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 چکیده
از آن « محلیی   مالیات»های  امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت

شود. مالیات محلی، مالیاتی اسیت کیه    نام برده می« پایه مالیاتی موجه و پایدار»عنوان  به

أمین اعتبار خدماتی اسیت  کنند و نقش آن ت مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می

های ملی،  برند. این مالیات مشابه مالیات ها بهره می که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن

مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمییت ایین موعیو  و در راسیتای اعمیا       

ن های اقتصادی خردمندانه در جهت متعاد  نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی ایی  سیاست

بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکیید بیر     تحقیق بررسی اثر مالیات

وتحلییل در ایین ملالعیه بیر مبنیای روش       متغیرهای کالن اقتصادی بیوده اسیت. تیزییه   

شده اسیت و بیه     انیام( GMM)یافته  سنیی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم اقتصاد

که مالیات ( OECD« )سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»ب کشور منتخ 12این ترتیب 

انید.   مورد بررسی قرار گرفتیه  2014تا  2004های  ها اعما  گشته، طی سا  محلی در آن
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نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلیی،  

شیود، امیا بیا افیزایش      کمتیر میی   یابد؛ در نتییه نابرابری درآمد، عریب جینی کاهش می

مالیات بر فروش محلی و تیورم، عیریب جینیی افیزایش یافتیه، نیابرابری درآمید بیشیتر         

 گردد. می

مالیات بر درآمید محلیی، مالییات بیر فیروش محلیی، توزییع درآمید،          :های كلیدی واژه

 یافته متغیرهای کالن اقتصادی، گشتاورهای تعمیم

 JEL :C23, G21,D33, H71بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه

ترین منبع درآمددی اثردر ثردورهای     عنوان پایدارترین و اصلی درآمدهای مالیاتی به
توانند بر تخصیص منابع و توزیع درآمد تأثیر بگذارندد    شوند ثه می جهان تلقی می

تدر   در این میان، اصالحات مالیاتی نیز جهت بهبود نظام مالیاتی بدا هددگ تردهرد    
موضدو  تققیدو و پدشوهش     (1)ای مالیداتی هد  های مالیاتی و ثاهش ندر   ثردن پایه

تواند در ثندار ایاداد درآمددهای     بریاری از مهخصصین اقهصادی بود  است ثه می
 تبع آن ساخهار اقهصاد را اصالح نماید  باالتر مالیاتی، ساخهار مالیاتی و به

تدوان بده اصدالحات ناشدی از م رادی پایده        از جمله این اصالحات مالیاتی مدی 
میالدی(، اصالحات ناشی از ترهرش  60و  50های  اازود  )در دهه ارزش مالیات بر 

های انهخابی مهأثر از پیامددهای خدارجی من دی تدا حدد م رادی پایده مالیدات          مالیات
هدای     میالدی( و اصالحات و ترهرش مالیدات  80و  70های  )در دهه (2)زیرت مقیط
ر بریاری از ثردورهای جهدان   دهد ثه امروز  د اشار  ثرد  مطال ات نران می 1مقلی

مقیطی، مالیات بر عایدی سدرمایه،   های زیرت های مقلی، مالیات بر آالیند  از مالیات
عندوان   مالیات بر مامو  درآمد و مالیات بر واحدهای مردوونی خدالی از سدونه بده    

هدای   شود  این در حالی است ثده مالیدات   برد  می های مالیاتی موجه و پایدار نام  پایه
های آن بیردهر مدورد توجده ثردورهای جهدان قدرار        ی، به علت ثارایی و مزیتمقل

هدای سدازمانی    های مقلی بخواهند مردوولیت  ثه دولت زیرا در صورتی تراهه است؛ 
ترهرد  و در حال اازایش خود را به اناام برسانند و اسهقالل ثاای به دسدت آورندد   

اتودا،   باشند، به منابع درآمدی قابدل یا تمایل به اازایش قدرت و اخهیارات خود داشهه 

                                                                                                                                 

1. Local taxes 
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پایدار و باثبات نیاز دارند  در واقع نیاز به درآمد برای اناام وظدای  دولدت مقلدی،    
 های مقلی را ضروری ساخهه است  برقراری مالیات

هدای   های مقلی، مرابه مالیات بر اساس ادبیات مالیة عمومی، برقراری مالیات
بر دارند ثه یك هدگ اقهصدادی و سیاسدی بردیار    ، مرائل توزیع درآمد را در  ملی

هدای مقلدی بدرای     مهم برای دولت هرهند؛ زیرا مرالً ممودن اسدت تدالش دولدت    
اندد ثده در نیدل بده      ها نیز موظ  آمیز باشد و آن ثاهش اخهالاات درآمدی تب یض

عدالت اجهماعی و اراهم ثردن اسباب توزیع درآمد، در جهت ثرب حداثرر رادا   
تب ات توزیع ناعادالنده  رو، با توجه به  ؛ از این(1385پشویان، )ش ثنند اجهماعی تال

های مالیات با تأثید بر مهغیرهای ثالن اقهصدادی همودون    درآمد، بررسی تأثیر پایه
 تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر توزیع درآمد بریار مهم است 

بدر درآمدد      مالیدات با توجه به اهمیت موضو ، ابهدا به مبدانی نظدری   بنابراین 
مقلی و مالیات بر اروش مقلدی و توزیدع درآمدد بدا تأثیدد بدر مهغیرهدای ثدالن         
اقهصادی )تورم، رشد تولید ناخالص داخلی( پرداخهه و سپس مطال دات داخلدی و   

آوری  شدود  در ادامده روش تققیدو، نقدو  جمدع      خارجی در این زمینه م رای می
وتقلیدل مددل و در بخدش پایدانی نهدای        زیهها و جام ه آماری و برآورد و تا داد 

 شود  های این حوز  ارائه می تققیو و پیرنهاد

 مبانی نظری. 1

 های محلی تعریف، نقش و اهمیت مالیات .1-1

رویورد سیرهم مالیات مقلی از حددود سده دهده قبدل موجدب اصدالح سداخهاری        
هدای مالیداتی بده سیردهم      های مالیاتی در جهان شد  است  توجه و تمایل نظدام   نظام

های آن است  مالیات مقلی، مالیاتی اسدت ثده    مالیات مقلی به علت ثارایی و مزیت
درآمدهاى حاصدل از آن را نیدز   سازند و  مقامات مقلی نر  یا پایه آن را مرخص می

توان در تأمین اعهبار  دارند  نقش مالیات مقلی را می برای مقاصد خاص خود نگه می
تدر   شود و ش اگ برداری می ها توسط ساثنان مقلی بهر  خدماتی ثه مزایای جم ی آن

