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  چکیده

 يبخـش طـرح تحـول اقتصـاد     نیترانیها و نمابخش نیترمهماز  یکی رانیدر ا هاارانهی يطرح هدفمندساز
و  ياقتصـاد  يهـا ه. گسـترش تعهـدات دولـت در عرصـ    انجامـد یمـ  هاارانهی ياعطا ندیفرآ رییاست که به تغ

را بـه   اتیـ افـت مال یعادالنه درآمد، پرداخت و در عیو توز يو تالش در جهت تحقق رشد اقتصاد یاجتماع
بسیار مهم اقتصادي در دست دولت است  يهااهرمکرده است. مالیات یکی از  لیتبد رگذاریمهم و تأث يامر

  دارد. ايعمدهنقش  در جامعهعادالنه ثروت که در جلوگیري از تورم و رکود و همچنین در تعدیل و توزیع 
 نیبـر آمـار موجـود و تـدو     هیـ تک زیـ و ن یاتیـ مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصـان مال  نیدر ا 

استان خراسان  یاتیمال بیترک رییبر تغ هاارانهی يطرح هدفمند يرگذاریتأث يرهایمس صیپرسشنامه، به تشخ
بـه دسـت    جینتا گرفته است. رارق ی، مورد بررس1391در سال  رییتغ نیرات اپرداخته شده است و اث يرضو

ـ ییتغ ،هـا ارانـه ی يدر صـورت اعمـال قـانون هدفمندسـاز     دهدیمآمده نشان  در سـهم   يامالحظـه قابـل  یرات

________________________________________________________________ 

1- ebrahimi@um.ac.ir 
2- mahdi.nemati@gmail.com 

  a.ghezelbash@stu.um.ac.irمسئول                    سندهینو -3



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   124

 دهدیمبر کاال و خدمات)، شواهد نشان  اتی(مال میرمستقیغ اتیصورت نگرفته است. در مورد مال هااتیمال
باشـد، تـابع    يهدفمندسـاز  اسـت یاز آنکه تـابع س  شیبر کاال و خدمات ب اتیمال یوصول ریمقاد راتییتغکه 
 اثرگذارند. یستاناتیاست که بر مال ییزابرون يرهایمتغ
  

 .ستانده-جدول داده ات،یمال ارانه،ی ،يهدفمندساز: هاواژهکلید
 

  JEL: I38,E31,D57 يبندطبقه
 

  مقدمه. 1
هـا در  وسـیله آن هـا بـه  هستند که دولت يدو ابزار مهم اقتصاد اتیو مال ارانهی ،ينظر دگاهیاز د

پـذیر  . یارانه یکی از ابزارهاي مهم اقتصادي جهـت حمایـت از اقشـار آسـیب    کنندیبازار دخالت م
منظـور  و بـه  نیموجـب قـوان  اشـخاص اسـت کـه بـه     یـی دارا ایاز درآمد  یقسمت زین اتی. مالباشدیم

 یاسـ یو س یاجتمـاع  ،يو حفـظ منـابع اقتصـاد    یمـال  يهـا استیس ياجرا ،یومپرداخت مخارج عم
 يهـا تیـ . گسـترش و تنـوع فعال  شـود یدولـت وصـول مـ    ییو اجرا يادار يهاوسیله اهرمکشور به

و  یاجتمـاع  نیتأم ،یو گسترش خدمات عموم جادیها در ادولت ندهینقش فزا نیو همچن ياقتصاد
 يو تالش در جهت تحقق رشد اقتصاد یو اجتماع ياقتصاد يهادر عرصه ولتگسترش تعهدات د

کرده است.  لیتبد رگذاریمهم و تأث يرا به امر اتیمال افتیعادالنه درآمد، پرداخت و در عیو توز
بسیار مهم اقتصادي در دست دولـت اسـت کـه در جلـوگیري از تـورم و       يهامالیات یکی از اهرم

قـانون   يدارد. اجـرا  ياه ثـروت در جامعـه نقـش عمـده    و توزیع عادالن لرکود و همچنین در تعدی
ها هاي اقتصادي را در کشور، ازلحاظ ماهیت فعالیتها بخش زیادي از فعالیتهدفمند کردن یارانه

شدن  شود و با شفافهاي جاري در اقتصاد تحصیل میکند. چون مالیات بر اساس قیمتروز میبه
شدن قیمت بسیاري از کاالهـا و خـدمات در    تبع آن شفافانرژي و به  يهاقیمت بسیاري از حامل
شود و به تبـع آن درآمـدهاي   تر میطورکلی در اقتصاد شفافهاي اقتصاد بهاقتصاد، ماهیت فعالیت

 شیمواقع ممکن اسـت، بـه افـزا    یشود و در برختر میمالیاتی هم متناسب با آن به شفافیت نزدیک
هـاي  با توجه به اینکـه افـزایش تـورم یکـی از پیامـد      یالت کلمنجر شود. در ح یاتیمال يدرآمدها

هاي مالیاتی دولـت  شده است که درآمد ینیب شیپ باشد،یهاي انرژي محتمی افزایش قیمت حامل
شود و افزایش تـورم نیـز بـه    ها با توجه به ارزش اسمی محاسبه می. زیرا، این درآمدابدینیز افزایش 
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 Department of Commerce Bureau of Economic(اتی اسـت.  اسـمی پایـه مالیـ    شمعنـی افـزای  

Research, 2008(  
ها در جهت گسترش خدمات دولت شیسو و نقش رو به افزا کیاز  ياقتصاد يهاتیفعال تنوع

و تـالش در جهـت    یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يهـا تعهدات دولت در عرصه ،یاجتماع نیتأم ،یعموم
 رگـذار یاي مهم و تأثرا به مسئله یاتیمال بیه درآمد، نحوه ترکعادالن عیو توز يتحقق رشد اقتصاد

شـفاف از اثـر قـانون     يریحاضـر بـا ارائـه تصـو     قیـ خصـوص تحق  نیـ اسـت کـه در ا   هکرد لیتبد
مربـوط بـه    يهـا گذاران در بحثبه سیاست تواندیاستان م یاتیمال بیبر ترک هاارانهی يهدفمندساز

ـ  بیاز ترک یاتیمال يدرآمدها نکهیاند. با توجه به ارس ياریگذاري و قانون يگذاراستیس  یاجزائ
 یبا در نظر گرفتن اثرات احتمـال  زیو ن شودیبر درآمد و ... حاصل م اتیمال ،ییبر دارا اتیمانند مال

 يرهایمســ صیمطالعــه در ابتــدا بــه تشــخ نیــدر ا ،یاتیـ مال بیــبــر ترک هــاارانــهی يقـانون هدفمنــد 
 طفق ریتأث نیا یابیاستان و سپس به ارز یاتیمال بیترک رییبر تغ هارانهای يطرح هدفمند يرگذاریتأث

 .میا(مالیات بر کاال و خدمات)، پرداخته میمستق ریغ يهااتیمال يهااز حوزه یکیدر 
 نیـ موجـود در ا  قیـ تحق نهیشـ یپ ی، به بررس2است که در بخش  صورتبدینمقاله  دهیسازمان

بـه   4. بخـش  ردیـ گیمورد بحث قرار مـ  قیتحق ينظر ی، مبان3ش پرداخته خواهد شد. در بخ نهیزم
  .شودیارائه م يریگجهیو نت بنديجمع 5و سرانجام در بخش  پردازدیو برآورد الگو م لیتحل

  
  پیشینه تحقیق .2

 شیافـزا  ياقتصـاد  يامـدها یاي بـا عنـوان (پ  ) در مطالعهFetini & Bacon,1994فتینی و بکون (
)، با استفاده از جدول داده ستانده، به بررسی اثـر تعـدیل قیمـت    یجهان متیقتا سطح  يانرژ متیق

انرژي تا سطح قیمت جهانی، در ایران بر قیمت دیگر کاالها و سطح زندگی با فرض ثبات دستمزد 
 8هاي انرژي، تنها جز بخشها نشان داد که بهو قیمت دیگر عوامل تولید پرداختند. نتایج مطالعه آن

اند که چهار بخش از این مجموعـه  درصد بوده 20بخش داراي افزایش قیمتی بیش از  43بخش از 
 صـرف طور مستقیم از سوي خانوارهـا م هاي تولیدي بوده و بهمواد ساختمانی هستند که جزء بخش

 13انـرژي حـدود    يها. درمجموع مطالعه مزبور نشان داد که افزایش یکبارة قیمت حاملشوندینم
  افزاید.، می2001موجود در سال  درصد، بر تورم

) تجربه شـش کشـور مـالزي، غنـا، انـدونزي، زیمبـابوه،       Hope & Sing,1995و سینگ ( هوپ
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هـاي نفتـی و بـرق را افـزایش دادنـد، بررسـی       فـرآورده  مـت یق 1980کلمبیا و ترکیه را که در دهه 
انـرژي بـین کشـورها     بـه افـزایش قیمـت    هـا متیاند. بر اساس نتایج مطالعه مذکور، واکنش قکرده

کننده در دوره اصالح در مقایسه کشورها افزایش باالیی در قیمت مصرف بیشترمتفاوت است. در 
 ییمواد غذا يهامتیبیشتر ق رگذاريیبا دوره قبل از اصالح به وجود نیامده است. علت این امر، تأث

العمـل بخـش   کـس بـه ع  CPIکننده است. لذا افـزایش قیمـت انـرژي بـر     بر شاخص قیمت مصرف
انـرژي بسـتگی دارد و چـون اهمیـت نهـاده انـرژي در بخـش         يهـا مـت یکشاورزي و غـذایی بـه ق  

 CPIبراي کشاورزان خرده پا)، اغلب نـاچیز اسـت، بنـابراین تغییـر چنـدانی در       ژهیوکشاورزي (به
  شود.ایجاد نمی
 -ز جـدول داده اي بـا اسـتفاده ا  ) در مطالعـه World bank,2003مشورتی بانـک جهـانی (   گروه

هـا بـر   انرژي در چارچوب طـرح هدفمنـد کـردن یارانـه     يهاستانده به بررسی افزایش قیمت حامل
پرداخته است. بر اساس برآوردهـاي   رانیهاي اقتصادي و تورم اقتصاد اافزایش قیمت در زیر بخش

