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چكيده
در مقاله حاضر ،اثرات مثبت یا منفی اصالحات و تغییرات به وجود آمده در نظام مالیاتی موسوم به آثار تشخیصی،
در دوره زمانی  ،1357-1391بر وصولی مالیاتها ،به ویژه بر وصولی مالیات بر درآمد شرکتها که باالترین سهم در
درآمد مالیاتی را دارد ،به طور کمی محاسبه شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشترین نوسان پسماندها و
بیشترین نوسان و تغییر در نسبت مالیاتی در بخش مالیات بر شرکتها تنها بین سالهای  1367-1377اتفاق افتاده
است .همچنین ،در چارچوب تحلیل انجام شده ،با توجه به اثرات تشخیصی اندازهگیری شده در این سالها میتوان
اظهار داشت که نتیجه تالش سازمان امور مالیاتی به منظور اثرگذاری بر میزان وصولی مالیات ،از مجرای سایر عوامل
بجز پایه مالیاتی ،برای سال  1367و سالهای  1369تا  1377منفی و صرفاً در سال  ،1368مثبت بوده است.
طبقه بندي H32،H20،C22 :JEL

واژگان كليدي :آثار تشخیصی ،مالیات بر درآمد شرکتها ،نوسانات پسماندها وصولی مالیات ،نسبت مالیاتی
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یکی از مهمترین اهداف دولتها رشد و توسعه اقتصادی
است که شاید مهمترین ابزار حصول به آن را در نقش
دولت ها از طریق سیاست مالی و مالیاتی بتوان دید ،که از
طریق آن منجر به تثبیت و تصحیح فعالیتهای اقتصادی
میگردد .از این رو افزایش درآمدهای دولت جهت نیل به
اهداف توسعه و اطالع از تأثیر ابزار مالیاتی در جهت اعمال
سیاست مالی موضوع مهمی است که پاسخ آن در بخش
مالیات مستلزم اطالع از چگونگی عکسالعمل متغیرهای
اقتصادی بر مالیات و بالعکس میباشد( محضرنیا.)1373 ،
قانون مالیاتها نقش بسیار مهمی از یکسو در تأمین
منابع مالی دولت و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی
جامعه ایفا میکند و از این نظر از حساسیت بسیار زیادی
برخوردار است .قوانین مالیاتی نهتنها باید متضمن ایجاد
درآمد برای دولت باشد بلکه باید درعین حال اهداف دیگر را
هم در نظر داشته باشد و با اتخاذ یک سیاست مالیاتی
مناسب به عنوان عاملی درجهت رشد و توسعه اقتصادی
مورد توجه قرار گیرد(پژویان.)1373 ،
میزان وصولی بخشهای مختلف مالیاتی عمدتاً متأثر از
پایه مالیاتی آن بخشها میباشد(پژویان.)1389 ،
تأثیرپذیری وصولی مالیاتها از پایه مالیاتی آن را میتوان به
دو قسمت تقسیمبندی نمود .قسمت اول روند بلندمدت و
عادی خود پایه مالیاتی در طول زمان و قسمت دوم سایر
عواملی که غیر از روند بلندمدت پایه ،به طور مستقیم بر
پایه مالیاتی و به صورت غیرمستقیم بر حجم وصولی ،مؤثر
واقع میشود .یا به عبارت دیگر رشد درآمدهای مالیاتی،
عالوه بر آنکه تحت تأثیر رفتار بلندمدت پایههای مالیاتی
قرار میگیرد ،معلول تغییرات ایجاد شده در سیستم مالیاتی
نظیر تغییر در نرخهای مالیات ،معافیتهای اعطایی،
گسترش و بسط پایههای مالیاتی موجود از طریق تقویت
کادر تشخیص و شناسایی پایهها و  ...هم میباشد .لذا در
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای مالیاتی ،باید عالوه بر
واکنش پایه مالیاتی به درآمد کل جامعه ،سطح بهبودی به-
وجود آمده توسط سازمان امور مالیاتی در انواع مختلف
مالیاتها را نیز در محاسبات درنظر گرفت و آنها را از
یکدیگر تفکیک نمود( قرهباغیان.)1382 ،
از آنجا که بر اساس آمار خزانه داری کل کشور ،میزان
وصولی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در دوره زمانی
 1357تا  ،1391بهطور متوسط  32/1درصد رشد داشته
است و همچنین طی سالهای مورد بررسی بهطور متوسط
 62/2درصد از میزان وصولی مالیاتهای مستقیم و 36/2
درصد از كل مالیاتهای وصولی را به خود اختصاص داده

است ،لذا در مطالعه حاضر ،پایه مالیات بر شرکتها با
بیشترین حجم وصولی سازمان امور مالیاتی مبنای کار
پژوهش قرار گرفته است .همچنین ،در این مطالعه پایه
مالیاتی و سایر عوامل به عنوان دو متغیر جداگانه در نظر
گرفته نمیشوند ،بلکه سایر عوامل نیز بر پایه مالیاتی تأثیر
مستقیم گذاشته و سپس این تأثیر به شکل غیرمستقیم بر
میزان وصولی نیز اثر خواهد گذاشت .در مطالعه حاضر،
تغییرات به وجود آمده در سیستم مالیاتی در دوره زمانی
 1357-1391که نشاندهنده تالشهای مشخص نظام
مالیاتی است و به آثار تشخیصی  1موسوم است ،مورد
محاسبه قرار گرفته است .بر اساس تعریف ،اثرات تشخیصی
عبارت از تغییرات قانونی در نرخهای مالیاتی ،بسط پایههای
مالیاتی موجود یا ایجاد بخشهای جدید مالیاتی و بهطور
کلی تالشهای مشخص سیستم مالیاتی میباشد .هدف
اصلی مطالعه آن است که به کمک آثار تشخیصی محاسبه
شده ،اثرات مثبت یا منفی تغییرات قانون مالیاتها و
اصالحات آن بر حجم وصولیهای حاصل از مالیات بر
شرکتها اندازهگیری شود ،تا با مشخص شدن درستی و یا
نادرستی این تغییرات ،از تکرار آن دسته از تغییراتی که آثار
منفی بر وصولی مالیات برجای گذاشته است ،جلوگیری
شود.
اکنون سؤالی که در این تحقیق پیش میآید این است
که آیا تمامی تغییرات ایجاد شده در سیستم مالیاتی بر پایه
مالیاتی مؤثر است؟ یا به عبارتی تغییر در سیستم مالیاتی
خود به تنهایی و بدون توجه به پایه مالیاتی قادر به ایجاد
تغییر در وصولیهای مالیات میباشد؟
در پاسخ به این سؤال بایستی به این نکته توجه داشت
که عواملی نظیر گسترش پایههای مالیاتی ،اعطا و حذف
معافیتهای مالیاتی ،شناسایی پایههای جدید مالیاتی به
دلیل تغییرات قانون مالیاتها و عواملی از این قبیل می-
توانند به طور مستقیم بر پایه مالیاتی موجود تأثیر بگذارند،
اما عواملی نظیر تغییر در نرخهای مالیاتی و یا تغییر در
طبقات مختلف درآمدی میتوانند عالوه بر ثابت بودن پایه
موجود مالیاتی نیز تغییراتی را در وصولی ایجاد کنند .البته
نکته فوقالذکر در یک افق زمانی یکساله ممکن است
صادق باشد ،ولی در تحلیلهای بلندمدت چندساله بدیهی
است که تغییر نرخهای مالیات در یکسال پایه مالیاتی را با
نوسان مواجه خواهد ساخت.
این مقاله در شش قسمت تنظیم شده است :در قسمت
دوم ،مروری بر برخی از مهمترین مطالعات تئوریکی و
تجربی داخلی و خارجی صورت گرفته است كه بهطور خاص
اندازهگیری اثرات ناشی از تغییر در پایه مالیاتی و تأثیر
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تغییرات ایجاد ش ده در سیستم مالیاتی بر درآمدهای وصولی
را موضوع اصلی خود قرار دادهاند .در قسمت سوم ،به روش-
شناسی و مراحل انجام پژوهش اشاره شده است .در قسمت
چهارم ،ابتدا فرضیه تحقیق تدوین شده و سپس به تشریح
روش محاسبه پایه مالیات بر شرکتها پرداخته شده است.
در قسمت پنجم ،نتایج حاصل از برآورد مدلهای رگرسیونی
مراحل چهارگانه محاسبه اثرات تشخیصی و اندازهگیری این
آثار در پایه مالیات بر شرکتها در اقتصاد ایران ارایه شده
است .بخش آخر نیز به جمعبندی و ارایه پیشنهاد اختصاص
داده شده است.
 -2مطالعات تئوریکی و تجربی
در اغلب مطالعاتی که به منظور سنجش و اندازهگیری
تغییرات ایجاد شده در درآمدهای وصولی ناشی از مالیات
انجام گرفته ،تالش شده تا اثرات تغییر در پایه مالیاتی و
تأثیر تغییرات ایجاد شده در سیستم مالیاتی نظیر تغییر در
نرخهای مالیات ،معافیتهای اعطایی ،گسترش و بسط پایه-
های مالیاتی موجود از طریق تقویت کادر تشخیص و
شناسایی پایهها و  ...را از یکدیگر تفکیک نموده و به طور
مجزا اثرات ناشی از این تغییرات را بر درآمدهای وصولی
اندازهگیری نمایند .شیوههای سنجش در برخی از این
مطالعات به شکلی است که تغییرات ایجاد شده در پایه
مالیاتی را بی تأثیر از تغییر در خود سیستم مالیاتی در نظر
گرفته  ،2و یا شیوههای پیشنهادی بهگونهای است که اثر
تغییرات سیستم مالیاتی را نمیتوان به سادگی کمی و قابل
3
مشاهده نمود.
مانسفيلد  )1972( 4در مطالعه خود ،بهمنظور بررسی

