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در شرایط فعلی کشور که روز به روز تحریم ها بیشتر و زندگی برای اقشار کم درآمدد سدت تدر مدیگدردد هرگونده
تصمیم و سیاستگزاری دول

بدون تتصص و تجربه کافی میتواند تبعات زیادی بدرای اامعده بده دنبداش داشدته باشدد

نظام مالیاتی ایران شامل انواع مالیات میباشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اخذ میشود و هر کدام تداییرات خدود را
در اامعه و نظام بازار میگذارد تعیین نحوه اخذ و همچنین تعیین نرخ مناسب مالیات از مواردی اس

کده دولد بایدد

متتصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخورد کند؛ در غیر این صورت روز به روز شداهد افدزاین ندابرابری و یدا
بی انگیزگی تولیدکننددگان خدواهیم بدود در ایدن تحقیدق بدا بهدرهگیدری از تحلیدل داده سدتانده و بدا استﻔاده از تطبیدق
استانداردهای  COICOPو  ISICتاییرات مالیات بر درآمد اشتاص حقوقی (شرک ها) بر هزینه دهکهای متتلد
خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته اس

بدرای ایدن امدر از اددوش داده سدتانده سداش  9831و آمدار

هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در ساش  19استﻔاده میشود نتایج حاکی از آن اسد هدر گونده کداهن یدا
افزاین در مالیات بر اشتاص حقوقی (شرک ها) به خاطر انعکاس در قیم
انتقاش مییابد و اصاب

محصوالت مسدتقیما بده مصدر

کنندده

مالیاتی به شکلی دیگر رقم میخورد در این میدان بدا بداال رفدتن مالیدات افزاین هزینده بیشدتری

شامل حاش قشر کم درآمد خواهد شد که نتیجه اش شکا

طبقاتی و نارضایتی در اامعه خواهد بود.

طبقهبندی C19 E95 :JEL

واژگان کلیدی :مالیات -هزینه -داده ستانده -درآمد شرک ها -توزیع درآمد

 تاریخ دریاف 9811/1/59 :

تاریخ پذیرش9813/5/98 :
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 .1مقدمه

مالکی

دول

خصوصی ابزار تولیدد (سدرمایه) در اندیشده سوسدیالیزم همدواره بیدانگر دغدغده متﻔکدران

اقتصادی درباره ی رفع اختال
سطوح متتل

طبقاتی و برقراری زندگی خدو و قابدل قبدوش بدرای خانوارهدا در

درآمدی بوده اس

به نظر راولز 2نابرابریهای ااتماعی و اقتصادی تحمل نمیشدود مگدر اینکده دو شدرق برقدرار
باشد :نتس

آنکه این نابرابریها باید متتص به مناصب و مشاغلی باشد که تح

شرایط برابدری

عادالنة کلیه فرص ها با آن برای همگان گشوده باشد دوم آنکه مندافعی بده حداش پدایین تدرین
سطح اامعه که فقرا باشند داشته باشد مثال برای عدهای و خاصه محرومان اامعه ابرانکننددهای
واود داشته باشد (بلوم  )9818نوزیک 3از دول
کوچک می تواندد تدا مقدداری ضدامن امنید
ااتماعات برای حمای

حداقلی دفداع مدی کندد و معتقدد اسد

حقدو مطلدق فدردی باشدد او تشدکیل انجمدنهدا و

متقابل را پیشنهاد میکند که هر عضو با پرداخ

در میآید و خود را از حمای

دولد

پولی به عضوی

انجمدن

آن انجمن بهرهمند میسازد (رضاقلی زاده و آقایی )9811

از قدیم یکی از روشهای دول ها و حکام برای از بین بردن نابرابریهدا و تدممین هزیندههدای
اداره کشور مالیات بوده که دول های امروزی هم به روشهدای گونداگون آن را اخدذ و در امدور
ااری صر

میکنند بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی میتوانند نقدن مدثیری در روندد توسدعه

کشور داشته باشند اصوالً توسعه به معنی به ارمادان آوردن رفداه ااتمداعی بدرای تدوده هدای مدردم
اس

زمانی که مردم عادی بتوانند نیازهای ضروری زندگی خدود مانندد مسدکن غدذا بهداشد

آموزش امنی

و را تممین کنند
1. Adam Smith
2. Rawls
3. Nozick
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دس

نامرئی آدام اسمی  1و عدم دخال

و نظریههای اقتصاد رفاه در اقتصداد آزاد و الادای

بررسی تأثیر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ...

کاهن نابرابری ها در توزیع درآمد و یروت نیازمند ابزارهای سیاستی اس
حاش توسعه مالیات ها مثیرترین وسیله اه

انتقاش منابع به بتن دولتی و هدای
و الزم اس

طرح های مولد و سرمایهگذاریهای پربازده اس

13

در یک کشور در
آن ها بده سدم

نظدامی هوشدمند و تیدزبین در امدور

نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم یاری میدهد در تعالیم اسالمی نیز از این ابزار بده عندوان عداملی
مثیر برای رونق بتشیدن به کسب و کار و تولید و در نهای
شده اس

تحقق توسعه اقتصادی و رفع فقر یداد

.

شرایط کنونی امهوری اسالمی ایران در منطقه و تجربه کداهن درآمددهای نﻔتدی و کسدری
بوداه دول

مواب گردید که اهمی

عدم وابستگی به درآمدهای ناپایدار و لزوم تکیه بدر مندابع

اایگزین داخلی بین از پین خود را نشان دهد یکی از اصلی ترین این منابع درآمدهای مالیداتی
اس

که نقن بی بدیل آن در اقتصاد کشور در ساشهای اخیر آشکارتر شده اس

کارکردهددای چندگاندده آن نقددن بسدیار مهمدی در سیاسد
اقتصادی) تممین مالی بوداه دول

گددذاریهددای اقتصددادی(کارکردهای

(کارکرد بوداهای) و تممین عدال

و بدین ترتیب میتواند سهم قابل تواهی در تحقق اهدا
اقدامات بسیاری در طوش یک دهه گذشته در اه

مالیات به دلیدل

(کارکرد ااتمداعی) دارد

اقتصداد مقداومتی داشدته باشدد اگرچده

توسعه و مدرن سازی نظام مالیاتی کشور انجام

شده اما با این حاش به نظر میرسد نظام مالیاتی کشور ظرفی های زیادی برای شکوفایی داردکه با
بالﻔعل شدن آنها بدون شک بتن قابل تواهی از مشکالت کشور حل شده و اهدا

مددنظر در

سیاس های اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد
از مهمترین اقسام مالیات که توسط دول
اس

که در نگاه کالن باید در اه

اخذ میشود مالیدات بدر درآمدد اشدتاص حقدوقی

افزاین رفاه اامعه صورت گیرد مالیات بر درآمد اشدتاص

حقوقی سهم عمدهای در سبد درآمدهای مالیاتی دول

در کشور ما دارد بررسدی عملکدرد نظدام

مالیاتی کشور نشان میدهد درآمدهای مالیاتدی مستقیم و غیرمستقیم طی ساشهدای  9831-9811بدا
رشد متوسط  9195درصدی از  9819919میلیارد ریاش در ساش  9831به رقم  1399189میلیارد ریداش
در ساش  9811افزاین یافته اس

در این دوره متوسدط سدهم پایده درآمدد از مالیداتهدای مسدتقیم
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99

حدود  11درصد و رشد متوسط آن نیز حدود  91درصد بوده اس

همچنین در این دوره متوسدط

سهم پایه یروت از مالیاتهای مستقیم حدود  6درصد و رشد آن نیز به طور متوسط  91درصد بوده
اس

(حسنی زمانیان و رحیمی )9819

که سهم  61/9درصدی از کل درآمدهای کشوری را در بدر مدیگرفتده اسد
مستقیم در کل درآمدهای مالیاتی حدود  11درصد برآورد شده اس

سدهم مالیداتهدای

و مالیداتهدای غیدر مسدتقیم

حدود  99درصد از کل مالیاتهای اخذ شده را به خود اختصاص داده اس

در گروه مالیاتهای

مستقیم سهم مالیات بر درآمد در کل درآمدهای مالیاتی معادش  91درصد و سهم مالیات بر یدروت
در کل درآمدهای مالیاتی معادش  5/6درصد بوده اس
در گروه مالیاتهای مستقیم در مالیاتهای بردرآمد سهم مالیات بر مالیات بر درآمد اشتاص
حقوقی (تولید) معادش  891111/1میلیارد ریاش بوده اس
بوده و بدین معناس
داده اس

که  89/8درصد از کدل درآمدد مالیداتی

که این مالیات حدود  61درصد از مالیاتهای مستقیم را بده خدود اختصداص

نمودار زیر روند تاییرات مالیات بر درآمد اشتاص حقوقی (شرک

اخیر نشان میدهد
نمودار  .1روند تغییرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها)

ممخذ :اطالعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی

هدا) را در دو دهده
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طبق آمار بانک مرکزی  919هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایران در ساش  9819بوده اس

بررسی تأثیر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ...