برسـد،   جهـانی  يهامتی، به سطح ق2003انرژي در سال  يهاقیمت حامل کهیدرصورت دهانجام ش
 دهنـده . درمجمـوع نتـایج مطالعـه مـذکور نشـان     شـود یدرصد به سطح تورم موجود افزوده م 5/30

  است. رانیبراي اقتصاد ا % 5/30تورمی در حدود 
 هیـ و روح یفرهنگـ  يهـا اي با عنوان: تفـاوت ) در مقالهAlm & Torgler,2006و تورگلر ( آلم

 يهـا، هنجارهـا  موضـوع پرداختـه کـه تفـاوت ارزش     نیـ و اروپا بـه ا  متحدهاالتیدر ا یده اتیمال
 يبر رفتار اقتصـاد  يریسنجش پذ راتیمختلف چه تأث يو طرز برخورد افراد در کشورها یاجتماع

متحـده در  را در ایـاالت  ییبـاال  یدهـ  اتیـ مال هیروح ج،یدارد. نتا اتیمال میبر تسل يطور موردو به
ـ  یمنف یهمبستگ کیها وجود پژوهش آن جینتا گری. از ددهدینشان م ایبا اسپان سهیمقا انـدازه   نیب

  کشورها است.    نیدر ا یده اتیمال هیاي و درجه روحاقتصاد سایه
ـ  یاتیـ اي با عنوان: رابطه فرهنگ بـا فـرار مال  ) در مقالهRichardson,2008( چاردسونیر  نیدر ب

 لیـ گرفتـه اسـت، بـه تحل   شکل   سیکار تساکوم يکه بر مبنا ها،میو تعم یلیکشورها: شواهد تکم
 يهـا تفـاوت  ،یهافستد  با عنوان تبعـات فرهنگـ   مطالعه یابعاد فرهنگ در مورد رابطه يشتریب یعمل

ـ  یاتیمرتبط با کار با فرار مال يهادر ارزش یالمللنیب  يهـا کشـورها بـا اسـتفاده از شـاخص     نیدر ب
 جیموضوع به دسـت آورد. نتـا   نیبا ا در رابطه يشتریانجام داده است تا شواهد ب یاتیمتعدد فرار مال

اجبـار   ،باالتر باشد و سطح فردگرایـی  نانینشان داده که هرچه سطح اجتناب از عدم اطم ونیرگرس
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در کشورها باالتر خواهد  یاتیتر باشد، سطح فرار مالپایین یاعتماد به دولت و تعصب مذهب ،یقانون
 صادق است.  یاتیمال يدر مورد انواع فرارها هاافتهی نیبود. ا
  ست.صورت گرفته ا نیز در داخل کشورزمینه این طالعاتی در م

 ارانـه یاي با عنوان اصالح نظام پرداخـت  ) در مطالعهHeidari,et al.,2006و همکاران ( يدریح
بـه   یاجتمـاع  يحسـابدار  سیبـا اسـتفاده از مـاتر    ،يبا تأکید بـر هدفمنـد   رانیدر ا یاساس يکاالها

 ردر قالب چهـا  هاارانهی يهدفمندساز یو فرهنگ یاسیس ،ی)، اجتماعی(تورم يآثار اقتصاد یبررس
. آثـار  شـود یدر بخـش صـنعت مشـاهده مـ     متیق شیافزا نیشتریاند. بشرح  پرداخته نیبه ا ویسنار

قنـد و شـکر، آرد    متیشاخص ق يدرصد 276/60و  557/62، 131/66 شیموجب افزا يبازخورد
، 6/8در دامنـه   زیعوامل ن متیشاخص ق شی. افزاشودیم یخوراک يهاآن و روغن يهاو فرآورده

 شیدرصـد افـزا   6/6طـور متوسـط   بـه  زیـ خانوارها ن یزندگ نهیدارند. شاخص هز وساندرصد ن 2/6
ـ  ییروسـتا  يخانوارهـا  یزنـدگ  نـه یشـاخص هز  شیافـزا  زیـ صـورت ن  نیـ کـه در ا  ابـد ییم از  شیب

  است. يشهر يخانوارها
 یاي بـا عنـوان لـزوم و چگـونگ    ) در مطالعهAsadi Mehmandoost,2009مهماندوستی ( اسدي

آن، به بررسـی لـزوم و    یو سنجش آثار تورم ینفت يهافراورده يهاارانهیمصرف و  ياصالح الگو
هاي نفتی و سنجش آثـار تـورمی آن پـس از    هاي فراوردهچگونگی اصالح الگوي مصرف و یارانه

 يهـا بـر معرفـی روش   هیخته است. در بررسی مذکور با تکها پردایارانه هدفمند کردناجراي طرح 
قلـم   56شـامل   1383مختلف اصالح قیمت، با استفاده از روش جدول داده ستانده مربوط بـه سـال   

یکبـاره و تـدریجی در    يهـا هـا بـه روش  وردهآکاال، آثار تورمی واسط و خانوار، اصالح قیمت فر
دهد که آثـار  نشان می يه دست آمده از مطالعه وشده است. نتایج ب حاسبهخطی م يهاقالب روش

قابـل   کبارهیاصالح  وهیبسیار شدید بوده و ش هامتیتورمی ناشی از روش اصالح یکباره و دفعی ق
تدریجی نیز روش اصالح خطی داراي کمترین آثار تورمی بـوده   يهاباشد. در بین روشاجرا نمی

مختلـف   يهانشان داد که تورم ناشی از روش يو. درمجموع مطالعه استو به نوعی بهترین روش 
نفتی به صورت یکباره باشد، بـه   يهاهاي نفتی چنانچه افزایش قیمت فراوردهاصالح قیمت فراورده

گـردد و چنانچـه ایـن    درصد منجـر مـی   33و  58ترتیب به ایجاد تورم واسط و خانواري در حدود 
از طریق روش خطی باشد، آنگاه بـه ترتیـب   به صورت تدریجی  فتیهاي ن¬افزایش قیمت فراورده

  شود.درصد تورم واسط و خانوار منجر می 13و  21به ایجاد حدود  
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ــا عنــوان اثــرات تعــدیل قیمــت در مطالعــه Sadeghi,et al.,2010)و همکــاران ( صــادقی اي ب
انرژي بر متغیرهاي کالن اقتصادي بـا اسـتفاده از یـک مـدل خـود رگرسـیون سـاختاري         يهاحامل

)SVARانرژي بـر سـه متغیـر مهـم اقتصـاد کـالن:         يهااند،  تأثیر افزایش قیمت حامل) سعی کرده
رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصـرف بخـش خصوصـی در چـارچوب مـدل خـود رگرسـیون        

دهد کـه بـا   ها نشان می. نتایج مطالعه آنندینما یرا بررس 1386-1370 يبرداري ساختاري در دوره
انرژي، رشد اقتصادي و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم  يهاملاصالح قیمت حا

 يهـا تعدیل قیمت انرژي، بیشترین تأثیر را در توضـیح دهنـدگی نوسـان    نیو همچن ابدییافزایش م
تورم دارد. همه نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات باز توزیع پرداخـت منـابع دریـافتی    

  ها است.دولت از محل یارانه
 ریتـأث  لیـ تحـت عنـوان (تحل   ايمقالـه در  Akbar and Jamshidi,2011)( يدیو جمشـ  ياکبـر 

آن  يرا قبل از اجرا هاارانهی ي)، آثار هدفمندشهرهاکالن نهیبر درآمد و هز هاارانهیهدفمند کردن 
ـ م یررسـ ببـه   90ماه سـال   5اطالعات مربوط به  یواقع جینتا یقرار داده و با بررس یمورد بررس  زانی

 دگاهیـ قـانون از د  ياصفهان پـس از اجـرا   يشهردار نهیبر درآمد و هز هاارانهیهدفمند کردن  ریتأث
نگـرش   قیـ تحق نیـ ، روش مـورد اسـتفاده در ا  انـد پرداختهاصفهان  شهرکالنو کارشناسان  رانیمد

 هدفمندسازي ریتأثه آمده دربار به دستبا استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. نتایج واقعی  یسنج
 شیصورت گرفتـه پـ   هايبینیپیشهاي شهرداري تا حد زیادي منطبق بر ها بر هزینه و درآمدیارانه

هـاي شـهرداري از محـل عـوارض سـاختمان، بـا وقفـه از        یارانه بوده است. درآمد هدفمندسازياز 
شـهرداري اصـفهان    بـراي  افزودهارزش. درآمدهاي ناشی از مالیات بر اندگرفته ریتأث هدفمندسازي

هـاي مســتقیم و غیـر مســتقیم شـهرداري پــس از    افــزایش یافتـه اســت. هزینـه   ینـ یبشیپــمطـابق بـا   
  افزایش یافته است. بینیپیشها منطبق بر یارانه هدفمندسازي

اي با عنوان (برآورد اثرات طـرح تحـول   در مقاله Zorar, et al.,2011)پرمه و همکاران ( زورار
هاي انرژي بر سـطح قیمـت کاالهـا و خـدمات)، بـا اسـتفاده از مـاتریس        رانه حاملهدفمندسازي یا

 یجانـد،  نتـا  اصـالح قیمـت یارانـه انـرژي بـر اقتصـاد ایـران پرداختـه         ریحسابداري اجتماعی به  تـأث 
بـه میـزان    هـا مـت یانرژي نشان داد که شـاخص ق  يهاسناریوهاي مورد بررسی افزایش قیمت حامل

  پیدا خواهد کرد.درصد افزایش  8/36
اي بـا عنـوان (آثـار    در مقالـه  Yavari and Nasir Aghdam,2012)و نصـیري اقـدم (   اوريیـ 
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)، به دنبال ارزیـابی آثـار هدفمنـدي یارانـه بـر مالیـه       هايشهردار هیبر نظام مال هاارانهیهدفمندسازي 
شـده   رکـز هـا تم هزینـه اند، در این مقاله بر دو مسیر اصلی درآمدها و عمومی شهرداري تهران بوده

