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 چکیده
ترین مشکالتی است که دولت با آن  ها و پایین بودن سهم آنها در بودجۀ کشور از مهم ود مالیاتـران کمبـدر ای
ضروري  ،بنابراین .با توجه به شواهد موجود، حجم این پدیده در کشور رو به گسترش است ،ت. همچنینرو اسروبه

تري مورد  ترین عوامل بر جذب مالیاتی به صورت دقیق است که شاخص فضاي کسب و کار به عنوان یکی از مهم
و  XLSTATنرم افزارهاي  ، و پانل دیتا در فضايPLSبررسی قرار گیرد. بر این اساس با استفاده از روش 

EViews  هاي مستقیم و  بر جذب مالیات مؤثرهاي  ترین شاخص و کار مهم بر فضاي کسب مؤثرشاخص  30از میان
 شاخص تحت 30از میان  PLSاستان کشور تحت بررسی قرار گرفته است. براساس روش  31غیرمستقیم در 

نرخ کلی  ،(درصدي از ارزش ملک)مبادله دارایینه هزی ،ها (در سال) مالیات پرداخت تعدد شاخص 5، بررسی
و  مستقیم هاي باالترین سهم را بر جذب مالیاتمالیات و عوارض (درصدي از سود) و هزینه واردات (دالر) 

و  اجراي قراردادها، قوانین پرداخت مالیاتنظام  مؤلفه 3که توان بیان داشت  می ،بر این اساسدارند.  غیرمستقیم
هاي کشور دارند. در ادامه در دو پانل جداگانه تأثیر  ها در استان باالترین تأثیر را بر جذب مالیات رزيتجارت برون م

هاي مختلف کشور مورد بررسی  هاي مستقیم و غیرمستقیم در استان هاي منتخب بر نرخ رشد جذب مالیات شاخص
تقیم (مالیات بر ارزش افزوده) بیانگر این هاي غیرمس در حالت مالیات روش پانل دیتانتایج حاصل از . قرار گرفت

مبادله هزینه  ،صدم) 22صدم)، هزینه واردات ( 74نرخ کلی مالیات و عوارض ( واقعیت است که به ترتیب متغیرهاي
بر جذب بیشترین تأثیر را صدم)  5/0(پرداخت مالیات زمان  وصدم)  5(مالیات  صدم)؛ تعدد پرداخت 5/0(هر دارایی 

 30نرخ کلی مالیات و عوارض ( هاي مستقیم به ترتیب همچنین در حالت مالیات د.نمستقیم داریرغهاي  مالیات
بیشترین صدم)  1صدم) و هزینه واردات ( 5/1( مالیات  صدم)؛ تعددپرداخت 11( هر مبادله هر دارایی صدم)، هزینه

ترین عامل  مهم رخ کلی مالیات و عوارضنبه ترتیب بر این اساس متغیر . ندهاي مستقیم دار بر جذب مالیاتتأثیر را 
 باشد.  هاي کشور می هاي مستقیم و غیرمستقیم در استان بر جذب مالیات مؤثر
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 مقدمه . 1

هـاي اقتصـادي اسـت کـه خــارج از تــسلط و        فضاي کسب و کار متغیرهاي مؤثر بر کسب و کار بنگاه
المللـی   مطالعـات بـین   .)1390اما بر نتیجه تالش آنها بسیار مؤثر است (ساالري، ،ها بوده قـدرت آن بنگاه

هــاي تولیــد را    اي کسـب و کـار) در برخـی از کشـورها هزینـه     عوامل محیطـی (فضـ  که دهند  نشان می
تـر   دهنـد، امـا در کشورهایی که فضاي کسب و کـار آنهـا مناسـب    درصـد افـزایش مـی 30نزدیـک بـه 
 یابـد.  درصد کاهش مـی 5هاي محیطی به حدود  است هزینه

بـر مشـکالت    گرفتـه درخصـوص علـل ضـعف اقتصـاد ملـی ایـران معمـوالً        هاي صورت در بررسی
امروزه فضاي کسب و کار کشور مـا تحـت    .تولید تأکید شده است وضعیتساختاري و نامـساعد بودن 

گذاري  المللـی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاست هـاي بـین تأثیر تحریم
 ابتی تبـدیل نمـود و بـدین   هاي نسبی کشور را بـه مزیـت رقـ    مناسب بـراي تقویـت دارد تـا بتـوان مزیت

وسیله درفضاي پررقابت کنونی بیـشترین منـافع اقتصادي را براي کشور به ارمغان آورد. با توجه به اینکه 
همواره برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیـز برجسـته کـردن نقـش مالیـات در اداره امـور کشـور       

درآمدزایی دولت از محل اخـذ   ،از یک سو ،یی کـهمردان و مردم بوده است و از آنجاتمورد توجه دول
مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادي چون رشد فضاي کسب و کار، افزایش سـطح تولیـد کیفـی،    

هـاي بـزرگ و    هــا و طـرح   گــذار خــارجی در ایجــاد پــروژه     تـر جـذب ســرمایه    اشتغال و از همه مهم
ر، مالیـات نیـز خـود یــک عامــل اساســی محیطـی و     از سوي دیگـ ،گردد و کوچک زیرساختی بازمی

از  PLSشود. در این تحقیق سعی خواهد شد با اسـتفاده از روش   مؤثر بر فضاي کسب و کار شناخته می
تـرین   انـد، مهـم   ی خالصـه گردیـده  ئـ شـاخص جز  30شاخص اصلی فضاي کسب و کار که در  11میان 

هـاي کشـور    هاي مستقیم و غیرمسـتقیم در اسـتان   بر جذب مالیات مؤثرهاي فضاي کسب و کار  شاخص
را  PLSهاي منتخب بر اساس روش  با استفاده از روش پانل دیتا تأثیر شاخص پایان،در  ،تعیین گردند و

 5هاي کشور محاسبه نمـاییم. مقالـه حاضـر در     هاي مستقیم و غیرمستقیم در استان بر میزان جذب مالیات
در بخش سوم بـه  و م مبانی نظري تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بخش نگاشته شده است. در بخش دو

ایـم و در بخـش    در بخش چهارم اقدام به بـرآورد مـدل نمـوده   است. بررسی روش تحقیق پرداخته شده 
 .ارائه شده استبندي نتایج و پیشنهادات سیاستی  جمعپنجم 

 
 مبانی نظري .2

هـا را بـیش از    ندازه بزرگ خواهد کرد یـا شـرکت  ها را بیش از ا محیط کسب و کار نامناسب یا شرکت
 ،از یـک ســو  ،یعنـی .برد هاي کوچک و بزرگ را از بین می اندازه کوچک و امکان تعامل بین شرکت