بازبینی و رصد کارایی سیاس های مالیاتی در خارج و داخل 1و اقداماتی که در اه
اهدا

عالیه صورت میگیرد سبب پیشرف

تحقدق

و دستیابی به یمرات شایسدته مدیشدود و از خطاهدا و

تصمیمات غلط الوگیری میکند از آن اایی که مهمترین نقن سیاس

مالیداتی بده عندوان ابدزار

طبقاتی و برقراری اامعدهای حدق مددار اسد

بدر ایدن

اساس در این مطالعه قصد داریم تا رابطه بین سیاس هدای مدالی  -از مسدیر تاییدر در مالیدات هدای
مسددتقیم  -و نددابرابری درآمدددی را بدده صددورت تجربددی در ایددران مددورد مطالعدده قددرار دهددیم یعنددی
میخواهیم اصاب
متتل

مالیات بر تولید (یا همان مالیات بر درآمد اشتاص حقدوقی) را بدر دهدکهدای

بررسی کنیم تا میزان انطبا این سیاس

مالی با اهددا

حقیقدیاش را بسدنجیم بدا روشدن

شدن این تاییرات و اندازه گیری تاییرات هزینه شهروندان و روستانشینان میتوان تدابیری اندیشید و
اقداماتی را برنامهریزی کرد تا نابرابری در سطح اامعه برطر

شود و همه مردم دارای حداقلهای

معیشتی باشند.

لذا با تواه به نقن و اهمی

بسیار باالی مالیات بر درآمد اشتاص حقوقی در مجموع درآمد

مالیاتی و تاییرات قابل تواهی که روی توزیع درآمد در اامعه میگذارد مطالعه حاضر با استﻔاده
از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و با بهدره گیدری از اددوش داده سدتانده بده بررسدی و
تجزیه و تحلیل این تاییرات میپردازد و قدمی در اهد
قسم

های متتل

برقدراری عددال

اقتصدادی بدر مدیدارد

این مقاله به شرح زیر اسدد  :بتن اوش به مبانی نظری مالیددات و مالیددات بددر

درآمد اشتاص حقوقی (شرک

ها) مدیپدردازد بتدن دوم بدده مطالعددات انجام شده در داخل و

 1بررسی سهم مالیات بر درآمد اشتاص حقوقی (شرک ها) در کشورهای  OECDنشان میدهد کده متوسدط سدهم
این نوع درآمد از کل درآمدهای مالیاتی در دهده گذشدته (از سداش  )5113-5191در ایدن کشدورها کده کشدورهای
توسعه یافتهای همچون نروژ سوئیس ایرلند استرالیا آلمان و را نیز شامل میشوند از  9تا  3درصد تاییر میکندد
و میانگین دوره در متوسط  OECDنیز حدود  8درصد اس
درآمد اشتاص حقوقی (شرک
کشورهای  OECDاختال

با تواده بده آمارهدای ارائده شدده متوسدط مالیدات بدر

ها) در کشور ما فاصله قابل تدواهی یعندی بدین از  51درصدد از بداالترین درصدد

دارد (منبع data.oecd.org/tax :و بانک مرکزی )
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خارج در این خصوص اختصاص دارد بتن سوم بدده روش شناسددی تحقیددق مددیپددردازد بتن
چهارم به ارزیابی تاییر مالیات بر درآمد اشتاص حقوقی (تولید) بر سطح هزینه خانوارها و تحلیدل
نتایج و در نهای

بتن پایانی به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد

دول

در هر کشوری شکل میگیرد که دغدغه های اساسی زندگی مدردم مانندد مسدکن اشدتااش

آموزش تاذیه بهداش

و درمان امنی

و را مرتﻔع سازد و بطور کلی رفاه مدردم را بددون زیدر

پا گذاشتن حقو مردم کشورهای دیگر برقرار سازد مشتص اس
بر اس

که انجام ایدن خددمات هزینده

و باید به شکلی تممین شود از طرفی نیز برقراری برابری در اامعه و الوگیری از اختال

طبقاتی نیاز به ساز و کاری دارد تا از رشد بین از حد عدده ای و تضدعی
شود یکی از ابزارهای اصلی که دول
یکددی از منددابع درآمدددی دول د
صالحدیدهای متتل
از مسائل مهمی اس

برای دستیابی به اهدا

عدده ای دیگدر ممانعد

ذکدر شدده مالیدات اسد

و ابددزار برقددراری یبددات ااتمدداعی اس د

کدده بنددا بدده اقتضددائات و

در یک اامعه در قالبهای گوناگون طراحی شده اس
که نیاز به تتصص و کارشناسی دارد و اگدر درسد

مالیدات

تعیین نرخ مالیات

تعیدین نشدود مدیتواندد

تبعات زیادی برای آن اامعه داشته باشد .نظام مالیاتی باید به گونهای عمل کند که رفداه و برابدری
را برای مردم اامعه به ارماان آورد تا یک اتﻔا نظر بین دول

و مردم بدرای پرداخد

مالیدات بده

واود آید و فرار مالیاتی و دیگر مشکالت احتمالی رنگ بازد مالیات یکی از ابزارهای کلیددی و
مهم تحقق رفاه ااتماعی اس

که باید در رأس سیاسد هدای دولد

قدرار گیدرد اگدر بده اقتصداد

کشورهای توسعه یافته که از لحاظ رفاهی در سطح خوبی قرار دارند نگاهی بینددازیم درمدییدابیم
که سیاس های مالیاتی مدون و با ضمان
اامعه اس

اارایی قدرتمند یکی از عوامل ضروری ایجداد رفداه در

نظام مالیاتی منسجم و هوشمند منجر به برقراری عدال

اقتصادی و ااتماعی کداهن

فقر و بهبود رفاه عمومی میگردد
با وصوش منطقی مالیات و توزیع مناسب آن بین طبقات متتل

اامعه شدکا

درآمددی بدین

گروههای درآمدی اامعه کم تر خواهد شد بر همین اساس مالیات به مثابه ابزار تنظیم سیاس های
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مالی برای ایجاد تعادش مورد نظر در سطح کالن اقتصادی و ایجاد رفاه برای اقشار گوناگون اهمی
مییابد به گونه ای که بتواند شدرایط مناسدب اهد

رشدد و توسدعه اقتصدادی هماهندگ را فدراهم

بیاورد در تمام کشورهای پیشرفته صنعتی مقوله توسعه در حوزه های اقتصادی و ااتماعی پیوندد
آمریکا با اینکه از منابع نﻔتی برخوردارند مالیات به عنوان اساس درآمدهای دول
در فراهم نمودن رفاه بازی کرده اس
به دیگر منابع اس

نسب

آنس

عل

نقن مهمی را

که مالیات دارای یبات و خطرپدذیری کمتدری

و این نقن را درآمدهای نﻔتی و مشتقات آن نمی توانند به خوبی داشدته

باشند
دول

باید با طراحی نظامی دقیق در بتن درآمدهای خود بتصوص در قسم

بتواند منابع الزم برای متاران را تممین کند و هم به تقوی
ناخالص ملی کمک کند که نتیجه آن پیشرف

مالیدات هدم

بتنهای مولدد و بداال بدردن تولیدد

صنایع کاهن هزینهها و باالرفتن رفاه خواهد بدود

از منظر عرضه کاالهدا و خددمات مالیدات یکدی از عوامدل مدثیر بدر فضدای کسدب و کدار اسد
کارآفرینان مالیات را به عنوان یکی از هزینه های تولید تلقدی مدیکنندد؛ بندابراین اخدذ مالیدات بدر
فعالی د هددای تولیدددی ایددر مسددتقیم منﻔددی دارد وضددع مالیددات بایددد بدده نحددوی باشددد کدده انگیددزه
سرمایهگذاری را کاهن ندهد که نتیجه آن کاهن تولید و اشتااش یا افدزاین قیمد هدا در اامعده
خواهد بود این مساله به قدری حیاتی اس

که امروزه یکی از راه هدای ادذ سدرمایه گدذاری در

برخی کشورهای پیشرفته تعیین نرخ مالیات در میزانی پایینتر از کشورهای دیگر اس

.

