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ظرفیت سنجی مالیات در مناطق ایران

1دکتر فرهاد حکیمی

رئیس امور حسابرسی مالیاتی جنوب تهران و مدرس دانشگاه

)1396مرداد 2؛ تاریخ پذیرش:1395اسفند22(تاریخ دریافت:
1390الی 1379وصول مالیات در استان هاي کشور طی سال هاي در مقالۀ حاضر بر حسب سطح 

اقدام به تقسیم بندي استان هاي کشور به سه منطقه به نام هاي توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و 
توسعه نیافته شده است هر کدام از این مناطق، شامل استان هایی بوده که انتخاب آنها با توجه به داده 

استان، منطقه کمتر توسعه یافته و توسعه 9داشته و لذا منطقه توسعه یافته شامل هاي موجود، وجود 
استان می باشند و سایر استان ها حذف شده اند. همچنین با استفاده از روش 6نیافته هر کدام شامل 

پانل دیتا به شناسائی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان هاي مختلف پرداخته شده و لذا مشخص 
ید که ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات گرد

از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاري از متغیرهاي معنی دار می باشند. در نهایت با 
سه آن با ظرفیت استفاده از حداکثر درآمد مالیاتی محاسبه شده از طریق فرم عمومی منحنی الفر و مقای

بالفعل مالیاتی هر استان، مقدار شکاف مالیاتی هر استان محاسبه گردیده است که به ترتیب براي 
% می باشد، 47% ، منطقه کمتر توسعه یافته و منطقه توسعه نیافته هر کدام 41منطقه توسعه یافته 

ق و استان ها موجود بوده و نتایج مربوط به این تحقیق نشان می دهد که شکاف مالیاتی در همه مناط
فرهنگ –حتی افزایش یافته است. بنابراین جهت جبران آن پیشنهاد شده است که در زمینه : الف

اصالح قوامین و بخشنامه هاي مالیاتی و –طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت ج–مالیاتی ب
سایر تمهیدات ضروري اقدامات الزم صورت گیرد.–د

ظرفیت مالیاتی، شکاف مالیاتی، سیاستهاي مالیاتی، پانل دیتا.ي: هاي کلیدواژه

1 farhad.hakimi49@gmail.com



حکیمیفرهاد 

مقدمه
سیستم هاي مالیاتی کارا نه تنها براي کشورهاي در حال توسعه کاربرد دارد بلکه کشورهاي توسعه یافته 

و تاثیر آن 2008ا در سال نیز به دنبال چنین  سیستم هایی می باشند. ایجاد بحران مالی در آمریک
ها به منظور خروج از بحران و جستجو براي یافتن راهی موثر در روي جهان و بنابراین تالش دولت

.]17[دریافت و تعیین نرخ مناسب مالیات و کاهش کسري بودجه، دلیلی بر این ادعا می باشد 
برداري بهینه از منابع فراوان نفت و با توجه به وابستگی اقتصاد کشور ایران به درآمد هاي نفتی، بهره

گاز از اهمیت ویژه اي برخوردار می گردد. در حال حاضر، عمده موانع و محدودیت هاي اجرایی سد راه 
توسعه صنعت نفت و گاز ایران، ناتوانی در تامین منابع مالی مورد نیاز و عدم دسترسی به دانش فنی 

وژه هاي سرمایه بر صنعت نفت و گاز همواره یکی از اساسی الزم می باشد. از این رو، تامین مالی پر
.]6[ترین دغدغه هاي دولت و دست اندر کاران این حوزه بوده است

به تنهایی عامل GDPاستفاده از نسبت مالیات دریافتی به تولید ناخالص داخلی یا سهم مالیات از 
نطقه بر طبق شرایط خاص، توانایی مناسبی جهت تعیین کارایی سیستم مالیاتی نیست. چرا که هر م

پرداخت سطح مشخصی از مالیات را دارا می باشد. بنابراین این که هر منطقه بر اساس تولید، درآمد، 
فرهنگ، جمعیت و ... از چه مقدار ظرفیتی برخوردار است، نکته حائز اهمیتی می باشد. لذا ظرفیت 

.]15[ن را دارد مالیاتی حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آ
اي در تعدیل ثروت و درآمد و همچنین بهبود عدالت اجتماعی و درآمدهاي مالیاتی نقش گسترده

GDPمیزان سهم مالیات از اقتصادي از طریق توزیع مجدد آن داشته است. طبق مطالعات انجام شده

بوده است و این نسبت در سایر کشورهاي مورد بررسی به طور 1386درصد در سال 8در ایران حداکثر 
.]5[درصد می باشد18میانگین 

سهم درآمدهاي مالیاتی هر استان از تولید ناخالص داخلی آن-1نمودار 
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درآمد مالیاتی خوزستان    تولید ناخالص داخلی خوزستان    

سهم درآمدهاي مالیاتی استان ها از تولید ناخالص داخلی را در سطوح حداکثر، حداقل 1نمودار شماره 
نشان می دهد.1390الی 1379و میانگین در سال هاي 

مشخص است، سهم درآمدهاي مالیاتی استان ها ( علی رغم توسعه 1همانطور که از نمودار شماره 
اخلی، ناچیز می باشد. به طوري که در استان هاي دیگري غیر از تهران یافتگی آنها ) از تولید ناخالص د

این سهم بسیار ناچیز می باشد. بررسی روند درآمدهاي مالیاتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در 
. این دو عامل استان هاي اشاره شده، نشان دهنده عدم وجود تناسب در تغییرات این دو عامل می باشد

هاي به تفکیک استان نشان داده شده است. منظور از سهم درآمدهاي مالیاتی از تولید ناخالص در نمودار
داخلی همان نسبت میزان وصولی مالیات به تولید ناخالص داخلی هر استان است.      