شدن نقو  هزینه این نو  مالیات، اازایش پرداخت داوطلبانه مالیات و در انگیز  ارار 
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(  البهه این نوهه را نیز بایدد در  1394مالیاتی ثمهر خالصه نمود )موسوی و همواران، 
سدهانی مقلدی مندوه بده قبدول و وجدود        نظر داشت ثه اسده اد  از سیردهم مالیدات   

نیازهایی هموون ادرالیرم مالی و مباحث مربوه به آمایش سدرزمین اسدت ثده     پیش
دیگر بدون توجه بده الزامدات    عبارت به نماید  اجرایی شدن و اعمال آن را تضمین می

توان از این نو  مالیات سهانی نهای  مطلدوبی را انهظدار داشدت  جهدت      شد ، نمی بیان
ترخیص مالیات مقلی م یارهایی را نیز باید در نظر ترات؛ از جملده اینوده دولدت    

عایدات آوری ثند و درآمد و  مقلی باید پایه مالیاتی و نر  آن را ت یین و آن را جمع
  (Bentick, 1979, Olowu, 1984آن را اخهصاص دهد )

توان در موارد زیر جردهاو   های مقلی را می طورثلی تأثیر و اهمیت مالیات به
 ثرد:

های اقهصدادی در ثردور بدا توجده بده ندر         تخصیص منابع و ا الیت -ال 
 مالیات و وضع یا عدم وضع مالیات در مناطو مخهل  

مندی  های مالیات مبهنی بر اصل ااید ؛ زیرا بهر  یه و نر ت یین و تبیین پا -ب
تر از سطح ملی اسدت و   ای ش اگ ثنندتان مالیات در سطح مقلی یا منطقه پرداخت

هدای مربدوه بده ادرار و      در نهیاه، تمایل به پرداخت مالیات مقلی بیرهر و هزینده 
 اجهناب از پرداخت مالیات ثمهر خواهد بود؛

هدای آمدایش    ای و برنامده  ای منطقده  هدای توسد ه   تابزاری جهدت سیاسد   -ج
 سرزمین؛

جدایی بدا    های مرتبط با مهداجرت و جابده   ابزاری در جهت اجرای سیاست -د
)پشویدان و  هدای اقهصدادی خداص در منطقده مردخص       اازایش تمایل بده ا الیدت  

  (1389درویری، 

 های مالیات محلی پایه. 1-2

برای پایه مالیات مقلی باشند ثه ثردورهای   توانند انهخابی های مالیات ملی می پایه
مخهل  با توجه به شرایط حاثم بر اقهصداد خدود، نردبت بده اعمدال آن مبدادرت       

هدای مالیداتی مقلدی،       در بدین اندوا  پایده   (Bentick1979,Olowu,1984ورزند ) می
های این پایده مالیداتی    ای دارد و یوی از مزیت مالیات بر درآمد مقلی اهمیت ویش 
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های تصاعدی است  از دیدتا  ثارایی اقهصادی، مرائل توزی ی و  ان اعمال نر امو
های دولت، نقش پایه مالیات بر درآمد مقلی بردیار   تذاری ب ضی دیگر از سیاست

ثنند  است  این مالیات حداقل آثدار در تخصدیص مندابع را دارد و     اساسی و ت یین
شدود   مناسدب درآمدد شدناخهه مدی    ترین پایه مالیات جهت دسهیابی به توزیع  عمد 

(Kichen,2004)  ًثاالهدا و خددمات مقلدی   »  پایه مالیات بر اروش مقلی ثه غالبدا »
هدای بدر ادروش     شود  مالیدات  های مالیات مقلی مقروب می هرهند، از دیگر پایه

هدای مقلدی ادراهم     ، منبع درآمدی با ثرری بود ، این اموان را برای دولدت  مقلی
پدذیری   اقهصادی منه ع شوند  این پایة مالیاتی همونین ان طاگ ثنند ثه از رونو می

هدای   نمایند؛ بنابراین به دولت های مقلی ایااد می بیرهری را در ثل ساخهار مالیات
دهد ثه مالیات مهناسب بدا شدرایط مقدل را انهخداب ثنندد؛       مقلی این اجاز  را می

نهخداب شدود ثده مندااع     مرال، ممون است مالیات بر اروش در شدرایطی ا  عنوان به
برداری قدرار تیدرد  البهده در     ثنندتان و رهگذاران مورد بهر  خدمات توسط بازدید

هدای مالیدات مقلدی دیگدری مانندد       توان از پایه های مالیات مقلی می ثنار این پایه
هدای   مالیات بر دارایی مقلی، مالیات بر ا الیت تااری مقلی و مالیدات بدر ثمدك   

هدای انهخدابی    ك منبع درآمد دولدت مقلدی، هموندین مالیدات    عنوان ی اجهماعی به
هدا پرداخهده    مقیطی( نیز یاد نمود ثده در ایدن مقالده بده آن     مصرگ )مالیات زیرت

 شود  نمی

كارگیری پایهه مالیهات بهر در مهد      در به OECDتجارب كشورهای منتخب  .1-3

 محلی و مالیات بر فروش محلی

حداقل آثدار در تخصدیص مندابع را دارد و     پایه مالیات بر درآمد )اشخاص( مقلی،
شدود  بدا    ترین پایه مالیات جهت دسهیابی به توزیع مناسب درآمد شناخهه مدی  عمد 

شدامل اتدریش،    OECDمرداهدات در ثردورهای منهخدب     (3)«1نمدودار  »توجه به 
، هلند، نروژ، لهرهان، پرتغال، اسپانیا، سدوئد، ترثیده،    دانمارک، انالند، لوتزامبورک

اتریش، دانمدارک، انالندد، لوتزامبدورک،    »دهد ثه در ثرورهای  انگلیس، نران می
ترایش به اسده اد  از مالیدات بدر درآمدد )اشدخاص( مقلدی       « نروژ، لهرهان، سوئد

درصد درآمدهای مالیات مقلی را به  85سهمی باالتر از  بیرهر بود  و این ثرورها
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در ثرور دانمدارک   2014تا  2004اند  این پایه مالیاتی از سال  خود اخهصاص داد 
بیرهرین میزان را داشهه، ثرورهای سدوئد، ندروژ، لوثزامبدورف، انالندد، اتدریش،      

ر دارندد  ثردورهای   های ب دی قرا لهرهان، پرتغال، ترثیه و اسپانیا به ترتیب در رد 
اروپای شمالی )سوئد، دانمارک، انالند و نروژ( تنها این نو  مالیدات مقلدی را بده    

های مقلی دسهرسدی بده درآمددهای     تذارند  در هلند و انگلرهان حوومت اجرا می
 مالیات بر درآمد )اشخاص( را ندارند 

 )میلیون دالر( 2014تا  2004های  کشور منتخب طی سال 12در  مالیات بر درآمد محلی .1نمودار 