 .1-0انواع مالیات
مالیاتها دریاف هایی هستند کده دولد

بده دالیدل و روشهدای گونداگون از مدردم امدع آوری

میکنند مالیاتها دو گونه اند 9 :مالیات غیر مستقیم (مالیات بدر واردات و مالیدات بدر معدامالت)
 5مالیات مستقیم( :مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی و یروت) در مقایسه ایدن دو ندوع مالیدات
مالیات غیر مستقیم بیشتر به سم

مصر

کننده منتقل میشود و مالیات مستقیم مستقیما از درآمدد
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یا دارایی افراد توسط ماموران مالیاتی گرفته میشود لذا مالیاتهای مستقیم میتواند ایر تورمی در
اامعه به دنباش داشته باشد ولی در مالیاتهای غیر مستقیم چنین ایری ایجاد نتواهد شد
 .0-0مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها)

بار در ساش  9811بهمواب قانون مالیات بر شرک ها و تجارت در ایران مرسوم گردیده و بهتدریج
در قوانین و مقررات مربوق بدا تواده بده مقتضدیات زمدان و شدرایط اقتصداد و ااتمداع کشدور
تاییرات داده شد قانون که در حاش حاضر مورد عمل م باشد قانون مالیات ها مستقیم مصدو
اسﻔند  9819و اصالحات بعد آن م باشد برطبق این قانون امع درآمد شرک ها و درآمددها
انتﻔاع سایر اشتاص حقوق از منابع متتل
از مالیات اس

در ایران یا خارج تحصیل م گردد مشموش این نوع

اشتاص حقوقی در ایران عبارتند از :شرک های تجاری موضوع قدانون تجدارت

مثسسات غیر تجاری که در اداره یب

شرک ها به یب

عمومی غیردولتی تشکل ها و انجمنهای حرفه ای احزا

مدیرسدند تشدکیالت دولتدی و نهادهدای
اتحادیههای صنﻔی  NGOها انجمن

مهندسان کانون وکال انجمنها و هیئ های مذهبی موقوفات عام (دفتر مطالعات برنامه و بوداه
مرکز پژوهنهای مجلس شورای اسالمی )9818
فلسﻔه تشکیل دول در هر ااتماعی برقراری یبات و نظم الوگیری از فساد و به طور کلدی تدممین
رفاه اشتاص حقیقی و حقوقی اس

مشتص اس که انجدام ایدن خددمات هزینده بدر اسد و بایدد بده

شکلی تممین شود از طرفی یکی از مسایل مهم در اقتصاد هر اامعهای تعیین نرخ مالیات اسد کده اگدر
بیشتر یا کمتر از حد تعیین شود میتواند تبعات زیادی بدرای آن اامعده داشدته باشدد .زمدانی کده کسدب
مالیات مواب شود افراد رفاه را تجربه کنند یک اتﻔا نظر بین دول و مردم برای پرداخ مالیدات بده
واود میآید و فرار مالیاتی و دیگر مشکالت احتمدالی رندگ مدیبدازد مالیدات سدتانی بایدد بده انددازه
عادالنه و به طور کارا انجام شود تا بهترین بازدهی در اامعه رقم بتورد
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 .3پیشینه پژوهش
 .1-3خارجی

اقتصاد بدون مشکالت توزیع را بررسی میکند مورد خاصی که تحرکات آن ناشی از مالیاتهای
خاص اس

و با ازئیاتن مورد بررسی قرار میگیرد در ایدن تحقیدق یدک فرمدوش بدرای مقایسده

مقادیر نرماش در تعادش همسایه مطابق با سطوح متتل
مالی عمومی به عنوان نتیجه گیری به دس
تﻔسیر با استﻔاده از مازاد مصر

اعوااج و چند نتیجده در اقتصداد رفداهی و

آمده اس

و برنامههایی کاربردی پیشنهاد شدده اسد

کنندگان و تولید کنندگان داده شده اس

مددور )5119( 2در پددژوهن خددود «اصددالحات مالیدداتی و رفدداهی اسددلواکی» اصددالحات اددامع
اسلواکی را در مورد سیستمهای مالیاتی و رفاهی خود در سداش  5111از املده مالیدات بدر درآمدد
یاب

و مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) و پیوند مزایای ااتماعی بده مشدارک

برنامه های بازار کار بررسی میکندد ایدن مقالده اسدتدالش مدیکندد کده اصدالحات باعد

در

تقوید

سرمایه گذاری و بهبود بهره وری با گسترش مبنای مالیات کاهن بدار اداری و بهبدود مشدو هدای
کاری شده اس
ماتایی )5191( 3در پژوهن خود «بهبود رفاه اصالحات مالیاتی خنثی تدوزیعی» در یدک مددش
ادید با بازارهای ناقص به بررسی ایرات اصالحات مالیاتی میپدردازد کده نتدایج آن بهبدود رفداه
توزیع خنثی و تعادش بوداه در بلند مدت اس

نویسنده مالیات بر درآمد سرمایه را کاهن میدهد

و آن را با مالیات مصرفی که متشکل از نیازمندیهای مالیاتی و لوکسها با نرخهای متﻔاوت اس
اایگزین میکند همچنین دولتهای پایدار را تح

رژیمهای مالیاتی متتل

مقایسه میکند و بیان

میکند که مالیات اایگزین یکپارچه در حوزه مصرفی منجر به افزاین رفاه در بلندمدت مدیشدود

1. Munk
2. Moore
3. Mathieu
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پیشرف

در بتن مصر

نیز با یارانه مصر

فقدرا بده دسد

مدیآیدد نویسدنده در نهاید

میگیرد یک اصالح مالیاتی که شامل افزاین مالیات بر درآمد بیشتری اس

نتیجده

ایر بازتوزیعی کمتری

از هرگونه اصالح مالیات مصرفی دارد
کاهن شدید تاییرات در مالیات بر درآمد سرمایه را در یک مدش ساختاری برای پس اندداز خانوارهدا و
تقاضای دارایی مورد سنجن قرار میدهد کاهن قابل تواهی در نرخ مالیات منجر به سود بیشدتر بدرای
بسیاری از خانوارها میشود سود بیشتر برای خانوارها در مقادیر مالیات باالتر بیشتر اس

به ایدن ترتیدب

نابرابری درآمد افزاین مییابد عالوه بر این خانوارهدا باعد افدزاین پدس اندداز مدیشدوند و سداختار
تقاضای دارایی را به دلیل تاییر در قیم های نسبی دارایی تاییر میدهند به عنوان یدک نتیجده از دسد
دادن سود ایرات رفاهی برای تقریبا تمام خانوادهها را کاهن میدهد
چن 2و همکارانن ( )5199در مطالعه شان تاییر مقررات مالیاتی را در حوزه زیس

محیطی بر

روی رفاه مورد بررسی قرار دادهاند این مطالعده بدا اسدتﻔاده از یدک مددش ورودی-خروادی چندد
منطقهای در سطح اسدتان هزیندههدای محدیط زیسد