 145     ستقیم و غیرمستقیمهاي مهاي فضاي کسب و کار بر جذب مالیاتتأثیر شاخص

کنند اگـر کــار را   چرا که فعاالن اقتصادي تصور می ؛دنبال دارده ها را ب بزرگ شدگی نامناسب شرکت
ترلـی ایجـاد خواهـد شـد و نتیجــه چنــین تــصوري، افــزایش     به دیگري بسپارند مشکالت غیرقابل کن

شـوند. افـزایش    متحمل هزینه اضافی مـی  ،روواحدهایی است که در آنها تخصص وجود ندارد و از این
افـزایش قیمـت کاالهـا و خـدمات      ،هاي تولید موجب افزایش قیمت بهاي تمـام شـده و در نتیجـه    هزینه

اال و خدمات بر اساس قانون تقاضا موجب کـاهش تقاضـا و در نتیجـه    افزایش قیمت ک .شود تولیدي می
 گردد. کاهش درآمدهاي ناشی از مالیات بر ارزش افزوده می

از طرف دیگر محیط نامناسب کسب و کار آثار دیگري نیز به همـراه دارد. یکــی از آنهــا ســوق    
در کـشورهایی کـه که د ده شان مـیزمینی است. مطالعات نـدادن فعـاالن اقتصادي به سمت فعالیت زیر

 هـا، شــکل  پـذیري بنگـاه تر اسـت. کـاهش رقابـت مد دارند اقتصاد زیرزمینی بزرگآنظـام اداري ناکار
ها و گسترش بخش غیررسمی از دیگر نتایج محیط نامناسب کسب و کار است. گسترش  شبکه فتنگـرن

شـماره   نمودارشود.  و غیر مستقیم دولت می بخش غیر رسمی موجب کاهش درآمدهاي مالیاتی مستقیم
 گردد می  ب افزایش فرار مالیاتیهاي غیر قانونی و غیر رسمی موج دهد که گسترش فعالیت نشان می )1(

 .)1381(جمال منش، 
قاچـاق اقتصـاد غیـر رسـمی و مخــتص یـک سیسـتم اقتصـادي یــا یـک کشـور خـاص نبــوده و در           

تالش مردم براي کسب درآمد بیشتر  .ل توسعه نیز وجود داردکشورهاي پیشرفته و در کشورهاي در حا
هـا همـه بـه طـور      باشد و در ایـن گونـه فعالیـت    بدون پرداخت مالیات و عوارض دولتی در این راستا می

 کرد:بخش تقسیم  4توان به  پنهان و غیر رسمی را میاقتصاد  ند. پسمشترك در پی سود بیشتر
 شود می مصرف بخش همین در که کند می تولید را خدماتی و هابخش، کاال این: بخش خانوار

 براي قیمت فقدان و گردد می عرضه بازار به کمتر آن محصوالت که است این خانوار بخش ویژگی
 در ،نتیجه در ،و باشد دشوار کاالها ارزشی ارزیابی که شود می باعث آن در تولیدي کاالهاي

هاي بدون دستمزد که در خانه انجام می  م کشورها فعالیتگرفته شود و در تما نادیده ملی هاي حساب
شود. تولیدات خانگی در جوامع  هاي ملی لحاظ نمی دار، در حساب هاي خانه گردد نظیر خدمات خانم
 اند. روستایی نیز از آن جمله

گرد، از بـارزترین  دوره کسبه ،همچنین ،و آنها کارکنان و جزء تولیدکنندگانبخش غیر رسمی:
هـا قـرار دارنـد، از نظـر تعـداد،       هاي کوچک کـه اغلـب در خانـه    ها هستند، ولی کارگاه وع فعالیتاین ن

هـاي خـانگی در    اهمیت بیشتري دارند. تفاوت این بخش با بخش خانوار این است که تولیدات کارگـاه 
 رسد و ایـن بـدان معنـی    کننده به فروش می بخش غیر رسمی به صورت کاال و خدمات نهایی به مصرف
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گیـرد، در صـورتی کـه بخـش خـانوار مبـادالت بـازاري نـدارد.          است که مبادالت بازاري صـورت مـی  

 مسافرکشی در شیفت دوم کاري، در ایران در این گروه قرار دارد.

 از فـرار  مثـل دارد  غیرقانونی بخش، ماهیت این در شده بندي طبقه هاي فعالیت تمامبخش نامنظم:
ویژگی اصلی این بخش آن است که بـا وجـود    اجتماعی. هاي بیمه در بتقل و مقررات از فرار و مالیات

قانونی و مجاز بودن اصل تولید کاال و خدمت، در نحوه تولید و یا توزیع آن کاري خالف و غیر قانونی 
 گیرد. صورت می

 تولیداتتولیدات بخش نامنظم قانونی و مجاز است اما  بخش غیر قانونی (جزایی و جنایی):
 و دزدي، اخـاذي، تولیـد  ماننـد:   قـانون  خـالف  تولیدکاالهاوخدمات و ها فعالیت شامل انونیغیرق بخش

باشد؛ لذا با توجه بـه اینکـه خالفکـاران و جنایتکـاران      ا و از این قبیل میفحشد مخدر، موا خریدوفروش
 .نمایند کنند بدیهی است که از پرداخت مالیات هم فرار می درآمد خود را به دولت گزارش نمی

در کشورهاي توسعه یافته مانند ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، ایتالیا و یا کشورهاي شـرق اروپـا   
هـاي بخـش غیـر رسـمی اقتصـاد       آید، زیرا فعالیت این بخش براي گریز از پرداخت مالیات به وجود می

ر رسـمی  ترین مشخصـات بخـش غیـ    شوند. مهم اجازه کسب الزم ندارند و در آمارهاي رسمی ذکر نمی
 اقتصاد عبارت است از:

بخش غیر رسمی فاقد سازمان مشخص است؛ از طرف هیچ سازمان دولتـی و غیـر دولتـی حمایـت     
وري جـواز کسـب الزم نـدارد؛     دهد و در امـر پیشـه   ها به کار خود ادامه می شود؛ بدون تأیید دولت نمی

شـود؛   ی، مـزدي پرداخـت نمـی   ساعات کار منظمی ندارد؛ به شاغالن آن در روزهاي بیماري یـا مرخصـ  
بخش غیر رسمی و داراي ساعات کار بیشتر، درآمد کمتر، شرایط نامطلوب محل کـار و محـل اشـتغال    
محدودي است؛ درآمد شاغلین این بخش نامنظم و نامطمئن است؛ ورود به این بخش آسان است؛ بازار 

الت رسمی الزم نیست؛ کار سـخت  هاي مورد نیاز آن تحصی طلبد و در مهارت نامنظم دارد؛ مهارت نمی
و تکنیک بومی الزم ندارد؛ بیشتر به منابع و تولیدات سنتی و محلی وابسته است؛ میدان عمل نامحدودي 
دارد؛ گاه مالکیت خانوادگی الزم دارد؛ محدودیت سنی و جنسی ندارد؛ محدودیت زمانی نـدارد و در  

اعم از کنار خیابان، پارك،  ،در هر جا ،و ی نداردشود؛ محدودیت مکان تمام ساعات شبانه روز انجام می
آن شود؛ سرمایه  شود؛ بیشتر در شهرهاي پر جمعیت کشورهاي جهان سوم دیده می رو و... انجام می پیاده

 کم و ابزار آن مختصر است.