اهدایی  )1990( 7در مطالعه خود که برای بررسی و
اندازهگیری کششهای درآمدی مالیاتها در کشور موریتانی
و ماالوی صورت پذیرفته ،چهار بخش مالیاتی شرکتها،
واردات ،مصرف و فروش و سایر مالیاتهای مستقیم را در
نظر گرفته است و در بخشهای مذکور ،معادالت درآمد
مالیاتی بخشی ،توابع پایه مالیاتی بخشی و اتحادهای مربوطه
را در دوره  1965-86برای کشورهای مذکور برآورد نموده
است .بدین شکل که ابتدا هر کدام از بخشهای مزبور به
طور جداگانه و سپس مدل کلی آن در یک ارتباط همزمان
برای برآورد کششهای مالیاتی و با لحاظ نمودن اثرات
تشخیصی هر کدام ،توسط وی مورد برآورد قرار گرفت .در
این مطالعه از دستگاه معادالت همزمان در فرم ساختاری
برای اندازهگیری کشش درآمدی مالیاتهای مذکور استفاده
شده است.
نتایج حاصله در کشور موریتانی نشان میدهد که
کشش درآمدی مالیات بر واردات بزرگتر از واحد و کشش
درآمدی مالیاتهای دیگر کمتر از واحد بوده است .ضمنا
تأثیر سیستم مالیاتی در میزان کشش به غیر از سایر
مالیاتهای مستقیم در انواع مالیاتها مثبت بوده است.
همچنین در کشور ماالوی کشش درآمدی مالیات بر
شرکتها بزرگتر از واحد و برای انواع دیگر مالیات کمتر از
واحد بوده است .در این کشور نیز تأثیر سیستم مالیاتی به-
گونهای بوده که در تمام انواع مالیاتها کشش درآمدی با
افزایش مواجه گردیده است.
در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که اگرچه جابر
اهدایی اثرات متقابل سیستم مالیاتی و پایه مالیاتی را به
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کششهای درآمدی مالیات ،به دنبال راهی است که بتواند
وصولی های مالیاتی را به تفکیک اثر پایه و اثر سیستم در
بخش های مختلف مالیاتی محاسبه نماید .وی از روشی که
پرست  5درمطالعه خود به کار گرفته است استفاده کرده که
به روش تعدیل نسبی موسوم است .مشکل اصلی این روش،
محاسبه اثرات تشخیصی ساالنه میباشد که مانسفیلد در
مطالعه خود برای کشور پاراگوئه تنها به فروضی جهت میزان
این اثرات اکتفا نموده است .در نهایت مانسفیلد با توجه به
سریهای تعدیل شده انواع مالیاتها ،کشش درآمدی آنها را
برآورد و با کشش درآمدی این مالیاتها اثرات تشخیصی
وصولی سالهای  1962-70در اقتصاد پاراگوئه را محاسبه
نموده است.
بهعنوان یک نتیجه کلی میتوان گفت که مطالعه
مانسفیلد از یک نقص مهم برخوردار است زیرا علیرغم آنکه
در توضیحات خود اعتقاد دارد که تغییر در پایه مالیاتی

قسمتی به دلیل تغییر در سیستم مالیاتی و قسمتی به دلیل
تغییرات رشد اقتصادی است ،ولی در این مطالعه اثر تغییر
سیستم مالیاتی بر پایه مورد اندازهگیری قرار نگرفته است .به
همین دلیل ،استفاده از روش تعدیل نسبی که یکی از مهم-
ترین روشهای برآورد اثرات تشخیصی انواع مالیاتها می-
باشد کارآیی الزم را ندارد.
اما برخی مطالعات دیگر ،انتزاع بین پایه مالیاتی و
تغییرات ایجاد شده در سیستم مالیاتی را به شکل مذکور
برطرف نموده و به کمک روشهایی تاثیرات متقابل این دو
عامل را در تحلیل خود وارد کردهاند 6 .در این مطالعات گرچه
تأثیر تغییرات سیستم مالیاتی همراه با تغییرات پایه مالیاتی
مدنظر قرار گرفته ،اما اثرات تغییر سیستم در قالب یک
متغیر سیستم دیده شده و به کمک متغیر سیستم کشش-
های بلندمدت و کوتاهمدت مالیاتهای بخشی را برآورد
نموده است .بهعبارت دیگر ،میزان کمی این اثرات بر وصولی
مالیات هر سال اندازهگیری نگردیده است.
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شکل همزمان در مدل خود لحاظ نموده است و این از نقاط
قوت این مطالعه میباشد ،ولی قادر به اندازهگیری کمی
تالش سازمان مالیاتی در این دو کشور نمیباشد چرا که این
متغیر به صورت نرخ و تحت عنوان متغیر سیستم وارد مدل
گردیده است.
دفتر تحقيقات و سياستهاي مالی ( )1373در
مطالعه خود برای برآورد کششهای مالیاتی برای کشور
ایران طی سالهای1342-1371برای ساختار کلی معادالت
از معادالت ارائه شده توسط جابر اهدایی استفاده نموده
است .نتایج حاصله از این مطالعه نشاندهنده آن است که در
طول دوره زمانی مورد بررسی ،کلیه کششهای درآمدی
انواع مالیاتها کوچکتر از واحد بوده است .این میزان برای
مالیات بر شرکتها  0/97درصد ،مالیات بر مشاغل 0/96
درصد ،مالیات بر مصرف و فروش  0/99درصد ،مالیات بر
واردات  0/99درصد و سایر مالیاتهای مستقیم معادل 0/42
درصد میباشد .این مطالعه ،کوچکتر از واحد بودن این
کشش ها را به عواملی نظیر فرار مالیاتی ،تاخیر مالیاتی،
معافیتهای مالیاتی و  ...نسبت داده است .همچنین در
قسمت مربوط به پیشبینی درآمدهای مالیاتی در دوره
زمانی ( ،)1374-78این مطالعه نتیجه میگیرد که رشد
متوسط سالیانه مالیاتهای مستقیم در دوره مزبور 17/1
درصد و رشد متوسط سالیانه مالیاتهای غیرمستقیم معادل
 16/5درصد خواهد شد .در یک جمعبندی کلی از این
مطالعه میتوان گفت که این مطالعه نیز مشکالت بیان شده
در مطالعه جابر اهدایی را خواهد داشت.
اما در مطالعات دیگری بهویژه در سالهای اخیر ،عالوه
بر اینکه تأثیر تغییرات سیستم مالیاتی همراه با تغییرات پایه
مالیاتی مدنظر قرار گرفته شده ،میزان کمی این اثرات نیز بر
وصولی مالیات هر سال اندازهگیری گردیده است .8
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قرهباغيان ( )1382در مطالعه خود جهت اندازهگیری
تأثیر تغییرات بهوجود آمده در سیستم مالیاتی( که به اثرات
تشخیصی موسوم است) در ایران برای سالهای  1345تا
1374از دیدگاهی جدید به موضوع نگریسته است .در
چارچوب این دیدگاه هرگونه تغییری در میزان وصولی انواع
مالیات ها ،متأثر از تغییر خود پایه مالیاتی آن نوع مالیات و
متأثر از سایر عواملی که به غیر از خود پایه بر پایه مالیاتی
آن مؤثر واقع میشود ،نسبت داده شده است .در این مطالعه
بیان شده که نوسانات پایه مالیاتی در طول زمان از یک روند
بلندمدت تبعیت نموده و در کنار آن عوامل دیگری نیز
وجود دارند که سبب میگردد انحرافاتی در این روند
بلندمدت نیز صورت پذیرد و پایه مالیاتی را عالوه بر نوسانات
دوره ای و طبیعی خود با نوسانات بیشتری مواجه سازند .از