سدوخ

زغداش سدنگ در چدین را از لحداظ

خسارات ناشی از تاییرات اقلیمی ارزیابی میکند بر اساس نتایج این تحقیدق بدا اسدتﻔاده از مالیدات
پیگووین 8برای اصالح محیط زیس
قیم

شاخص قیم

مصر

کننده شاخص قیم

تولیدد کنندده

صادرات و تعرفه تولید ناخالص داخلی افزاین مییابد برای ابران ایر تدورمی یدک اقددام

مکمل کاهن مالیات بر ارزش افزوده داخلی پیشنهاد و تحلیل میشود
مون و یون )5196( 4در پژوهن خود «تمییر هزینههای رفاهی و افزاین ندرخ مالیدات بدر روی
رابطه نرخ مالیات و درآمد مالیاتی در کشورهای عضو  »OECDبیان میکنند افدزاین ندرخ مالیدات
باع

افزاین درآمد مالیاتی میشود این تحقیدق رابطده بدین ندرخ مالیدات و درآمدد مالیداتی را بدا
1. Ochmann
2. Chen
8. Pigouvian
4. Moon & Yoon
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استﻔاده از دادهها برای  81کشور از پایگاه داده مالیات  OECDبین سداشهدای  9139-5199بررسدی
میکند در این تحقیق تحلیل رگرسیون غیر خطی به منظور تحلیل رابطه انجام شدده اسد
این اس

میکند که افزاین نرخ مالیات شرک

میکند این مساله یاب

و درآمد مالیات شرک
ممکدن اسد

منجدر بده

افزاین درآمد مالیاتی شرک های بزرگ شود چدرا کده میدزان تجدارت خدارج از کشدور بزرگتدر
میشود سیاس

مالیاتی افزاین نرخ مالیات بر درآمد شرک

مالی در درآمد مالیاتی شرک

میتواند منجر به نداتوانی در تدممین

شود

 .0-3داخلی
مجتهد و احمدیان ( )9836در مقاله شان با عنوان «ایر درآمدهای مالیاتی دولد

بدر رفداه ااتمداعی

ایران» بده دنبداش انتتا یدک نظام مالیاتی مناسب برای اقتصداد ایدران با هد

یبددات نسبی رفاه و

تواه به ویژگی های مثیر اقتصاد ایران هستند فرضیه مقالده ایدن اسد  :مالیات بر مصر
نظددددام مالیدددداتی برای ایران اس
نتایج حاکی از این اس

بهتددرین

برای همین منظور از مدش ماندش -فلمینگ استﻔاده شده اس

کده نظددام مالیددات بددر مصر

یبات بیشتری در متایرهای هد

و

شاخص

قیمتها شاخص دستمزدها رفاه خدانوار و واردات ایجاد می نماید
فالحی و همکاران ( )9815در مطالعه خود به بررسی تمییر افزاین قیم

گدروههدای متتلد

کاالیی بر رفاه خانوارهای شهری پرداختهاند در این بررسی از دادههای هزینهای  3گدروه کداالیی
طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی ساشهای  9818-9836استﻔاده شده اس

و برای تعیین

تقاضای گروههای کاالیی از سیستم متارج خطدی ) (LESبهدره گرفتده شدده اسد

نتدایج بررسدی

شاخصهای رفاهی نشان میدهد بینترین کاهن رفداه ناشدی از افدزاین قیمد هدا بده ترتیدب بده
گروههای مسکن و خوراکیها

آشامیدنها و دخانیات تعلق دارد.

ایزدخواستی و همکارانن ( )9811در پژوهن خود به تحلیل تمییر مالیات تورمی بر تتصیص
منددابع و رفدداه در اقتصدداد ایددران پرداختدده انددد در ایددن مطالعدده در یددک الگددوی رشددد درون زای
نئوکالسیکی با فراغ

و پوش در تابع مطلوبی

و ایرات اانبی تولید چگدونگی تاییرگدذاری رشدد
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پوش اسمی به منزله ابزار تممین مالی بر تتصیص منابع و رفاه آزمون میشود بدون ایدرات ادانبی
تولید نتایج حاکی از آن اس
داخلی یاب

که با افزاین نرخ مالیات تورمی نسب

مصدر

بده تولیدد ناخدالص

میماند اما نیروی کار ذخیره سرمایه و تولید افزاین مییابد با لحداظ کدردن ایدرات

یکنواخ

افزاین مییابد.

صامتی و همکاران ( )9811در پژوهن خود اصالح نظام مالیداتی را بده عندوان هسدته مرکدزی
سیاس های اقتصادی و اریان تعدیل اقتصادی در نظدر مدیگیرندد و محاسدبه کشدنهدای قیمتدی
خودی و متقاطع کاالهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بدر کاالهدا و خددمات را الزم
میدانند این کشن ها از برآورد توابع تقاضای  91گروه کاال و خدمات مشموش مالیات با اسدتﻔاده
از سیستم متارج خطی و به روش رگرسیونهای به ظاهر ندامرتبط و داده هدای ده دهدک هزیندهای
خانوارهای شهری ایران در طی ساش های  9819-31به دس

آمدهاند .نتایج نشان میدهد هدر چده

نرخ گریز از نابرابری ااتماعی افزاین مییابد هزینه نهایی رفاه ااتماعی ناشی از تاییدر ندرخ هدای
مالیات بر کاالها و خدمات کاهن مییابد و در باالترین مقدار ندرخ گریدز از ندابرابری ااتمداعی
کاهن رفاه

بسیار کم میشود.

مرزبان و همکارانن ( )9819در پژوهن خود به محاسبه رفاه تح

سیاس های مالی متﻔاوت

با استﻔاده از یک مدش تعادش عمومی تصادفی پویا در چارچو سیاس

پدولی و مدالی بهینده بدرای

اقتصاد ایران میپردازند برای بررسی ایرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای متتلﻔی ارائه
میشود و نویسندگان رفاه خانوارها را در هر کدام مورد بررسدی قدرار مدیدهندد و بیدان مدیکنندد:
برنامه ریز در یک مدش سیاس

پولی و مدالی بهینده بدا در نظدر گدرفتن ابزارهدای سیاسد

مدالی در

دسترس و ایرات ناشی از شوک های اقتصادی بر میزان تاییرات رفداه بده تعیدین سیاسد هدا اقددام
نماید به عبارت دیگر برنامه ریز میتواند با حداقل کردن میدزان زیدان در رفداه مدردم بده انتتدا
ابزارهای سیاس

مالی از مجموعه در دسترس خود اه

تممین مالی متارج اقدام کند.
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آرمان مهر و قذهمندمنن ( )9816در مقاله شان بده ارزیدابی ایدرات رفداهی ناشدی از افدزاین
قیم

هش

گروه کاالیی میپردازند این تحقیق در میان دهکهای متتل

درآمدی خانوارهای

شددهری ایددران بددا روش سیسددتم متددارج خطددی و بددا اسددتﻔاده از تاییددرات ابرانددی در دوره زمددانی
کلی افزاین قیم

باع

کاهن رفاه بیشتری در دهکهای درآمدی پایین نسب

بده دهدکهدای

یروتمند میشود
تاکنون مطالعات خوبی بر روی نظام مالیاتی و بح

رفداه صدورت گرفتده اسد

مطالعات پژوهن بر روی مالیات بر درآمد اشتاص حقدوقی (شدرک

هدا) کده بتدن زیدادی از

درآمد مالیاتی کشور را در بر میگیرد و تاییر زیادی بر زندگی مردم در سطوح متتلد
می گذارد ماﻔوش مانده اس

و به خوبی بدان پرداخته نشده اس

در بدین ایدن
درآمددی

لذا مطالعه حاضر با بهدرهگیدری

از تحلیل داده ستانده و با استﻔاده از تطبیدق استانداردهای  COICOP1و  ISIC2تداییرات مالیدات بدر
درآمد اشتاص حقوقی (شرک
را مورد بررسی قرار داده اس
اه

اهدا

ها) بر هزینه دهک های متتل

در خانوارهای شهری و روستایی

و با پیشنهاد طرحها و اقدداماتی در اهد

رفدع ندابرابری قددمی در

عالیه کشور بر میدارد

 .4روش شناسی تحقیق
با استﻔاده از روش داده ستانده که یکی از روشهای معتبر تحلیل اقتصادی میباشد و هم چندین بدا
بهره گیری از تعاری
مصر