 
 های مققو منبع: یااهه

پایه مالیات بر اروش مقلی غالباً با عنوان ثاالها و خدمات مقلی است  بدا توجده   
در ثردورهای   2014تدا   2004های  ثه این پایه مالیاتی را بین سال (4)«2نمودار »به 

ین پایده مالیداتی را   بیرهرین میزان ا« هلند و ترثیه»دهد، دو ثرور  منهخب نران می
به خود اخهصاص داد  و سپس به ترتیب ثرورهای اتریش، پرتغال و اسدپانیا قدرار   

هم مقدار نداییزی از  « دانمارک، لوثزامبورف، نروژ و لهرهان»اند  ثرورهای  تراهه
سدهمی ثمهدر از د  درصدد    اندد )  این پایه مالیات مقلی را به خدود اخهصداص داد   

پایة مالیات بر اروش « انالند، سوئد و انگلرهان»ثرور  ولی سه درآمدهای مقلی(،
  مقلی ندارند
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 )میلیون دالر( 2014تا  2004های  کشور منتخب طی سال 12مالیات بر فروش محلی در  .2نمودار 

 
 های مققو منبع: یااهه

 مالیات محلی در ایران .1-4

هدا،   نظام مالیاتی ایران در یند دهه اخیر دیار تقوالت اساسی شد  ثه یودی از آن 
های مالیاتی بدود  اسدت  از جملده رویوردهدای اصدالحی در قدانون        تغییر در پایه

های ایران، م رای پایه مالیداتی جدیدد و ثاسدهن از بدار مالیداتی بدا اهدداگ         مالیات
)توتدونوی و حقیقدت،   ود  اسدت  تذاری اقهصادی بد  توزی ی، تخصیصی و سیاست

های مهم در م رادی پایده مالیداتی جدیدد در اقهصداد ایدران،          یوی از بخش(1393
ها و شرایط خداص آن در اقهصداد    م رای مالیات مقلی است ثه با توجه به ویشتی

تواند توزیع درآمد را مهأثر سازد  باید توجه ثرد ثه آنوه در نظدام مالیداتی    ایران می
عندوان مردابه در ادبیدات     شود، نربت به های اسهانی آورد  می نوان مالیاتع ایران به

رسدد     در واقدع بده نظدر مدی    (1385)پشویان، ها ت اوتی ااحش دارد  اقهصاد مالیات
هدا اثدر    آوری مالیدات  های اسهانی در ایدران عمددتاً از روش اجرایدی جمدع     مالیات

نردوت تراهده باشدد  بررسدی ثلدی      های ثارایی مالیداتی   پذیرد تا اینوه از نظریه می
تیری ثلدی دولدت مبندی بدر انهقدال یدا        یاریوب قوانین موجود در ایران از جهت

تر نردان دارد ثده ایدن امدر      ت ویض نربی قدرت از دولت مرثزی به سطوح پایین
سدهانی مقلدی ی ندی ادرالیردم و      نیازهدای مالیدات   بدون توجه به الزامات و پدیش 
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تیدرد؛ هریندد ثده بدا      وه به آمایش سرزمین اناام مدی اسهقالل مالی و مباحث مرب
عنوان مالیات و درآمد اسهانی مدتی است ثه اطالعات و آمدار و ارقدام مالیداتی در    

شدود  توجده و اهمیدت     هدا منظدور شدد  و جمدع زد  مدی      سراصل مالیات اسدهان 
ل توان با آغاز برنامه سوم تدومم نمدود ثده در جهدت انهقدا      های اسهانی را می مالیات

صدورت   ای بده  ها صورت تراهه اسدت  توسد ه منطقده    ب ضی از اخهیارات به اسهان
سال دارد؛ اما تا  40بر  ای بالغ غیرمهمرثز با واتذاری اخهیارات بیرهر در ایران سابقه

( سدازوثار نهدادی و   1379-1383پیش از تصدویب برنامده سدوم توسد ه ثردور )     
ریزی  توس ه ارصت مناسبی برای پی مندی وجود نداشت  با آغاز برنامه سوم قانون

پدذیری منطقده در امدر     یك نظام غیرمهمرثز ایااد شد  حس مرارثت و مردوولیت 
ای  توس ه، تأثید بر اصدالحات سداخهاری و نهادسدازی و ت دادل و تدوازن منطقده      

 –نظدام درآمدد  »هدا   موجب ترت ثه برای واتذاری اخهیارات مالی بیرهر به اسدهان 
ریدزی و   اد و در یاریوب آن جایگا  قدانونی و نهدادی برنامده   را ایا« هزینه اسهان

 1380هزینه اسهان از سال  -تبع اجرای نظام درآمد ای ت ری  شود  به توس ه منطقه
 ها نیز اازایش یرمگیری یاات  به ب د درآمدهای اسهانی و اعهبارات عمرانی اسهان

سد ه، بدا آغداز برنامده     هزینه اسهان طی برنامه سوم تو -پس از ایااد نظام درآمد
یهارم ارصهی برای ایااد اسناد توس ه اسهانی و نظام تنظدیم بودجده اسدهانی ادراهم     

ای، زمینه برای حضدور و   شد ثه عالو  بر مدیریت توس ه اسهانی و منابع مالی منطقه
ها و اسه دادهای درونی منطقده در امدور توسد ه و     بر قابلیت  مرارثت منطقه با تویه

هزینده   -دهی نظدام درآمدد   در برنامه پنام توس ه نیز سامانی تقویت شود  ریز برنامه
هدا،   منظور تمرثززدایی و اازایش اخهیارات در جهت توس ه و عمران اسهان اسهانی به

در قالب بودجه ساالنه اسدهانی شدامل مندابع اسدهانی اعدم از درآمدد اسدهانی، درآمدد         
ای و سهم از مندابع ملدی و هموندین     های مالی و سرمایه اخهصاصی، واتذاری دارایی

ای و مالی دیدد    های سرمایه ای و تملك دارایی مصارگ اسهانی اعم از اعهبارات هزینه
ای و توزیع سرجمع اعهبارات تملدك   اعهبارات هزینه« برنامه -دسهگا »شد  ثه توزیع 

ن ریدزی و توسد ه اسدها    ها بدر عهدد  شدورای برنامده     ای شهرسهان های سرمایه دارایی
ای نردان از   هدای توسد ه   تذاشهه شد  است  بررسی مواد قدانونی منددرج در برنامده   
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هزینده اسدهانی بدود      -دهی نظام درآمد ت ویض اخهیار و تمرثززدایی در قالب سامان
های ثرور از لقاظ منابع درآمدی و نیز هزینه،  است و با توجه به عدم همگنی اسهان