این رو در این دیدگاه جدید سعی شده است تا دامنه زمانی
که در آن عوامل دیگر غیر از روند بلندمدت خود پایه ،سبب
تغییرات اساسی در پایه گردیدهاند را جدا نموده و سپس از
طریق مدلهای اقتصادسنجی تأثیر این عوامل را بصورت
کمی بر حجم وصولی مالیات اندازهگیری نماید.
نتایج کلی این مطالعه نشاندهنده آن است که
اصالحیههای قانونی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در
سالهای  1353-61و همچنین  1367-74نسبت به کل
دوره مورد مطالعه بیشترین تأثیر خود را بر وصولی این
مالیات بر جای گذاشته و در عمده سالها جهت تاثیرگذاری،
منفی بوده است .در دوره مزبور ،تالشهای مثبت سازمان
مالیاتی تنها در سالهای  61 ،59 ،58و  68به وقوع پیوسته
و در سایر سالها این تالش منفی بوده است .موارد ذکر شده
برای مالیات بر مشاغل در دوره زمانی  1355-61و -74
 1369بوده که تنها در سالهای  60 ،59 ،55و  61تالش
سازمان مالیاتی مثبت بوده است .در زمینه مالیاتهای
غیرمستقیم ،اصالحیههای قانونی مالیات بر واردات طی
سالهای  1352-74بیشترین تأثیر را بر وصولی گذاشته که
سالهای  67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،58 ،57و  74این تالش
مثبت و در سایر سالهای مورد مطالعه منفی بوده است.
همچنین طی سالهای  ،1357-66تغییرات قانونی مالیات
بر مصرف و فروش بیشترین اثر را بر وصولی این مالیات
داشته که در سالهای 65 ،58و  ، 66تالش مثبت و در سایر
سالها تالش منفی صورت پذیرفته است.
باریوس و فارگنولی  )2010( 9در مطالعه خود به
بررسی آثار تشخیصی یا اقدامات صالحدیدی دولت بر
درآمدهای مالیاتی و کشش مالیاتی در اتحادیه اروپا
پرداختند که در طول اجرا تا بحران مالی جهانی
 2008/2009با نوسانات زیادی در درآمدهای مالیاتی روبهرو
شد .این محققین با استفاده از دادههای جمعآوری شده
توسط کمیته سیاست اقتصادی نشان دادند ،در حالیکه این
اقدامات تأثیر محدودی روی عملکرد مالیاتی داشته است ،اما
در برخی از موارد به طور معناداری کششهای مالیاتی را
تحت تأثیر قرار داده که در نتیجه آن رابطه میان درآمدهای
مالیاتی و چرخه تجاری تغییر کرده است و این امر نقش
کلیدی در چارچوب نظارت مالی اتحادیه اروپا ایفا میکند.
عالوه بر این ،آنها شواهدی ارائه کردند که با توجه به
ماهیت دوره ای تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از اقدامات
صالحدیدی ،دولتها تمایل به کاهش مالیات در اجرای
سیاستهای انبساطی خود دارند در حالی که متوسل به
افزایش مالیات در شرایط انقباضی هستند .بهطور کلی نتایج
این مطالعه نشان میدهد که در دسترس بودن پیشبینی-

اندازهگيری آثار تشخيصی ماليات بر درآمد شرکتها 5 / ...
های دقیق از تأثیر اقدامات صالحدیدی بر پایه طبقه بندی
گسترده مالیات ،میتواند ابزاری برای کنترل بهتر توسعه
درآمدهای مالیاتی در اتحادیه اروپا بهمنظور شناسایی بهتر
نقش عوامل غیرسیاسی (مانند قیمت داراییها) در تحریک
درآمدهای مالیاتی باشد.
پریرا و ومانس  )2013( 10در مطالعه خود اندازهگیری
جدیدی از تأثیر شوکهای مالیاتی صالحدیدی در دوره
زمانی  1996تا  2012برای کشور پرتقال و بر پایه رویکرد
نقل شده از صاحبنظران عملیاتی  11انجام دادهاند .از ویژگی-
های اصلی متمایز روش بهکارگرفته شده در تحقیق آنها
این است که شوک های مالیاتی بر اساس تجزیه و تحلیل
جامعی از اندازهگیری سیاستهای مالیاتی ثبت و شناسایی
شدهاند ،نه بر پایه برآوردهای اقتصادسنجی .این یافتهها به-
شدت به اثرات منفی و مداومی از افزایش مالیات وضع شده
بر تولید ناخالص داخلی و مصرف خصوصی اشاره دارد.
یافته های این تحقیق ،مشابه نتایج سایر مطالعاتی است که با
استفاده از چنین رویکردهایی در کشورهای دیگری با
ضرایب فزاینده نسبتاً باالی مالیاتی همراه بودهاند.

 -4تدوین فرضيه تحقيق و معرفی پایه ماليات بر
شرکتها
در مطالعه حاضر هر گونه تغییری در وصولی انواع
مالیات های مورد بررسی ،متأثر از تغییر ایجاد شده در خود
پایه مالیاتی و نیز متأثر از سایر عوامل(به غیر از خود پایه)
مؤثر بر پایه که به اثرات یا تغییرات تشخیصی موسوم است و
داللت بر تغییرات قانونی به وجود آمده در سیستم مالیاتی
دارد ،نسبت داده شده است .به عبارت دیگر ،تغییرات در
وصولی مالیاتی یک بخش ناشی از تغییر در پایه مالیاتی آن
بخش می باشد و تغییر در پایه مالیاتی اوال متأثر از روند
طبیعی بلندمدت خود پایه و ثانیا متأثر از عوامل دیگری
است که پایه مالیاتی را تحت تأثیر خود قرار میدهند و به-
طور غیرمستقیم بر دریافتیهای مالیاتی مؤثر واقع میگردند.
در این پژوهش ،پایه مالیات بر شرکتها که بیشترین
حجم وصولی سازمان امور مالیاتی را بهخود اختصاص داده
مبنای کار پژوهش قرار گرفته است .از این رو در این مطالعه
پایه مالیاتی و سایر عوامل به عنوان دو متغیر جداگانه در
نظر گرفته نمیشوند ،بلکه سایر عوامل نیز بر پایه مالیاتی
تأثیر مستقیم گذاشته و سپس این تأثیر به شکل
غیرمستقیم بر میزان وصولی نیز اثر خواهد گذاشت .لذا ،پایه
مالی اتی اوال تحت تأثیر اثرات بلندمدت خود و ثانیا متأثر از
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 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است ،به دلیل
اینکه آثار تشخیصی مالیات بر درآمد شرکتها را مورد
بررسی قرار می دهد .همچنین پژوهش حاضر از لحاظ روش،
از نوع تحقیقات علی است ،زیرا برای بررسی موضوع از طریق
تحقیق علی ،با استفاده از جمعآوری دادهها ،به شناسایی
متغیرها ،علل و عوامل مؤثر بر پایه مالیات بر درآمد شرکت-
ها پرداخته میشود .در تجزیه و تحلیل اطالعات و دادههای
تحقیقات علی از روش قیاسی استفاده شده و مبانی نظری
گردآوری شده از مطالعات کتابخانهای تکیهگاه استدالل
منطقی این روشها خواهد بود(حافظنیا .)1387 ،روش
اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش ،برآورد بر اساس
دادههای سریهای زمانی  12است .دادههای مورد استفاده در
این تحقیق به صورت ساالنه و دوره زمانی آن ،از سال 1357
تا سال  1391درنظر گرفته شده است .همچنین در این
مقاله از نرم افزارهای  Eviewsو Excelبرای تحلیل فرضیه
تحقیق ،استفاده شده است.
از این رو در مراحل انجام پژوهش ،ابتدا پایه مالیات بر
شرکتها محاسبه و سپس به کمک مدلهای اقتصادسنجی
این پایه مالیاتی روندزدایی  13گردید .در مرحله بعدی
جمالت اختالل که نشانگر تأثیر سایر عوامل غیر از روند
بلندمدت پایه مالیاتی بر پایه آن بخش میباشد با تغییراتی
که در نسبت مالیاتی آن بخش طی زمان ایجاد شده مورد