(حـدود    الیـ ر اردیـ لیهـزار م  5/ 5قانون، درآمد ساخت وساز را به میزان  نیا ياست، بر طبق اجرا
بـر   اتیاز بابت مال ي.، درآمد شهرداردهدیکاهش م طیشرا ریدالر)  با فرض ثبات سا ونیلیم 550

 يانهیبه کل اقالم هز جینتا میو در صورت تعم ابدییم شیافزا الیر اردیلیهزار م 4/1ارزش افزوده 
 الیـ ر اردیـ لیهـزار م  6/23بـالغ بـر    هـا ارانهی ياي هدفمندسازتهران، اثر هزینه يشهردار يو درآمد
تهـران   يدرصد از کل بودجه شهردار 17/32رقم بالغ بر  نیدالر) خواهد شد. ا اردیلیم 4/2(حدود 

  آن خواهد بود. يدرصد از بودجه نقد 3/44و 
  

  ظري مبانی ن. 3
  هاکلیاتی در خصوص هدفمند کردن یارانه .3-1

عنـوان یکـی از   اي) بهیارانه هاي نسبی کاال و خدماتها (اصالح نظام قیمتیارانه هدفمندسازي
و رقـابتی کـردن    سـازي شفافتواند در هاي طرح تحول اقتصادي میمحور نیتریو اساس نیترمهم

دولـت، اصـالح الگـوي     يهـا يگـذار اسـت یسو  هايزیربرنامه، افزایش کارایی وکارکسبفضاي 
هـاي  مصرف، تخصیص بهینه منابع و امکانات و عوامل تولید، برقراري عـدالت در توزیـع حمایـت   

بر این فرض استوار اسـت کـه بخشـی از جامعـه      يدولت و ... نقش داشته باشد. مفهوم هدفمندساز
منابع محدود است بایـد در   ازآنجاکهد و انتقالی در اولویت بیشتري هستن يهاکمکبراي دریافت 

ـ اولو، هاکمک نتوزیع ای رعایـت شـود. بنـابراین، انتخـاب و تعیـین افـراد واجـد شـرایط و          هـا تی
است. همچنین منظور از جامعه هدف، افراد و خانوارهـا   يهدف، شرط الزم هدفمندساز يهاگروه

-هـا مـورد حمایـت قـرار مـی     هسـتند کـه در چـارچوب طـرح هدفمندسـازي یارانـه       ییهاگروهیا 
ها یکی از محورهاي مهم در نظام پرداخت یارانه )(Reint Gropp and Kristin a Kostial,2000گیرند

 باشـد یمـ درآمد و ثروت میان افراد مختلف جامعـه   ترمناسبتوزیع  منظوربه(هدفمندسازي یارانه) 
هش یـا حـذف تـدریجی یارانـه     به صورت کـا  توانیمدر یک مفهوم کلی هدفمندسازي یارانه را 

تعریـف کـرد    درآمـد کـم میـزان یارانـه اعطـائی بـه خانوارهـاي       زایشو افـ  پردرآمـد هـاي  خانواده
)Department of Commerce Bureau of Economic Research,2008( 
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  یاتیدر مورد نظام مال یاتیکل .3-2
 يوربهـره  يملت در راسـتا  کیاست که آحاد  یاجتماع نهینوع هز کی مثابهبه اتی: مالاتیمال

 نیـ ا ینیگزیجـا  يهـا یتـا توانـائ   نـد یپرداخـت نما  آن را انـد موظفکشور  کیاز امکانات و منابع 
از سود  یبخش ایجامعه به دولت و  ياز درآمدها یامکانات و منابع فراهم شود. در واقع انتقال بخش

به درآمـد و   یابیامکانات دست ابزار و  رایز ؛گرددیدولت م بیاست که نص ياقتصاد يهاتیالفع
در نرخ پایین تشکیل سرمایه، یکی از مشکالت عمده  یاست. از طرفسودها را دولت فراهم ساخته

مالیاتی دولت، با کـاهش هزینـه تجهیـز     يهااستیساست.  توسعهدرحالاقتصادي کشورهاي  رشد
  .کندیمیفا ، نقش مهمی در رفع این معضل اگذاريسرمایهبراي ایجاد  مالیمنابع 

ـ ) است، میمستق ریو غ می(مستق اتیمتشکل از دو دسته مال یاتیمال بی: ترکیاتیمال بیترک  کی
 میطور مسـتق به هااتیدسته از مال نی. ارندیگیقرار م میمستق يهااتیدر گروه مال هااتیدسته از مال

ـ بر درآمد است. مال اتیو مال ییبر دارا اتیو شامل مال شودیدرآمد افراد وصول م ای ییاز دارا  اتی
بـر درآمـد    اتیـ هـا) و مال هـا و مؤسسـه  (شـرکت  یبر درآمد اشخاص حقوق اتیبر درآمد شامل مال

ـ (ثـروت) ن  یـی بر دارا اتی. مالشودی) م یردولتیو غ یبخش دولت رانیبگ(حقوق یقیاشخاص حق  زی
ـ مال ها،اتیمال گریبر ارث و حق تمبر است. دسته د اتیطور عمده شامل مالبه  میرمسـتق یغ يهـا اتی

و  شودیم افتیخدمت در کننده کاال وکاالها و خدمات اضافه شده و از مصرف متیاست که بر ق
و حـق   یوارداتـ  يهـا لیـ اتومب ،یسود بازرگـان  ،یبر واردات (مانند حقوق گمرک اتیبر دو نوع مال

و  یطبـ  لکـل ا دیتول اتیالم ،ینفت يهابر فرآورده اتیبر مصرف و فروش (مانند مال اتیثبت) و مال
 يهـا لیـ اتومب اتیـ مال ل،یاتومب اتیمال گار،یفروش س اتیمال ،یرالکلیغ يهانوشابه اتیمال ،یصنعت
ـ مال الملـل، نیحق اشتراك تلفن خودکـار و خـدمات بـ    اتیمال ار،یفروش خاو اتیمال ،یداخل  اتی

ـ لاز جمله ما زیافزوده نبر ارزش ات.) است. مالی…و ریضبط صوت و تصو در  میرمسـتق یغ يهـا اتی
  )(Frzbd, et al.,2002بر مصرف وفروش است.  اتیمال يبنددسته

معـوق، جـرائم عمـدي در پرداخـت یـا       يهااتیمالمالیاتی: عالوه بر اصل مالیات، بهره  درآمد
 )(Frzbd, et al.,2002 ردیگیمرا در  هااتیمالدر پرداخت  ریتأخ

 
 در کشور یاتیمال يوصول درآمدها در ياستان خراسان رضو گاهیجا. 3- 3 

بـالغ   الیـ ر اردیـ لیم 6/284527معادل  یبه رقم 1389کشور در سال  یاتیمال يمجموع درآمدها
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ـ مال يدرصد از کل درآمـدها  31/2با سهم  ي. استان خراسان رضودیگرد  يهـا پـس از اسـتان   یاتی
 ي. در استان خراسان رضوششم قرار دارد گاهیتهران، هرمزگان، خوزستان، اصفهان و بوشهر در جا

 یاستان بـا سـهم    نیمقدار را داشته است. ا نیمقدار و در تابستان کمتر نیشتریدر زمستان ب یوصول
تهران، اصفهان، خوزستان و بوشهر  يهاپس از استان میمستق يهااتیدرصد از کل مال 54/2معادل 
   Frzbd, et al.,2010)ر دارد. (دهم کشور قرا گاهیدر جا يدرصد 97/1پنجم و با سهم  گاهیدر جا
  میمستق اتیمال

ـ لیم 4/168،748معـادل   یبه رقمـ  1389کشور در سال  یوصول میمستق يهااتیمال مجموع  اردی
 4/32فصـل تابسـتان بـا     میمسـتق  يهـا اتیـ مربوط به مال يهاداده یفصل عی. در توزدیبالغ گرد الیر

سـهم را داشـته اسـت. اسـتان خراسـان       نیدرصـد کمتـر   6/18سهم و فصل بهار بـا   نیشتریدرصد ب
تهـران، اصـفهان،    يهاپس از استان میمستق يهااتیدرصد از کل مال 54/2معادل  یبا سهم يرضو

  پنجم قرار دارد. گاهیخوزستان و بوشهر در جا
  میرمستقیغ يهااتیمال
 2/115،779معـادل   یدر کـل کشـور بـه رقمـ     میمسـتق  ریـ غ يهـا اتیمجموع مال 1389سال  در

 نیشـتر یدرصـد ب  9/33فصل زمستان بـا   میرمستقیغ يهااتیمال یفصل عی. در توزدیرس الیر اردیلیم
اند. استان را داشته میرمستقیغ يهااتیمال یسهم از وصول نیدرصد کمتر 1/20سهم و فصل بهار با 

ـ مال یوصـول  زانیـ دهـم کشـور قـرار دارد. م    گاهیدر جا يدرصد 97/1با سهم  يخراسان رضو  اتی
  حداقل بوده است. زییدر زمستان حداکثر و در پا ياستان خراسان رضو میمستقریغ

  بر کاالها و خدمات اتیمال
است. در  الیر اردیلیم 2/37،893معادل  1389بر کاالها و خدمات در سال  اتیدرآمد مال جمع

ـ    نیشتریدرصد ب 7/38فصل زمستان با  اتیمال نیا يهاداده یفصل عیتوز  9/18ا سهم و فصـل بهـار ب
پـس از تهـران و    يدرصـد  9/4بـا سـهم    ياند. اسـتان خراسـان رضـو   سهم را داشته نیدرصد کمتر

  بر کاالها و خدمات قرار دارد. اتیسوم وصول مال گاهیجا راصفهان د
  

  برآورد الگو لیو تحل هیتجز. 4
  قیو روش تحق قیتحق يرهایمتغ ،يجامعه آمار. 4-1

  :شود¬یم انیب ریز هاي¬هیفرض قیبه اهداف تحق دنیدر جهت رس
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  گذار است. ریتأث یاتیمال بیترک يبر رو هاارانهی ي: هدفمند سازیاصل هیفرض
جامعـه   گـذار اسـت.   ریبر کاال و خدمات تـأث  اتیبر مال ها،ارانهی ي: قانون هدفمندیفرع هیفرض