گذارند کـه از آن جملـه    ها تأثیر سوء می هاي متفاوتی بر چهره مکان هاي غیررسمی از نظرگاه شغل
هـا، بـد منظـره سـاختن سـیماي       روها و ایجاد سد معبر اختالل در کـارکرد مکـان  توان به اشتغال پیاده می
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هاي اجتماعی و فضایی اشاره نمود. در ادامه نتایج حاصل از  سازي براي ناهنجاري زندگی شهري و زمینه
 بندي است:، قابل جمع)1(شماره این بحث در جدول 

 ررسمیتقسیم بندي اقتصاد غی. 1جدول 
 

  مبادالت بازاري ماهیت تولید ماهیت توزیع

 خانوار ندارد قانونی قانونی

 غیررسمی دارد قانونی قانونی

 نامنظم دارد قانونی غیرقانونی

 غیرقانونی دارد غیرقانونی غیرقانونی
  

 مأخذ: محاسبات تحقیق   

، بـه  )1(لـب نمـودار شـماره    تـوان در قا  هاي مختلف اقتصاد و ماهیت آنها را مـی  روابط مابین بخش
 .)1394تصویر کشید (درگاهی، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها هاي غیر رسمی در کاهش مالیات نقش فعالیت. 1نمودار 
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 روش تحقیق. 3

. با توجه به موضوع و هـدف تحقیـق، روش مناسـب در ایـن     استاین تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي 
 – 1384هاي مورد استفاده در ایـن تحقیـق در بـازه زمـانی      باشد. داده کمی می-پژوهش، الگوي تحلیلی

 استخراج شده است. doingbusinessتحقیقاتی مؤسسهاز سازمان مالیاتی کشور و  ش،1392

مستقیم از هاي مستقیم و غیر بر جذب مالیات هاي فضاي کسب و کار در تخمین مدل تأثیر شاخص
ربی، اردبیل، اصفهان، البـرز، ایـالم، بوشـهر، تهـران،     استان،آذربایجان شرقی، آذربایجان غ 31اطالعات 

چهارمحال وبختیاري، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، خراسـان شـمالی، خوزسـتان، زنجـان، سـمنان،      
سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویـه وبویراحمـد، گلسـتان،    

استفاده شـده   1392-1384مزگان، همدان و یزد  در فاصله زمانی گیالن، لرستان، مازندران، مرکزي، هر
 است. 

 
 روش حداقل مجذورات جزئی .3-1

یـابی معـادالت سـاختاري     هاي مدل یا حداقل مجذورات جزئی، به عنوان نسل دوم روش PLS رویکرد
  این تغیر پنهان، سازي م هاي نوینی را بر روي محققان علوم رفتاري گشوده است. با ارائه رویکرد مدل افق

 هایی که روابط برآورد شده را تقلیل گردد که با محاسبه خطاي اندازه گیري در مقیاس نتیجه حاصل می
دو مـدل   PLS هـاي  دسـت آورد. در مـدل  ه تري از اثرات متقابـل بـ   هاي دقیق تواند تخمین دهد، می می 

 شود:  آزمون می
 هاي بیرونی  مدل •
 هاي درونی  مدل •

هـاي   در مـدل  تحلیـل مسـیر   مشـابه  4و مـدل درونـی    (23CFA)مشابه انـدازه گیـري   1مدل بیرونی 

1.Outer Model  
هاي تجربی را بر پایه چند پـارامتر نسـبتاً    شود داده ي پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میتأییددر تحلیل عاملی . 2

توانـد بـه    ها است که مـی  ر اطالعات پیش تجربی درباره ساختار دادهکند. این مدل مبتنی ب تبیین یا توجیه می ،اندك، توصیف
هـاي عینـی شـکل و    هـا در انطبـاق بـا ویژگـی     بنـدي کننـده معـین بـراي گویـه     شکل یک تئوري یا فرضـیه، یـک طـرح طبقـه    

(آزمـون  ي تأییـد هـاي  هـاي وسـیع باشـد. روش   محتوا،شرایط معلوم تجربی و یا دانش حاصـل از مطالعـات قبلـی دربـاره داده    
 .ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ هستند یا نه کنند که داده فرضیه) تعیین می

3. Confirmatory factor analysis 
4. Inner Model  

                                                           

http://www.parsmodir.com/db/research/path-analysis.php
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معادالت ساختاري است. پس از آزمون مدل بیرونی الزم است تا مدل درونـی کـه نشـانگر ارتبـاط بـین      
هـاي   تـوان بـه بررسـی فرضـیه     ئه شود. با استفاده از مـدل درونـی مـی   متغیرهاي مکنون پژوهش است، ارا

 پژوهش مدل پرداخت. 

 
 مدل معادالت ساختاري= تحلیل عامل تائیدي + تحلیل مسیر. 3-2

 حداقل مربعات جزئی= مدل درونی + مدل بیرونی
ها در آن ضروري  هکه محدوده دادرا اي از فاکتورهایی  تا مجموعه کنیممیاین روش ابتدا باید سعی  در 

این نمودار، باید   توان مالحظه نمود. در را می )2(این کار نمودار شماره   . برايبه دست آوریم، است
هاي  م که جمع مربعات فاصلهینکها درآن وجود دارد، محاسبه  یک محور که بیشترین پراکنش داده

 . 1شود یژه، گفته میاین محور بردار و آن نقاط از آن محور حداقل باشد که به   همه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها اولین بردار ویژه یا فاکتورمربوط به مجموعه کل داده .2نمودار 
 مأخذ: محاسبات تحقیق    

 
شوند و اولین بردار ویژه را محاسبه  ها در یک ماتریس جذب قرار داده می در ادامه همه طیف

هایی است که بردار ویژه تمام آن نقاط را در  ند. اولین بردار ویژه داراي ماکزیمم واریانس دادهکن می
اصلی مجموعه  مؤلفهاین باشد که چرا این بردار ویژه، همچنین اولین  تواند علت  این می  برگرفته است.