شناسایی قرار گرفته است .انتخاب شاخص نسبت مالیاتی که
حاصل تقسیم مالیات وصولی بخش به پایه مالیاتی آن بخش
میباشد این است که نشانگر شاخص تالش مالیاتی بوده و
در واقع فرض بر آن است که هرگاه پایه مالیاتی بخش
موردنظر به دلیل سایر عوامل( غیر از خود پایه) از روند
بلندمدت و طبیعی خود منحرف شود ،سیستم مالیاتی تالش
در از بین بردن این انحراف داشته و با تغییراتی که در
سیستم مالیاتی صورت داده نسبت به این انحراف واکنش
نشان داده است.
در ادامه پس از شناسایی واکنش دو متغیر مذکور و
عکسالعمل مشترک آنها یکی از دورههای زمانی مورد
تحلیل بدست آمده که زمینه محاسبه تأثیر سایر
عوامل(سیستم مالیاتی) بر پایه و به تبع آن بر نسبت مالیاتی
و میزان وصولی مالیات را بهوجود آورده است.
در گام آخر ،پس از محاسبه اثرات تشخیصی پایه مالیات
بر درآمد شرکتها در سالهای مورد بررسی که بیشترین
نوسان پسماندهای جمله اختالل و تغییر در نسبت مالیاتی
را داشته و از طریق مدلهای اقتصادسنجی برآورد شدهاند،
میزان تالشهای مثبت یا منفی سازمان امور مالیاتی در این
سالها ،شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.

 / 6رضا اميدی پور ـ جمشيد پژويان
تغییرات ایجاد شده در سیستم مالیاتی مؤثر بر پایه خواهد
بود.
از این رو فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین شده است:
« تغییر در سیستم مالیاتی خود به تنهایی و بدون توجه
به پایه مالیاتی قادر به ایجاد تغییر در وصولیهای مالیات
میباشد».
برای آزمون فرضیه تحقیق از مدلهای رگرسیونی در
سال های مورد مطالعه استفاده شده است .در مرحله اول
محاسبه اثرات تشخیصی ،بر مبنای الگوی ارائه شده در
مطالعات اهدائی و قرهباغیان و بهمنظور روندزدایی پایه
مالیات بر شرکتها ،مدل رگرسیونی به صورت زیر تعریف
شده است:
𝑡𝑈 𝑙𝑛𝐵𝑐 = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝐵𝑐(−1) +
در مدل مذکور 𝐵𝑐 ،پایه مالیاتی بخش شرکتها و 𝑡𝑈
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پسماندهای مدل مزبور نشانگر سایر عوامل غیر از خود پایه
مالیاتی است که بر پایه اثر گذاشته است .ضریب نیز
نشانگر درصدی از تأثیرپذیری پایه مالیاتی از روند بلندمدت
و طبیعی خود پایه میباشد.
که جزئیات مربوط به مدلهای رگرسیونی مورد
استفاده در چارچوب دو سناریوی ارائه شده و متغیرهای
مورد استفاده در این مدلها به تفصیل در بخش نحوه
محاسبه اثرات تشخیصی و برآورد آثار تشخیصی در پایه
مالیات بر شرکتها ذکر شده است .از این رو برای بدست
آوردن اثرات تشخیصی در بخش مالیات بر شرکتها ،طی
چهار مرحله اندازهگیریهای مربوطه انجام گرفته که به
تفصیل در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
در این مطالعه ،دادههای مربوط به تولید ناخالص
داخلی ،ارزش افزوده بخش نفت ،ارزش افزوده بخش
کشاورزی ،ارزش افزوده بخش خدمات ،ارزش افزوده خدمات
عمومی ،ارزش افزوده خدمات موسسات مالی و پولی ،ارزش
افزوده حمل و نقل دولتی ،ارزش افزوده ارتباطات ،ارزش
افزوده خدمات واحدهای مسكونی ،ارزش افزوده خدمات
واحدهای غیر مسكونی ،ارزش افزوده ساختمان در بخش
خصوصی و ارزش افزوده کل صنعت از آمار و اطالعات
حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و آمار
مربوط به ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی از سایت
مرکز آمار ایران  14استخراج شده است .دادههای مورد
استفاده در این تحقیق به صورت ساالنه است .دوره زمانی
مورد مطالعه برای برآورد مدلها از سال  1357تا سال
 1391میباشد .ضمنا با توجه به اینکه آمار مربوط مربوط به
پایههای مالیاتی مستقیماً در دسترس نبود ،پایه مالیاتی
بخش مشاغل(ارزش افزوده بخش مشاغل) و پایه مالیاتی

اشخاص حقوقی(با در نظر گرفتن نفت) با اتکا به مطالعه
دکتر قرهباغیان به صورت زیر محاسبه شده است(قرهباغیان،
:)1382
پایه مالیاتی بخش مشاغل(ارزش افزوده بخش مشاغل)
= ]ارزش افزوده خدمات عمومی +ارزش افزوده خدمات
موسسات پولی و مالی +ارزش افزوده حمل و نقل دولتی+
ارزش افزوده ارتباطات +ارزش افزوده خدمات واحدهای
مسكونی و غیرمسکونی[-ارزش افزوده بخش خدمات +ارزش
افزوده ساختمان در بخش خصوصی ]+ارزش افزوده کل
صنعت  -ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی[
پایه مالیاتی بخش شرکتها = تولید ناخالص داخلی –
]ارزش افزوده بخش کشاورزی +ارزش افزوده بخش مشاغل[
 -5برآورد مدل و تجزیه و تحليل یافتهها
در این بخش ابتدا با توجه به سوابق مطالعات تجربی،
مدل بررسی آثار تشخیصی مالیات بر شرکتها در اقتصاد
ایران ارائه شده و سپس بر اساس آمار و اطالعات موجود،
مدل مورد نظر با استفاده از روشهای اقتصادسنجی برآورد
شده و آثار تشخیصی مالیات بر شرکتها استخراج گردیده
است.
-1-5نحوه محاسبه اثرات تشخيصی در پایه ماليات بر
شرکتها
در مرحله اول ،برای جدا نمودن روند بلندمدت پایه
مالیاتی و تأثیر سایر عوامل بر پایه مالیاتی ،به کمک مدل
زیر طی دوره  1357-91پایه مالیاتی روندزدایی گردید(
قرهباغیان.)1377 ،
)𝐼( 𝑡𝑈 𝑙𝑛𝐵𝑐 = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝐵𝑐(−1) +
در مدل ( 𝐵𝑐 ،)Iپایه مالیاتی بخش شرکتها و 𝑡𝑈

پسماندهای مدل مزبور نشانگر سایر عوامل غیر از خود پایه
مالیاتی است که بر پایه اثر گذاشته است .ضریب نیز
نشانگر درصدی از تأثیرپذیری پایه مالیاتی از روند بلندمدت
15
و طبیعی خود پایه میباشد.
در مرحله دوم ،پسماندهای جمله اختالل و نوسانهای
آن در دوره مذکور مورد مشاهده قرار میگیرد .در محدوده
زمانی که این پسماندها دارای نوسان زیاد هستند ،نشان-
دهنده آن است که تأثیر بلندمدت پایه مالیاتی بر خود پایه
اندک و برعکس اثر سایر عوامل بر پایه زیاد بوده است.
همچنین در دامنه زمانی که نوسان پسماندهای معادله ()I
کم میباشد ،بدان معناست که عمده نوسانات و تغییرات پایه
مالیاتی ناشی از تغییرات خود پایه بوده و سایر عوامل در
تغییرات پایه تأثیر چندانی نداشته است.
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باشد که این نسبت را افزایش دهد.
 )3تغییر در مالیات وصولی از میزان تغییر در پایه
مالیاتی(متأثر از سایر عوامل) کمتر باشد و نسبت

سناریوي دوم :دامنه زمانی که نوسانات پسماندها

سناریوي اول :دامنه زمانی که نوسانات پسماندها زیاد
و قابل اهميت باشد:
الف) اگر در دامنه زمانی مزبور واکنش نسبت مالیاتی
نیز ،زیاد و مهم باشد سه حالت زیر متصور است:
 )1میزان مالیات وصولی ثابت( ) و سایر عوامل مؤثر بر
پایه مالیاتی(پسماندها) ،پایه مالیاتی( )Bرا تغییر داده
باشند و این امر باعث شده باشد که نسبت مالیاتی ( )
با نوسان و واکنش مواجه گردد.
 )2تغییر در مالیات وصولی از میزان تغییر در پایه
مالیاتی(متأثر از سایر عوامل) بیشتر باشد و نسبت
مالیاتی ( ) را با نوسان مواجه سازد و نوسان به شکلی

مالیاتی ( ) را با نوسان مواجه سازد و نوسان به شکلی
باشد که این نسبت را کاهش دهد.