شود، بده   ها ثه در بودجه سنواتی ثرور قید می هزینه اسهان -دمباحث مربوه به درآم
های هر اسهان نخواهد بدود و برقدراری ت دادل و     م نای انطباق ثامل درآمدها و هزینه

ها به عهد  دولت مرثزی ثرور  ها در اسهان اخهصاص بودجه جهت همپوشانی هزینه
هلد   نظدر در ت یدین مندابع مخ    هدای ثردور بددون اعمدال      است  در این راسها اسهان

 اند  درآمدی تنها ماری قوانین و دسهورات دولت مرثزی بود 
های بهینه مقلی در اقهصاد ایران در یاریوب یك نظام مالیداتی،   بقث مالیات
ای از اصالحات اولیه در نظام مالیاتی ملی است ثه اضدای الزم را   نیازمند ماموعه

های اسهانی اراهم آورد  در حال حاضر به علدت نبدود    برای طراحی سیرهم مالیات
مالیداتی ایدران، طراحدی سیردهم     سیرهم پایه مالیات بدر مامدو  درآمدد در نظدام     

هایی مواجه ساخهه است  یودی از نودات اصدلی     های مقلی را با مقدودیت مالیات
های مقلی، آمدایش سدرزمین اسدت     مورد توجه در طراحی یاریوب اولیه مالیات

های مقلدی در اقهصداد ایدران     ویش  در ساخهار مالیات   این مروله به(1391)قبادی، 
هدای مقلدی اهدداگ     توان بدا اسده اد  از اندوا  مالیدات     و می اهمیت اراوانی داشهه

ثه نبود برنامه آمایش سرزمین،   آمایش سرزمین را در دسهرس قرار داد؛ در صورتی
طورثلی اناام این مهم را دیار مرول ساخهه است  انوا  منابع مالیداتی موجدود    به

اجدرا هردهند،    صورت ملدی در ثردور در حدال    اعم از مرهقیم و غیرمرهقیم ثه به
عنوان  های آمایش سرزمین به تواند برهه به شرایط و مقهضیات و بر اساس برنامه می

هدای مه داوت در نظدر     های مرهقیم و غیرمرهقیم مقلی و بدا ندر    منب ی از مالیات
های اصلی مالیات مقلی برای اقهصاد ایدران را مالیدات بدر درآمدد      تراهه شود  پایه

های  ها، مالیات بر ثراورزی، مالیات بر ا الیت بر شرثتحقوق و دسهمزد، مالیات 
توان در نظدر ترادت     م دنی، مالیات بر تردشگری و مالیات بر مرون و زمین می

در حال حاضر به علت نبود پایه مالیات بر مامو  درآمد در نظدام مالیدات ایدران،    
اسدت و  هایی مواجده   های مقلی با مقدودیت طور اخص طراحی سیرهم مالیات به

طورثلی اناام این مهم را دیار اشوال بریار اساسی  نبود برنامه آمایش سرزمین، به



 159     ... بررسی تأثیر مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر فروش محلی بر ضریب جینی

مالیدات بدر   »، «مالیات بر درآمدد »پایه اصلی مالیات، اعم از  تیری از سه ثند  بهر  می
، در طراحدی سیردهم مالیدات مقلدی یدا اسدهانی، دیدار        «مالیات بر ثروت»، «هزینه

  (1389، پشویان و درویرینقصان است )

توزیع در مد و ضرورت توجه به توزیع عادالنه  ن )با تأكید بهر متییرههای    .1-5

 كالن اقتصادی(

های مهم اقهصادی و اجهمداعی هدر ثردور اسدت       از پدید « توزیع درآمد»موضو  
توصی  درجه نابرابری موجود بین ااراد و ترریح یگونگی سهم ااراد مخهل  در 

توزیع درآمد تویند و به عبارتی بررسی توزیع درآمدد   یك ثرور در درآمد ملی را
هدای مخهلد  جم یدت در درآمدد ملدی اسدت        و نابرابری آن، مقایره سهم تدرو  

  نامه ادل بدودن توزیدع درآمدد در جام ده از مردوالتی      (1386)ج  ری صمیمی، 
مدت نمودی عینی در مرائل روزمدر  ثردور    است ثه اتریه ممون است در ثوتا 

هدای   مدت عالو  بر ایاداد اقدر تردهرد  تدنش     شد، ولی تداوم آن در بلندنداشهه با
هدا و بده خطدر ااهدادن جددی امنیدت        سیاسی ایااد خواهد ثرد و به بدروز بقدران  

شود  از لقاظ اقهصادی نیز تخصیص مندابع   های مهراثم منار می ها و ثروت سرمایه
اراد مراه جام ه سدوق  ضروری مورد اسه اد  ا ثرور را به سمت تولید ثاالهای غیر

ثندد  بده همدین دلیدل در ثلیده       داد ، جریان ناسالمی را در اقهصاد ثرور ایااد می
هایی ثه مالویت خصوصی را موتور مقرثده و عامدل    های اقهصادی حهی نظام نظام

دانند، توزیع مهناسب درآمد از اهداگ مهم سیاسی و اقهصدادی   شوواایی اقهصاد می
هدای   دیگر، یگونگی توزیع درآمد میان طبقات و ترو  تعبار شود  به مقروب می

رو، الزم است بده   اجهماعی است؛ از این –اجهماعی یوی از مرائل اساسی اقهصادی
 نقو  توزیع درآمد جام ه توجه زیادی شود 

بایرت عوامل مدثثر بدر آن را    برای مقابله با مرول توزیع ناعادالنه درآمد، می
ها بر توزیع درآمدد، در راسدهای بهبدود ندابرابری در      شناخت و با توجه به تأثیر آن
های مناسدبی را اتخداک ثدرد  در زمینده تأثیرتدذاری       سطوح مخهل  جام ه سیاست

وان به مهغیرهدایی مانندد ندر  تدورم،     ت مهغیرهای ثالن اقهصادی بر توزیع درآمد می
رشد تولید ناخالص داخلی و     اشار  نمود  اغلدب اقهصداددانان بده وجدود رابطده      
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ای ثه اادزایش ندر  تدورم     تونه م ووس بین نر  تورم و توزیع درآمد م هقدند؛ به
شدود ثده    موجب ثاهش قدرت خرید، درآمدها و مهضرر شددن تمدام اادرادی مدی    

ب با نر  تورم، درآمدهای خود را تغییر دهندد  در واقدع ایدن امدر     توانند مهناس نمی
نوعی انهقال دارایی از ااراد با دسهمزد ثابت به اارادی اسدت ثده سدرمایه ایزیودی     

مددی و بددتر شددن توزیدع درآمدد و       دارند؛ درنهیاه تورم به اادزایش شدواگ درآ  
  (1393)ثمیاانی و مقمدزاد ، شود  اازایش اقر منار می