 دهد.  ها را نشان می ، منحنی اولین بردار ویژه مجموعه داده)3(شود. نمودار شماره  ها، نامیده می داده

1. Eigenvector 
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 ها ن بردار ویژه مجموعه دادهمنحنی اولی. 3نمودار 

 مأخذ: محاسبات تحقیق    

ها ممکن  ها قرار بگیرد که ماکزیمم واریانس براي داده اي از نقاط داده بردار ویژه باید در ناحیه
هاي نقاط از بردار  ها، جمع مربعات فاصله طرف باال یا پایین سطح دادهه جایی بردار ویژه بهشود. هر جاب

اي تعیین گردد که داراي  خواهد داد. هم اکنون اجازه باید داد تا بردار بعدي به گونه ویژه را افزایش
این را بردار   وري نشده باشد.آاي باشد که توسط اولین بردار گرد ماکزیمم مقدار واریانس باقیمانده

تواند ماکزیمم  این بردار باید عمود بر بردار ویژه اول باشد. اگر عمود نباشد نمی  نامیم. ویژه دوم می
 )4اولین بردار ویژه را حاصل نماید. (نمودار شماره  ةمقدار واریانس باقیماند

 
 

 ها عمود بر هم منحنی اولین بردار ویژه و دومین بردار ویژه مجموعه داده .4نمودار 
 مأخذ: محاسبات تحقیق    

عنوان مختصه ه توانیم ب ند، میاین جفت بردار که با همدیگر ماکزیمم واریانس را دار با پیدا کردن 
این دو  توان مطمئن شد که عالوه بر این دو بردار، می علت ماکزیمم واریانس دره جدید استفاده نمود. ب

عنوان یک ه اینجا ب بردار، هیچ بردار ویژه دیگري وجود ندارد که در نظر گرفته شود. هر بردار در 
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بر  مؤثرتوان سهم هر یک از متغیرهاي توضیحی  اساس می . بر اینستها اصلی از داده مؤلفهفاکتور یا 
 متغیر وابسته را محاسبه نمود.

 
 بردار ویژه سوم عمود بر دو بردار ویژه اول ودوم .5نمودار 

 مأخذ: محاسبات تحقیق    

 
 روش پانل دیتا .3-3

هی اثرات هاي درون گرو، تخمین1نوع تخمین شامل تخمین بین گروهی 3روش تابلویی مشتمل بر 
هاست و است. در تخمین بین گروهی رگرسیون روي میانگین 3هاي اثرات تصادفی و تخمین 2ثابت

هاي درون گروهی بعد زمان در شود. در تخمینمعموًال براي تخمین ضرایب بلندمدت از آن استفاده می
انفرادي منظور  شود و تنها اثراتی که مختص هر یک از واحدهاست، به عنوان اثرات نظر گرفته نمی

داراي توزیع مشترکی با  شود که عرض از مبدأ هاي اثرات تصادفی فرض میگردد. در تخمین می
اند. در باشد و بر خالف روش قبلی، با متغیرهاي توضیحی مدل ناهمبستهمی 2δو واریانس میانگین 

ها) در طول زمان به طور جداگانه  شود و اثرات انفرادي واحدها (بانکر میاین روش عامل زمان منظو
 .4گردندبه عنوان متغیرهاي توضیحی وارد مدل می

) Hرود که آماره آن (هاي پانلی به کار میبراي تعیین روش تخمین در داده 5آماره آزمون هاسمن
 شود:تعداد متغیرهاي توضیحی) است و به صورت زیر تعریف می( با درجه آزادي  داراي توزیع

1. Between Groups 
2. Fixed Effects 
3. Random Effects 
4. Baltagi, 2005 
5. Hausman 
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) (تحت GLSهاي حداقل مربعات تعمیم یافته (انفرادي و متغیرهاي توضیحی است که طبق آن تخمین

ناسازگار است H1) سازگار و تحت فرضیه H0فرضیه 
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δ در صورتی که فرضیه .H0 

تر و شود و به عنوان روش مناسبترجیح داده می رد نشود، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت
 .1شود، در غیر این صورت، روش اثرات ثابت کارآ استمی کارآتر انتخاب

 
 برآورد مدل . 4

برآورد مدل در مقاله حاضر در دو بخش کلی صورت خواهد گرفت. در بخش اول با اسـتفاده از روش  
بر فضاي کسـب و کـار،    مؤثرمتغیر  30از میان  XLSTATو در فضاي نرم افزار  جزئیحداقل مربعات 

اسـاس  پایـان، بر هاي کشور تعیین خواهد شـد و در   ن ها در استا بر جذب مالیات مؤثرترین متغیرهاي  مهم
هـاي مسـتقیم و    روش پانل دیتا میزان تأثیرگذاري هر یک از عوامل منتخب را بـر میـزان جـذب مالیـات    

 مورد بررسی قرار خواهیم داد. 7، 1 ایویوز غیرمستقیم در فضاي نرم افزار
 

 PLSبرآورد مدل  .4-1
 حاضر به صورت زیر است:  مدل اصلی تحقیق

),....,( 3021 XXX=fyt 
 

بیـانگر   Xها و متغیرهاي توضیحی  متغیر وابسته و بیانگر میزان جذب مالیاتی در استان Yکه در آن 
اضر هر یـک از متغیرهـاي توضـیحی    تحقیق حبر فضاي کسب و کار است. در  مؤثرگانه  30رهاي ـمتغی
 باشد. می )2(بر جذب مالیاتی به شرح جدول شماره  مؤثرگانه 30

 
 

1. Greene,2004, chapter 11 
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 هاي فضاي کسب و کار شاخص .2جدول 
 

 92 91 90 89 88 87 86 85 84 سال شاخص

 شاخص اول: شروع کسب و کار 

X1 (تعداد)7 6 6 7 8 8 8 8 9 مراحل 

X2 13 8 8 9 28 28 28 28 29 (روز) زمان 

X3 
هزینه (درصدي از 

 درآمد سرانه)
3/7 3/6 4/5 3/5 6/4 9/3 4 8/3 3/3 

X4 
حداقل سرمایه (درصدي 

 از درآمد سرانه)
1/2 7/1 3/1 3/1 1 8/0 8/0 7/0 5/0 

 شاخص دوم: اخذ مجوز 

X5 (تعداد)مراحل 
 

18 18 18 18 16 16 16 16 

X6 (روز) زمان 
 

669 669 669 669 320 320 320 320 

X7 
هزینه(درصدي از 

  درآمد سرانه)
2/842 672 5/641 8/504 8/358 375 5/355 3/262 

 شاخص سوم: ثبت مالکیت 

X8 (تعداد)9 9 9 9 9 9 9 9 9 مراحل 

X9 36 36 36 36 36 36 36 36 36 (روز) زمان 

X10 
هزینه(درصدي از 

 ارزش ملک)
6/10 6/10 5/10 6/10 6/10 5/10 5/10 5/10 5/10 

 شاخص چهارم: اسنخدام نیروي کار 

X11 
  دشواري استخدام

)0-100( 
0 28 78 11 11 11 

   

X12 
  دشواري اخراج

)0-100( 
60 30 10 50 50 50 

   