اندک و بی اهميت است:
در این سناریو بر خالف سناریوی اول ،عمده تغییرات
پایه مالیاتی ناشی از خود پایه بوده و سایر عوامل مؤثر بر
پایه مالیاتی ناچیز میباشد ،لذا هرگونه تغییری در نسبت
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در مرحله سوم ،رفتار متغیر نسبت مالیاتی و واکنش این
متغیر نسبت به نوسانات پسماندهای این معادله مورد
مقایسه و مشاهده قرار میگیرد .واکنش شاخص نسبت
مالیاتی در مقابل نوسانات پسماندها بدان معناست که هر
عاملی(عواملی) که باعث انحراف پایه از روند بلندمدت خود
گردد ،سازمان امور مالیاتی با واکنش خود تالش در خنثی
نمودن این انحرافات میکند .لذا یک نوسان همزمانی بین دو
متغیر مذکور مشاهده میگردد .دامنه زمانی مورد تحلیل در
این مطالعه ،دورهای میباشد که پسماندهای جمله اختالل
دارای نوسان نسبتا زیادی میباشند ،لذا دوره زمانی که
نوسان پسماندها اندک میباشد و یا به زبان دیگر عوامل به
وجودآورنده انحراف پایه از روند خود ،وجود نداشته یا ناچیز
میباشند ،سازمان امور مالیاتی ،تالشی را جهت خنثی
نمودن آن انجام نداده است و لذا از اندازهگیری اثرات
تشخیصی نیز اجتناب میگردد.
عالوه بر نوسانات پسماندها ،واکنش و یا تغییر رفتار
شاخص نسبت مالیاتی در مقابل نوسانات پسماندها نیز باید
برای انتخاب دامنه زمانی تحلیل ،مورد توجه قرار گیرد .به
زبان دیگر با انتخاب دورهای که در آن تأثیر سایر عوامل بر
پایه ،برجسته و قاب ل اهمیت است شاخص نسبت مالیاتی
ممکن است با نوسان یا واکنش زیادی مواجه گردد و یا
ممکن است این واکنش ناچیز و کم باشد .در هر دو حالت
مذکور بایستی به اندازهگیری تأثیر سایر عوامل همت
گماشت .موارد مذکور در فوق را میتوان تحت سناریوهای
ذکر شده در ادامه بحث بررسی کرد(قرهباغیان:)1377 ،

حالت اول طی دوره مورد مطالعه اتفاق نیافتاده و میزان
وصولی مالیات هر ساله دوره تحقیق تغییر نموده است ،لذا
میتوان این حالت را از تحلیل حذف نمود.
حالت دوم نشان دهنده تالش مثبت سازمان امور مالیاتی
است ،بدان معنی که هرگاه عواملی غیر از خود پایه باعث
انحراف پایه از روند بلندمدت خود گردیدهاند و موجب
نوسان در پایه مالیاتی شدهاند ،واکنش نظام مالیاتی بهگونه-
ای بوده که درصد افزایش وصولیها از درصد افزایش ایجاد
شده در پایه مالیاتی بیشتر بوده و نسبت مالیاتی را با
16
افزایش مواجه ساخته است.
حالت سوم نشاندهنده تالش منفی سازمان امور مالیاتی
میباشد ،با این توجیه که هر گاه سایر عوامل باعث نوسان
پایه مالیاتی شدهاند واکنش نظام مالیاتی بهگونهای بوده که
قادر به تغییر وصولیها به میزانی که بتواند این نوسان را
خنثی نماید ،نبوده است و به زبان دیگر تغییر در وصولی
مالیات کمتر از تغییر در پایه مالیاتی(به دلیل سایر عوامل)
میباشد.
ب) اگر در دامنه زمانی مزبور واکنش نسبت مالیاتی
اندک و بیاهمیت باشد دو حالت زیر متصور است:
 )1تغییر در مالیات وصولی با تغییر در پایه مالیاتی(متأثر از
سایر عوامل) نسبتا یکسان و برابر باشد و تغییر در پایه
مالیاتی افزایشی باشد.
 )2تغییر در مالیات وصولی با تغییر در پایه مالیاتی (متأثر از
سایر عوامل) نسبتا یکسان و تغییر در پایه مالیاتی
کاهشی باشد.
در حالت اول چون سایر عوامل مؤثر بر پایه مالیاتی
باعث افزایش پایه مالیاتی گردیده ،برای ثابت ماندن نسبت
مالیاتی ،میزان وصولی نیز بایستی بهطور تقریبا یکسانی
افزایش یابد که این امر نشانگر تالش مثبت سیستم مالیاتی
است.
در حالت دوم نیز که سایر عوامل مؤثر بر پایه مالیاتی
باعث کاهش پایه مالیاتی میگردند ،میزان مالیات وصولی
نیز بایستی به اندازه کاهش پایه مالیاتی با کاهش مواجه
شده باشد که این مطلب نه نشانگر تالش مثبت و نه نشان-
دهنده تالش منفی سازمان امور مالیاتی است و در واقع با
کاهش پایه به دلیل سایر عوامل ،میزان وصولی نیز به همان
نسبت با کاهش مواجه گردیده است.

 / 8رضا اميدی پور ـ جمشيد پژويان
مالیاتی به دلیل تغییر در خود پایه و متأثر از آثار بلندمدت
آن بوده است و نه اصالح یا تغییر در سیستم مالیاتی .به-
دلیل ذکر شده این دامنه زمانی از تحلیل حذف و اثرات
تشخیصی قابل اندازهگیری نمیباشد .الزم به ذکر است که
توضیحات مزبور عمدتا بهدلیل درک بیشتر مطلب عنوان
شده و دالیل انتخاب یا حذف دامنههای زمانی مورد نظر از
طریق مدلهای اقتصادسنجی در ادامه بحث ،تقویت و توجیه
خواهد شد.
با توجه به نتایجی که از سناریوهای ذکر شده در بخش
مالیات بر شرکتها اخذ میگردد ،مرحله چهارم تحلیل آغاز
میشود .بهطور واضحتر ،حالتهای (الف ( ،)2الف  )3و (ب
 ) 1در سناریوهای مذکور ،دامنه زمانی که در آن میتوان
تأثیر سیستم مالیاتی بر حجم وصولیهای اسمی مالیات در
بخش مالیات بر شرکتها در قالب تالشهای مثبت یا منفی
سیستم مالیاتی اندازهگیری نمود ،را مشخص نموده و زمینه
را برای عملیات بعدی و برآورد مدلهای اقتصادسنجی که
در زیر توضیح داده میشود ،مهیا میسازد .از این رو در ادامه
بحث به ارائه نتایج مدلهای اقتصادسنجی و سپس به نحوه
محاسبه اثرات تشخیصی در بخش مالیات بر شرکتها
خواهیم پرداخت.
 -2-5نتایج مراحل محاسبه اثرات تشخيصی در پایهه
ماليات بر شرکتها
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در این قسمت با یادآوری مراحل چهارگانه محاسبه
اثرات تشخیصی ،تحلیلها و اندازهگیریهای مربوطه ارائه
میگردد .ابتدا مدل ( )Iبرای مالیات بر شرکتها در دوره
زمانی  1357-91مورد آزمون قرار گرفت(مرحله اول).
بیشترین نوسان پسماندهای جمله اختالل بین سالهای
 1367-77اتفاق افتاده است .به زبان دیگر در دورههای
زمانی مذکور ،انحرافات و یا تغییرات پایه مالیاتی بخش
شرکتها عمدتا به دلیل سایر عوامل به غیر از روند بلندمدت
و زمانی خود پایه مالیاتی بوده و لذا سیستم مالیاتی با
تغییراتی که ایجاد نموده بر پایه مالیاتی این بخش تأثیر
مستقیم و بااهمیتی گذاشته است(مرحله دوم) .از طرف
دیگر ،طی دوره مورد مطالعه ( ،)1357-91بیشترین نوسان
و تغییر در نسبت مالیاتی مربوط به دامنه زمانی 1367-77
میباشد که نشانگر تغییر رفتار شاخص نسبت مالیاتی در
مقابل نوسان پسماندها و واکنش این شاخص میباشد.
همانگونه که مشاهده میگردد ،دامنه زمانی که هر دو
متغیر مزبور ارتباط مشترک داشته و شاخص نسبت مالیاتی
در مقابل عواملی که غیر از روند بلندمدت و معمولی خود
پایه مالیاتی بر پایه مؤثر واقع شدهاند ،دوره زمانی -77