 یاتیـ مال يشامل افراد مطلع و صاحب نظر در مورد عوامل اثر گذار بـر درآمـدها   قیتحق نیا يآمار
؛ از باشـند یمـ  یاتیـ مال يهادر حوزه یاتیسازمان امور مال نیهستند که شامل کارشناسان و متخصص

افزایش  ودن،گیر بآنجا که به دلیل مسائلی مانند در دسترس نبودن برخی از واحدهاي جامعه، وقت
ن تحقیـق از  توان کل جامعه را مورد بررسی قـرار داد، نـاگزیر در ایـ   نمی …هزینه، کاهش دقت و

 ينفـر بـود کـه پـس از جمـع آور      35شـامل   ينمونـه آمـار   نمونه به جاي کل جامعه اسـتفاده شـد.  
 ز،یـ ن هصـورت گرفـت. روش انتخـاب نمونـ     spssها با استفاده از نرم افـزار داده لیها، تحلپرسشنامه

  . باشدیگیري تصادفی مي نمونهشیوه
 يادر ایـن تحقیـق بـر اسـاس یـک مقیـاس فاصـله       که متغیر مورد ارزیـابی  در نظر گرفتن این با
  توان از روابط زیر براي تعیین حجم نمونه استفاده نمود:شود، میگیري میاندازه

)1         (                                                                                                
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شود، تعداد افـراد جامعـه،  و    باالي خطاي نسبی است که از قبل تعیین می در این روابط حد که
هر گـروه   يدرصد. حجم نمونه الزم برا 99ن اند(ضریب خطاي  و ضریب اطمیناپارامترهاي جامعه

  به دست آمد. ریبه شرح جدول ز ياز جامعه آمار
  

  حجم جامعه و نمونه -1جدول 
حجم نمونه  برآورد پارامتر از نمونه مقدماتی حجم جامعه گروه

  انحراف معیار  میانگین  نهایی
  35  72/0 65/3 82 مالیات بر کاال و خدمات

  اسبات تحقیق* نتایج حاصل از مح
  

کـالن   يرهـا یدر چهـار دسـته (متغ   ،یاتیـ مال يبـر درآمـدها   رهـا یمتغ ياثرگـذار  زانیسنجش م
 29و  انـد شده می) تقسیقانون يرهایو متغ یسازمان يرهایمتغ ،یانیمؤد -يرفتار يرهایمتغ ،ياقتصاد

کرد: دسـته   يدبن میدسته تقس 2در  توانیمآمده را  به دست يرهای(متغ انددهیگرداستخراج  ریمتغ
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ـ و بر م رفتهیاثر پذ يکه از هدفمندساز یواسط يرهایمتغ لاو  يو وصـول درآمـدها   صیتشـخ  زانی
اثر گذارند اما  یاتیمال يمدل که بر درآمدها يبرونزا يرهایدسته دوم متغ گذارند؛¬یاثر م یاتیمال

 ریـ شده بـر  متغ  ییشناسا مستقل يرهایمتغ ریتأث). رندیگینم اینگرفته و  ریتأث يلزوماً از هدفمندساز
 . شده استبر کاال و خدمات) مورد پرسش قرار گرفته  اتیمال زانیوابسته (م

  
  استان یاتیمال بیبر ترک رگذاریتاث يرهایمتغ ییشناسا -2جدول 

ها متغیر
با 

 رینبیشت
 تأکید

 ردیف

ف 
ـــ

ـــ
شـ

ش ک
رو

سط
 وا

غیر
مت

  

یري تأثیرپذ
ازهدفمند 

 سازي

ازي سمتغیر واسط (تأثیرپذیر از هدفمند
ی)وصول هايمالیات/ اثرگذار بر هایارانه  

روش 
کشف 
نحوه 

 اثرپذیري
 مالیات

دسته 
بندي 
 متغیر

 √ اسنادي 1 
ري کاهش میزان صادرات (ناشی از عدم رقابت پذی

 پیمایشی کاالهاي ایران در سطح بین الملل و ...)
کالن 

 اقتصادي

 پیمایشی افزایش میزان واردات √ اسنادي 2 
ن کال

 اقتصادي

 پیمایشی کاهش تولید (کاهش رشد اقتصادي) √ اسنادي 3 
کالن 

 اقتصادي

* 4 
-اسنادي
یپیمایش  

√ 
(تورم ناشی از  هاقیمتافزایش سطح عمومی 

ورمی، تولید، افزایش انتظارات ت هايهزینهافزایش 
 کاهش تولید و...)

-اسنادي
 پیمایشی

کالن 
 اقتصادي

 √ اسنادي 5 
ار دولت، انتش هايبدهیایش کسري بودجه (افز

مخارج دولت) تأمینبیشتر پول براي   
 اسنادي
 پیمایشی

کالن 
 اقتصادي

 6 
اسنادي 

یپیمایش  
کالن  پیمایشی توزیع مجدد درآمدها (افزایش عدالت اجتماعی) √

 اقتصادي

 7 
-اسنادي
یپیمایش  

-اسنادي افزایش نرخ ارز √
 پیمایشی

کالن 
 اقتصادي

یپیمایش 8 * ات اقتصاديعدم ثب -   پیمایشی 
کالن 

 اقتصادي

یپیمایش 9  للی عوامل سیاسی در عرصه داخلی و عرصه بین الم - 
)هاتحریم(مانند   

کالن  پیمایشی
 اقتصادي

رفتاري  پیمایشی کاهش درآمدهاي حاصل از فروش √ اسنادي 10 
 مؤدیان

اسنادي  11 
-√ 

 ايهینههزتولید و  هاينهاده(بهاي  هاهزینهافزایش 
رفتاري  پیمایشی مربوط به توزیع)

 مؤدیان
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یپیمایش  

 اسنادي 12 *
یپیمایش  

√ 
غیرمولد و  هايفعالیتروي آوردن به مشاغل و 

رفتاري  پیمایشی غیراستاندارد (رشد اقتصاد غیر رسمی)
 مؤدیان

* 13 
-اسنادي
یپیمایش  اسنادي وجود فرصت چانه زنی و مذاکره براي اصناف - 

 پیمایشی
رفتاري 

انمؤدی  

* 14 
-اسنادي
یپیمایش  

- 

عدم اعتماد به دولت و بخش عمومی و عملکرد 
در  سازمان (ناشی از عدم پایبندي دولت به تعهدات

ه شدن قبال تولیدکنندگان، عدم اطالع از نحوه هزین
 ، عدم رعایت عدالت افقی و عمودي میانهامالیات

مؤدیان، عدم اعتماد مؤدي به تشخیص درست 
 مالیات و ...)

 
-اسنادي

 پیمایشی

رفتاري 
 مؤدیان

* 15 
اسنادي 

یپیمایش  - 
غ و فرهنگ غلط مالیات ستیزي (اعم از عدم تبلی

)حمایت توسط نهادهاي مذهبی و تعصب مذهبی  
 اسنادي
 پیمایشی

رفتاري 
 مؤدیان

* 16 
 اسنادي

یپیمایش  √ 

عدم اظهار درآمدهاي واقعی توسط مؤدیان در زمان 
ش سابسازي، کاهتشخیص (کتمان اطالعات و ح

ده تقارن اطالعات، عدم ابراز مالیات بر ارزش افزو
 توسط فعاالن اقتصادي)

 پیمایشی
رفتاري 
 مؤدیان

* 17 
 اسنادي

یپیمایش  
 هاينههزیبرکاهش  تأکیدساده سازي نظام مالی (با  -

 تمکین و تشویق خود اظهاري)
 اسنادي
 پیمایشی

 
 سازمانی

* 18 
-اسنادي
یپیمایش  

- 
وي انسانی متخصص (حجم باالي کمبود نیر

مالیاتی) هايحوزهمالیاتی در  هايپرونده  
-اسنادي

 پیمایشی
 

 سازمانی

* 19 
-اسنادي
یپیمایش  - 

به  عدم شفافیت اطالعات (محدودیت در دسترسی
 هايداراییاطالعات مؤدیان مانند حساب بانکی، 

فروش،  ، میزان دقیقهاشرکتثبتی اشخاص، ثبت 
ات مؤدیان در قالب بانک عدم تجمیع اطالع

ی اطالعاتی جامع، عدم ارائه دفاتر مالی حسابرس
کد  بر اساسشده، عدم ثبت کلیه معامالت 

 اقتصادي)

 پیمایشی
 

 سازمانی

* 20 
 اسنادي

یپیمایش  - 

ل (اعم مکانیزاسیون فرایند اظهار، تشخیص و وصو
وسعه از سیستم اظهارنامه الکترونیکی، ایجاد و ت

پرداخت  هايروشاستفاده از پیشخوان دولت، 
 )POSالکترونیک مانند دستگاه 

-اسنادي
 سازمانی پیمایشی

یپیمایش 21 *  - 
عدم وجود جریان اطالعاتی از سازمان به مؤدیان 

یغات ،  تبلهابخشنامه(اعم از  اطالع رسانی قوانین و 
 و ...)

 سازمانی پیمایشی
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یپیمایش 22 * نل سازمانعدم حمایت مالی و قضایی از پرس -   سازمانی پیمایشی 

یپیمایش 23   - 

 -سازمانی (تمرکزگرایی در سازمان هايویژگی
بروکراسی  -عدم شایسته ساالري در سازمان

(طوالنی بودن فرایند اخذ مالیات)، عدم وجود 
 آموزش مناسب براي ممیزان، عدم تکریم ارباب

 رجوع، عدم نظارت دقیق بر وصول مالیات، ضعف
ITسیستم  مان)ساز   

 سازمانی پیمایشی

یپیمایش 24   - 

اده از عملکرد نامناسب ممیزان مالیاتی (مانند استف
آمار نادرست و غیر واقعی در هنگام تشخیص، 

أموران ضعف در کارشناسی، فساد و نادرستی میان م
 مالیاتی و...)