وسیله آن  رود ثه به ترین اهداگ ثرورها به شمار می اقهصادی نیز از مهمرشد 
ها را بررسی ثرد  ارتباه رشد اقهصدادی و توزیدع    توان یگونگی عملورد دولت می

برانگیز اقهصادی است و مطال ات تاربی مه دددی در حدوز     درآمد از مرائل بقث
نظراتدی ثده در حدوز      توزیع درآمد و رشد اناام شد  اسدت و در ثندار اخدهالگ   

نظری بین اقهصاددانان وجود دارد، نهای  تاربی مه داوتی نیدز در حمایدت از ایدن     
، (1999) 1«آقیدون »های مه اوت حاصل شد  است  برخی از مقققدین نظیدر    دیدتا 

( به رابطه مرهقیم و مربهی بین رشدد  2008) 3«سامر»و  (2005) 2«مارک دی پارتری »
 5«سدیلوا »و  4«پریرا»اند و برخی دیگر همانند  یااهه آمد دست اقهصادی و نابرابری در

 اند  به رابطه م ووس بین رشد اقهصادی و نابرابری درآمد رسید 
تمرثز اغلب مطال ات میان رشد اقهصادی و توزیع درآمدد در نقدش ندابرابری    

ها ثمهر اشار  شدد  اسدت  برخدی     بر رشد اقهصادی بود  و بر رابطه عوس میان آن
شمردند و ب ضی دیگدر   را شره الزم برای رشد می« نابرابری درآمدها»هصاددانان اق

اندد ثده در    دانند، لیون هر دو در این امر مه دو  نابرابری را همزاد و همرا  رشد می
های توزیدع ماددد درآمدد و ثدروت اتخداک شدود؛        مراحل اولیه رشد نباید سیاست

اناامد و حاصل آن در سدطح ثدالن    یتر م ها به نر  رشد پایین یراثه این سیاست
ییزی جز توزیع اقر نیرت و برای همین باید ابهدا رشدد اقهصدادی را دنبدال و در    
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مراحل ب دی توس ه، حاصل رشد و غنا را بین اقرا توزیع ثرد  عمد  ایدن نظدرات   
های خدود   است ثه در یوی از مقاله 1«سیمون ثوزنهس»تقت تأثیر ارضیه م روگ 

( با بررسی مریر تاریخی رشد 1955« )اقهصادی و نابرابری درآمدی رشد»با عنوان 
توسد ه مطدرح نمود)حردین زاد ،     یااهده و درحدال   تااری برخی ثرورهای توس ه

(  با در نظر داشهن رابطه ثوزنهس ثه بر طبو آن اادزایش رشدد اقهصدادی در    1396
ه ثداهش  مراحل اولیه موجب اازایش نابرابری درآمد و در طدی مراحدل ب ددی بد    

توان ت ت در شرایطی ثه ارایندد تدذار    شود، می نابرابری در توزیع درآمد منار می
های مخهل ، با انباشدت داندش و انداوری موجدب ایاداد       رشد اقهصادی در بخش

هدای مناسدب    درآمد و دسهرسدی تمدام اادراد بده ارصدت      اشهغال برای قررهای ثم
هدا نابرابری در جام ده را ثداهش   تواند از همان اب اقهصادی شود، رشد اقهصادی می

  (1396)حرین زاد ، دهد 

 مالیات بر در مد محلی و مالیات بر فروش محلی و توزیع در مد .1-6

های جدید در راسهای ثاهش نابرابری  تذاران در جهان با توسل به سیاست سیاست
تدرین   ثنند  از میان ابزارهای موجود، ثارآمدترین و مهدم  درآمد در جام ه تالش می

ها تأثیر درآمدی دارندد   ها هرهند  تمامی مالیات ابزار توزیع درآمد در جام ه، مالیات
  بدر اسداس ادبیدات مالیده     (1395)میالنی و همواران، و بر توزیع درآمد اثرتذارند 

 تواند بر نقو  توزیع درآمد مثثر باشد  های مالیات مقلی می عمومی، پایه
اایدد  و  »هدای ملدی از دو اصدل     ه مالیدات های مقلدی، مرداب   برقراری مالیات

ثنند؛ این دو اصل مرائل توزیدع درآمدد را در    تب یت می 2«توانایی پرداخت مالیات
 بر دارند ثه یك هدگ اقهصادی و سیاسی بریار مهم برای دولت است 

ثند ثه منبع درآمد دولت برای ارائه ثاالها و خدمات، باید  اصل ااید  ادعا می
آورند  از دیدتا  ثرانی  ای باشد ثه شهروندان از دولت به دست می  مرتبط با ااید

ثه اصل ااید  را مدنظر دارند، بههرین روش تأمین مدالی دولدت، از طریدو قیمهدی     
دهد ثه هزینده   ثند  ینین روشی اجاز  می است ثه بابت خدمات خود دریاات می

                                                                                                                                 

1. Simon Smith Kuznets 

2. Benefit Principle &Ability-To-Pay Taxation 
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طورثه مردم بهدای   مانثنندتان آن تأمین شود؛ زیرا ه خدمات دولت، توسط اسه اد 
پردازند، منصد انه اسدت در ازای دریاادت     ثاالها و خدمات بخش خصوصی را می

 ثاالها و خدمات دولهی هم مبلغی را پرداخت ثنند 
دهندتان  بر این اید  اسهوار است ثه مالیات« اصل توانایی پرداخت»در مقابل، 
های دولدت شدرثت ثنندد      خود در تأمین هزینه« توانایی پرداخت»باید با توجه به 

باید به صدورتی اعمدال شدود ثده اادراد بدا        مالیات مبهنی بر اصل توانایی پرداخت، 
دهنددتان یدا    توانایی پرداخت یوران در مقادیر برابر مالیات بپردازند و اتر مالیدات 

 های غیر برابری پرداخت ثنند  اشخاص، توانایی پرداخت مراوی ندارند، مالیات
هدای مبهندی بدر اصدل تواندایی پرداخدت در        ها و ندر   از پایه اسه اد  ترهرد 

ثند ثده ثمهدر در سدطح ملدی ظداهر       های مقلی مروله خاصی را مطرح می مالیات
شود  ثرانی ثه بر اساس توانایی پرداخدت یدا درآمدد و ثدروت خدود مالیدات        می
دارندد   های دیگدر را  ها و مقله جایی و مهاجرت به اسهان پردازند، تمایل به جابه می

منددی از   ثه یا سهم مالیات بر اساس اصل توانایی پرداخدت ثمهدر اسدت یدا بهدر      
 ها )اصل ااید ( بیرهر است  های پرداخهی آن مالیات