و تقسیمبندیهای مواود از بتنهای متتل

اقتصدادی و کاالهدای مدورد

خانوار و منطق حاکم بر آنها آیار تاییر میزان مالیات بر درآمد اشتاص حقوقی بدر هزینده

دهکهای متتل

خانوارهای شهری و روستایی ارزیابی خواهد شد

در این تحقیق اامعه و نمونه آماری کلیه خانوارهای شهری و روسدتایی ایدران در گدروههدای
متتل

هزینهای میباشد دادههای این پژوهن با استﻔاده از ادوش داده ستانده ساش  9831و آمدار
1. Classification of individual consumption by purpose
2. International Standard Industrial Classification
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هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در ساش  19تدممین مدیشدود اطالعدات مدورد نیداز ایدن
تحقیق از طریق مرااعه به نشریات مرکز آمار ایران نشدریات آمداری باندک مرکدزی و اسدتﻔاده از
سای های اینترنتی مربوطه انتتا و گرد آورری شده اس

بخشهاي مصرف کننده

واردات

تولید (ستانده)

جمع

صادرات

سرمايه گذاري

دولت

مصرف

کل عرضه = کل تقاضا

نهایی

واسطه

جمع

M

X

Z
Fi

Ei

تقاضای (مصرف)

تقاضای (مصرف)

ناحیة 9

بخشها

1….j….n

ناحیه 8

بخشهاي
تولید کننده

Xi j
Wi
Ii

Gi

Ci

Uj

جمع نهادهاي
واسطه

ناحیة9

اجزاء ارزش

V ij

افزوده

Vj

جمع ارزش

ناحیه 4

افزوده
Xj

میزان مصر

تولید (ستانده)

هر دهک هزینهای نیز از آمار منتشر شده مرکدز آمدار ایدران بدا عندوان «متوسدط

انواع هزینههای خوراکی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار در هدر یدک از دهدکهدای هزیندهای
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 9819به تﻔکیک شهری و روستایی» اخذ شده اس

در این قسم

11

کوشیدهایم بهصدورتی سداده و

گذرا به بیان ادبیات نظری تحلیل داده ستانده تکنیکها و ابزارهای مواود در آن بپردازیم ضدمن
آنکه با معرفی مدشهای قیم

در این نوع از تحلیلها فضای مناسب اه

بررسی آیار مالیدات بدر

 .1-4شاخص پژوهش
شاخصی که در این پژوهن مدنظر قرار میگیرد شاخص هزینه و درآمد خانوارها اسد

در ایدن

شاخص آمار و اطالعات درامد و هزینه خانوارهای شهری شامل :مقدار هزینه خانوارها برای اقدالم
خوراکی و غیرخوراکی برحسب دهک های متتل

ارائه مدی شدود .بددررسدددی هدزینددده و درامدد

خانددوار (بوداه خانوار) برای اولیددن بددار در سدداش  9891تددوسددط بدداندک ملدی ایدران انجدددام
شددده و هددد

اصلددی ایددن بدررسدی بددده دس

هزینه زندگی بوده اس  .هد
کل خوراکی (در 91صﻔ

آوردن ضرایب مصر

برای محاسبه شداخص

کلی از استتراج این شاخص بدرآورد سداالنه میدانگین هزیندههدای
اصلی) غیرخوراکی (در  91صﻔ

اصلی) درآمد و برآورد تاییدرات

ساالنه این میانگین ها در سطح مناطق شهری و روستایی کل کشدور و نیدز بدرآورد سداالنه میدانگین
هزینه های کل خوراکی غیرخوراکی و درآمد برای یک خانوار در سطح نقاق شهری و روستایی
هریک از استانهاس
 .0-4مدل قیمتی
هدد

از انجدام ایدن پدژوهن اوش محاسدبه آیدار قیمتدی مالیدات و دوم بدرآورد آیدار تدوزیعی آن

میباشد .حاش برای آنکه بتوانیم به محاسبه دقیق این آیار بپردازیم نیازمند مددلی ادامع هسدتیم کده
عموما مدشهای داده ستانده قابلی های مناسدبی بدرای ایدن هدد

دارندد .در ایدن تحقیدق تداییرات

مالیات بر درآمد اشتاص حقوقی در دو سناریوی افزایشی و کاهشی مورد بررسی قرار میگیدرد و
مراحل کار بشرح زیر خواهد بود:
گام اوش :محاسبه بردار میزان افدزاین یدا کداهن قیمد

بتدنهدای متتلد

بتنهای مواود در ادوش داده ستانده بر ایر تاییر مالیات

اقتصدادی بدر مبندای
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گام دوم :تطبیق بتنهای مواود در ادوش داده ستانده (بر اساس استاندارد )ISICبدا گدروههدای
متتل

خانوار (طبق استاندارد)COICOP

کاال و خدمات مورد مصر

گام سوم :استتراج بردار میزان افزاین قیم
خانوار بحسا میآیند

گام چهارم :انتقاش آیار تورمی ایجاد شده در بتنهای متتل
کاالیی مورد مصر

خانوار به تﻔکیک دهکهای هزینه در مناطق شهری و روستایی

گام پنجم :محاسبه میزان افزاین متارج دهکهای متتل
و نسب

ادوش داده ستانده بده گدروههدای

هزینهای در مناطق شدهری و روسدتایی

افزاین آن در مقایسه با دورههای قبل

هر ستون از ماتریس داده-ستانده همراه با ارزش افزوده آن هزینههدای یدک تولیدد کنندده را
نشان میدهد این اصل از آن اا ناشی میشود که قیم
دادههای بکار رفته در تولید آن محصوش بدس
اگر  Pقیم

آورد.

یک واحد محصوش  iباشد هزینه دادههای واسطه برای تولید یک واحد محصوش

شماره  9را میتوان بصورت زیر نوش

:
P9=P9a99+P5a59+…+Pnan9+ v9

()9
اختال

هر محصوش را مدیتدوان از طریدق قیمد



Pj = ∑ aij Pi + yi

بین واحد محصوش شماره  9و هزینه دادههای واسدطه بدهکدار رفتده بدرای تولیدد یدک

واحد محصوش شماره  9برابر اس

با ارزش افزوده یک واحد محصوش شماره  9که مجموع هزینه

سرمایه و هزینه نیروی کار و مالیات آن را تشکیل میدهد:
()5
اگر معادله قیم
بدس

میآید:

P1- (P1a11+ P0a01+…+Pnan1) = v1
v1= PK+PL+Tax

را برای کل محصوالت بنویسیم سیستم رابطدههدای قیمد

بدهصدورت زیدر
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P1=P1a11+ P0a01+…+Pnan1+ v1
P0=P1a10+ P0a00+…+Pnan0+ v0

()8

…

….

…

…

Pn=P1a1n+ P0a0n+…+Pnann+ vn

ماتریسی آنها میتوان بصورت زیر نوش

 v1 
v 
 2
... 
 
 vn 

()1

در رابطه فو
یا ” “Aاس

:

+

 p1 
p 
 2
... 
 
 pn 

 a11 a12
a
 12 a22
 .
.

 a1n a2 n

. an1 
. . 
. . 

. ann 

ماتریسی که عناصر آن از ضرائب ” “aتشکیل شده اس

که از تقسیم ارقام ستون مورد نظر بر کدل دادههدا بدسد

ماتریس ضرائب فنی

مدیآیدد اگدر ردید هدا و

ستونهای ماتریس ضرائب فندی را اابجدا کندیم ترانسدپوز مداتریس  Aبدسد
بصورت´A

مینویسیم اگر  Pبردار قیم

بصورت زیر نوش

=

 p1 
p 
 2
... 
 
 pn 

مدیآیدد کده آن را

و  Vبردار ارزش افدزوده باشدد رابطده فدو را مدیتدوان

:

()9
که اگر بر حسب  Pحل شود رابطه زیر بدس

P = A´P + v

میآید :
-1

()6

v

اگر بتواهیم تاییرات تاییرات مالیات بر درآمد شرک هدا را بدر قیمد
کاالیی مواود در ادوش داده ستانده ساش  9831اندازه گیری میکنیم

)'P = (1-A

تمدام شدده  95گدروه

داریم:
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()1

v

-1

)'P1 = (1-A

v

-1

)'P0 = (1-A
.