1367میباشد که در چارچوب تحلیل انجام شده در حالت
(الف  )2و (الف  )3سناریوی اول قرار میگیرد.
سایر دورههای باقیمانده که مربوط به سالهای (-66
 )1357و دوره ( )1378-91میباشد ،نشانگر عدم اهمیت
نوسان پسماندها و همچنین عدم اهمیت نوسان شاخص
نسبت مالیاتی میباشد و در قالب تحلیل انجام شده در
سناریوی دوم قرار گرفته و چون نمیتوان در این دوره اثرات
تشخیصی را اندازه گرفت از تحلیل خارج میگردند (17مرحله
سوم).
مرحله چهارم تحلیل ،انتخاب و آزمون مدلی است که
بتواند موارد ذکر شده در مراحل قبل را توجیه و برآورد
نماید ،لذا ابتدا فرم کلی مدل موردنظر را معرفی و سپس در
دورههای یاد شده آزمون میگردند .فرم کلی مدل عبارت
است از:
𝑐𝑇
𝑐𝑇
) ( 𝛾 ) = 𝛼 + 𝛽∆𝑙𝑜𝑔𝐵𝑐𝑡 +
)𝐼𝐼(
𝑡 𝑐𝐵
𝐵𝑐 𝑡−1

در مدل مزبور،

(∆

عبارت از تغییر در نسبت

مالیاتی بخش مالیات بر شرکتها Bc ،پایه مالیاتی بخش
نسبت مالیاتی بخش شرکتها میباشد
شرکتها و
که با یک وقفه زمانی نوشته شده است .در این مدل ضریب
نشانگر درصد تغییر در نسبت مالیاتی بخش شرکتها به
ازای یک درصد تغییر در پایه مالیاتی این بخش میباشد و
مدل به صورت تفاضالت مرتبه اول نوشته شده تا درصد
تغییر در نرخ رشد متغیر را اندازهگیری نماید .ضریب در
واقع ضریب تشخیص خطاست  18که این ضریب مانع از
انحراف متغیر وابسته از روند بلندمدت خود میگردد.
نکته ای که در اینجا ذکر آن ضروری است ،آنکه در مدل
مزبور تأثیر تغییرات درصدی پایه مالیاتی در آن دامنه زمانی
بر نسبت مالیاتی مورد اندازهگیری قرار میگیرد که نوسانات
و یا تغییرات پایه مالیاتی ،ناشی از سایر عوامل مؤثر بر
پایه(ونه خود پایه) میباشد ،به عبارت دیگر ،دوره زمانی
مورد مطالعه برای رگرس نمودن مدل ،آن دورهای است که
پسماندهای جمله اختالل در مدل ( ،)Iبیشترین نوسان را
دارا هستند و تأثیر روند بلندمدت و معمولی خود پایه بر پایه
مالیاتی ناچیز میباشد .لذا  ،درصدی از تاثیرپذیری نسبت
مالیاتی ناشی از سایر عوامل را نشان میدهد و تأثیر  Bcبر
در محدوده زمانی مورد برآورد قرار گرفته است که
عمده تغییرات  Bcناشی از تأثیر سایر عوامل بوده ،پس
معنیدار بودن  ،نشانگر تأثیر سایر عوامل (غیر از خود Bc
) بر  Bcو به تبع آن بر

میباشد .بدیهی است که در

دامنه زمانی مزبور ،بایستی ضرب در مدل ( )Iبیمعنی باشد
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جدول شماره( :)1نتایج برآورد مدل نسبت مالیاتی بخش مالیات بر شرکتها (مدل شماره())IIIطی دوره زمانی 1367-77
روش برآورد

نتایج مدل رگرسيونی

متغيرهاي توضيحی
ضریب

آماره t

Prob.

عرض از مبدا

3/69

3/93

0.00

تغییر در لگاریتم پایه مالیاتی بخش شرکتها

-2/72

-2/81

0/02

وقفه نسبت مالیاتی بخش شرکتها

-0/83

-3/50

0.00

ضریب تعیین

0/68

ضریب تعیین تعدیل شده

0/60

آماره دوربین-واتسون

1/72

آماره  Fجدول

8/58

آماره آزمون

0.00

Prob.

منبع :یافتههای تحقیق

تا بتوان عدم تاثیرگذاری معنی دار پایه مالیاتی را بر خود پایه
نتیجه گرفت ،این آزمون نیز انجام پذیرفته که نتایج آن در
ادامه بحث خواهد آمد.
مدل کلی ( )IIبرای مالیات بر شرکتها طی دوره زمانی
 1367-77بهصورت زیر برآورد گردیده است :19
̂
𝑐𝑇
𝑐𝑇
) ( ) = 3.7 − 2.72∆𝑙𝑜𝑔𝐵𝑐𝑡 + 0.83
)𝐼𝐼𝐼(
𝑡 𝑐𝐵
𝐵𝑐 𝑡−1

(∆

همانطور که مشاهده میگردد ،ضریب معنیدار بوده و
از آنجایی که در دوره زمانی فوق نوسانات پایه مالیاتی
عمدتا ناشی از نوسانات پسماندها (سایر عوامل غیر از خود
پایه مالیاتی) میباشد ،لذا تغییرات ایجاد شده در شاخص
نسبت مالیاتی نشانگر واکنش این نسبت در مقابل سایر
عوامل بوده است .در دوره زمانی مزبور ،اثر بلندمدت و
معمولی پایه مالیاتی بر خودش معنیدار نمیباشد و نشان-
دهنده آن است که عمده تغییرات در پایه مالیاتی بهدلیل
سایر عوامل بوده است .در اینجا از یک متغیر مجازی نیز در
مدل استفاده گردید که این مطلب را میتوان به کمک مدل
( )IVمشاهده نمود:
)𝑉𝐼( )̂𝑡 = 0.56 + 0.26𝐷1 − 0.04𝑇 + 1.03𝑙𝑛𝐵𝑐𝑡 (−1
𝑐𝐵𝑛𝑙

از مدل ( )IIIمیتوان اثرات تشخیصی را اندازهگیری
نمود و همانگونه که گفته شد این مدل در چارچوب
سناریوی اول قرار میگیرد .مدلهای ( )Iو ( )IIبرای سال-
هایی که نوسان پسماندها ناچیز بوده نیز مورد برآورد قرار
گرفت و در تمامی آنها ضریب برای مدل کلی ( )IIبی-
معنی و برای مدل کلی ( )Iمعنیدار بدست آمد .در واقع این
مدلها در چارچوب تحلیل سناریوی دوم قرار میگیرند و
همانگونه که گفته شد نمیتوان اثرات تشخیصی را از آنها
به دست آورد .مدلهای کلی مذکور طی دوره  1357-67و
 1378-91بهترتیب بهصورت زیر برآورد شده است:

̂
𝑐𝑇
𝑐𝑇
) ( ) = 3.72 − 0.50∆𝑙𝑜𝑔𝐵𝑐𝑡 − 0.99
)𝑉(
𝑡 𝑐𝐵
𝐵𝑐 𝑡−1

(∆

)(2.51) (-0.12) (-2.73

)𝐼𝑉( )̂ 𝑡 = 1.68 + 0.82𝑙𝑛𝐵𝑐𝑡 (−1
𝑐𝐵𝑛𝑙
)(1.37) (5.73
̂
𝑐𝑇
𝑐𝑇
) ( ∆ ( ) = 1.52 − 2.10∆𝑙𝑜𝑔𝐵𝑐𝑡 − 0.31
)𝐼𝐼𝑉(
𝑡 𝑐𝐵
𝐵𝑐 𝑡−1

)(1.70) (-1.97) (-1.06
)𝐼𝐼𝐼𝑉( )̂ 𝑡 = 1.04 + 0.94𝑙𝑛𝐵𝑐𝑡 (−1
𝑐𝐵𝑛𝑙

جدول شماره( :) 2نتایج برآورد مدل روندزدایی پایه مالیات بر شرکتها(مدل شماره( ))IVطی دوره زمانی 1367-77
نتایج مدل رگرسيونی

روش برآورد
متغيرهاي توضيحی

ضریب

آماره t

Prob.

