
براساس مباني نظری ،انتظار بر اين است با افزايش توليد ناخالص داخلي ،درآمدهای مالياتي
نيز افزايش يابد و منج ر به بهبود عملكرد مالياتي شود .اين نتايج منطبق با نتايج مطالعات بيكس
و آندروسكيت ( )2013و سارمنتو ( )2016است که رابطه مثبتي بين توليد ناخالص داخلي
سرانه و عملكرد نظام مالياتي به دست آوردهاند .همچنين در مطالعه مهاجری و همكاران
( ،)1399نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بر نسبت ماليات بر ارزشافزوده به توليد ناخالص
داخلي اثر مثبتي داشته است .با توجه به اينكه کارايي ماليات بر ارزشافزوده از نسبت ماليات
بر ارزشافزوده محقق شده به ظرفيت بالقوه ماليات بر ارزشافزوده حاصل ميشود؛ بنابراين،
با توجه به معافيتهای قانوني گسترده در اجرای قانون ماليات بر ارزشافزوده انتظار بر اين
است که با افزايش رشد توليد ،درآمد ماليات بر ارزشافزوده محقق شده کمتر از ظرفيت
بالقوه ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد و اين امر باعث کاهش کارايي ماليات بر
ارزشافزوده ميشود.

 .6جمعبندي و نتيجهگيري
در اين پژوهش اثر تبديل ساختاری بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده در استانهای
ايران با استفاده از تخمينزن گشتاور تعميميافته ( )GMMمبتني بر الگوهای دادههای تابلويي
پويا در دوره زماني  1387-1395بررسي شده است .ماليات بر ارزشافزوده در کشورهای
مختلف منجر به گسترش پايه مالياتي ،شفافسازی فعاليتهای اقتصادی و تشويق
سرمايهگذاری و توليد شده است .همچنين با وجود افزايش درآمدهای ماليات بر
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ارزشافزوده در کشورهای مختلف ،شكاف قابل توجهي بين کشورها در خصوص عملكرد
ماليات بر ارزشافزوده وجود دارد.
يكي از عوامل مهم اثرگذار بر عملكرد ماليات بر ارزشافزوده و کارايي وصول آن،
تبديل ساختاری به عنوان نمايندهای از تايير در ترکيب بخشهای اقتصادی است و منجر به
افزايش سهم خدمات در مجموع ارزشافزوده اقتصاد ميشود .در اين راستا ،سهم بخش
خدمات از کل ارزشافزوده در دهه گذشته در کشورهای توسعهيافته و در حال توسعه
افزايش يافته است .براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران ،سهم ارزشافزوده
بخش خدمات از توليد ناخالص در دوره زماني  1382تا  1397نيز روندی صعودی داشته و
از  47/3به  56/2درصد افزايش يافته است .ميانگين نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به کل
ارزشافزوده استانها نيز در دوره  1387تا  57 ،1395درصد بوده است .بخش خدمات در
ايران از کسب وکارهای بيشتر کوچكي تشكيل شده است که به دليل ضعف نظارتي و
اطالعاتي ،فرآيند ماليات ستاني از اين بخش به خوبي اجرا نشده است .همچنين با توجه به
پتا نسيل باالی بخش خدمات در فرار مالياتي به علت عدم صدور فاکتور يا صورتحساب به
مصرفکننده نهايي و معافيتهای مالياتي در حوزه خدمات آموزشي ،بهداشتي و مالي منجر
به کاهش درآمدهای ماليات بر ارزشافزوده وصول شده و کاهش کارايي آن شده است.
دليل ديگر افزايش خدمات غيرقابل مبادلهای است که باعث محدود کردن پايه ماليات بر
ارزشافزوده شده است .همچنين نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به بخش صنعت نيز
کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده را کاهش داده است.
سهم بخش کشاورزی از کل ارزشافزوده با يک وقفه نيز اثر منفي بر کارايي وصول
ماليات بر ارزشافزوده داشته است .اين بخش اقتصادی در اکثر کشورها از معافيتهای
گسترده مالياتي استفاده ميکند .بنابراين ،انتظار بر اين است که هر چقدر سهم بخش
کشاورزی افزايش يابد به دليل کوچک بودن و متمرکز نبودن واحدهای کشاورزی،
معافيتهای گسترده ،معامالت تهاتری و سهم باال فعاليتهای غيررسمي بزرگ در اين
بخش ،درآمدهای مالياتي نيز کاهش يابد.
نرخ شهرنشيني نيز اثر مثبت بر کارايي وصول ماليات بر ارزشافزوده داشته است .رشد
سريع شهرها ،باعث کوچک شدن بخش کشاورزی ،گسترش بخش صنعت و خدمات
ميشود .همچنينافزايش نرخ شهرنشيني و ارائه خدمات و کاالهای عمومي توسط دولت برای