X13 
 ناپذیري اشتغالانعطاف
)0-100( 

40 33 49 40 40 29 
   

 شاخص پنجم: اخذ اعتبار 

X14 
 عمق اطالعات اعتباري

)0-6( 
2 3 3 3 3 3 4 4 5 

X15 
پوشش توسط مؤسسه 

  اعتباري
7/13 7/13 22/2 21/7 31/3 22/7 26/5 25/9 
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 شاخص ششم: حمایت از سرمایه گذاران ایرانی 

X16 شاخص میزان افشا 
 

5 5 5 5 5 5 5 7 

X17 
قدرت حمایت از 

  )10-0سهامداران خرد(
3 3 3 3 3 3 3 7/3 

 شاخص هفتم: پرداخت مالیات 

X18 
عداد در (ت هاپرداخت

  سال)
22 22 22 22 22 20 20 20 

X19 (ساعت در سال)زمان 
 

344 344 344 344 344 344 344 344 

X20 

نرخ کلی مالیات و 
عوارض(درصدي از 

 سود)
 

44/2 44/2 44/2 44/2 44/2 44/1 44/1 44/1 

 شاخص هشتم: تجارت برون مرزي 

X21 (روز)زمان صادرات 
 

26 26 26 26 25 25 25 25 

X22 (دالر)هزینه صادرات 
 

860 860 860 1011 1061 1090 1275 1470 

X23 (روز)زمان واردات 
 

39 39 39 39 38 32 32 32 

X24 (دالر)هزینه واردات 
 

1330 1330 1330 1656 1706 1735 1885 2100 

 شاخص نهم: اجراي قراردادها 

X25 39 39 39 39 39 39 39 39 39 (تعداد) مراحل 

X26 505 505 520 520 520 520 520 520 520 روز)( زمان 

X27 
(درصد ارزش  هزینه

 خواسته)
17 17 17 17 17 17 17 17 17 

 شاخص دهم: پایان کسب و کار 

X28 (سال)5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 زمان 

X29 
هزینه(درصدي از 

 ارزش دارایی)
9 9 9 9 9 9 9 9 9 

X30 1/23 1/23 1/23 1/23 19 7/19 3/19 6/18 6/18 نرخ بازستانی 
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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 گانه تحت بررسی ارائه شده است: 10هاي  اي از وضعیت هر یک از شاخص در ادامه خالصه
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 هاي فضاي کسب و کار شاخصوضعیت  .2 نمودار
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
هاي فضاي کسب  وضعیت شاخصکه گردد  ، مشاهده می)2(با توجه به وضعیت نمودارهاي شماره 

تواند به علت گسترش پدیده بیماري هلندي  اند که این امر می هاي اخیر روند نزولی داشته و کار در سال
هاي اخیر باشد. در ادامه جهت شناسایی عوامل  هاي مالی و اقتصادي در طی سال و افزایش سطح تحریم

 خواهیم نمود. PLSبه تخمین مدل  هاي مستقیم و غیرمستقیم اقدام بر جذب مالیات مؤثر
شماره تخمین زده شد، با بررسی آمارهاي آزمون در جدول  مؤلفه 6در ابتداي امر مدل اولیه با 

هاي ترکیبی کاهش یافته  مؤلفهبه بعد، سطح توضیح دهندگی  پنجم مؤلفهکه از است مشخص )، 3(
دهد. مقدار این شاخص هاي برآوردي را نشان میبینی مدلکیفیت پیش ²Qاست. شاخص محاسباتی 

 .استآل برابر با یک  ایده در حالت 
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 با اجزاهاي مختلف Q²آمارهاي  .3جدول 
 

Component TAX Total 

Comp1 8737/0 8737/0 

Comp2 3066/0 3066/0 

Comp3 0514/0 0514/0 

Comp4 0439/0 0439/0 

Comp5 0585/0 0585/0 

Comp6 0038/0- 0038/0- 
 قیحقتمأخذ: محاسبات                     

 
 )3(شماره نمودار است.  )3نمودار شماره (مدل در مرحله اول به صورت  PLSاي از نتایج  خالصه 

گاه بردارها به مرکز دایره فوق دهد. هر برآوردي نشان می مؤلفههمبستگی متغیر جذب مالیاتی را با دو 
طور که مشاهده ها کمتر خواهد بود، همان مؤلفهو  باشد میزان همبستگی مابین جذب مالیاتی تر نزدیک

 یک و دو در سطح باالیی قرار دارد. مؤلفه(نقطه آبی) با  شود همبستگی متغیر جذب مالیاتی می
  

 
 PLSدر مرحله اول برآورد  1هاي برآوردي مؤلفههمبستگی متغیر مدل را با  .3نمودار 

 قیحقتمحاسبات  مأخذ:
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤلفه اصلی اول و دوم توانایی که ذکر است شایان علت رسم دو مؤلفه اصلی توانایی رسم آن در صفحه دو بعدي است. . 1
 دارند.تغیر وابسته رات، مدرصد تغیی 75دهندگی بیش از توضیح
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مستقیم و  جذب مالیاتسهم درهایی که باالترین  به ورود شاخص ،PLSمدلاجراي  در مرحله دوم

، x3 ،x24هاي شاخص :عبارتند از ي مهم مرحله اولها شاخص شده است. هستند، پرداخته غیرمستقیم
x6 ،x10 ،x18 ،x19 ،x7 ،x22 ،x23 ،x21  وx20 ي تأثیرگذار در مرحله ها به عنوان شاخص،که

را با دو  مستقیم و غیرمستقیم همبستگی متغیر جذب مالیات )4( نمودار شمارهاند.  دوم وارد مدل شده
میزان همبستگی مابین  ،دنتر باش دهد. هرگاه بردارها به مرکز دایره نزدیک برآوردي نشان می مؤلفه

با  تغیرهاي مستقل مدل همبستگی کمی م اگر ،همچنین خواهد بود.ها کمتر  مؤلفهو  جذب مالیاتی
 .خواهند بود تریکدبه مرکز دایره نز داشته باشندهاي برآوردي  مؤلفه
 

 
 PLSدر مرحله دوم برآورد  هاي برآوردي همبستگی متغیر مدل با مؤلفه .4نمودار 

 قیحقتمأخذ: محاسبات  

 
مستقیم و  هاي جذب مالیات رها د مؤلفهمتغیرها به ترتیب اهمیتی که در  ،)4(در جدول شماره 

 اند: از باال به پایین مشخص شده ،به ترتیب ،دارند غیرمستقیم
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 1اول مؤلفهمتغیرها به ترتیب اهمیت در دو  .4جدول 

Variable VIP 
Standard 
deviation 

Lower 
bound 
(95%) 

Upper 
bound 
(95%) 

VIP 
Standard 
deviation 

Lower 
bound 
(95%) 

Upper 
bound 
(95%) 