-1

P20 = (1-A') v

Δv

()3
در این معادله  Δpنماین گر تاییرات قیم
ارزش افزوده اس

-1

]'ΔP = [I-A

و  Δvنماین گر تاییرات عوامل تشکیل دهندده

در معادله باال فرض بر این اس

محصدوالت بدرون زا و بدردار

که تمام قیم

ارزش افزوده ( )vدرون زا میباشد و شوک ناشی از ناییر قیمد هدا تنهدا از طریدق تاییدر در بدردار
ارزش افزوده منتقل میشود
همانطور که در معادالت باال مشتص اس
تبع آن قیم

تاییر در مالیات سبب تاییدر ارزش افدزوده و بده

میشود پس از آن تاییرات بواود آمده در هزینه خانوارهای شهری و روستایی در

گروههای متتل

هزینهای (دهک یکم تا دهم) را بر ایر تاییر در قیم ها را بدس

 T1 
0
0  T2 
...
0  ... 
  
0 1  A52 ' T52 
∆.
0

()1

0

میآوریم

0
' 1  A1
 0
' 1  A2

 0
0

0
 0

 c1 
c 
 2
... 
 
=  c52 

∆

حاش تاییر در مجموع هزینههای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی به تﻔکیک گدروههدای
متتل

کاالیی را به دس

میآوریم نکتهای که واود دارد این اس

 COICOPو بصورت پراکنده در آمارها واود دارد و باید بده حالد
کاالیی اای بگیرد.

که قیم

کاالها بصورت

 ISICو در قالدب  95گدروه

Downloaded from qjerp.ir at 22:42 +0430 on Saturday September 21st 2019

اگر بتواهیم تاییرات  pرا بدس

آوریم الارم باید رابطه زیر را بنویسیم:
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 c1 
 c 
 2 
... 


 c52 

()91

13

0   c1 
 p1 0 0
 0 p 0
0   c2 
2

.
=
 0
0 ... 0  ... 

  
0 0 p52   c52 
 0

محاسبه میکنیم برای مثاش تاییر در هزینه دهک اوش در خانوارهای شهری عبارتس

از:

1
0   c1   c11 
 p1 0 0
 0 p 0
  1  1 
0
2

 .  c2  =  c2 
()99
 0
0 ... 0  ...  ... 

    1 
0 0 p52   c1   c52

 0
 52 
به همین ترتیب  91معادله برای شهر و  91معادله برای روستا خواهیم داش کده تاییدرات در

هزینه آن را نشان میدهد بنابر این به طور کلی محاسبه مدیکندیم کده بدر ایدر افدزاین یدا کداهن
مالیات بر درآمد شرک
مقدار مصر

ها چه تاییری در هزینههای خانوارهای شهری و روستایی ایجاد میشود

 95گروه کاال برای دهک یکم تا دهم در خانوارهای شهری و روستایی به تﻔکیدک

مواد خوراکی و غیر خوراکی از آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایدران
در ساش  19استتراج شده اس
 .3-4طراحی مدل ارزیابی آثار توزیعی تغییر در مالیات
پس از آنکه مدش برآورد قیم

در بتنهای قبلی تبیین شد در این قسم

آیار توزیعی افزاین قیم ها میپردازیم .ضروری اس

به تدوین مدش ارزیابی

در ابتدا گروههای کاالیی مدورد مصدر

خانوار در دو بتن «دخانی و خوراکی» و «غیر خوراکی» شناسایی شده و مقدادیر هدر یدک در دو
بتن شهری و روستایی در نظر گرفته شوند که این بتن از کار با استﻔاده از تقسیم بنددی انجدام
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شده توسط بتن آمار سازمان ملل متحد تح

عنوان «طبقه بندی مصر

افدراد بدر اسداس هدد

مصر » 9و آمار استتراج شده توسط مرکز آمار ایران انجام شده اس
 .4-4معرفی استاندارد «طبقه بندی مصرف افراد بر اساس هدف مصرف»

اقتصادی تقسیم بندیهای استانداردی را در زمینههای متتل
بسیار کامل و دقیق بوده و بر مبنای معیارهای متتل
مصر

افراد بر اساس هد

مصر

ارایه کرده اس

این تقسیم بندیهدا

انجدام شدده کده یکدی از آنهدا تقسدیم بنددی

) (COICOPمی باشد و بر اساس آخرین نسته این استاندارد

کلیه هزینههای خانوار در 91بتن اصلی و  93زیر بتن قرار میگیرد  91بتن اصلی عبارتند از:
 -9خوراک و آشامیدنیهای غیرالکلی  -5آشامیدنیهای الکلی و دخانیات  -8پوشاک و کﻔن
گاز و سایر سوخ

هدا  -9تجهیدز)مبلده کدردن( مندزش تجهیدزات و

 -1مسکن و تامین آ

بر

نگهددداریهددای مددورد نیدداز خاندده  -6بهداشد

 -1حمددل نقدل  -3ارتباطددات  -1تﻔریحددات و

فرهنگ  -91آموزش  -99رستوران و هتل  -95سایر خدمات و کاالها  -98متارج مصرفی فردی
موسسات غیرانتﻔاعی خدمات دهنده به خانوار  -91متارج مصرفی فردی دول
آمار مربوق به این استاندارد در ایران توسط مرکز آمار ایران و حداقل بصورت سدالیانه و بده
تﻔکیک شهری و روستایی و بر اساس گروههدای درآمددی و هزیندهای و دهدکهدای درآمددی و
هزینهای تولید میشود .آماری که در این مطالعه مورد استﻔاده قدرار گرفتده اسد

آمدار مربدوق بده

«متوسط انواع هزینههای خوراکی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی و شهری در هر یک
از دهکهای هزینه ساالنه در ساش  »9819میباشد در ادامه توضیحات بیشتری درباره اازای مددش
داده میشود:
 -9روستایی و شهری :از آنجایی کده احتمداال ترکیدب مصدر
یکدیگر میباشد و به همین نسب

در شدهرها و روسدتاها متﻔداوت از

میزان تاییر پذیری آنها از افزاین قیم ها نیز دارای تﻔاوت

)1. Classification Of Individual Consumption According To Purpose (COICOP
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بتن آمار سازمان ملل متحد اه

ایجاد وحدت رویه در امع آوری و عرضه آمدار و اطالعدات

بررسی تأثیر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ...

خواهد بود و با در نظر گرفتن فرضیات پژوهن منطقی اس

13

که تحلیل با تﻔکیک بین شهری و

روستایی صورت پذیرد.

 -5دهکهای هزینه :با تواه به آنکه آمار مربوق بده درآمدد و هزینده خدانوار بصدورت میددانی و
نمیکنند در حالی که بیان کردن هزینهها میتواند به واقعی
مربوق به دهکهای هزینه مورد استناد قرار گرفته اس

نزدیک تر باشد؛ از ایدن رو آمدار

.

تقسیم بندی دهک از آنجا که کل امعی کشور را به  91بتن مساوی تقسیم میکند انجام
مقایسه در میان امعی
این نظر این نظر نسب

کشور و تصمیم سازیهای مبتنی بر تعداد افراد را ممکن تدر مدیسدازد و از
به تقسیم بندی گروه برتری دارد (طاهری فرد و همکاران )9811
جدول  .1دهكهاي هزينه (ساالنه)
عدد دهك

هزينه هر دهك

1

 40444هزار ريال و کمتر

2

 40444تا  00444هزار ريال

3

 00444تا  04444هزار ريال

4

 04444تا  124444هزار ريال

0

 124444تا  100444هزار ريال

0

 100444تا  100444هزار ريال

0

 100444تا  204444هزار ريال

8

 204444تا  304444هزار ريال

0

 304444تا  484444هزار ريال

14

 484444هزار ريال و بیشتر

ممخذ :نتایج تحقیق
 .2-4روش تطبیق اجزاء استاندارد  ISICبا استاندارد COICOP

در تقسیم بندی  COICOPمنظور از بتن اصلی در غیرخوراکی ها مثال مسکن و بتن فرعی آن
اااره بها و سایر هزینههای منزش مسکونی میباشد .خوراکیهدا خدود بعندوان بتدن اصدلی بدوده و
بطور مثاش گوش

بتن فرعی آن محسو میشود ضمن آنکه گوش

زیر بتن بحسا

میآیند.