2نمودار 

3نمودار 
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4نمودار 

5نمودار 

داخلی استان نه تنها منجر به افزایش به عنوان نمونه، در استان تهران، افزایش در تولید ناخالص
3متناسب در درآمدهاي مالیاتی آن نگردیده بلکه در برخی مقاطع کاهش یافته است. در نمودارهاي 

مازندران به 4این عدم تناسب نیز به تفکیک برخی استان ها نشان داده شده است. در نمودار 5الی 
استان ایالم را به عنوان استان هاي توسعه نیافته نشان 5عنوان استان کمتر توسعه یافته و در نمودار 

می دهد. در این مقاله سعی گردیده تا با استفاده از آمار و ارقام جمع آوري شده، به شناسایی عوامل 
موثر بر ظرفیت مالیاتی در استان هاي مختلف پرداخته و حداکثر نسبت مالیاتی هر استان با بهره گیري 

مالیاتی محاسبه می گردد. بدین الفر، تخمین زده شده و با استفاده از آن کوششاز شبیه سازي تابع
و به صورت پانل دیتا استفاده شده 1390الی 1379منظور از داده هاي مرکز آمار ایران در طی سالهاي 

است. 
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تعاریف الزم

اله مفید واقع شود: در این بخش تعدادي تعریف ارائه شده است که می تواند در تفهیم مناسب این مق
:1ظرفیت مالیاتی

ظرفیت مالیاتی توان جامعه را در پرداخت مالیات نشان می دهد. به عبارتی، ظرفیت مالیاتی میزان 
می توانند بپردازند. ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه به طور مالیاتی است که مردم

بالقوه توان پرداخت آن را دارد (همان ماخذ) منوچهر فرهنگ ظرفیت مالیاتی را به ظرفیت مالیات 
.]8[پذیري ترجمه نموده است و به میزانی که مردم می توانند مالیات بپردازند، تعریف می کند 

:لیاتیشکاف ما
تابعی از ظرفیت مالیاتی است و تفاوت میان ظرفیت مالیاتی و درآمد مالیاتی واقعی را نشان می دهد و 

و به صورت زیر ]5[هر گونه تغییر در آن تابع قوانین مالیاتی و استفاده عمومی جامعه از منابع می باشد 
ظرفیت مالیاتی–شکاف مالیاتی =  درآمد مالیاتی واقعی 

:2الیاتیتالش م
]16[تالش ( کوشش ) مالیاتی عبارت است از نسبت کل مالیات هاي وصول شده به ظرفیت مالیاتی 

بنابراین، کوشش مالیاتی به صورت زیر محاسبه می شود:
کوشش مالیاتی = ظرفیت مالیاتی / مالیات وصول شده

مالیات در کشور مربوطه به ایده هرچه نتیجه کمی این شاخص به عدد یک نزدیکتر باشد توانائی دریافت 
آل نزدیکتر است.
ادبیات موضوع

دولت ها در جهت دستیابی به تسریع در رشد اقتصادي اقدام به تغییر در نظام ها و سیستم هاي 
اقتصادي نموده اند. از جمله این نظام ها، نظام مالیاتی بوده که در صورت عدم هماهنگی با ساختار 

و شدن با سیاست هاي بهینه داخلی و خارجی، آثار سوئی در بخش هاي مختلف اقتصادي داخلی و همس
اقتصادي به ویژه تولید خواهند داشت. به طور مثال، پیچیدگی و عدم انعطاف نسبت به رشد و افزایش 
در تولید ناخالص داخلی و عدم رعایت عدالت اجتماعی از جمله ویژگی هاي نظام هاي فعلی در بخش 

شد. تغییر در نظام هاي دریافت و پرداخت و ثبت هر گونه معامالت اعم از نقدي و یا غیر مالیات می با
نقدي از جمله راهکارهاي مهم در ساختار نظام مالیاتی بوده که البته در بلندمدت بایستی صورت گیرد. 

مل موثر بر بالقوه مالیاتی، نیازمند شناسایی عوااما افزایش در درآمدهاي مالیاتی متناسب با ظرفیت
-1بالقوه مالیاتی عبارتند از بالقوه مالیاتی می باشد. سه عامل اصلی موثر بر ظرفیتتعیین ظرفیت

نظارت بر اجراي توزیع مناسب از طریق قوانین و مقررات -3نحوه توزیع آن و -2تولید یا درآمد ملی 
.]5[مربوطه 

1 Tax Capacity
2 Tax Effort
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سطح مناطق ایران مورد نظر بوده که نشان اقتصادي مالیاتی دردر این مقاله سنجش ظرفیت بالقوه

مالیات از نظر اقتصادي است و بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات وصولایران دربالقوهدهنده توان
اقتصادي بالقوهمربوطه، محاسبه می گردد. لذا از این جهت در خصوص عوامل موثر روي ظرفیت

قتصادي اشاره کرد. ضمناً در این مقاله تعدادي از استان ها مالیاتی می توان به عوامل نهادي و عوامل ا
در نظر گرفته شده است که طبق آمار و داده هاي موجود و در دسترس، متغیرهاي مربوط به آنها 