X18 8303/1 3061/0 2304/1 4302/2 8196/1 5047/0 8303/0 8088/2 

X20 4014/1 2889/0 8352/0 9676/1 1162/1 3208/0 4875/0 7449/1 

X10 9170/0 2552/0 4169/0 4171/1 9628/0 1913/0 5878/0 3377/1 

X24 9330/0 3080/0 3294/0 5367/1 9384/0 1656/0 6140/0 2629/1 

X19 9330/0 3080/0 3294/0 5367/1 9384/0 1656/0 6140/0 2629/1 

X22 7110/0 6199/0 5040/0- 9260/1 9031/0 0492/0 8068/0 9995/0 

X23 7110/0 6199/0 5040/0- 9260/1 9031/0 0492/0 8068/0 9995/0 

X6 9291/0 1183/0 6973/0 1609/1 8594/0 2416/0 3859/0 3329/1 

X7 7714/0 1355/0 5059/0 0370/1 8352/0 1327/0 5752/0 0952/1 

X21 6992/0 1735/0 3591/0 0393/1 6566/0 2349/0 1962/0 1171/1 

X3 3819/0 1459/0 0959/0 6680/0 5062/0 1856/0 1425/0 8699/0 
 

 قیحقتمأخذ: محاسبات 

سهم اثرگذاري را بر  باالترین x19و  x18 ،x20،،x10،x24، متغیرهاي )4(براساس نتایج جدول شماره 
هاي ایران دارند. چون این متغیرها داراي باالترین سهم در  در استان ي مستقیم و غیرمستقیمها جذب مالیات

اند تا  هستند، در مرحله بعد وارد مدل پانل شده ي مستقیم و غیرمستقیمها توضیح دهندگی میزان جذب مالیات
-در استانهاي مستقیم و غیرمستقیم  تغیرها بر جذب مالیاتبه کمک این روش میزان اثرگذاري هر یک از م

هدف شناسایی کرد که توان بیان  می PLSبندي مباحث اجراي روش  در جمع محاسبه گردد.هاي کشور 
 هاي کشور است. ها در استان هاي فضاي کسب و کار در ارتباط با میزان جذب مالیات ترین شاخص مهم

 
 برآورد مدل پانل دیتا .4-2
 :کنیمرا تبیین میهاي پانل   هاي مستقیم و غیرمستقیم مدل س از شناسایی متغیرهاي مهم بر جذب مالیاتپ

it+eitx195b +itx244b +itx103b+itx202b +itx18 1=a+bitTAX1 

it+eitx195b +itx244b +itx103b+itx202b +itx18 1=a+bitTAX2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ار در جذب سرمایه گذاري استانی را نشان ـ، سهم اثرگذاري متغیرهاي فضاي کسب و ک)4(دول شماره ـج. 1

 در فضاي دو بعدي است. مؤلفهاصلی توانایی رسم این دو  مؤلفههد. علت ارائه دو می
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TAX1 :مالیات تحقق و نبوده معین و مشخص آن کننده پرداخت که ىهای غیرمستقیم مالیات مالیات 
 زیاد بسیار آنها انتقال قابلیت و داشته افراد عملیات و اقتصادى هاى فعالیت از قسمت یک به بستگى

 بر غیرمستقیم طور به که ىیها مالیات دیگر، عبارت  به. شود مى نامیده غیرمستقیم هاى مالیات باشد،
 .شود مى وصول کنندگان مصرف از و شده وضع اشخاص مصرفى کاالهاى
TAX2 :مستقیماً آن پرداخت مشمولیت که است مالیاتی غیرمستقیم مالیات خالف بر مستقیم مالیات 

 افراد درآمد و ییدارا از مستقیم طور به اگر ،دیگر عبارت به. آید می وجوده ب مالیاتی بدهکار نزد
 .باشد می درآمد بر الیاتم و ییدارا بر مالیات شامل که شود، وصول
X10 :ملک ارزش از درصدي( هزینه( 
X18 :سال در تعداد( مالیات يهاپرداخت( 
X19 :سال در ساعت( مالیات زمان( 
X20 :سود از درصدي(عوارض  و مالیات کلی نرخ( 
X24 :دالر( واردات هزینه( 

  
 بررسی مانایی متغیرهاي مدل  .4-2-1

ایم. نتایج  رگرسیون کاذب اقدام به بررسی مانایی متغیرهاي مدل نمودهدر ادامه جهت ممانعت از مشکل 
شماره در جدول  Levin, Lin & Chuها در سطح (با عرض از مبدأ و روند) براساس آماره  مانایی داده

 ارائه شده است:) 5(
 بررسی مانایی متغیرهاي مدل در سطح (با عرض از مبدا و روند) .5 جدول

 
 نتیجه داري سطح معنی آمارهمقدار  نام متغیر

TAX1 3,92- 1 متغیر ماناست درصد 

TAX2 4,87- 1 متغیر ماناست درصد 

X18 6,8- 1 متغیر ماناست درصد 

X20 5,3- 1 متغیر ماناست درصد 

X10 5,1- 1 متغیر ماناست درصد 

X24 8,7- 1 متغیر ماناست درصد 

X19 7,9- 1 متغیر ماناست درصد 
 
 تحقیقخذ: محاسبات أم

ح طمشهود است تمامی متغیرهاي وارد شده در مـدل در سـ   )5(همانگونه که از نتایج جدول شماره 
 تخمین مدل بر اساس این نتایج کامالً قابل اتکاست. ،دار هستند. در نتیجه درصد معنی 1
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 هاي مستقیم انتخاب مدل تخمینی در پانل مالیات. 4-2-2
هـاي پانـل از    اثـر مشـترك، اثـر ثابـت و اثـر تصـادفی در مـدل        روش 3براي تعیـین مـدل بهینـه از میـان     

 هـاي مسـتقیم در جـدول    پانـل مالیـات  لیمر و هاسمن  گردد. آماره هاي لیمر و هاسمن استفاده می آزمون
 ارائه شده است: ،)6( شماره

 هاي مستقیم مالیات پانل در هاسمن و ثابت اثرات نماییراست آزمون .6 جدول
 

 نتیجه آزمون داري سطح معنی مقدار آماره درجه آزادي نآماره آزمو آزمون

 شود فرضیه صفر رد می F )175,31( 48/46 0 لیمر Fآزمون 

 شود فرضیه صفر رد می 1 0 6 کاي دو آزمون هاسمن
 
 خذ: محاسبات تحقیقأم

 :استلیمر به صورت زیر  Fفرضیه صفر در آزمون 
  H0:مقاطع) برابر هستندها ( پارامترهاي عرض از مبدأ در تمام استان
 H1: ها (مقاطع) برابر نیستند پارامترهاي عرض از مبدأ در تمام استان