دام یا گوشد

پرنددگان
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در تقسیم بندی  ISICنیز بتن اصلی بطور مثاش تولید بوده و زیر بتن آن تولید مواد غذایی
آشامیدنی قرار میگیرد .بتنهای اصلی فرعی و زیر بتن ادوش هزینه خانوار مبنا قرار گرفد
و بر اساس تعاری

 )ISICنظیر شد.

 .6-4شبیه سازی مدل بر اساس سناریوهای مختلف
با تواه به آنچه در باال ذکر شد برای محاسبه تاییرات هزیندهای خانوارهدا بایدد تاییدرات قیمد
بدس

آوریم و برای محاسبه تاییرات قیم

را

نیز بده معادلده  3یعندی  ΔP = [I-A'] Δv-9رسدیدیم

ارزش افزوده نیز همانطور که در معادله  5آمد از سه بتن سرمایه نیروی کار و مالیدات تشدکیل
میشود (  ) v9= PK+PL+Taxاز همین رو برای سنجن ایر افزایشی و کاهشی مالیات بر روی هزینه
خانوارها باید سناریوهای متتلﻔی در نظر بگیریم و این تاییرات را به نماین بکشیم از آنجایی کده
در ادوش داده ستانده اازای ارزش افزوده ذکر شده برای هر گروه از  95گروه کداالیی بده طدور
سالیانه محاسبه شده اس

اقل تاییراتی کده مدی تواندد ایدن ایدر را بده طدور محسدوس نشدان دهدد

 911111میلیون ریاش در نظر گرفته شده اس
در سناریوی اوش فرض شده اس

یعنی:

که افزاین ارزش افدزوده بده انددازه  911111میلیدون ریداش

صورت گرفته اس
در سناریوی دوم فرض شده اس

که کاهن ارزش افدزوده بده انددازه  911111میلیدون ریداش

صورت گرفته اس

 .7-4ارزیابی تاثیر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (تولید) بر سطح هزینه
خانوارها
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 COICOPبرای هر یک بتن یا زیر بتشی (هایی) از ادوش داده ستانده (با
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در اداوش زیر تاییرات متارج خانوارهای روستایی به تﻔکیک هزینههای خوراکی و غیر خوراکی
کاالها و

بر ایر افزاین و کاهن ارزش افزوده (ناشی از تاییر در مالیات) قیم

Downloaded from qjerp.ir at 22:42 +0430 on Saturday September 21st 2019

کده در دهدکهدای

تاییدر کدرده اسد

محاسبه شده اس

خدمات و در نتیجه هزینه خانوارها در بتنهدای متتلد

تﻔاضل متدارج یانویده و اولیده نیدز محاسدبه شدده تدا

این تاییر هزینه نشان داده شده اس

متتل

:تاییرات ملموس تر بیان گردد

) هزينههاي خوراکی (داخل منزل) ساالنه يك خانوار روستايی در دهكهاي مختلف (هزار ريال.2 جدول




















          حالت اولیه
          +144444
          -144444

-


-

  
- - -

  
- - -


-


-

تفاضل

 نتایج تحقیق:ممخذ
) هزينههاي غیرخوراکی و خوراکی (خارج منزل.3 جدول
)ساالنه يك خانوار روستايی در دهكهاي مختلف (هزار ريال




















          حالت اولیه
          +
          
   
     
تفاضل
         
 نتایج تحقیق:ممخذ

در ادامه همان تاییر و تحوالت در مالیدات و ارزش افدزوده را در خانوارهدای شدهری در نظدر
:میگیریم و تاییر هزینه ایجاد شده را محاسبه میکنیم

8989  بهار،98  شماره، سال بیست و هفتم،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

99

) هزينههاي خوراکی (داخل منزل) ساالنه يك خانوار شهري در دهكهاي مختلف (هزار ريال.4 جدول




















          حالت اولیه
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تفاضل

 نتایج تحقیق:ممخذ
) هزينههاي غیرخوراکی و خوراکی (خارج منزل) ساالنه يك خانوار شهري در دهكهاي مختلف (هزار ريال.0 جدول




















          حالت اولیه
        +
          


 

 










تفاضل

         
 نتایج تحقیق:ممخذ

مجموع هزینههای خانوارهای شهری و روستایی (خوراکی و غیر خوراکی) در
: محاسبه گردیده اس

در این قسم

طوش یک ساش بر اساس مالیاتهای متتل

) کل هزينه ساالنه يك خانوار روستايی در دهكهاي مختلف (هزار ريال.0 جدول




















          حالت اولیه
          
          
     
   
تفاضل
         
 نتایج تحقیق:ممخذ
) کل هزينه ساالنه يك خانوار شهري در دهكهاي مختلف (هزار ريال.0 جدول
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حالت اولیه          
          
          








 

 





     

ادوش شماره  6کل هزینه سداالنه یدک خدانوار روسدتایی در دهدک هدای متتلد
مالیات های متتل

بدر اسداس

نشان میدهد همان طور که در این ادوش مشاهده میشدود هزینده خانوارهدای

روستایی از  51151هزار ریاش در دهک اوش شروع میشود و به  689569هزار ریاش در دهک آخر
میرسد با افزاین مالیات هزینه خانوارها به  51319هزار ریاش در دهک اوش تاییدر پیددا میکندد و
در دهک آخر این رقم به  611115هزار ریداش میرسدد بدا کداهن مالیدات نیدز هزینده خانوارهدا بده
 51911هزار ریاش در دهک اوش کاهن مییابد که این رقم در دهک آخر به  681168هدزار ریداش
میرسد تﻔاضل مقادیر اولیه و یانویه هر دهک نیز نشان داده شده اس

.

در ادددوش شددماره  1کددل هزیندده سدداالنه یددک خددانوار شددهری در دهددکهددای متتلد
مالیات های متتل

بددر اسدداس

نشان میدهد همانطور که در این ادوش مشاهده میشود هزینه خانوارهای شدهری

که بین از خانوارهای روستایی اس از  99111هزار ریاش در دهک اوش شدروع مدیشدود و بده 331566
هزار ریاش در دهک آخر میرسد با افزاین مالیات هزینه خانوارها به  95581هزار ریداش در دهدک اوش
تاییر پیدا میکند و در دهک آخر این رقم به  311113هدزار ریداش میرسدد بدا کداهن مالیدات نیدز هزینده
خانوارها به  99919هزار ریاش در دهک اوش کاهن مییابد که این رقم در دهک آخر بده  99919هدزار
ریاش میرسد تﻔاضل مقادیر اولیه و یانویه هر دهک نیز نشان داده شده اس
جدول  .8مجموع هزينه کل خانوارهاي شهري و روستايی ( به طور مجزا و مجموع) (هزار ريال)
مجموع هزينه کل خانوارها
حالت اولیه
مجموع خوراکی و غیر خوراکی

خوراکی

غیر خوراکی

خوراکی

غیر خوراکی

(روستايی)

(روستايی)

(شهري)

(شهري)
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+



مجموع خوراکی و غیر خوراکی


















ممخذ :نتایج تحقیق

در ادوش شماره  3نیز مقادیر مربوق به هزینههای خانوارهای شدهری و روسدتایی بده صدورت
تﻔکیک شده در بتنهای خوراکی و غیرخوراکی و همچنین مجموع هزینههدا در حالد
هنگام تاییر در مالیات به طور ساالنه نماین داده شده اس
بتنهای متتل