 پیمایشی
 

 سازمانی

* 25 
 اسنادي

یپیمایش  
- 

 و هابخشنامهضعف قوانین و مقررات، 
 (من جمله عدم شفافیت قانون و هادستورالعمل

 مختلف از قانون، ضعف مکانیزمهاي هايقرائت
، عدم تشویقی و تنبیهی مؤدیان و مأموران مالیاتی

 وجود ضمانت اجرا براي برخی قوانین، خالء هاي
، بر قانونی (مانند مالیات بر منازل خالی، بر ثروت

و  الهاکا جمع درآمدها، عدم شمول همه اشخاص،
 خدمات)

 اسنادي
 پیمایشی

 قانونی

یپیمایش 26 *  - 

یت قانونی گسترده (مانند معاف هايمعافیتوجود 
 آستان قدس رضوي، معافیت افزایش سرمایه،

گریز  موازي با ق.م.م، منافذ قانونی براي هايمعافیت
ق.م.م)) 138و  132مالیاتی (مانند مواد   

 قانونی پیمایشی

* 27 
-اسنادي
یپیمایش  قانونی پیمایشی عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش افزوده - 

یپیمایش 28   قانونی پیمایشی روش تشخیص علی الرأس - 

* 29 
 اسنادي

یپیمایش ، معرفی پایه جدید مالیاتی (مانند ارزش افزوده - 
 مجموع درآمد و )

-اسنادي
 قانونی پیمایشی

 ي و پیمایشی)مطالعات اسناد( قیتحق* نتایج حاصل از محاسبات 

  
در سـطح شـهر    اتیـ و بر حسب موارد مـورد سـنجش، در سـطح ادارات مال    هیته اي¬پرسشنامه

  . دیگرد عیمشهد، توز
ـ مال زانیعوامل مختلف بر م يگذارپرسشنامه، اثر  ـ بـر کـاال و خـدمات  (شـامل مال     اتی بـر   اتی
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ـ  يهـا هفـرآورد  ،یالکل ریغ يهانوشابه گار،یبر مصرف و فروش س اتیواردات، مال و  نیو بنـز  ینفت
  .دهدیبر ارزش افزوده)، را مورد پرسش قرار م اتیمال

  
  پرسشنامه ییروا

از روایی این است که ابزار تهیه شده تا چه حدي مفهوم خاص مورد نظر را اندازه مـی  مقصود
 یبـا توجـه بـه اسـتفاده از مبـان       قیـ پرسشنامه مورد اسـتفاده در تحق  یی)). رواSkaran, )2001گیرد 

  قرار گرفته است. دیی، مورد تأنیو مشاور نیو نظر کارشناسان، ناظر  ينظر
  

  پرسشنامه ییایپا
هـاي هـر زیرمجموعـه    محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ الزم است که ابتـدا واریـانس نمـره    براي

هـا در فرمـول زیـر    هاي پرسشنامه و سپس واریانس کل محاسبه شود. سپس با قرار دادن آنپرسش
  آید:ریب آلفاي کرونباخ به دست میمقدار ض

)( 
  2

2
11 s

s j
k

k
 

   
هاي پرسشنامه یا سـؤاالت پرسشـنامه اسـت؛  واریـانس سـئوال ام      در آن  تعداد زیرمجموعه که

  باشد. است و  واریانس کل می
  کند.آلفاي کرونباخ میزان همبستگی مثبت اعضاي یک مجموعه را با هم منعکس می بنابراین

  
 کرونباخ بیضر -3جدول 

 
 پرسشنامه

 

 
ضریب آلفاي 

 کرونباخ

840/0 مالیات بر کاال و خدمات  

 * نتایج حاصل از محاسبات تحقیق

  
 اتیدر  بخش مال یاتیمال يبر درآمدها مؤثرعوامل  ياثرگذار زانیپرسسشنامه: سنجش م . 4-2

 ریـ غ يهـا نوشـابه  گار،یبر مصرف و فـروش سـ   اتیبر واردات، مال اتیبر کاال و خدمات (شامل مال



  137  ...مالیات تغییر بر هایارانه هدفمندسازي آثار تحلیل و بررسی

  بر ارزش افزوده) اتیو... مال نیو بنز ینفت يهافرآورده ،یالکل
ارائه شـده بـه سـؤاالت پرسشـنامه و      يهاپاسخ یبا چگونگ ییآشنا ي، براهیفرض نیا یدر بررس

 میپـرداز یها مپاسخ یبه بررس ی، ابتدا با استفاده از جداول فراوانهاآناز  کیهر  يداریآزمون معن
تـا   شـود یمها پرداخته پاسخ نیانگیم یاستودنت به بررس -t يداریو سپس با استفاده از آزمون معن

  حاصل گردد. یروشن جهیدر مورد هر سئوال نت انیپاسخگو دگاهیدر مورد د
 اتیـ مسـتقل (مال  ریارائه شده به سؤاالت متغ يهاپاسخ یدرصد فراوان یبررس جینتا 4جدول  در

  است. دهیگزارش گرد بر کاال و خدمات)
  

  (درصد) بر کاال و خدمات اتیمال ریمتغ-ارائه شده يهاپاسخ یدرصد فراوان -4جدول 

 عامل ردیف
بسیار افزایش 

 دهدمی
افزایش 

 دهدمی

تغییر 
-نمی

 دهد

کاهش 
 دهدمی

بسیار کاهش 
 دهدمی

  206/486/289/2 کاهش میزان صادرات 1

7/259/423/141/17 افزایش میزان واردات 2

9/28/88/584/29  کاهش تولید (کاهش رشد اقتصادي) 3

9/21/771/179/2  هامتیقافزایش سطح عمومی  4

5 
هاي دولت و کسري بودجه (افزایش بدهی

  مخارج دولت) نیتأمانتشار بیشتر پول براي 
9/25/767/149/5

8/614/329/5  توزیع مجدد درآمدها 6

6/83/149/226/487/5  دم ثبات اقتصاديع  7

1/17403/147/259/2  افزایش نرخ ارز 8

9/220201/57 بین المللی يهامیتحر 9

10 
کاهش درآمدهاي حاصل از فروش (توسط 

7/59/824/11  هاي اقتصادي)بنگاه

11 
تولید و  يهانهاده(بهاي  هانهیهزافزایش 

7/25206/487/5  توزیع) هاي مربوط بههزینه

12 

 يهاتیفعالروي آوردن به مشاغل و 
غیرمولد و غیراستاندارد (رشد اقتصاد غیر 

  رسمی)
3/146/89/623/14

13 
وجود فرصت چانه زنی و مذاکره براي 

4/316/283/347/5  اصناف



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   138

14 
عدم اعتماد به دولت و بخش عمومی و 

6/84/117/653/14  عملکرد سازمان

7/57/59/627/25  فرهنگ غلط مالیات ستیزي  15

عدم اظهار درآمدهاي واقعی توسط مؤدیان   16
7/51/771/17  در زمان تشخیص

17  
برکاهش  تأکیدساده سازي نظام مالی (با 

9/55/738/88/11  هاي تمکین و تشویق خود اظهاري)هزینه

9/54/797/14  کمبود نیروي انسانی متخصص  18

1/215/514/36 عدم شفافیت و تجمیع اطالعات مؤدیان  19

مکانیزاسیون فرایند اظهار، تشخیص و   20
  وصول

9/228/689/29/29/2

21  
عدم وجود جریان اطالعاتی از سازمان به 

  مؤدیان
9/26/86/88

عدم حمایت مالی و قضایی از پرسنل   22
1/3759/21  سازمان

1/33/69/718/18 سازمانی يهایژگیو  23

1/36/903/6 عملکرد نامناسب ممیزان مالیاتی  24

25  
ها و ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه

 هادستورالعمل
7/54/719/22

4/193/324/48 قانونی گسترده يهاتیمعافوجود   26

7/56/86/681/17  افزوده عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش  27

6/83/347/256/289/2  روش تشخیص علی الرأس  28

معرفی پایه جدید مالیاتی (مانند ارزش   29
1/174/517/257/5  افزوده، مجموع درآمد و ...)

 * نتایج حاصل از محاسبات تحقیق

  
ـ از سـؤاالت متغ  کیـ ر داده شده به هـ  يهاپاسخ یچگونگ توانیم 4جدول  جیبا توجه به نتا  ری

مثـال حـدود    يقـرار داد. بـرا   یبر کاال و خدمات را مالحظه و مورد بررس اتیمستقل پرسشنامه مال
و عـدم   یاتیـ مال زانیـ همچون: عملکـرد نامناسـب مم   یاند که عواملمعتقد بوده انیاز پاسخگو 97%

 ایخواهند شد و  خدماتبر کاال و  اتیسازمان باعث کاهش مال کارکناناز  ییو قضا یمال تیحما
و وصول  صیاظهار، تشخ ندیفرا ونیزاسیاند که مکاناعتقاد داشته انیپاسخگو %90از  شیدر مقابل ب
  .گرددیم بر کاال و خدمات اتیمال شیباعث افزا
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 انیپاسـخگو  دگاهیـ د يادیها تا حد زپاسخ ی، درصد فراوان4ارائه شده در جدول جیچه نتا اگر
طـور جـامع   امـا بـه   کنـد یبر کاال و خـدمات مشـخص مـ    اتیمال راتییمؤثر بر تغرا راجع به عوامل 

 بـه استودنت  -tمنظور با استفاده از آزمون  نیها اظهار نظر نمود. بداز آن کیدر مورد هر  توانینم
  د.مالحظه نمو 5در جدول  توانیآن را م جیارائه شده پرداخته شده است که نتا يهاپاسخ یبررس

  
  )بر کاال و خدمات اتیمستقل مال يرهایاستودنت (متغ -tآزمون  جینتا -5جدول 

 انحراف  میانگین عامل ردیف
  معیار

  ي آماره
t- 

  استودنت
P-

value 

نتیجه آزمون: مالیات 
بر کاال و خدمات را 

… 
 دهدتغییر نمی86/2772/0094/1-284/0 کاهش میزان صادرات 1

 دهدافزایش می77/3031/1425/4 افزایش میزان واردات 2

 دهدکاهش می85/1702/0527/9-  کاهش تولید (کاهش رشد اقتصادي) 3

 دهدافزایش می60/3914/0884/3  هامتیقافزایش سطح عمومی  4

5 
هاي دولت کسري بودجه (افزایش بدهی

مخارج  نیتأمو انتشار بیشتر پول براي 
  دولت)