با توجه به اینکه فرض صفر آزمون لیمر رد شـده اسـت، تخمـین روش در حالـت اثـرات ثابـت بـر        
اي ه اکنون الزم است از میان روش ،تخمین مدل به روش اثرات مشترك در اولویت قرار دارد. در نتیجه

اثرات ثابت و تصادفی یکی را انتخاب نماییم. براي انتخاب میان این دو روش از تست هاسـمن کمـک   
 :استخواهیم گرفت. فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر 

H0: plimq=plim (βF.E-βGLS) 
H1:plimq≠plim (βF.E-βGLS) 

 
تخمـین روش در   ،در نتیجـه  .رد) فرض صفر قابلیت رد شـدن نـدا  6با توجه به نتایج جدول شماره (

جـدول  که حالت اثرات تصادفی نسبت به حالت اثرات ثابت کارایی بیشتري دارد. اما باید توجه داشت 

ایـن نتیجـه   . برابر با صفر و احتمال متناظر با آن برابر با یک است 2χدهد که آماره ) نشان می6شماره (
ون هاسمن قادر نیست به خوبی پاسخ دهد که مدل به روش اثرات ثابت گویاي این مطلب است که آزم

 از معیاري دیگر استفاده شود. در مدل تصادفی: دبایپس یا به روش اثرات تصادفی برآورد شود؟ 

)(
1

iitjit

K

J
jit UXY +++= ∑

=

εβα
 

جـزء خطـاي    itεجزء خطـاي مقطعـی و تصـادفی اسـت و    iUجمله خطا شامل دو جزء است که  
و  iUترکیبی سري زمانی و مقطعی است. در واقع، بخشی از تغییرات جمله خطا مربوط به جزء تصادفی
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 iUاست. بنابراین، اگر مدل داراي اثر تصادفی باشد سـهم itεبخش دیگري از تغییرات مربوط به جزء 

اگر بتوان به وسیله شاخصی سهم هر یک  ،بیشتر خواهد بود. بنابراین itεاز تغییرات جمله خطا نسبت به 
ت که مدل به روش اثرات ثابت یا به روش اثـرات  فتوان نتیجه گر از اجزاء را از تغییرات تعیین کنیم می

 Effectنام ه ل به روش اثرات تصادفی خروجی بدر جدول مربوط به تخمین مد تصادفی برآورد شود.

Specification وجود دارد که حاوي اطالعاتUδ̂ وεδ̂.استδ̂) ها باStandard Error مشخص (

 :داریم بنابراینشود.  نمایش داده میρیاRhoکمیتی بنام از طریق  Uδ̂نسبت به  εδ̂شوند و وزن می
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 تـر باشـد  آن نیـز بـزرگ  ρتر باشـد و  بزرگ εδ̂بین صفر و یک قرار دارند و هر چه  ρاین دو 
 .1تر است و انتخاب مدل اثرات ثابت موجه است شواهد اینکه مدل اثرات ثابت قوي

 
 نتیجه مدل هاسمن براي تعیین اثرات ثابت یا تصادفی .7جدول 

 

Cross-section random 409457/1 7269/0 

Idiosyncratic random 863854/0 2731/0 
  مأخذ: محاسبات تحقیق        

)(سهم زیادي از تغییرات جمله خطا  εδ̂دهد که مینشان  )7(شماره  جدول iit U+ε دارد، یعنی
پس الزم است مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود.در ادامه به تخمـین مـدل در حالـت اثـرات      72/0

 ثابت پرداخته خواهد شد. 
 هاي مستقیم مدل مالیات در تخمین پانل دیتا در حالت اثرات ثابت نتایج .8جدول 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 672861/0 150422/0 473143/4 0,0000 

X18? 014038/0 006794/0 066226/2 0400/0 

X20? 304190/0 078904/0 855178/3 0002/0 

X10? 114990/0 054295/0 117874/2 0371/0 

X24? 009493/0 012456/0 762122/0 2451/0 

X19? 007806/0- 003258/0 395503/2- 0174/0 
     

1. BaltagiBaid`H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, United Kingdom, 
WileyPublishers. 
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R-squared 818205/0 Mean dependent var 004405/1 

Adjusted R-squared 765225/0 S.D. dependent var 782849/1 

S.E. of regression 863854/0 Akaike info criterion 743160/2 

Sum squared resid 5926/130 Schwarz criterion 527730/3 

Log likelihood 3486/259- Hannan-Quinn criter. 059745/0 

F-statistic 44362/15 Durbin-Watson stat 911836/1 

Prob(F-statistic) 0,000000    
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 نتایج زیر حاصل شده است:تخمین  با توجه به
هـا (در   متغیرهـاي تعـدد پرداخـت    ،پانل دیتا حالت اثرات ثابت براساس نتایج تخمین مدل از روش

نرخ کلی مالیات و عوارض (درصدي از سود) و هزینه واردات  ،هزینه (درصدي از ارزش ملک) ،سال)
هاي مستقیم دارند. بیشترین تـأثیر بـر میـزان نـرخ      دار و مثبتی بر نرخ رشدجذب مالیات تأثیر معنی (دالر)

 11صـدم)، هزینـه (   30توسط متغیرهاي نرخ کلی مالیـات و عـوارض (   ،به ترتیب ،ها رشد جذب مالیات
 متغیر زمانکه است  شایان ذکرباشد.   صدم) می 1صدم) و هزینه واردات ( 5/1ها ( تعدد پرداخت ،صدم)
 هاي مستقیم دارد. (روز در سال) تأثیر منفی و معناداري بر جذب مالیات مالیات

 
 هاي غیر مستقیم نی در پانل مالیاتانتخاب مدل تخمی. 4-2-3

هـاي پانـل از    روش اثـر مشـترك، اثـر ثابـت و اثـر تصـادفی در مـدل        3براي تعیـین مـدل بهینـه از میـان     
هاي غیرمستقیم در جـدول   گردد. آماره لیمر و هاسمن پانل مالیات هاي لیمر و هاسمن استفاده می آزمون
 ارائه شده است: ،)9(شماره 

 هاي غیرمستقیم هاسمن در پانل مالیات نمایی اثرات ثابت وتآزمون راس .9 جدول
 

 نتیجه آزمون داري سطح معنی مقدار آماره درجه آزادي آماره آزمون آزمون

 شود فرضیه صفر رد می F )175,31( 35/8 0 لیمر Fآزمون 

 شود فرضیه صفر رد نمی 1 0 2 کاي دو آزمون هاسمن
 

 خذ: محاسبات تحقیقأم   

به اینکه فرض صفر آزمون لیمر رد شـده اسـت، تخمـین روش در حالـت اثـرات ثابـت بـر        با توجه 
و  )9(تخمین مدل به روش اثرات مشترك در اولویت قرار دارد. از طرفی توجه به نتایج جـدول شـماره   
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)(سهم زیادي از تغییرات جمله خطا  εδ̂دهد که نشان می ،)10(جدول  iit U+ε  70/0را دارد، یعنی 