تخمین زده شده است.
سیاسی،ثباتجامعه،فرهنگیوسیاسیتوسعهمالیات،پرداختبهنسبتجامعهنگرشنوع

جملهازاداريبوروکراسیواداري،فسادجمعیت،ترکیبوساختارجمعیت،پراکندگی، شهرنشینی
بخشیو ترکیببوده و ساختارمالیاتاقتصاديبالقوهظرفیتبرتاثیرگذارنهاديو یااجتماعیعوامل

عمومی، مکانیزمبخشبدهیمیزاناقتصاد،بودنبازدرجهکشور،یافتگیتوسعهدرجهاقتصاد،
اقتصادي مالیاتبالقوهظرفیتبرتاثیرگذاراقتصاديعمدهعواملجملهازبیکاريوتورماقتصادي،
.]1[شوند میمحسوب

شفافیتنیزواز آنمالیاتدر اخذصنعت به دلیل سهولتبه نظر می رسد ارزش افزوده بخش
بخش ها، سایربامقایسهدرکشاورزيبخشسهم.داردمالیاتیظرفیتبرمثبتآن تاثیردرهافعالیت

بسیاريدرویارانه ايکشورها از جمله ایران ثانیاًازبسیاريدربخشاینمالیاتیاوالً معافیتدلیلبه
طوربهبخشاینازمالیاتاخذسهولتو ثانیاً عدمبخشاینفعالیت هايخود معیشتی بودنمواقعاز

تورم از یک جهت باعث افزایش .می شودمالیاتاقتصاديظرفیتکاهشموجبهمگیمستقیم
سرمایه گذاري شده ولی از طرف دیگر تورم فزاینده باعث کاهش تقاضا و بنابراین کاهشسودآوري در

مالیات می گردد. جمعیت به عنوان یک عامل نهادي تاثیري دوگانه در ظرفیتاقتصاديظرفیت
ي مولد به واسطه افزایش جمعیت منجر به افزایش طوري که افزایش نیرومالیات داشته بهاقتصادي

.]2[دارد مالیاتیظرفیتبرمثبتگردیده و تاثیرسرمایه گذاري در شرایط رونق
پیشینه تحقیق 

یزد مالیاتی در استانخود به بررسی ظرفیت و کوششمطالعه)، در1391تاري و پوردهقان اردکان (
درآمد مالیاتی را تعیین مالیاتی حداکثرکنندهمنحنی الفر نسبتپرداخته و با الگو گرفتن از فرم عمومی

محاسبه کردند و همچنین، با محاسبه راوصولقابلمالیاتمیزانحداکثرآنازاستفادهباو سپس
وبالقوهمالیاتیمالیاتی میزان شکاف مالیاتی (تفاوت میان ظرفیتبالفعلوبالقوهمالیاتیظرفیت
سطحدرشدهوصولمالیاتدر استان یزد را نشان می دهد. طبق این مطالعه میزانمالیاتی)بالفعل
.]2[باشدمیمنطقهمالیاتیظرفیتازکمترهاسالتمامدراستان

کشور مختلف 20)، با استفاده از یک مدل پانل و همچنین داده هاي مربوط به 1387عرب مازار و زایر (
بالقوه در ایران پرداخته و مقدار آن را مالیاتیبه تخمین ظرفیت، 2000الی 1998در طی سال هاي 

.]5[درصد می باشد1/7مالیاتی مربوطه درصد محاسبه کرده است در حالی که ظرفیت بالفعل3/12
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) و PSO)، با استفاده از الگوریتم بهینه سازي انبوه ذرات (1392جالئی، قاسمی نژاد و خراسانی (

1361مالیاتی ایران پرداخته و با بکارگیري داده هاي به تخمین ظرفیت بالفعل) GAالگوریتم ژنتیک (
نشان دادند که متغیرهاي ارزش افزوده بخش هاي صنعت، معدن و خدمات و همچنین 1389الی 

.]3[مالیاتی تاثیر مستقیم داشته انددرآمد سرانه روي ظرفیت بالفعل
رابطه 2002الی 1994عه با بکارگیري داده هاي پانل از )، در این مطال1387قطمیري و اسالملوئیان (

اي مثبت و معنی دار میان نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت، خدمات و تجارت خارجی 
.]10[از تولید ناخالص داخلی، نشان داده شده است

ا و مالیات در )، در این مطالعه سه بخش مالیات کل، مالیات در شرکت ه1387پیرایی و شیرازي (
مشاغل مورد بررسی واقع گردیده است. نتایج نشان دهنده وجود شکاف مالیاتی در هر سه بخش می 

.]1[باشد
مالیاتی در کشورهاي توسعه یافته )، در مقاله اي به بررسی درآمد و ظرفیت2000جرج چان و یان کیو (

تی بایستی با توجه به عواملی نظیر پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ظرفیت مالیا
درآمد سرانه و میزان تجارت کشورها، تخمین زده شده و کشورهایی با ساختار مشابه داراي ظرفیت 

.]14[مالیاتی مشابه اي می باشد
)، در این مدل متغیرهاي درآمد سرانه ( که در این تحقیق به عنوان سطح 2010(1فنوچیتو و پیسینو
نظر گرفته شده است )، تجارت ( سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی ) توسعه یافتگی در 