عرض از مبدا

0/56

0/08

0/94

متغیر مجازی
روند

0/26
-0/03

2/08
-0/23

0/08
0/82

وقفه لگاریتم پایه مالیاتی بخش شرکتها

1/03

1/26

0/26

ضریب تعیین

0/99

ضریب تعیین تعدیل شده

0/99

آماره دوربین-واتسون
آماره  Fجدول

منبع :یافتههای تحقیق

آماره آزمون

2/14
269/18

Prob.

0.00
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)(2.58) (32.14
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در مدل برآورد شده ( )IIIبرای محاسبه

درصد تغییر در مالیات وصولی بدون تأثیر سایر عوامل در
سال :1367

از ضریب

زمانی  ،1367-77تأثیر سایر عوامل بر پایه مالیاتی و به تبع
آن بر نسبت مالیاتی به چه میزان بوده است .در دوره مزبور
به طور متوسط به ازای یک درصد تغییر در پایه مالیاتی
بخش شرکتها به دلیل سایر عوامل ،نسبت مالیاتی این
بخش  2/72درصد با کاهش مواجه گردیده است.
لذا به کمک این ضریب متوسط ،میزان تفاوت مشاهدات
واقعی هر سال در دوره زمانی  1367-77از این میزان
متوسط اندازهگیری گردیده و از طریق مراحلی که در ذیل
به آن اشاره میشود ،درصد افزایش یا کاهش وصولی ناشی
از سایر عوامل مؤثر بر پایه محاسبه میگردد .تغییرات
وصولی(کاهش یا افزایش) بهدلیل سایر عوامل مؤثر بر پایه
مالیاتی ،در واقع همان تغییرات تشخیصی مالیاتها برای
سال مورد نظر میباشد .بر این اساس،تغییرات تشخیصی هر
یک از سالهای دوره زمانی  1367-77محاسبه و نتایج آن
در ادامه بحث به تفصیل آمده است.

میزان مالیات وصولی بدون تأثیر سایر عوامل در سال :1367

اثرات تشخیصی مالیات در سالهای مربوطه استفاده می-
گردد .ضریب در مدل ( )IIIنشان میدهد که طی دوره

 -3-5نتایج اثرات تشخيصی بهرآورد شهده در پایهه
ماليات بر شرکتها
براي سال :1367
متوسط تأثیر سایر عوامل بر پایه مالیاتی و به تبع آن بر
نسبت مالیاتی (استفاده از مدل (:))III
درصد تغییر در نسبت مالیاتی بخش شرکتها در سال
:1367
درصد تغییر در میزان وصولی مالیات بر شرکتها در سال
:1367
فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال ششم /پائيز و زمستان 1395

درصد تاثیرپذیری نسبت مالیاتی از یک درصد تغییر در سایر
عوامل 20در سال :1367

درصد تاثیرپذیری نسبت مالیاتی از یک درصد تغییر در
مالیات وصولی در سال :1367
درصد تأثیر سایر عوامل بر درصد تغییر در میزان مالیات
وصولی در سال :1367

اثرات تشخیصی در سال :1367
ردیف ( )1از مراحل مزبور متوسط تاثیرپذیری نسبت
مالیاتی از سایر عوامل مؤثر بر پایه مالیاتی طی دوره مورد
بررسی میباشد که از مدل مربوطه بهدست آمده است.
ردیفهای ( )2و ( ) 3نشانگر رفتار نسبت مالیاتی و وصولی
مالیات بر شرکتها در سال  67نسبت به سال قبل میباشد.
ردیف( ) 4درصد تاثیرپذیری نسبت مالیاتی سال  67از سایر
عوامل (کمیت مشاهده شده سال  )67نسبت به متوسط
برآورد شده توسط خط رگرسیون را نشان میدهد.
ردیف( ،) 5تأثیر تغییر در حجم وصولی بر نسبت مالیاتی
سال  67میباشد که تغییر در حجم وصولی هم ناشی از
روند بلندمدت خود پایه مالیاتی و هم ناشی از تأثیر سایر
عوامل بر پایه است.
ردیف( )6از حاصل تقسیم ردیفهای ( )4و ( )5بهدست
میآید که اثر سایر عوامل و روند بلندمدت پایه را بر حجم
وصولی تفکیک نموده و تنها تاثیرپذیری حجم وصولی ناشی
از سایر عوامل را بهدست میدهد .ردیف( )7درصد تغییر در
حجم وصولی سال  67را در شرایطی که سایر عوامل اثر خود
را بر جای نگذاشتهاند نشان میدهد ،بهطوری که اگر سایر
عوامل وجود نداشت میزان وصولی بایستی بهجای 4/9
درصد (ردیف )3به  6/69درصد(ردیف  )7افزایش مییافت.
تفاوت میزان وصولی دریافت شده از میزان وصولی که
می توانست دریافت شود (اگر اثر منفی سایر عوامل وجود
نمیداشت) معادل  6/85میلیارد ریال بهدست میآید که
نشان دهنده تالش منفی سازمان امور مالیاتی در سال 1367
میباشد.
در اینجا بهدلیل طوالنی شدن محاسبات برای هرسال،
تنها یک سال مورد بررسی بهعنوان مثال آورده شده و
بدیهی است که سالهای دیگر نیز از همین الگو پیروی
کرده اند .از این رو نتایج کلی اثرات تشخیصی سالهای -77
 1367در قالب جدولی به شرح ذیل آمده است.
همانطور که در جدول  3مالحظه میگردد تنها در
سال  ،1368تأثیر سایر عوامل بر میزان وصولی مالیات مثبت
بوده است و لذا اگر تأثیر مثبت سایر عوامل وجود نمی-
داشت ،کاهش در میزان مالیات وصولی بهجای  52/4میلیارد
ریال ،میزان  71/52میلیارد ریال بود و لذا اثرات تشخیصی و

اندازهگيری آثار تشخيصی ماليات بر درآمد شرکتها 11 / ...
جدول شماره( :)3نتایج کلی مراحل برآورد اثرات تشخیصی در پایه مالیات بر شرکتها طی سالهای  1367تا 1377
1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

متوسط تأثیر سایر عوامل بر پایه مالیاتی(درصد) -2/ 72

-2/ 72

-2/ 72

-2/ 72

-2/ 72

-2/ 72

-2/ 72

-2/ 72

-2/ 72

-2/ 72

-2/ 72

سال
درصد تغییر در نسبت مالیاتی(درصد)

- 5 /1

-29/8

- 3 /5

18/1

24/7

-36/2

9 /7

4 /6

22/8

6 /1

7 /6

درصد تغییر در میزان وصولی مالیات(درصد)

4 /9

-13/4

45/7

56/3

67/5

23/4

49/8

37/4

63/2

27/5

15/5

درصد تاثیرپذیری نسبت مالیاتی از یک درصد
تغییر در سایر عوامل(درصد)

1/ 86

10/ 97

1/ 29

-6/66

-9/ 10

13/ 29

-3/ 55

-1/ 70

-8/ 38

-2/ 25

-2/ 80

درصد تاثیرپذیری نسبت مالیاتی از یک درصد
تغییر در مالیات وصولی(درصد)