هدای مالیداتی بدر اصدل اایدد        از طرای هرثاا ثه تمرثز بیرهر در ت یین پایه
لیدات  باشد، مقوله عدالت اجهماعی وزن ثمهری دارد  اتر سداخهار یدك سیردهم ما   

درآمدد و   مقلی صرااً بر اساس اصل ااید  قرار تراهه باشد، بایدد خانوارهدای ثدم   
توانند در  ها و شهرهای شامل ساثنین ثروتمند خارج شوند؛ یون نمی اقیر از مقله

تأمین هزینه باالی ثاالها و خدمات عمومی اراوان در این مناطو شرثت ثنندد  بده   
های ثروتمندنرین  های مقلی برای مقله ت مالیاتها قادر به پرداخ دیگر آن  عبارت 

نخواهند بود  در نهیاه خانوارهای اقیر در یك شدهر یدا اسدهان تمرثدز نمدود ، از      
بهر  خواهند ماند  بر این اساس بررسی ادبیدات   ثاالها و خدمات عمومی دولت بی

دهدد ثده در یدك نظدام      ای، یندین نردان مدی    های مقله اقهصادی ثاربردی مالیات
هدای مقلدی از هدر دو اصدل اایدد  و تواندایی        های مالیدات  الیاتی، سیرهم و پایهم

  (Kichen,2004, p 26) تیرند پرداخت تأثیر می

بده شوردت بدود ،      ثنند توزیع درآمد غیرمهمرثدز مقودوم   بنابراین برخی ادعا می
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آمیز باشدد    های مقلی برای ثاهش اخهالاات درآمدی تب یض ممون است تالش دولت
وسدیله اعمدال    مرال، اتر یدك حوومدت مقلدی سیاسدت توزیدع درآمدد را بده        عنوان به

شدود   های باالتر بر ثروتمندان و اعطای مزایای بیرهر به اقرا اعمال ثند، باعث می مالیات
اطقی مهاجرت ثنند ثه مالیات ثمهدری دارندد و در   ثروتمندان آن منطقه را ترک و به من

مقابل اقرا از سایر نواحی به آناا عزیمت نمایند و این امر در مامو  وضد یت توزیدع   
ها و اقداماتی ثه در سدطح مقلدی انادام     ثند  از سوی دیگر، برخی سیاست را بدتر می

مرددون و هددای بهداشددهی، تقصددیالت ابهدددایی، تددأمین آب،  شددود ماننددد مراقبددت مددی
ونقل عمومی ثارثردهای توزی ی دارندد  در ثردورهای اقیرتدر یندین خددماتی       حمل

  (1391)قبادی، های انهقالی به خانوارهای اقیر هرهند  اغلب تنها ابزار ثمك
درآمد مقلی )مالیات مردهقیم( و مالیدات بدر ادروش       در این راسها، مالیات بر

توانند توزیدع درآمدد را مهدأثر     ملی می مقلی )مالیات غیرمرهقیم( نیز مرابه مالیات
رود ثه اعمال مالیات بر درآمد مقلدی   شد ، انهظار می سازند  با توجه به مطالب بیان

ثدار تراهده     عنوان مالیات مرهقیم بهواند در جهت هدگ توزیع مادد درآمدد بده   به
 شود، یون با اصل توانایی پرداخت مطابقت دارد 

یه مالیات بر درآمدد اشدخاص در هدر دو نظدام     با وجود حضور مزایای ثلی پا
هایی در برقراری مالیات بر درآمد اشدخاص در سدطح    مالیات ملی و مقلی، ت اوت

تواند موجب  های باالی مالیات بر درآمد اشخاص می ملی و مقلی وجود دارد  نر 
 شدود و  های با نر  مالیات ثمهر مدی  جایی یا مهاجرت ااراد ثروتمندتر به مقله جابه

هدا را   این ضرورت دقت در برقراری مالیات بدر درآمدد اشدخاص در سدطح مقلده     
ثه برقراری مالیات بر درآمد اشخاص در سطح ملدی بده    سازد  درصورتی آشوار می

جایی بین ثرورها، آثار بردیار مقددودتری بدرای مهداجرت      علت مقدودیت جابه
  (Baily,1999دارد )

ان مالیات غیرمرهقیم )ثاال و خدمات( عنو در اعمال مالیات بر اروش مقلی به
ویش  در شدرایطی ثده    توان انهظار مواجهه با پدید  انهقال بار مالیاتی را داشت؛ به می

مالیات اوق بر ثاالها و خدمات ضدروری وضدع تدردد ثده عمددتاً دارای ثردش       
مالیدات قردر    ثنندتان عمدد    قیمهی تقاضای پایینی هرهند  در این شرایط پرداخت



 1398زمستان  ♦ ویکم سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ راهبرد اقتصادی     164

درآمدد در   آمدند؛ یراثه سهم ثاالهدای ضدروری در بودجده خانوارهدای ثدم     در ثم
مقایره با خانوارهای با درآمد باال بیرهر است  بر این اساس بار این مالیدات بیردهر   

 رود ثه شرایط توزی ی نابرابرتر شود  درآمد است و انهظار می بر دوش ااراد ثم

 پیشینه تحقیق .2

تذاران نربت به اهداگ ثلدی   پایه مالحظات سیاستساخهار مالیاتی هر ثروری بر 
سو و واق یت زنددتی اقهصدادی و اجهمداعی ثردور از سدوی دیگدر        دولت از یك

تواند مورد توجه قدرار تیدرد و    اسهوار است  تاارب سایر ثرورها در این میان می
های مالیداتی یدك ثردور واقدع شدود  بدا        ها و مدیریت تیری سیاست مبنای تصمیم

عنوان یوی از اهداگ دولدت در راسدهای    اینوه هم مبقث توزیع درآمد )به توجه به
هدای   تدرین پایده   عادالنه ثردن درآمدها( و هم بقث مالیات مقلدی )یودی از مهدم   

مالیدداتی( از موضددوعات مددورد توجدده اقهصدداددانان اسددت، در ادامدده بدده مطال ددات 
  شود آمد پرداخهه میتراهه داخلی و خارجی دربار  مالیات مقلی و توزیع در اناام

 مطالعات داخلی. 2-1

هدای   پذیری مالیدات  بررسی توجیه»( در تققیقی با عنوان 1385« )پشویان، جمرید»
بده ایدن نهیاده    « اسهانی در ایران و ارائه پیرنهادهایی جهت اصالح سیرهم مالیداتی 

هدای آن، مدثثرترین    دست یااهه ثه سیرهم مالیات مقلی به علت ثدارایی و مزیدت  
جددایی جم یددت، ااددزایش تمایددل در  زار در جهددت اجددرای مهدداجرت و جابددهابدد