.]16[رابطه مستقیم و تورم و توزیع درآمد رابطه معکوس با درآمد مالیاتی داشته است
مالیاتی را تخمین زده )، با استفاده از روش پانل متغیرهاي موثر در ظرفیت2013فنوچیتو و پیسینو (

ن مقاله، توزیع درآمد، تورم، سطح توسعه یافتگی و تجارت به عنوان عوامل موثر روي ظرفیتاست. در ای
.]15[مالیاتی نشان داده  شده اند

مالیاتی و با استفاده از )، در مقاله اي با عنوان ظرفیت مالیاتی و کوشش2012و دیگران (2توآن مین لی 
به تخمین مدل پرداخته و بیان می کند که ظرفیتکشور توسعه یافته و در حال توسعه 110داده هاي 

.]17[مالیاتی، آن مقدار مالیاتی است که با در نظر گرفتن عوامل نهادي در مدل، تخمین زده می شود
منطقه بندي در ایران

از دیدگاه علم اقتصاد می توان اقتصاد کشورها را به سه دسته صنعتی، کشاورزي و خدماتی تقسیم نمود 
جهت از جمله کشورهاي صنعتی می توان به ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و آلمان و ازجمله که در این

کشور هاي کشاورزي می توان به  استرالیا، دانمارك و هلند و همچنین از کشورهاي خدماتی به 
سوئیس، قطر و امارات متحده عربی اشاره نمود.

سیم بندي هاي فوق کارائی الزمـه را نـدارد و لـذا با با این وجود از نقطه نظر این مقاله هیـچ یـک از تق

1 Fenochitto Richard; Pessino Carola
2 Le Tuna Minh; Moreno – Dodson Blanca
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گانه ایران ، اسـتان هاي کـشور را بـه سـه 30توجه به ترتیب سطح پرداخت مالیات در استان هاي 

گروه اسـتان هاي توسعه یافته ، استان هاي کمتر توسعه یافته و استان هاي توسعه نیافته تقسیم نموده 
استان سوم در گروه سوم قرار 10استان دوم در گروه دوم و 10در گروه اول و استان اول10که در آن 

گرفته است و فرض بر آن است که پرداخت مالیات نشانگر رونق و رفاه بیشتر و نیز رشد و توسعه 
اقتـصادي بیشتر می بـاشد و لذا استان هـائی که مالیات کمـتر پرداخـت می کـند قاعـدتاً می بایستی 

نق کمتري برخوردار باشند که در این صورت با یک عدم توازن و عقب ماندگی علی الخصوص در از رو
بخش سوم روبـرو هستیم.
اسامی استان هاي کشور ایران به ترتیب سطح وصول مالیات-1جدول شماره 

( بدون احتساب استان البرز )
هاي توسعه نیافتهاستان استان هاي کمتر توسعه یافتهاستان هاي توسعه یافته

لرستان21مازندران11تهران1
قم22گیالن12اصفهان2
گلستان23یزد13خوزستان3
کردستان24قزوین14خراسان رضوي4
اردبیل25آذربایجان غربی15بوشهر5
ایالم26کرمانشاه16مرکزي6
چهار محال و بختیاري27زنجان17آذربایجان شرقی7
خراسان شمالی28سیستان و بلوچستان18کرمان8
کهکیلویه و بویراحمد29همدان19هرمزگان9
خراسان جنوبی30سمنان20فارس10

منبع : گزارش دفتر حسابهاي مالیاتی و پردازش دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور

معرفی متغیرها و تخمین تجربی مدل  
این مقاله، با استفاده از مطالعات تجربی انجام گرفته در این زمینه و داده هاي موجود در مرکز آمار در

متغیرهاي ارزش افزوده بخش هاي - 1در استان هاي مختلف 1390الی 1379ایران طی سال هاي 
لیاتی به تورم به عنوان متغیرهاي مستقل و درآمد ما-4جمعیت -3تولید ناخالص داخلی - 2مختلف 

، به تخمین عوامل 1عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و با بکارگیري روش اثرات ثابت پانل دیتا
بالقوه استان ها پرداخته شده است. دلیل استفاده از روش پانل استفاده همزمان مالیاتیموثر بر ظرفیت

اي مقطعی ( استان ها ) بر اساس از داده هاي مقطعی و سري زمانی است. الزم به ذکر است که داده ه

1 Fixed Effect Approach
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وصولی مالیات، به مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. جدول 

میزان تولید ناخالص داخلی و میزان وصولی مالیات را در هر منطقه و به تفکیک هر استان و به 2شماره 
الزم به ذکر است که به علت فقدان داده ها در نشان می دهد. 90الی 79طور متوسط طی سالیان 

برخی استانها و طی سال هاي مذکور، محققین مجبور به حذف یک استان از منطقه اول و چهار استان 
از هر کدام از مناطق دوم و سوم شدند.