-1/ 04

2/ 23

-0/ 08

0/ 32

0/ 37

-1/ 54

0/ 19

0/ 12

0/ 36

0/ 22

0/ 49

-1/ 79

4/ 92

-24/ 81 -20/ 70 -16/ 81

درصد تأثیر سایر عوامل بر درصد تغییر در
میزان مالیات وصولی(درصد)
درصد تغییر در مالیات وصولی بدون تأثیر سایر
عوامل(درصد)
میزان مالیات وصولی بدون تأثیر سایر
عوامل(میلیارد ریال)
اثرات تشخیصی (میلیارد ریال)

6/69

-18/ 29

62/ 51

77

877/ 21 552/ 70 320/ 98 399/ 45
-6/ 85

19/ 12

-8/ 61

-10/ 11 -23/ 22 -13/ 76 -18/ 31
68/ 11

51/ 16

86/ 42

37/ 61

-5/ 71
21/ 21

92/ 31

32/ 01

1490

8312/ 34 7401/1 6144/6 3625/3 2691/6 1712/6

-388/ 74 -543/3 -766/3 -329/2 -293/3 -111/5 -192/7 -102/ 61 -57/1

منبع :یافتههای تحقیق
یا به عبارت دیگر تالش سازمان امور مالیاتی در سال
مزبور مثبت و باعث گردیده که  19/12میلیارد ریال از مبلغ
 340/1میلیارد ریال بهدلیل این تالش باشد .و همینطور بر
اساس نتایج جدول فوق و مشابه سال  ،1367در کلیه سال-
های  1369تا  ،1377تأثیر سایر عوامل بر میزان وصولی
مالیات منفی بوده است ،به طوری که اگر اثر منفی سایر
عوامل وجود نمیداشت این امر نشاندهنده اثرات تشخیصی
منفی یا به عبارتی تالش منفی سازمان امور مالیاتی در سال-
های مذکور بوده است.
پس از بهدست آمدن اثرات (تغییرات) تشخیصی در
سالهای مورد مطالعه و شناسایی تالشهای مثبت یا منفی
سازمان امور مالیاتی ،به نتایج حاصل از این ارزیابی و
پیشنهادات سیاستی در این خصوص در قسمت نتیجهگیری
و پیشنهادات اشاره میشود.
 -6نتيجهگيري و پيشنهادات
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از آنجاکه افزایش درآمدهای دولت جهت نیل به اهداف
توسعه و اطالع از تأثیر ابزار مالیاتی در جهت اعمال سیاست
مالی موضوع مهمی است ،لذا در این مطالعه سعی برآن شده
است تا با کمک آثار تشخیصی محاسبه شده یا همان تالش-
های مشخص سیستم مالیاتی ،اثرات مثبت یا منفی تغییرات
قانون مالیاتها و اصالحات آن بر حجم وصولیهای حاصل از
مالیات بر شرکتها اندازهگیری شود ،تا با مشخص شدن
درستی و یا نادرستی این تغییرات ،از تکرار آن دسته از
تغییراتی که آثار منفی بر وصولی مالیات برجای گذاشته
است ،جلوگیری شود.
لذا در پاسخ به سؤال این تحقیق که آیا تمامی تغییرات
ایجاد شده در سیستم م الیاتی بر پایه مالیاتی مؤثر است؟ یا

به عبارتی تغییر در سیستم مالیاتی خود به تنهایی و بدون
توجه به پایه مالیاتی قادر به ایجاد تغییر در وصولیهای
مالیات میباشد؟ به کمک مدل رگرسیونی ،اثرات تشخیصی
بخش مالیات بر شرکتها در دوره زمانی  1357-1391طی
چهار مرحله مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج مرحله اول و دوم این تحقیق نشان داد که
بیشترین نوسان پسماندهای جمله اختالل و بیشترین نوسان
و تغییر در نسبت مالیاتی در بخش مالیات بر شرکتها طی
دوره زمانی  ،1357-91بین سالهای  1367-77اتفاق
افتاده است .این امر نشاندهنده این است ک ه در دوره زمانی
 ،1367-77هر دو متغیر مزبور ارتباط مشترک داشته و
شاخص نسبت مالیاتی در مقابل عواملی غیر از روند
بلندمدت و معمولی خود پایه مالیاتی بر پایه مؤثر واقع شده-
اند.
در مرحله سوم ،رفتار متغیر نسبت مالیاتی و واکنش این
متغیر نسبت به نوسانات پسماندهای این معادله مورد
مقایسه و مشاهده قرار گرفت .نتایج مدلهای رگرسیونی در
مرحله سوم تحقیق نشان داد که تنها دوره زمانی 1367-77
در چارچوب تحلیل انجام شده در حالت (الف  )2و (الف )3
سناریوی اول قرار میگیرد ،از اینرو تنها در این دوره اثرات
تشخیصی مورد اندازهگیری قرار گرفت و سایر دورههای
باقیمانده که مربوط به سالهای ( )1357-66و دوره (-91
 )1378میباشد ،بهدلیل عدم اهمیت نوسان پسماندها و
همچنین عدم اهمیت نوسان شاخص نسبت مالیاتی از
تحلیل خارج گردیدند.
در مرحله چهارم تحقیق ،اثرات تشخیصی در بخش
مالیات بر شرکتها برای هر یک از سالهای دوره زمانی
 1367-77مورد محاسبه قرار گرفت .نتایج این مرحله از
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تحقیق برای سال  1367و سالهای  1369تا  1377نشان-
داد که تالش سازمان امور مالیاتی در این سالها منفی می-
باشد .بهعبارتدیگر ،در سال  1367و سالهای  1369تا
 1377تأثیر سایر عوامل بر میزان وصولی مالیات منفی بوده
است .همچنین نتایج این مرحله از تحقیق نشان داد که تنها
در سال  ،1368تأثیر سایر عوامل بر میزان وصولی مالیات
مثبت بوده است و لذا اگر تأثیر مثبت سایر عوامل وجود
نداشت ،کاهش در میزان مالیات وصولی بهجای 52/4
میلیارد ریال میزان  71/52میلیارد ریال بود و لذا اثرات
تشخیصی و یا به عبارت دیگر تالش سازمان امور مالیاتی در
سال مزبور مثبت و باعث گردیده که  19/12میلیارد ریال از
مبلغ  340/1میلیارد ریال وصولی آن سال بهدلیل این تالش
باشد.
همانگونه که مشاهده میگردد ،در سال  1367و سال-
های  1369تا  1377که تأثیر سایر عوامل بر میزان وصولی
بخش مالیات بر شرکتها منفی بوده است ،عمده تغییرات
ایجاد شده در قوانین این سالها میتواند بهدلیل اعطا یا
افزایش معافیتهای مالیاتی ،پیچیدهتر شده قانون و یا
سستی در نظارت واجرا از سوی سازمان امور مالیاتی باشد
که ای ن امر با تحت تأثیر قرار دادن پایه مالیاتی و در قالب
تالش منفی سازمان امور مالیاتی در این سالها خود را
جلوهگر ساخته و بیشترین اختالل را در امر وصولی ایجاد
نموده است .و تنها در سال 1368که تأثیر سایر عوامل بر
میزان وصولی بخش مالیات بر شرکتها مثبت بوده است
میتواند به دلیل لغو معافیت و یا عدم تغییر قوانین مالیات بر
شرکت ها و مداخله ناچیز سیستم مالیاتی در این سال باشد
که سبب افزایش وصولی مالیات این بخش شده است.
به طورکلی بر اساس نتایج این مقاله ،پیشنهاد میشود
که سازمان امور مالیاتی کشور جهت تدوین هر چه کاملتر
برنامههای عملیاتی و ارائه الیحه پیشنهادی جهت ساده-
سازی و انجام اصالحات الزم در قوانین مالیاتی کشور و اعطا
یا لغو معافیتهای مالیاتی ،اثرات تشخیصی محاسبه شده در
این تحقیق را مدنظر قرار داده و در تصمیمگیریهای خود از
آنها استفاده نمایند .عالوه بر آن پیشنهاد میشود ،در
تحقیقات آتی اثرات تشخیصی و تغییرات قانون مالیاتها بر
حجم وصولی سایر پایههای مالیاتی نیز محاسبه شده و
میزان تالش مثبت یا منفی سیستم مالیاتی یا بهعبارت دیگر
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