زیردهی در   های مقیط های اقهصادی خاص در منطقه مرخص، ثاهش هزینه ا الیت
هدای مخهلد  اسدت  او مردوالت طراحدی       یك اسهان و انهقال صنایع بدین اسدهان  

مایش سرزمین، ساخهار موجود نظام مالیاتی، نبود برنامه آ»مالیات مقلی در ایران را 
نبود اطالعات و آمار مرتبط برای طراحی سیرهم مالیدات مقلدی و عددم شد اایت     

 دانرهه است « های اصلی دولت سیاسهی و اسهراتشی
مددیریت اقهصدادی   »ای با عندوان   ( در مقاله1392« )زنگنه شهرثی و حرینی»

« شهر تهران(شهر با تأثید بر مالیات مقلی و مهغیرهای مثثر بر آن )مطال ه موردی 
تددذاران، برنامدده ریددزان و  اظهددار ثددرد  اسددت ثدده تقریبدداً همدده مدددیران، سیاسددت
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اندد، در میدان مندابع مخهلد       پشوهرگران حوز  اقهصاد شدهری بده نهیاده رسدید     
هددا )اعددم از بهددای خدددمات و ثاالهددا، مالیددات مقلددی، وام و  درآمدددی شددهرداری

هایی بههرین و پایدارترین منبع تذاری(، درآمد های دولهی، سرمایه اسهقراض، ثمك
آید  برای اازایش سهم این منبدع   مالی است ثه از بخش مالیات مقلی به دست می

درآمدی، ابهدا باید مهغیرهای اصلی ثه بر آن تأثیر دارند، بررسی و شناسدایی شدود    
اندد از:   ها تأثید شدد  اسدت، عبدارت    ترین مهغیرهایی ثه در این پشوهش بر آن مهم

سدازی و   حودومهی و سیردهم مددیریت شدهری؛ نقدش شدهروندان و آتدا        سیرهم 
وسازهای شهری؛ مهغیرهدای ثدالن    سازی در زمینه پرداخت مالیات؛ ساخت ارهنگ

های پولی و مالی  اقهصادی مانند نر  تورم، نر  ارز؛ وض یت بازار مرون؛ سیاست
ر باشد و عامدل  تواند تأثیرتذا ثرور ثه بر نر  و پایه مالیات عوارض شهرداری می

های مرهرک و روابط مالی دیگری  ویش  در زمینه مالیات رابطه دولت و شهرداری به
ها در مالیات مقلی و بالطبع ثردب درآمددهای    ها وجود دارد  این مثل ه ثه بین آن

ثندد؛ بندابراین بدا بررسدی بنیدادی و       ها نقش مهمی ای دا مدی   پایدار برای شهرداری
ریزی مناسدبی   توان برنامه های مقلی می های مثثر بر مالیاتثاربردی در زمینه مهغیر

 ها، اناام داد  های مقلی، در منابع درآمدی شهرداری در زمینه اازایش سهم مالیات
بهبدود پدارتویی   »ای با عندوان   ( در مقاله1394« )سپهردوست و زمانی شبخانه»

طدرگ اثدر    د از یدك اند  تالش ثرد « تذاری مالیاتی در ایران توزیع درآمد و سیاست
ثلی درآمدهای مالیاتی را بر توزیع درآمد و از طدرگ دیگدر اثدر اندوا  درآمددهای      
مالیاتی را بر توزیع درآمد در ثرور در ثنار اثر سایر مهغیرهای مثثر بررسدی ثنندد    

وارونده   Uدر این مطال ه همونین ارضیه ثوزنهس مبنی بر مرداهد  منقندی رشدد    
ادی و توزیع درآمد در دو مدل جداتانه ارزیابی و نهدای   برای رابطه بین رشد اقهص

نرددان داد  شددد  اسددت ثدده در هددر دو مدددل تخمددین ایددن مطال دده بددا اسدده اد  از 
تدا   1351هدای   ( و طی سالOLSوتقلیل رترسیون حداقل مرب ات م مولی ) تازیه
، مهغیرهای تورم، بیواری و تولید ناخدالص داخلدی باعدث اادزایش ضدریب      1391
شود  در این تققیو برای بررسدی   و نابرابرتر شدن وض یت توزیع درآمد میجینی 
تر اثر مالیات بر توزیع درآمد نیز تأثیر انوا  مالیات به ت ویك مالیات بر درآمد  دقیو
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تیری و مرخص شد  است ثه مهغیر مالیات بدر درآمدد،    و مالیات بر مصرگ انداز 
مصرگ و مالیات بر مصرگ بدا یدك وق ده    مالیات بر درآمد با یك وق ه، مالیات بر 

هدای مدورد مطال ده باعدث بهبدود       اثر م ناداری بر ضریب جینی داشهه و طی سدال 
وض یت توزیع درآمد شد  است  ضمن اینوه با توجه به اثر مربت و م نادار تولیدد  
ناخالص داخلی و اثر من ی و م نادار مربع تولید ناخالص داخلی بدر روی ضدریب   

وارونه ثوزنهس برای رابطه بین رشدد   Uو مدل، ارضیه منقنی رشد جینی در هر د
طورثلی، بر اساس نهای  حاصل از این  شود  به اقهصادی و توزیع درآمد پذیراهه می

بدر مطال دات تردهرد  در زمینده ت ویدك اندوا         رود ثه با تویده   پشوهش انهظار می
مد جام ه ایدن امودان بده    ها بر بهبود وض یت توزیع درآ مالیات و تأثیر مه اوت آن

های مالیاتی بهوان بدا   وجود آید ثه با اصالح نظام مالیاتی و وس ت بخریدن به پایه
هدگ بهبود توزیع درآمد ثرور، شاهد ارتقای سدطح ثارآمددی در ایدن بخدش از     

عندوان پایده    سیاست مالی بود و با تأثید بیرهر بر روی مالیات بر مامو  درآمد بده 
های توزیدع درآمدد،    ی در ثنار پایه مالیاتی مصرگ، اجرای سیاستاصلی نظام مالیات

 پذیر ساخت  ثاهش اقر و مبارز  با قایاق و اراد را اموان
پدذیر یودی از    نظام مالیاتی ان طاگ»ای با عنوان  ( در مقاله1394« )خادم، علیزاد »

هدای پدشوهش نردان     یااهده  :آورد  است« الزامات عقلی و شرعی در اقهصاد مقاومهی
پذیری تردری ی و بیروندی    پذیری کاتی و درونی مالیاتی و ان طاگ دهد ثه ان طاگ می

هدای جدیدد مالیداتی مانندد مالیدات بدر        با رویوردی اسالمی از طریدو ت رید  پایده   
های ملی به اسدهانی و   پذیری موانی مانند تغییر در مالیات های غیرمولد، ان طاگ ثروت