2جدول شماره 
توسعه نیافتهکمتر توسعه یافتهتوسعه یافته

استان
تولید 

ناخالص 
داخلی

متوسط 
وصولی 
مالیات

استان
تولید 

ناخالص 
داخلی

متوسط 
وصولی 
مالیات

استان
تولید 

ناخالص 
داخلی

متوسط 
وصولی 
مالیات

26,233289ایالم87,9761,456مازندران667,62779,583تهران

24,926405اردبیل56,4501,203گیالن165,5126,469اصفهان

24,386474قم22,289688زنجان360,2024,824خوزستان

24,633424کردستان27,922574سیستان67,0962,573بوشهر

30,113537لرستان36,430570همدان51,7432,063مرکزي

90,6782,164شرقی–آ 

74,935253کهگیلویه21,685520سمنان
68,9292,102کرمان

48,2291,751هرمزگان

107,4862,314فارس
ماخذ: مرکز آمار ایران و دفتر حسابهاي مالیاتی و پردازش دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان 

میلیارد ریال1390الی 1379سال هاي امور مالیاتی کشور
⁄لذا در روش اثرات ثابت پانل دیتا و جهت تخمین مدل از الگوي زیر استفاده می گردد : = ( , , , , )

Tکه در این الگو GDP =⁄ Indنسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی = Serسهم ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی = Cpiسهم ارزش افزوده بخش خدمات استان از تولید ناخالص داخلی = Pyشاخص قیمت مصرف کننده  = Iدرآمد سرانه = سرمایه گذاري
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زمان در نظر گرفته شده اند. الزم به ذکر است که از tنشان دهنده داده هاي مقطعی ( استان ) و iو 

جهت محاسبه تورم استفاده می گردد. متغیر درآمد سرانه نیز از تقسیم تولید ناخالص Cpiمتغیر 
جمعیت هر استان محاسبه می شود.داخلی به 

به منظور دستیابی به نتایج مطلوب، از لگاریتم متغیرها استفاده شده است. بنابراین هر کدام از ضرایب، 
نشان دهنده کشش متغیر مربوطه نیز می باشند. جهت بررسی پایایی متغیرها از آزمون ریشه واحد پانل 

دهد که کلیه متغیرها در سطح پایا بوده و لذا استفاده از استفاده کرده و نتایج این آزمون نشان می 
نشان داده شده 3متغیرها در سطح بالمانع می باشد. خالصه نتایج آزمون ریشه واحد در جدول شماره 

است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که تعدادي از متغیرها بی معنی بوده و لذا از مدل حذف 
نهایی با سایر متغیرها تخمین زده شده و ضرایب آنها از نظر آماري مورد گردیده اند. بنابراین مدل

آزمون واقع شدند. متغیرهاي معنی دار شامل سهم ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص 
داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاري است. 

3ه جدول شمار
P Valueمتغیرروش آزمونآماره آزمون

0000/002968/4-Levin, Lin and Chulog(T GDP⁄ ) 0427/072002/1-Im, Pesaran and Shin

0906/06960/54Fisher (ADF)

0000/037509/4-Levin, Lin and Chulog(Ind ) 0534/07634/57Fisher (ADF)

0000/042111/6-Levin, Lin and Chulog(Ser ) 0103/031438/2-Im, Pesaran and Shin

0030/05756/71Fisher (ADF)

0072/06900/67Fisher (PP)

0000/066168/4-Levin, Lin and Chulog(Py ) 0702/047396/1-Breitung

0000/013317/6-Levin, Lin and Chu

log(I ) 0392/075997/1-Breitung

0798/040670/1-Im, Pesaran and Shin

1068/06820/53Fisher (ADF)

0005/00236/79Fisher (PP)

ماخذ : یافته هاي تحقیق
نشان داده شده است . به منظور حذف ناهمسانی واریانس و 4نتایج حاصل از تخمین در جدول شماره 

استفاده شده است .Panel EGLSهمچنین همبستگی میان داده هاي مقطعی از روش 
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4جدول شماره 

P Value آمارهtمتغیرضریب
0000/000612/14-868229/2-C

0026/0048127/3162655/0log(Ind )
0001/0122171/4371994/0log(Ser )
0000/0611950/4098475/0log(Py )
0004/0606493/3190576/0log(I )

927983/0R
083681/1DW

000000/08762/121F
ماخذ : یافته هاي تحقیق

باشند. به همان طور که نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد، همه ضرایب مثبت و معنی دار می 
عنوان نمونه، بخش خدمات که حجم وسیعی از مبادالت پولی و یا مالی در این بخش صورت می گیرد، 
تاثیر قابل مالحظه اي روي درآمد مالیاتی داشته به طوري که افزایش یک درصد در آن منجر به افزایش 

ت که افزایش یک درصدي در درآمد مالیاتی می گردد. اهمیت بخش صنعت به   گونه اي اس37/0
درصدي در مالیات دریافتی گردیده و این در حالی است که از این 16/0درصدي در آن باعث افزایش 

بخش به عنوان یکی از منابع سهل الوصول جهت اخذ مالیات یاد می شود.
یکی دیگر از منابعی که اخذ مالیات از آن به راحتی صورت می گیرد، درآمد سرانه می باشد. ضریب 

ثبت و معنی دار این متغیر نشان دهنده تاثیر مستقیم آن روي درآمد مالیاتی است به طوري که م
درصد افزایش می دهد.   09/0افزایش یک درصدي در درآمد سرانه، میزان سهم مالیات از تولید را 

و نوعفرهنگیوبا توجه به این که حداکثر درآمد مالیاتی تابع عوامل مختلفی نظیر عوامل سیاسی
مالیات و سایر عوامل نیز می باشد لذا جهت محاسبه حداکثر درآمد پرداختبهنسبتجامعهنگرش