76/3606/0358/7دهدافزایش می 

 دهدافزایش می56/3613/0319/5  توزیع مجدد درآمدها 6

 دهدتغییر نمی71/2073/1575/1-124/0  عدم ثبات اقتصادي  7

 دهدافزایش می43/3145/1214/234/0  افزایش نرخ ارز 8

 دهدکاهش می69/29/0066/2-47/0 بین المللی يهامیتحر 9

10 
روش کاهش درآمدهاي حاصل از ف

 دهدکاهش می94/1416/0032/15-  هاي اقتصادي)(توسط بنگاه

11 
تولید و  يهانهاده(بهاي  هانهیهزافزایش 

 دهدمی کاهش66/2938/0163/2-38/0  هاي مربوط به توزیع)هزینه

12 
 يهاتیفعالروي آوردن به مشاغل و 

غیرمولد و غیراستاندارد (رشد اقتصاد غیر 
  رسمی)

23/2877/0202/5-دهدکاهش می 

13 
وجود فرصت چانه زنی و مذاکره براي 

  اصناف
86/2944/0895/0-377/0دهدتغییر نمی 

14 
عدم اعتماد به دولت و بخش عمومی و 

  عملکرد سازمان
14/2772/0565/6-دهدکاهش می 

 دهدکاهش می91/1742/0651/8  فرهنگ غلط مالیات ستیزي  15
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16  
ظهار درآمدهاي واقعی توسط عدم ا

 دهدکاهش می89/1471/0996/13-  مؤدیان در زمان تشخیص

17  
برکاهش  تأکیدساده سازي نظام مالی (با 

 دهدافزایش می74/3751/0708/5  هاي تمکین و تشویق خود اظهاري)هزینه

 دهدکاهش می91/1452/0046/14-  کمبود نیروي انسانی متخصص  18

 دهدکاهش می76/1663/0767/10- دم شفافیت و تجمیع اطالعات مؤدیانع  19

20  
مکانیزاسیون فرایند اظهار، تشخیص و 

 دهدافزایش می06/4802/0795/7  وصول

عدم وجود جریان اطالعاتی از سازمان به   21
 دهدکاهش می14/2430/0794/11-  مؤدیان

نل عدم حمایت مالی و قضایی از پرس  22
  سازمان

81/1471/0264/14-دهدکاهش می 

 دهدکاهش می94/1619/0711/9- سازمانی يهایژگیو  23

 دهدکاهش می97/0309/0851/18- عملکرد نامناسب ممیزان مالیاتی  24

ها و ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه  25
 هادستورالعمل

83/1514/0491/13-دهدکاهش می 

 دهدکاهش می71/0783/0177/9- قانونی گسترده يهاتیمعافد وجو  26

27  
عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش 

  افزوده
09/2887/0099/6-دهدکاهش می 

 دهدتغییر نمی17/3043/1973/0338/0  روش تشخیص علی الرأس  28

معرفی پایه جدید مالیاتی (مانند ارزش   29
 دهدافزایش می80/3797/0938/5  ..)افزوده، مجموع درآمد و .

 * نتایج حاصل از محاسبات تحقیق

  
 یدر مـورد چگـونگ   انیپاسـخگو  دگاهیـ د یضـمن بررسـ   تـوان یمـ  5جـدول   جیبا توجه به نتـا 

ـ هـا را ن آن يرگذاریتأث زانیبر کاال و خدمات، م اتیمال راتییعوامل مختلف بر تغ ياثرگذار بـر   زی
 تـوان یمثـال مـ   يو توجـه قـرار داد. بـرا    یهر عامل مورد بررسـ  يبرا به دست آمده نیانگیاساس م

همچون  یعوامل بر کاال و خدمات، اتیمال زانیعوامل را در کاهش م نیتران مهمیگفت: پاسخگو
عملکـرد   ان،یـ توسـط مؤد  یواقعـ  يحاصـل از فـروش، عـدم اظهـار درآمـدها      يکاهش درآمـدها 

گسترده (بـاالخص عـدم شـمول همـه کاالهـا و       یقانون يهاتیوجود معاف ،یاتیمال زانینامناسب مم
از پرسنل سـازمان   ییو قضا یمال تیو عدم حما انیمؤد اطالعات عیو تجم تیخدمات)، عدم شفاف
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 عیـ و وصـول، توز  صیاظهار، تشـخ  ندیفرا ونیزاسیهمچون مکان یاند و در مقابل عواملکرده یمعرف
بر  اتیمال زانیم شیعوامل در افزا نیتررا مهم یاتیمال دیجد هیپا یمعرف نیمجدد درآمدها و همچن

صـادرات،   زانیـ همچـون: کـاهش م   یعوامل انیپاسخگو دگاهی. از دانداعالم کرده کاال و خدمات
ـ  صیاصناف و روش تشخ يو مذاکره برا یزنوجود فرصت چانه ،يعدم ثبات اقتصاد الـرأس   یعل

  .کنندینم جادیمات ابر کاال و خد اتیمال زانیدر م یمحسوس رییتغ زین
مسـتقل بـا اسـتفاده از     يرهـا یدر مورد سؤاالت مرتبط با متغ انیپاسخگو دگاهید یاز بررس پس

اثـر   یقسـمت بـه بررسـ    نیهر سؤال، در ا نیانگیو آزمون م یفیو آمار توص یجداول درصد فراوان
 نیابتدا ب ر،یمس لیلانجام تح ي. براشودیسؤاالت پرداخته م نیبه دست آمده از ا يرهایهمزمان متغ

با استفاده از روش  ونیمدل رگرس کیمستقل  يرهایبر کاال و خدمات) و متغ اتیوابسته (مال ریغمت
اسـتاندارد شـده    يهـا از برآورد پارامتر ریمس لیرسم نمودار تحل يو برا میدهیگام به گام برازش م

 6جدول  درمستقل  يرهایمتغ بیضرا و برآورد انسیوار زیآنال جیکرد. نتا میاستفاده خواه داریمعن
  گزارش شده است.

  
  بر کاال و خدمات اتیمال ریمستقل و متغ يرهایمتغ نیگام به گام ب ونیمدل رگرس بیبرآورد ضرا -6جدول 

 P-value  ي آزمونآماره  برآورد پارامتر استاندارد متغیر
 004/0 103/3 473/0  1)2متغیرهاي ساختاري سازمان (دسته 

 033/0 234/2 341/0  یاتیمال دیجد هیاپ یمعرف

034/7  =F  33/0  =2R  003/0  =value-P  
 * نتایج حاصل از محاسبات تحقیق

  
هاي نفتی بر بـازار سـهام   آید، وجود اثرات نامتقارن در شوكکه از این جدول بر میطور همان

  گردد.نمی دییتأ
از سـطح   P-valueبـودن   تـر بـزرگ شود با توجه بـه  مشاهده می 7همانطور که در نتایج جدول 

آزمون، رگرسیون برازش داده شده به متغیرها و همچنـین ضـریب متغیـر مسـتقل موجـود در مـدل       

________________________________________________________________ 

کانیزاسـیون فراینـد اظهـار، تشـخیص و وصـول (اعـم از سیسـتم اظهارنامـه         (شـامل م  2متغیرهاي ساختاري سـازمان دسـته   - 1
  .باشدیمي پرداخت الکترونیک) و ساده سازي نظام مالی) هاروشالکترونیکی، ایجاد و توسعه پیشخوان دولت، استفاده از 
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  دار نیستند. معنی
  

  دیکاهش تول ریدر مدل و متغ ماندهیمستقل باق يرهایمتغ نیب ونیمدل رگرس بیبرآورد ضرا -7جدول 
 P-value  موني آزآماره  برآورد پارامتر استاندارد متغیر

 764/0 -302/0 -053/0  یاتیمال دیجد هیپا یمعرف

00/0  =2R                                     764/0  =value-P                                          091/0  =F 

  * نتایج حاصل از محاسبات تحقیق
 

کنـیم تـا بـه    لیل مسیر را رسم مـی حال بعد از شناخت روابط مابین متغیرهاي تحقیق، نمودار تح
اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل و وابسته پی ببریم. تحلیل مسیر متغیرهاي مورد بررسی 

 نمود.  مالحظه 1توان در شکل در این سئوال تحقیق را می

  

  

  

 

  نمودار تحلیل مسیر متغیرهاي تحقیق (مالیات بر کاال و خدمات) - 1شکل 

  
تفکیک میزان اثر مستقیم و غیر مستقیم) متغیرهـاي مسـتقل ایـن سـؤال تحقیـق در       اثر کلی (به

توان با توجه به نتایج آن مورد گزارش گردیده است که میزان تأثیر متغیرهاي مدل را می 8جدول 
  بررسی قرار داد.

  
  خدمات)بر کاال و  اتیمال ریوابسته (متغ ری) بر متغریمس بیمستقل (ضرا يرهایاثر متغ -8جدول 

 اثر متغیر

 کل  غیرمستقیم  مستقیم

 473/0 ---  473/0  )2متغیرهاي ساختاري سازمان (دسته 

 341/0 ---  341/0  یاتیمال دیجد هیپا یمعرف

 * نتایج حاصل از محاسبات تحقیق

  و خدمات مالیات بر کاال

 یاتیمال دیجد هیپا یمعرف

473/0 

 2ن دسته سازما يساختار يرهایمتغ

341/0 
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  )یمطلق وصول ریمقادها (-ارانهی يقانون هدفمند يپس از اجرا  یاتیمال يروند درآمدها یبررس.  4-3
  بر کاالها و خدمات: اتیمال

 الیـ ر اردیـ لیم 60/1434به 1386در سال  الیر اردیلیم 98/820از  اتینوع مال نیا یمقدار وصول
سال اعمال قانون  -1389بر کاال و خدمات در سال  اتیمقدار مال( است. دهیرس 1390سال  انیدر پا

 1388ن یفـرورد  ی. در بازه زماناست) دهیرس الیر اردیلیم 82/1852به مبلغ  -هاارانهی يهدفمندساز
همـراه بـوده    يصـعود  ي) بـا رونـد  میرمسـتق یغ اتیبر کاالها و خدمات (مال اتیمال 1391تا خرداد 