اولیده و

که میتواند امکان خدوبی بدرای مقایسده

در هنگام اعماش سیاس های مالیاتی در اختیار بگذارد

در سیاس

گذاریهای دول

سدطوح متتلد

را اندددازه گرفد

باید تمدام اواندب را در نظدر گرفد
تددا اهدددا

اصدلی آن سیاسد

و ایدرات ایجداد شدده در

محقددق شددود و خللددی در حﻔد

پارامترهای مهم اقتصادی و ااتماعی بواود نیاید از شاخصههای بسیار مهدم و شداید بتدوان گﻔد
مهمترین شاخصه در اامعه اسالمی عدال
مراقب

شود و در اولوی

مواردی اس

که دول

و برابری اس

که در سیاس

گذاریها باید بده شددت

قرار گیرد تعیین ن حدوه اخدذ و همچندین تعیدین ندرخ مناسدب مالیدات از
باید متتصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخدورد کندد؛ چدرا کده

خطا در موارد ذکر شده می تواند سبب افزاین نابرابری و تحمیل فشار به قشر ضعی

اامعه گدردد

و یا منجر به کاهن تولید و بی انگیزگی تولیدکنندگان شود آن هم در شرایطی کده هدر روز بایدد
شاهد خودکﻔایی و رشد تولید داخلی باشیم
بر طبق اداوش باال هزینه مربوق به دهک اوش در خانوارهای روستایی بر ایر افزاین یا کاهن
مالیات حدود  911هزار ریاش یا  91هزار تومان و در خانوارهای شهری  881هزار ریاش یدا  88هدزار
تومان تاییر کرده اس

این تﻔاضل در دهکهای بعدی همینطور افزاین مییابد تا در دهک آخر

به نزدیک  9591هزار ریاش یا  959هزار تومان در خانوارهای روستایی و  1911هدزار ریداش یدا 191
هزار تومان در خانوارهای شهری میرسد در صورتی که تﻔاوت درآمد دهکهای اوش و دهم بده
بین از  911میلیون ریاش یا  91میلیون تومان میرسد! یعنی میتوان گﻔ

که هدر گونده کداهن یدا
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بررسی تأثیر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ...

افزاین در مالیات بر اشتاص حقوقی(شرک

ها) مستقیما به مصر

شرک ها برای پوشن دادن هزینههدای مالیداتی قیمد

کنندده انتقداش مدییابدد؛ زیدرا

محصدوالت را تاییدر مدیدهندد و اصداب

مالیاتی به شکلی دیگر رقم میخورد این عمل سبب افزاین نابرابری در بین دهدکهدای متتلد
در کشورهای خارای به آن پی برده اند و سیاس های خود را در مسیر کاهن مالیات بدر درآمدد
اشتاص حقوقی تاییر داده اند در شرایط فعلی کشور که روز بده روز تحدریمهدا بیشدتر و زنددگی
برای اقشار کم درآمد ست

تر میگردد تصمیمات دول

باید بسیار دقیق گرفته شود و هیچ عدد

و رقمی بدون تحقیق و آزماین تعیین نگردد نارضایتی و عدم همدلی مردم میتواند دسد

آویدز

خوبی برای دشمنان گردد تا آنها را در تحقق اهدافشان امیدوار کند

 .2جمع بندی و نتیجه گیری
در گروه مالیاتهای مستقیم در مالیاتهای بردرآمد سهم مالیدات بدر مالیدات بدر درآمدد اشدتاص
حقوقی (تولید) معادش  89111191میلیارد ریاش بوده اس
بوده و بدین معناس
داده اس
مالیاتی دول

که  8998درصدد از کدل درآمدد مالیداتی

که این مالیات حدود  61درصد از مالیاتهای مستقیم را بده خدود اختصداص

به خاطر سهم بسیار عمدهای که مالیات بر درآمد اشتاص حقوقی در سدبد درآمددهای
دارد تاییرات چشمگیری در وضعی

اقتصدادی اامعده مدیگدذارد اگدر ایدن ابدزار

ناکارآمد باشد یا بازدهی الزم را نداشته باشد تبعات زیادی بدرای کشدور خواهدد داشد

در ایدن

تحقیق با بهرهگیری از تحلیدل داده سدتانده و بدا استﻔاده از تطبیدق استانداردهای  COICOPو ISIC

تاییرات مالیات بر درآمد اشتاص حقوقی (شرک

هدا) بدر هزینده خانوارهدای شدهری و روسدتایی

و نتایج حاکی از آن اس

که شرک ها بدرای ابدران مالیدات بدر درآمدد

مورد بررسی قرار گرف

اشتاص حقوقی این هزینه را به طور یکسان روی قیم
هزینه خانوارها در شهر و روستا باال میرود در این سیاس

محصدوالت خدود مدیکشدند و در نتیجده
با خانوادههایی که در دهکهای پایین

قرار گرفته اند و خانوادههایی که در دهکهای باال قرار گرفته اند به یک شکل برخورد میشدود
و این سیاس

مالیاتی دول

به اای اینکه نتیجه اش بهبود توزیع درآمد در اامعه باشدد نتیجدهای
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از افزاین اختال

طبقاتی چیزی به بار نتواهد داش

یعنی افزاین قیم ها به دهکهای پدایین

اامعه فشار زیادی خواهد آورد و در دهکهای باال کده از رفداه خدوبی برخدوردار هسدتند کمتدر
احساس می شود به عبارت دیگر نقطه اصاب
مساله مهم دیگر این اس
در شرایط فعلی کشور ما اهمی

تاییر واقع میشوند

که تولید کنندگان در هر کشوری نقن مهمدی در اقتصداد دارندد و
این صن

بسدیار بداالتر رفتده اسد

کداهن یدا یدافتن ادایگزین

مناسب برای مالیات بر شرک ها میتواند سبب انگیزه باال در تولید کنندگان داخلی خواهد شدد و
می تواند اقتصاد کشور را از بحران نجات دهد تولید کنندگان باید مورد حماید

قدرار بگیرندد تدا

کارخانهها و تولیدیها روز به روز فعاش تر و پر رونق تر شود

 .6پیشنهادات
اگر دول

بتواهد ایرات نامطلو اارای سیاس

مالیات بر درآمد اشدتاص حقدوقی کده در ایدن

پژوهن بدان اشاره شد را پوشن دهد و اامعه را به نحوی مدیری

کندد کده تمدام اقشدار اامعده

منتﻔع گردند و ظلمی در حق آنها صورت نگیرد یک راه این اس

یارانه و کمک

هزینه به اقشدار ضدعی

که با پرداخ

در برقدراری برابدری هدر چده بیشدتر (مطدابق اهددا

مشدتص شدده بدرای

سیاس های مالیاتی) بکوشد و نقایص سیاس ها را ابران کند یعنی با ارزیابی دقیق تاییر رفداه در
اوامع و صنایع متتلد

و اختصداص امتیدازات و انتﻔاعدات بده دهدکهدای پدایین و ضدعی

ایدن

اختال ها را پوشن دهد و از ایجاد نابرابری الوگیری کند
یک راه دیگر هم این اس

که از مالیاتهای غیر مستقیم بجای مالیداتهدای مسدتقیم اسدتﻔاده

شود که تولید کنندگان انگیزه بیشتری برای تولید پیدا کنند

منابع
ابونوری ،ا" )9816( .ایر شاخص های اقتصاد کالن برتوزیع درآمد در ایدران" فصدلنامه تحقیقدات
اقتصادی شماره  11صص 69-19
اطالعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی ()9831
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مالیاتی" سیاس های راهبردی و کالن
طالب ،م )9863( .تممین ااتماعی بنیاد فرهنگی آستان قدس رضوی
طاهری فرد ع ،.قدیری نژادیان ،م ،.کریمی بیرانوند ،م .و ی .فروﻏیزاده (" )9811ایر افزاین نرخ ارز

بر هزینه خانوار از کاناش واردات :تحلیل داده ستانده" نشریه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
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توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق  "9111نشریه راهبرد اقتصادی
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مدرس
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ناصری گلعذاری ر" )9819( .نقن مالیدات در توزیدع درآمدد در خصدوص ایدران از سداش -9811
 "9891پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
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