درآمد ]2[مالیاتی حداکثرکننده مالیاتی در این بخش با الگو گرفتن از فرم عمومی منحنی الفر نسبت
مالیاتی را براي هر استان تعیین و در نهایت مقدار آن با میزان مالیات وصولی مقایسه می گردد. شکل 

=کلی فرم عمومی تابع الفر را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:  + += درآمد مالیاتی
=که در آن: ید ناخالص داخلی نسبت مالیات به درآمد یا تول

می باشند. این معادله در هر استان متفاوت بوده و با توجه به تعداد داده هاي موجود تخمین زده شده و 
حداکثر نسبت مالیاتی مورد نظر محاسبه می گردد. از آنجائیکه این معادله براي هر استان به صورت 

6آورده شده است. در جدول شماره جداگانه تخمین زده شده است، به صورت نمونه برخی استان ها
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نتایج آن به صورت خالصه آورده شده است. در این جدول از هر منطقه یک استان در نظر گرفته شده 
است. همانطور که مشاهده می گردد، سطح درآمد مالیات بالقوه همواره فراتر از سطح درآمد مالیات 

اشد. بالفعل بوده و لذا شکاف مالیاتی کامالً مشخص می ب
5جدول شماره 

حداکثر نسبت 
استانمعادلهمالیاتی

187/0
T = 1.8 × 10 − 1.9 × 10 t + 8.07 × 10

(0.0393)        (0.0171)           (0.005)R = 0.98 DW = تهران1.465

034/0
T = 7.06 × 10 − 6.63 × 10 t + 1.5 × 10 t +[AR(1) = −0.6593]
(0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0663)R = 0.96 DW = مازندران1.768

037/0
T = 1.20 × 10 − 1.04 × 10 + 2.28 × 10

(0.0019)          (0.0010)          (0.0004)R = 0.96 DW = قم1.01

ماخذ: یافته هاي تحقیق
اعداد داخل پرانتز نشان دهنده سطح احتمال می باشد.

6شماره جدول 
عقب ماندهکمتر توسعه یافتهتوسعه یافته

استانسال
درآمد 
مالیاتی 

بالقوه

درآمد 
مالیاتی
بالفعل

استان
درآمد 
مالیاتی 

بالقوه

درآمد 
مالیاتی
بالفعل

استان
درآمد 
مالیاتی 

بالقوه

درآمد 
مالیاتی 
بالفعل

1379

تهران

28,80714,668

مازندران

754353

قم

220101

138036,00117,402944402276127

138145,92020,1351,189780361141

138258,47626,8691,485747441165

138373,88431,7961,783981574215

138489,11073,5422,2051,046674334

1385111,36579,5282,5991,236803425

1386144,344100,0063,3431,5731,033564

1387185,260128,5424,4231,8071,251650
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عقب ماندهکمتر توسعه یافتهتوسعه یافته

استانسال
درآمد 
مالیاتی 

بالقوه

درآمد 
مالیاتی
بالفعل

استان
درآمد 
مالیاتی 

بالقوه

درآمد 
مالیاتی
بالفعل

استان
درآمد 
مالیاتی 

بالقوه

درآمد 
مالیاتی 
بالفعل

1388210,970170,1274,8672,2721,359804

1389247,995125,2795,6802,9621,700948

1390269,179167,1096,9603,3202,2291,220
ماخذ:یافته هاي تحقیق

میلیارد ریال
بالقوه و ظرفیت بالفعل مالیاتی مربوط به هر استان و هر منطقه در ارقام مربوط به متوسط ظرفیت

بالقوه در نشان داده شده است. همانطور که آمار نشان می دهد، میزان متوسط ظرفیت7جدول شماره 
ظرفیت بالفعل به طور متوسط میلیارد ریال بوده در حالی که میزان 19,560استان هاي توسعه یافته 

میلیارد 8,022میلیارد ریال می باشد. اختالف این دو مقدار نشان می دهد که 11,538در این منطقه 
بالقوه مالیاتی موجود می باشد. اختالف این دو مقدار در مناطق کمتر ریال عدم استفاده از ظرفیت

لیارد ریال است.  می357و 752توسعه یافته و توسعه نیافته، به ترتیب 
7جدول شماره 

توسعه نیافتهکمتر توسعه یافتهتوسعه یافته

ظرفیتاستان
بالقوه

ظرفیت 
ظرفیتاستانبالفعل

بالقوه
ظرفیت 
ظرفیتاستانبالفعل

بالقوه
ظرفیت 
بالفعل

441289ایالم3,0191,456مازندران125,10979,583تهران

741405اردبیل2,2331,203گیالن12,0576,469اصفهان

913474قم1,201688زنجان17,6654,824خوزستان

سیستان و 3,7592,573بوشهر
938424کردستان1,327574بلوچستان

1,072537لرستان1,017570همدان3,7612,063مرکزي
آذربایجان 

422253کهگیلویه726520سمنان3,9032,164شرقی

4,0092,102کرمان
754397میانگین1,587835میانگین

2,2561,751هرمزگان
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توسعه نیافتهکمتر توسعه یافتهتوسعه یافته

3,5192,314فارس

19,56011,538میانگین
ماخذ: یافته هاي تحقیق

میلیارد ریال
اختالف میان ظرفیت بالقوه و ظرفیت بالفعل مالیاتی در برخی استان ها نشان15الی 10در نمودارهاي 

داده شده است. شکافهاي مالیاتی در این نمودارها به وضوح نشان داده شده است ( ارقام نمودارها به 
میلیارد ریال می باشد ).

ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در استان هاي تهران و اصفهان ( به عنوان دو 7و 6در نمودارهاي 
شان داده شده است. شکاف مالیاتی در استان تهران استان توسعه یافته کشور از نظر وصولی مالیات )، ن

ل به حداقل کاهش یافته ولی این تفاوت میان مالیات بالقوه و بالفع1388الی 1384در طی سال هاي 
افزایش یافته است.1389در سال 

به هم نزدیک بوده ولی این 1379در استان اصفهان، میزان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در سال 
ل زمان در حال افزایش بوده است.شکاف در طو

6نمودار 



173.رانیدر مناطق ااتیمالیسنجتیظرف

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 35,000,000

ظرفیت بالقوه مالیاتی اصفهان   ظرفیت بالفعل مالیاتی اصفهان  

7نمودار 

، این وضعیت در دو استان مازندران و سمنان نشان داده شده است. با وجود این که 9و 8در نمودارهاي 
شکاف مالیاتی در این استان ها به عنوان استان هاي کمتر توسعه یافته وجود داشته اما این استان ها 

وضعیت مناسبی می باشند. در استان مازندران، اختالف میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در داراي
هم چنین شکاف مالیاتی کاهش شدیدي 1389ناچیز بوده و در سال 1384الی 1379طول سال هاي 

یافته است. در استان سمنان، این اختالف در سال هاي اخیر به وضوح مشخص می باشد.
8نمودار 
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به ترتیب نشان دهنده وضعیت در استان هاي اردبیل و کردستان می باشد. 15و 10در نمودارهاي 
همان طور که از نمودارها مشخص است، در استان اردبیل، شکاف مالیاتی در سال هاي اخیر روند 

این که شکاف مالیاتی افزایشی به خود گرفته است و این در حالی است که در استان کردستان، با وجود 
وجود داشته اما اختالف میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در حال افزایش می باشد.

10نمودار 
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11نمودار 

بحث و نتیجه گیري
با در نظر گرفتن این نکته مهم که از منطقه اول یک استان و از مناطق دوم و سوم هر کدام چهار استان 

نتیجه گیري می شود این است که به 7حذف شده است آنچه از جدول شماره به علت نقصان اطالعات
طور متوسط:

11538* 100/ 19560% = 59از منطقه توسعه یافته
835* 100/ 1587% = 53از منطقه کمتر توسعه یافته

397* 100/ 754% = 53و از منطقه توسعه نیافته             

% در این 47% و 47% ، 41ظرفیت موجود، مالیات اخذ شده ( کوشش مالیاتی ) و در مقابل به ترتیب 
یافته شاهد مناطق شکاف مالیاتی وجود دارد و لذا علی رغم این که به نظر می رسد در منطقه توسعه 

% شکاف کمتر نسبت به دو منطقه دیگر هستیم اما در عمل مقدار این شکاف مالیاتی در منطقه توسعه 8
یافته

19560–11538= 8022معادل:                                 
1587–835= 752میلیارد ریال، در منطقه کمتر توسعه یافته

754–397= 357میلیارد ریال و در منطقه توسعه نیافته
8022+ 752+ 357= 9131میلیارد ریال است و در مجموع معادل

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000
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 2,500,000

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
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) بوده است که امکان وصول آن 90الی 79از سال هاي میلیارد ریال ( به طور متوسط طی هر یک 

بالقوه وجود داشته اما نظام مالیاتی امکان وصول آن را نداشته است پرواضح است که همان گونه که در 
اعالم شد آثار و  وزن هر یک از متغیرهاي مدل ارائه شده به ترتیب در بخش 4توضیح جدول شماره 

% می باشد .19% و سرمایه گذاري 9درآمد سرانه % ،37% ، بخش خدمات 16صنعت 

با این وجود در مجموع می توان عنوان نمود که علی رغم این که مجموع ظرفیت بالقوه
21901 =754 +1587 +19560

14214* 100/ 21901% = 65میلیارد ریال می باشد و سهم منطقه توسعه یافته از این حجم معادل
11538+ 835+ 397= 12770درمقابل مجموع ظرفیت بالفعلاز کل هست و 

11538* 100/ 12770% = 90میلیارد ریال بوده و سهم منطقه توسعه یافته از این حجم چیزي معادل  

نتیجه در % می باشد که در 47% و 47% ، 41از کل می باشد و شکاف مالیاتی در این مناطق به ترتیب 
% شکاف مالیاتی کمتر مواجه هستیم و آن نشانگر این است که نظام مالیاتی با 6منطقه توسعه یافته با 

توجه به این که در این منطقه از سایر مناطق سطح وصولی مالیاتی به مراتب بیشتري دارد در این 
منطقه نسبت به سایر مناطق وضعیت بهتري دارد.  