 پس الزم است مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود. 
 نتیجه مدل هاسمن براي تعیین اثرات ثابت یا تصادفی .10جدول 

 

Cross-section random 00898/12 2997/0 

Idiosyncratic random 35790/18 7003/0 
     

 مأخذ: محاسبات تحقیق                 

 به تخمین مدل در حالت اثرات ثابت پرداخته خواهد شد.در ادامه 
 مستقیمغیر هاي نتایج تخمین پانل دیتا در حالت اثرات ثابت در مدل مالیات .11جدول 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 672861/0 150422/0 473143/4 0,0000 

X18? 032227/0 003843/0 385773/8 0,0000 

X10? 003582/0 001385/0 586625/2 0103/0 

X24? 229843/0- 139419/0 648581/1- 1007/0 

X20? 745330/0 092142/0 088912/8 0,0000 

X19? 004000/0- 001060/0 772717/03- 0002/0 
     

R-squared 922149/0 Mean dependent var 458745/0 

Adjusted R-squared 899461/0 S.D. dependent var 687813/0 

S.E. of regression 619108/0 Sum squared resid 07654/67 

F-statistic 64464/40 Durbin-Watson stat 657063/1 

Prob(F-statistic) 0,0000    
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق        
هـا (در   پرداخـت متغیرهـاي تعـدد    ،براساس نتایج تخمین مدل از روش پانل دیتا حالت اثرات ثابت

دار و  نرخ کلی مالیات و عوارض (درصدي از سود) تأثیر معنـی  ،هزینه (درصدي از ارزش ملک) ،سال)
هـا   مستقیم دارند. بیشترین تأثیر بر میزان نرخ رشد جذب مالیاتغیرهاي  مثبتی بر نرخ رشد جذب مالیات

 5/0صدم) هزینه ( 22ه واردات (صدم)، هزین 74به ترتیب توسط متغیرهاي نرخ کلی مالیات و عوارض (
(روز در سـال) و هزینـه   مالیـات  زمـان   هـاي متغیر ،همچنـین باشد.   صدم) می 5ها ( تعدد پرداخت ،صدم)

هزینـه واردات  کـه  اسـت  درخـور یـادآوري    د.نمستقیم دارغیرهاي  واردات تأثیر منفی بر جذب مالیات
 گردد. ن تأثیر معنادار ارزیابی نمیهاي غیرمستقیم دارد، اما ای تأثیر منفی بر جذب مالیات
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 گیري و پیشنهادها. نتیجه5
 اي از نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر است: خالصه

هـا (در   شـاخص تعـدد پرداخـت مالیـات     5 ،شاخص تحت بررسی 30از میان  PLS براساس روش
ي از سـود) و  نرخ کلی مالیات و عوارض (درصد ،هزینه مبادله دارایی (درصدي از ارزش ملک) ،سال)

هاي مستقیم و غیر مستقیم دارنـد. بـر ایـن اسـاس      هزینه واردات (دالر) باالترین سهم را بر جذب مالیات
نظام پرداخت مالیات، قوانین اجراي قراردادها و تجارت برون مرزي باالترین  مؤلفه 3گفت که توان  می

 .هاي کشور دارند ها در استان تأثیر را بر جذب مالیات
هاي غیرمستقیم به ترتیب متغیرهاي نرخ کلی  در حالت مالیات شد کهمشخص پانل  روش به کمک

تعـدد   ،صـدم)  5/0صدم)، هزینـه مبادلـه هـر دارایـی (     22صدم)، هزینه واردات ( 74مالیات و عوارض (
و  هاي غیر مسـتقیم دارد  صدم) بر جذب مالیات 5/0صدم) و زمان پرداخت مالیات ( 5مالیات (  پرداخت

صدم)، هزینه مبادله هـر دارایـی    30هاي مستقیم به ترتیب نرخ کلی مالیات و عوارض ( الت مالیاتدر ح
بـاالترین تـأثیر را بـر جـذب     صـدم)   1صدم) و هزینـه واردات (  5/1مالیات (  تعدد پرداخت ،صدم) 11(

 . هاي کشور دارند مالیات استان
بر جذب  مؤثرترین عامل  یات و عوارض مهمنرخ کلی مال هايمتغیربا توجه به اینکه در هر دو پانل 

متغیرهـاي قیمتـی بـیش از     کـرد کـه  تـوان بیـان    اند، در نتیجـه مـی   بودههاي مستقیم و غیر مستقیم  مالیات
ایـن امـر    نـد؛ کـه  هاي مستقیم و غیرمستقیم در کشـور تأثیرگذار  متغیرهاي حقیقی بر سطح جذب مالیات

و خدمات و باال بودن سطح اقتصاد غیـر رسـمی در کشـور    تواند ناشی از حجم پایین عرضه محصول  می
 در نتیجه پیشنهادات سیاستی زیر براساس نتایج تحقیق حاضر قابل ارائه است: باشد.

گـردد، افـزایش تولیـد موجـب      هاي سمت عرضه موجب افزایش تولید و اشتغال می اجراي سیاست
 شود. الیات مستقیم میافزایش مالیات غیرمستقیم و افزایش اشتغال موجب افزایش م

توانـد موجبـات بهبـود تـراز تجـاري گـردد،        هاي بازرگانی عالوه بر افزایش تولید می اجراي سیاست -
 مستقیم گردد. هاي غیر جاري موجب افزایش مالیاتبهبود تولید و تراز ت

 صـاحبان . شـد  نخواهنـد  واقـع  مفیـد  اجرایـی،  ضمانت داشتن بدون نیز قوانین بهترین با توجه به اینکه -
 آنهـا  اجـراي  بـراي  ضـمانتی  که مقرراتی و قوانین بر باتکیه توانند نمی گذاران سرمایه نیز و کار و کسب
 ،بنـابراین . نماینـد  اقـدام  خـود  سـرمایه  کارگیري به یا و کار و کسب نمودن دایر به نسبت ندارد، وجود
 باشـند،  داشـته  تـري  قوي جراییا ضمانت هرچه گذاري سرمایه و وکار کسب هاي حوزه با مرتبط قوانین
 .نمود خواهند ایفا وکار کسب فضاي بهبود در را بیشتري نقش
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 اقتصـادي  گیـران  تصـمیم  و گذاران سیاست روي بر مثبتی تأثیرات تواند می کار و کسب محیط پایش -

در نتیجـه ایجـاد    ،باشـد  داشـته  جـاري  هـاي  فعالیت تصحیح و آینده در مناسب راهبردهاي اتخاذ جهت
تواند موجب بهبود وضعیت جذب  ها را در داخل کشور رصد کند می هادي در کشور که این شاخصن

 ها گردد. مالیات
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