عربمازار و همکاران | 43

شهروندان ،سبب خواهد شد تا تمكين مالياتي برای جامعه شهری در قبال خدماتي که دريافت
ميکنند ،منطقيتر و قابل درکتر باشد و بر ميزان اخذ ماليات تاثيرگذار باشد .در نتيجه انتظار
بر اين است که به تبع درآمدهای ماليات بر ارزشافزوده و کارايي وصول آن نيز افزايش
يابد.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،ضريب جيني رابطه منفي با کارايي مالياتي دارد و با
افزايش نابرابری در توزيع درآمد ،کارايي ماليات بر ارش افزوده نيز کمتر شده است .بر اين
اساس ،اگر دولت به دنبال افزايش سهم مالياتها در منابع درآمدی خود است ،ميتواند با
گسترش پايههای مالياتي و ساماندهي معافيتهای مالياتي در جهت کاهش نابرابری در
توزيع درآمد برنامهريزی کند.
رابطه ميان رشد توليد ناخالص داخلي سرانه استانها و کارايي وصول ماليات بر
ارزشافزوده منفي بوده است .انتظار بر ا ين است با افزايش توليد ناخالص داخلي و بهبود
عملكرد اقتصادی ،درآمدهای مالياتي و کارايي وصول آن نيز افزايش يابد .اين در حالي
است که افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه منجر به بهبود کارايي ماليات بر ارزشافزوده
نشده است که يكي از داليل آن معافيتهای گسترده ماليات بر ارزشافزوده و عدم بازنگری
آنها در سالهای اجرايي قانون ماليات بر ارزشافزوده است .دليل ديگر آن عدم استفاده از
صندوق مكانيزه فروش و فرار مالياتي صورت گرفته است.
نسبت مخارج عمراني دولت به کل مخارج نيز رابطه مثبت با کارايي وصول ماليات بر
ارزشافزوده داشته است .دليل اين امر ايجاد زيرساختهای اقتصادی و کمک به افزايش
توليد در اقتصاد است .بر اين اساس ،افزايش سهم مخارج مخارج عمراني دولت در استانها
ميتواند منجر به افزايش درآمدهای ماليات بر ارزشافزوده و بهبود کارايي وصول آن شود.
صندوق مكانيزه فروش با سيستمي کردن فرآيند تشخيص و صدور فاکتور الكترونيک و
استفاده از تراکنش بانكي توسط فروشنده وکمک به ثبت صحيح و کامل مبادالت ،فرآيند
تشخيص ماليات را به واسطه اتصال پايانه فروشگاهي تسهيل کرده و باعث ميشود که
راحتتر بتوان جريان فروش کاالها و خدمات را در سطح مصرف رصد کرد که اين موضوع
مي تواند عالوه بر کشف فرار مالياتي و کاهش امكان جعل و سوءاستفاده توسط موديان،
بسياری از معضالت موجود در رويكرد سنتي را برطرف کرد و به تبع آن سبب افزايش
درآمدهای ماليات بر ارزشافزوده و افزايش کارايي ماليات بر ارش افزوده شود .بنابراين ،با
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توجه به پتانسيل باالی بخش خدمات در فرار مالياتي به علت عدم صدور فاکتور يا
صورتحساب به مصرفکننده نهايي ،دوفاکتوری و معافيتهای مالياتي در حوزه خدمات
آموزشي ،بهداشتي و مالي ،اجرايي شدن استفاده از صندوقهای مكانيزه فروش ميتواند در
اجرای کامل ماليات بر ارزشافزوده در اين بخش موثر باشد و باعث کاهش فرار ماليات بر
ارزش افزوده ،کاهش تخلفات مالياتي و در نهايت بهبود کارايي ماليات بر ارزشافزوده شود.
البته بايد اذعان شود که آثار صندوقهای مكانيزه فروش تنها به تسهيل امور مالياتي و کاهش
فرار مالياتي محدود نميشود ،بلكه اين نهاد با ثبت اطالعات اقتصادی فعاليتهای بخش
خدمات ميتواند زمينه مديريت و برنامهريزی کارآمد را در اين بخش در پي داشته باشد .در
اين صورت امكان بازنگری معافيتهای در بخش خدمات در پرداخت ماليات بر
ارزشافزوده نيز فراهم ميشود.
معافيت گسترده توليدات کشاورزی به همراه معافيت خدمات مالي ،آموزشي و بهداشتي
و درماني در قانون ماليات بر ارزشافزوده باعث ايجاد شكاف بين ظرفيت بالقوه و بالفعل
درآمدهای حاصل از ماليات بر ارزشافزوده شده است .بنابراين ،پيشنهاد ديگر ،بازنگری
معافيتهای گسترده در اجرای ماليات بر ارزشافزوده به منظور افزايش کاريي ماليات بر
ازش افزوده است.
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