 رو هسـتند.   با کـاهش روبـه   میرمستقیغ يهااتیمالدر سه ماهه اول هر سال   یکل طوربهاما ؛ است
محقـق   1388مقدار آن در مهرماه  نیشتریاست و ب 88نیمربوط به فرورد اتیمال نیمقدار ا نیکمتر

ـ بـه علـت وجـود مال    89و بهمن  89، مرداد89، خرداد88، آذر88مهر يهاشده است. در ماه بـر   اتی
در  يا رمنتظـره یغ يهـا شیافـزا  ،باشـد یمصفر  هاماه ریکه در سا نیو بنز ینفت يهافروش فرآورده

  . شودیمبر کاالها و خدمات مشاهده  اتیمقدار مال
  

  
  )میمستق ریبر کاال و خدمات (غ اتیمال - 1 ارنمود

  
مثـال   يهستند. برا يادینوسانات ز يدارا یمورد بررس رهدر طول دو میمستق ریغ اتیمال ياجزا

 يرونـد  يدارا م،یمسـتق  ریـ غ يهـا اتیمال ياجزا نیترمهماز  یکی عنوانبهبر ارزش افزوده  اتیمال
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 شیبا افزا ورماهیدر مهرماه هر سال نسبت به شهر اتیمال نیاست. ا دیهمراه با نوسانات شد يصعود
بر فروش  اتیمال يدرآمد فیروبه رو بوده است. با حذف رد اهشبهمن هر سال با ک يهاو در ماه
 نیـ . در اکنـد یمـ  دایـ پ يتر روند منظم میرمستقیغ يهااتیمالنوسانات  نیو بنز ینفت يهافرآورده
بر ارزش افـزوده   اتیمال يدرآمد فیاست. اگر رد 1390ه مقدار مربوط به اسفندما نیشتریحالت ب

بر کاالهـا و خـدمات پـس از     هااتیمال زانیاست که م نیدهنده ا-نشانروند  م،یریدر نظر نگ زیرا ن
  با کاهش همراه بوده است. هاارانهی يهدفمندساز

  

  
  بر کاال و خدمات اتیمال نمودار - 2 نمودار

 * نتایج حاصل از محاسبات تحقیق

  
  بندي و نتیجه گیريجمع -5

بـوده اسـت. بنـا بـه      یهمراه با نوسانات 1389در سال  یاتیمال يسهم درآمدها ریبر طبق نمودار ز
ـ از کاهش سـهم مال  یناش هانوسان نیاستان، ا یاتیاظهار معاون ارزش افزوده اداره کل امور مال  اتی

 وصولبر کاال و خدمات ( اتیهم مالس شیو افزا یدولت ریغ یبر اشخاص حقوق اتیبر درآمد و مال
  ) است. 1388معوقات مربوط به سال 
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  )1390-1386بخش در فاصله سالهاي ( 4نوسانات سهم درآمدهاي مالیاتی به تفکیک  - 3نمودار 

  * نتایج حاصل از محاسبات تحقیق
 

  
  )1390-1386( يدر فاصله سالها میمستق ریو غ میمستق اتیمال کیبه تفک یاتیمال ينوسانات سهم درآمدها -4نمودار 

 * نتایج حاصل از محاسبات تحقیق
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 نیصورت گرفته بنـابرا  1389سال  يدر انتها باًیتقر يقانون هدفمندساز ياجرا نکهیبا توجه به ا
 هـا اتیـ مالسـهم   1390قانون باشد، با توجه به نمودار در سال  ياز اجرا یناش تواندینم راتییتغ نیا

 يهـا اتیـ مالآمـار   یو بررس لیهمانطور که از نمودار ذ نیبنابرا؛ بوده است 1388 مشابه سال باًیتقر
در سـهم   ارانـه ی يقـانون هدفمندسـاز   ياز اجـرا  یناشـ  ياقابل مالحظه راتییتغ ،دیآیمبر  یوصول

  صورت نگرفته است. هااتیمال
 ریـ و غ میتقمسـ  يهـا اتیمال یوصول ریروند و سهم مقاد لیدر تحل تیدرمجموع نکته حائز اهم

که  گرددیبر کاال و خدمات) مشاهده م اتی(مال میرمستقیغ اتیاست که: در مورد مال نیا م،یمستق
(و بـه   شیدر روند از جنس افـزا  رییتغ کی ،يهدفمندساز استیس يسال اجرا یعنی 1389در سال 

 ،یرشد ناگهان نیا 1390سال  یعنیکه در سال بعد از آن  میکنیسهم) را مشاهده م شیافزا آنتبع 
از  شیبر کاال و خدمات ب اتیمال یوصول ریمقاد راتییکه تغ دهدی. شواهد نشان مگرددیم لیتعد

 یسـتان  اتیـ اسـت کـه بـر مال    یـی بـرون زا  يرهـا یباشـد، تـابع متغ   يهدفمندسـاز  استیآنکه تابع س
در سـال   میمسـتق  ریـ غ اتیـ و سـهم مال  ریمقـاد  یرشد ناگهان د،ی. همانگونه که ذکر گردارنداثرگذ
ـ مال ياجـزا  نیتـر از مهـم  یکـ یعنـوان  بـه  -بـر ارزش افـزوده   اتیـ مال یوصـول  ریبه مقاد 1389  اتی

 دیدستورالعمل استرداد ابالغ و اجرا  گرد 1389در سال  رای؛ زگرددیدر آن سال باز م -میرمستقیغ
ـ (مال میستقرمیغ اتیبر ارزش افزوده و به تبع آن مال اتیمال یوصول ریمقاد شیبه افزا رکه منج  اتی

  .دیبر کاال و خدمات) گرد
کوتاه  ی(در بازه زمان يهدفمندساز استیاستان از س یاتیمال يدرآمدها يریرپذیعدم تأث لیدال
  مدت)

 توانـد یمـ  یو چـه بـه صـورت جزئـ     یچه به صورت کل ریانجام شده، موارد ز يهایبررس طبق
ـ مال يدرآمـدها  يریپذ ریمنجر به عدم تأث ـ و  يهدفمندسـاز  اسـت یاسـتان از س  یاتی شـدن   یخنثـ  ای

  باشد: دهیگرد گرید یکاهش درآمد در بخش ایبخش  کیدر  یاتیدرآمد مال شیافزا
بـر   اتیـ (که مال یاتیمال يهاهیکه بعضاً پا رفتهیصورت پذ يمجدد درآمد به گونه ا عیتوز  .1

  نکرده است. رییتغ می) به صورت مستقگرددیها وضع مآن
ـ     یاتیـ مال یاسم يده درآمدهاش ینیب شیپ شیافزا  .2 ـ یب شی(بـه علـت رشـد پ  هیـ شـده پا  ین

و فروش (باالخص  دیبر کاال و خدمات با کاهش حجم تول اتیاز تورم) در بخش مال یناش ،یاتیمال
باال دارند) جبران  یمتیکشش ق ایو  ترنییپا متیمشابه با ق یخارج يکه کاال یدر مورد محصوالت
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  شده است.
که عدم شمول  ياستاندارد به گونه ا ریو غ رمولّدیغ يهاتیاغل و فعالآوردن به مش يرو  .3

  حاصل گردد. يشتریب
از  یبا توجه به تورم ناشـ  هایی(با هدف حفظ ارزش سبد دارا هاییسبد دارا بیترک رییتغ  .4

(مانند طال و  تیو عدم شمول متیق شیبا انتظار افزا ییهاییکه سهم دارا ی)  به شکليهدفمندساز
قرار  یاتیلما يهاهیکه در قالب پا يوجوه به گونه ا لیاست (تبد افتهی شیسبد افزا نیرز و ...) در اا

بـه ثبـات و    یابیبه خارج از کشور بـا هـدف دسـت    یاتیمال يها). بعضاً انتقال منابع و ارزشردیگینم
  .گرددیبر علت م دیباالتر مز ياقتصاد تیامن

از  یناشـ  یاتیـ مال هیـ پا یکه رشد اسـم  يبه گونه ا يصادمختلف اقت يهاسهم بخش رییتغ  .5
 شیشده است (کاهش سهم بخش صنعت در مقابل افـزا  یخنث یاتیمال يتورم، درمجموع درآمدها

  سهم بخش خدمات).
ـ مال فیـ بر کاال و خدمات (باالخص رد اتیدر بخش مال یپلکان يهاعدم وجود نرخ  .6  اتی

  ها.نرخ شیولت در هنگام افزاد يدرآمد يهاانیبر ارزش افزوده) و ز
در  هـا اتیـ خاص، تعـداد مال  یاتی(مانند استفاده از منابع مال یاتیمال يهااستیس رییعدم تغ  .7

ـ مال يهـا نـه یو هز یقیتشو يهابه کار بردن روش ،یاتیمال يهاکشور، سطح نرخ یاتینظام مال ) یاتی
و نـوع   انـات یجر ریعبارت ساده تر: مس حداقل در کوتاه مدت. به ،يا ارانهی يهااستیمتناسب با س

  .میانکرده یابیها را ردکرده است، اما ما آن رییارزش در اقتصاد تغ يهاانباره
در کوتـاه   یاتیمال يالرأس (باالخص در عدم کاهش درآمدها یعل صینقش روش تشخ  .8

 نیـ بـر ا  هیـ بودجـه دولـت در تک   يکسـر  بانیمدت، مانند مورد توافق دولت با اصناف) و نقش پشت
  روش.

 افتهیبالقوه کاهش  يهااتیجبران مال لیالرأس در کوتاه مدت به دل یعل صی: روش تشختوجه
)، باعـث  ردیـ گیها تعلّـق نمـ  بر آن اتیکه مال ییهابه ارزش یاتیمال يهاهیارزش پا لیاز تبد ی(ناش

 يهـا هیـ د ارزش پارشـ  قیـ دق ییعدم شناسا لیو در بلند مدت به دل یاتیمال يعدم کاهش درآمدها
ـ مال انیـ (ز یاتیـ مال ي، باعث کـاهش درآمـدها  هاهینسبت به ارزش پا یو عقب افتادگ یاتیالم ) یاتی

  .گرددیدولت م
ـ بر ثروت، مال اتیمال ،یبر منازل خال اتی(مانند مال یقانون يوجود خالء ها  .9 بـر جمـع    اتی
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در  یاتیـ مال يکـاهش درآمـدها  خـالء هـا و    نیـ ها به سـمت ا شدن ارزش ریدرآمدها و ...) و سراز
  بلندمدت.