مشخص است، بخش خدمات تاثیر قابل توجهی در افزایش 4دول شماره ضمناً همانطور که از ج
درآمدهاي مالیاتی منطقه توسعه یافته داشته که می توان علت را در رشد قارچ گونه این بخش نسبت 
به سایر بخش ها عنوان کرد. به طور مثال، موسسات مالی و حتی بانک ها را می توان به عنوان جزئی از 

گرفت. یکی از عالیم رکود عالوه بر این که کاهش تولید و افزایش قیمت می باشد، این بخش در نظر 
انتقال پول بدون ایجاد هر گونه ارزش افزوده بوده که این امر توسط موسسات مالی به سهولت صورت 
می گیرد. بنابراین دولت می تواند از طریق کنترل این گونه موسسات، از یک طرف باعث کنترل تورم 

از نقدینگی شده و از طرف دیگر درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. با این وجود توجه به هر حاصل
استان در اخذ مالیات و مزیت نسبی آن، کمک فراوانی به دولت در جهت افزایش اعتماد عمومی می 

نماید.
در مجموع بایستی عنوان نمود که متوسط شکاف مالیاتی درکشور عبارت است از:

42 =  %}]754 +1587 +19560[ /100 *]397 +835 +11538[ {-100
پیشنهادات

نتایج اخیر الذکر حاکی از یک کارائی پائین در کل نظام مالیاتی می باشد که بایستی هرچه سریعتر 
نسبت به تعدیل آن اقدامات الزم صورت گیرد که اعم آن به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

فرهنگ مالیاتی–الف 
براي بسط و گسترش مالیات از هر نوع و هر شرایط آن، بایستی اول فرهنگ مالیاتی به خوبی تبین شود 
تا مودیان مالیاتی آگاهانه و دانسته اقدام به تمکین مالیاتی نمایند تا به این وسیله نظام مالیاتی با صرف 
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نماید و این فرهنگ از طریق آموزش و تبلیغات می انرژي و زمان کمتري به امر مهم وصول مالیات اقدام 

تواند گسترش یابد. 
جلب اعتماد عمومی نسبت به اخذ و هزینه کرد مالیات در بخش هاي زیر بنایی از طرف دولت، گام 
موثري در جهت حمایت مردم از دولت در هنگام پرداخت مالیات می باشد. راهکار دیگر را می توان در 

عمومی و اخذ مالیات با توجه به آن عنوان کرد.شناسایی درآمدهاي
طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت –ب 

طرح جامع مالیاتی پس از آموزش کارکنان و استقرار کامل امکان کاهش این شکاف مالیاتی را براي 
امور نظام مالیاتی به خوبی قائل خواهد شد. فلذا پیگیري و نهائی نمودن این طرح در سطح سازمان 

مالیاتی کشور از اولویت اول برخوردار می باشد. ضمناً در این مقطع الزم به اشاره می باشد که به نظر 
می رسد که سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص آموزش حرفه اي در امور مالیاتی و حسابرسی به 

ایر سازمان ها و دوایر کارکنان خود حداقل در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته (( همانند س
دولتی به عنوان یک معضل کلی در سطح دولت )) به طور قابل توجهی داراي نقصان می باشد. به طوري 
که این مورد به عنوان یک مولفه تاثیر گذار در سطح شکاف مالیاتی محاسباتی اخیر، خود را به خوبی 

آموزش حرفه اي ضمن خدمت کارکنان نمایان می کند. بنابراین در این جهت نیز پیشنهاد می گردد
این مناطق و استان ها در اولویت قرار گیرد.

اصالح قوانین و بخشنامه هاي مالیاتی–ج 
در بخش هائی از قوانین مالیاتی معافیت ها و مزایائی در نظر گرفته شده است که خود باعث این شکاف 

شکاف باشد خوب طبعاً بایستی در جهت مالیاتی خواهد شد و چنانچه قصد قانون گذار کاهش این 
کاهش یا از بین بردن این معافیت ها اقدام نماید.

سایر تمهیدات ضروري–د 
موارد دیگري هستند که در کل اقتصاد وجود داشته و خارج از نظام مالیاتی به طور خواسته و ناخواسته 

بهتري یابند به طبع هم سطح وصول برکارائی نظام مالیاتی موثر می باشند و چنانچه آن موارد وضعیت
مالیات باال خواهد رفت و هم کارائی نظام مالیاتی و در نتیجه کاهش شکاف مالیاتی را شاهد خواهیم 
بود. از آن جمله می توان تحریم اقتصادي، کاهش تورم توام با رکود ( بیماري هلندي ) و امثالهم را نام 

ها ( نسبت به متغیر هاي این مقاله )، به هر حال برشکاف برد که علی رغم برون زا بودن این متغیر
مالیاتی و کارائی آن موثر می باشند و طبیعتاً تعدیل این موانع به سیاست هاي کالن اقتصادي نظام 

مقدس جمهوري اسالمی ایران ارتباط خواهد داشت.
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In this article, based on the level of levy in the country during 1379 to 1390 was
attempted to divide the country into three regions, called them developed, less
developed and underdeveloped each of these areas, include provinces, which are
selected according to available data, there has thus developed region includes nine
provinces, less developed and underdeveloped regions, each consisting of six
provinces, and the other provinces have been removed. Also, using panel data to
identify the factors affecting the tax capacity of the various provinces and it was
found that the value added of industry and mines of GDP, the share of value added
services sector in GDP, Per capita income and the investment are meaningful
variables. At last by using maximum calculated taxation through curved Lafer
general form and compare it with the actual capacity of each province's tax The
amount of any State tax gap has been calculated that in order for a developed region
is 41%, The less developed regions and underdeveloped region which is 47%, The
results of this study suggest that the tax gap is present in all regions and provinces,
and even increased. Therefore, it is proposed to compensate for the: A – tax Culture.
B- General tax plan and instruction on-the-job. C- Correction of rules and tax
circular and D- other essential preparation and important enterprises will do.
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