بـه علـت تـورم     صیدر زمان تشـخ  انیو کتمان مؤد یواقع يعدم اظهار درآمدها شیافزا  .10
از  یدولـت (کـه بعضـاً ناشـ     يهـا استینسبت به س ياعتماد یب شیافزا زیو ن ياز هدفمندساز یناش

  ).باشدیم دکنندگانیدولت به تعهدات نسبت به تول يبندیعدم پا
ـ از ماه یبرونزا در کوتاه مدت (کـه خـود ناشـ    يرهایدار در متغ یمعن رییعدم تغ  .11  نیـ ا تی

  داشته باشند). رییتغ توانندیکه بعضاً در کوتاه مدت نم يبه گونه ا رهاستیمتغ
  يراهبرد شنهاداتیپ

ـ قانون مال 11و  10(ماده  یخال یبر منازل مسکون اتیقانون مال اءیو اح تیحذف معاف  .1  اتی
و مصـاحبه بـا    ينظر یمبان یحاصل از بررس جی). بر طبق نتادیحذف گرد 1380که در سال  میقمست

گـذار بـر    ریو تـأث  يقـانون هدفمندسـاز   ياز اجـرا  ریپذ ریمهم و تأث يرهایاز متغ یکی ن،یمتخصص
 يقانون هدفمندساز ياجرا جیو تورم است. بر طبق نتا هامتیق یسطح عموم رییتغ ،یاتیمال بیترک

ـ  بیترک رییمنجر به تغ شیافزا نیشده و ا هامتیق یدر سطح عموم شیمنجر به افزا نه،ارای -یدارائ
ـ  يها  يهـا بـا دوام و ثابـت ماننـد امـالك و مسـتغالت بـاالخص خانـه        يهـا -یافراد به سمت دارائ

 نیـ هسـتند) و ا  اتیاز آن شده که معاف از مال یبه نوع لیتبد های(در واقع دارائ دهیگرد یمسکون
مذکور بـر   يهابا حذف قانون نی؛  بنابراگرددیم یاتیمال یوصول يله منجر به کاهش درآمدهامسأ

  .گرددیافزوده م یوصول يدرآمدها
 نکـه یدر مراکز فروش محصـوالت: بـا توجـه بـه ا     میمستق ریغ اتیاخذ مال ستمیاستقرار س  .2

ـ  یکننده نهائاز مصرف میمستق ریغ اتیمال عوامـل در   نیتـر از مهـم  یکـ ی نیبنـابرا  گـردد، یاخذ م
در مراکـز فـروش    یاتیـ توسـط سـازمان امـور مال    يقـو  سـتم یاسـتقرار س  ات،یـ نـوع مال  نیـ وصول ا

آن به صـورت   اتیثبت شده و مال ستمیصورت که به محض فروش، در س نیامحصوالت است به 
  گردد. زیوصول و به خزانه وار نیآن ال
و اصـالح شـود، در    يبـازنگر  دیـ با یاتیـ مال يهـا تیمرتبط با معاف نیقوان جیبا توجه به نتا  .3
  دارد:  تیاهم ریتوجه به موارد ز یاتیمال يهاتینظام معاف یطراح
توسـط   قهیو ساده باشد تا اعمـال سـل   حیصر دیبایم نی: قواننیبودن قوان حیو صر تیشفاف  •

 يت با اسـتانداردها به شد یاتیمال نیقوان راتییکه تغ ییکارمندان به حداقل برسد. باالخص از آنجا
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 یدفاتر و فاکتورها و چگونگ يدر نگهدار انیوابسته است، مقررات مربوط به مؤد يحسابدار نینو
  شود. نییبه صورت شفاف تب ستیبایم یاتیارائه آن به سازمان مال

باشـد کـه بـه     يبه گونه ا دیبا یاتیمال تیمعاف يهااستی: ستیکاهش مدت و درصد معاف  •
  و به صفر برسد. ابدیکاهش  تیفدرصد معا جیتدر

 يریگ میتصم یمرجع قانون کیو توسط  عیقانون تجم کیدر  یاتیمال يهاتیموارد معاف  •
  شود.
ــبا یاتیــمال يهــاتیــمعاف  •  هیســرما قیو تشــو کیــباشــد کــه موجــب تحر يبــه گونــه ا دی
 ارانـه ی ،یاتیـ لما تیـ تحت عنـوان معاف  یقبل يهايگذار هیبه سرما نکهیباشد نه ا دیجد يهايگذار

  پرداخت گردد.
  شود. نییتع یاتیبه صورت اعتبار مال یاتیمال يهاتیشود معاف یاالمکان سع یحت  •
 اتیو اجتناب از پرداخت مال یاتیفرار مال نیب زی: تمایاتیاجتناب و فرار مال يکاهش مجار  .4

نـوع تخلـف از قـانون     کیـ  ،یاتیـ . فرار مالشودیمربوط م انیبودن رفتار مؤد یرقانونیغ ای یبه قانون
در  یاتیـ مال ام. نظردیگینشأت م هااتیدر قانون مال یقانون ياز خالءها ات،یاست؛ اما اجتناب از مال

ـ به ا توانیرا داشته باشد. م یاتیمقابله با هر دو نوع فرار مال تیقابل دیبا ،یآرمان طیشرا منظـور از   نی
 يهـا سـتم یمربوطه، اصـالح س  يهادستورالعمل و نیسازي قوانمختلف اصالح و شفاف يراهکارها

 يهـا از نمونـه  یکـ یعنـوان مثـال   استفاده نمود. به یاتیاصالح فرهنگ مال ان،یاخذ اطالعات از مؤد
ق.م.م بـه   158مانند توافقـات مـاده    یسنت يهاوهیش رییبه  تغ توانیم اتیاخذ مال يندهایاصالح فرا

 یکـ یالکترون يهـا وهیهـا بـه شـ   مدارك و کنترل اظهارنامـه اسناد و  يبر مبنا يخود اظهار يهاوهیش
 کپارچـه ی ستمیس جادیا تواندیم یاتیالم زیها  در کاهش فرار و گراز روش گرید یکیاشاره کرد، 

  باشد. یاتیمعاف توسط سازمان امور مال ریاعم از معاف و غ انیاز اطالعات مؤد
بـر   اتیـ در بخـش مال  اتیـ ت مشـمول مال کاالها و خدما شیو افزا یپلکان يهانرخ نییتع  .5

  کاال و خدمات  
ـ مال نیشـمار شـاغل   نی: بـ یاتیـ در سـازمان امـور مال   یمکف یانسان يروین يریبکارگ  .6 و  یاتی

فـرار   لیـ از قب يندیامر عواقب ناخوشا نیوجود دارد که ا یها ناهماهنگاستان یاتیبالقوه مال تیظرف
 یررسـ بـا ب  گـر یاست؛ از طرف د بالقوه را به دنبال داشته يهااتیمال يآوردر جمع ریو تأخ یاتیمال

در ادارات  یانسـان  يرویـ بـه کمبـود ن   توانیمختلف م يهااستان يبرا انیبه مؤد نینسبت کل شاغل
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کارمند ندارند تا حجـم کـار را کنتـرل     یبه اندازه کاف یاتیاکثر ادارات سازمان مال برد،یمختلف پ
  .اردد ینقش مهم یوصول يهااتیمال شیدر افزا یمکف یسانان يروین ج،یکنند، بر طبق نتا

ـ : آمـوزش ن یاتیـ آموزش و ارتقاء تخصـص مـأموران مال    .7  سـتم یشـاغل در س  یانسـان  يروی
سـازمان   یاتیـ مـأموران مال  یآنـان دارد. برخـ   فـه یو نحـوه انجـام وظ   ییدر کارا ینقش مهم یاتیمال

درآوردن تـوان بـالقوه    تیبه فعل يبرا یکاف از مهارت الزم و هیاول يهارغم آموزش یعل صیتشخ
 عییضمن آن که بعضاً موجبات تض ب،یترت نی. به استندیبرخوردار ن یدرآمد واقع صیخود در تشخ

حقوق حقه دولت را مطالبه کنند، لذا بـاب طـرح    توانندیاغلب نم آورند،یرا فراهم م انیحق مؤد
 قیـ کـادر موجـود از طر   یتـوان تخصصـ   شیفـزا . بـا ا دهنـد یمـ  شیرا افزا یاتیاختالف مال يدعاو

  مشکل فائق آمد. نیبر ا توانیآموزش م
از مـردم را بـه صـورت     اتیمال افتیضرورت در می: هرگاه بتوانیاتیگسترش فرهنگ مال  .8

هـا بـه صـورت    آن يالزم را داده و بـرا  يهایکرده، به آنان آگاه انیها بآن يبرا یمستدل و منطق
و در  شودیم ییهانهیاز مردم و توسط دولت صرف چه هز یافتیدر اتیمالکه  میده حیشفاف توض

ـ مـردم بـه    نیخواهند شد و همچن یدولت و مردم دچار چه مشکالت ات،یمال رداختنصورت نپ  کی
و رفاه شهروندان  یبهبود وضع جامعه و توسعه اجتماع يرا برا یافتیدر اتیباور برسند که دولت مال

پرداخـت   يخـوب بـرا   یاتیـ فرهنـگ مال  کیـ ادعا کرد که مقـدمات   توانیآنگاه م کندیم نهیهز
  مردم به وجود آمده است.  مهتوسط عا اتیمال

و  اتیعدم اطالع از نحوه خرج کرد مال جی: بر طبق نتااتیملموس ساختن محل صرف مال  .9
 یاتیـ مال یوصـول  يموضـوع، منجـر بـه کـاهش درآمـدها      نیـ و دولت در ا انیمؤد نینبود اعتماد ب

از آن  ات،یمنظور ملموس ساختن محل صرف مالبه توانیکه م ییاز راه کارها یکیاست.  دهیگرد
ـ  يهـا مردم در کنار پروژه يهااتیاعتبار از محل مال نیمحل تأم ياستفاده نمود نصب تابلو  یعمران

 است.
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