تواندد در یداریوب    های موجود در شرایط عادی اقهصادی مدی  ر در نر مقلی، تغیی
اقهصاد مقاومهی ضمن تأمین منابع مالی دولت برای اناام حومرانی خدوب و اعمدال   

 آوری دولت و مردم را اازایش دهد  های مالی، آسهانه تقمل و تاب سیاست
ای دور  های سدری زمدانی بدر    تیری از داد  (، بهر 1390« )نظری و مظاهری»

اندد  بدا توجده نهدای       رابطه تورم با توزیع درآمدد را بررسدی ثدرد    « 1387-1353»
شدود    شول بودن رابطده تدورم و توزیدع درآمدد تأییدد نمدی       uآمد  ارضیه  دست به

همونین بر پایه این مطال ه رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری در توزیدع درآمدد   
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 دهند  ی دولهی نابرابری را اازایش میها را ثاهش و تورم، بیواری و یارانه
رابطه رشد اقهصدادی  »ای با عنوان  ( نیز در مقاله1387« )باسخا و شقاقی شهری»

اند ثه اازایش رشد تولیدد ناخدالص داخلدی در     به این نهیاه رسید « با اقر و نابرابری
 توس ه باعث ثاهش اقر و نابرابری درآمدی شد  است  ثرورهای درحال

 مطالعات خارجی . 2-2

های مالیاتی مبهندی بدر    اثر سیاست»ای با عنوان  ( در مقاله2015) 1«وود و شان لوک»
بده  « مقل در توزیع درآمد خانوار: شواهدی از برنامه توانمندسدازی منطقده اددرال   

ای  مطال ه تغییراتی در توزیع درآمدد ثدل خدانوار بدا برنامده توانمندسدازی منطقده       
وتقلیدل   ین مقاله اضااه ثردن به بقث در مورد اهمیدت تازیده  اند  تمرثز ا پرداخهه

هدای   آیا مردوق »اثرات توزی ی همرا  با تغییراتی برای بررسی این مروله است ثه 
بر اساس نهدای   « مالیاتی مبهنی بر مقل، اثرات یونواخهی در ثل توزیع درآمد دارد؟

های مخهلد    در ثل بخشهای مالیاتی مبهنی بر مقل اثر مه اوتی  این مقاله سیاست
توزیع درآمد دارد  همونین شواهدی یاات نرد  است ثه نران دهد سداثنان اقیدر   

ها با مناطقی سازتار است ثه شامل بیرهر  اند  یااهه ای ثرب ثرد  از این برنامه بهر 
اندد   را بده ثدار بدرد    « EZ»ااراد پردرآمد شد  است  مقایره مناطو مرابه ثه برنامه 

ثه اازایش در ت داد خانوارهایی بدا ثمهدر از نصد  ندر  اقدر، همانندد       نران داد  
 اازایش خانوارها با بیش از دو برابر نر  اقر است 

ها در ثاهش نابرابری درآمدد   نقش مالیات»( موضو  2015) 2«ثوپر و همواران»
 اند  این مقاله، با توجده بده اادزایش    را بررسی نمود « در سراسر ایاالت مهقد  آمریوا

وتقلیدل   ، ابهددا بده تازیده   1980یرمگیر ندابرابری درآمدد ایداالت مهقدد  از سدال      
هدای اددرال پرداخهده و از دو رویودرد      های ایالهی و سپس به بررسی مالیدات  مالیات

تاربی اسه اد  ثرد  است  در رویورد نخردت، ندابرابری قبدل از مالیدات و پدس از      
صدورت مقط دی بدرآورد شدد  و در      هایالت و ناحیه ثلمبیدا بد   50مالیات در سراسر 

های نابرابری در طول زمان بدرای دسهرسدی بده ارزیدابی اثدرات       رویورد دوم، برآورد
                                                                                                                                 

1. Lockwood, R, Shawn M. R 
2. Cooper et al 
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دهد  های مالیاتی مقاسبه ترهه است  نهای  حاصل از روش نخرت نران می سیاست
ای ثداهش   مالحظده  طدور قابدل   ها درآمد را به ثه اعمال مالیات نابرابری در تمام ایالت

  م اایت مالیات بر اروش غذا و لبداس نردبهاً ندابرابری درآمدد را ثداهش و      دهد می
دهد  نهای  حاصل از رویودرد تاربدی    مالیات بر بنزین، نابرابری درآمد را اازایش می

و  1984هدای   ها بر ثاهش نابرابری درآمد بین سدال  دهد ثه تأثیر مالیات دوم نران می
ین اادزایش بده دلیدل قدانون مالیدات اددرال و       سوم از ا یااهه است، دو اازایش  2011

 های ایالهی است  ماند  با توجه به مالیات سوم باقی یك
آیدا بده    :ای یدین  ثاهش نابرابری منطقه»ای با عنوان  (، در مقاله2010) 1«ین»

تیری ثرد ثه ثداهش در ندابرابری درآمددی، ندر       نهیاه« بهای ثاهش رشد است؟
مدت ثاهش داد ، اما بدر ندر  رشدد تولیدد      ر ثوتا رشد تولید ناخالص داخلی را د

مدت اثری نداشهه است  همونین اادزایش رشدد اقهصدادی      ناخالص داخلی در بلند
 مدت و بلندمدت، نابرابری درآمدی را ثاهش خواهد داد  در ثوتا 

بنددی مقلدی و رابطده بدین      مالیدات »( در مقالده  2007) 2«داویس و همواران»
به بررسی موضو  مالیدات مقلدی و رابطده بدین درآمدد و      « درآمد و ارزش دارایی

های اموال پرداخهند  نهای  این مقاله نران داد ثه اتریه یدك رابطده قدوی و     ارزش
ر هردت،  های با درآمدد بداالت   های دارایی و درآمد در میان خانواد  مربت بین ارزش

درآمدد هدم وجدود دارد      هدای ثدم   شول در میان خانواد  Uشواهدی از یك رابطه 
عالو  بر این، بر طبو شواهد بریار قوی موجود، ثرش قیمت دارایی با توجده بده   

ثند ثه اریبی بده سدمت    درآمد ثابت نیرت؛ اما یك توزیع زنگی شول را دنبال می
 راست دارد 

 شناسی پژوهش روش .3

های آماری و  وتقلیل ه در این پشوهش از نو  تقلیلی بود  و برای تازیهروش مطال 
 12هدای   تیری از داد  اسه اد  شد  است  با بهر « Eviews10»اازار  اقهصادسنای از نرم

، هلند، ندروژ، لهردهان،    )اتریش، دانمارک، انالند، لوتزامبورک OECDثرور منهخب 
                                                                                                                                 

1. Chen,(2010) 

2. Rhys Davies et al. 
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اثدر مهغیرهدای    2014تدا   2004هدای   ( در سدال پرتغال، اسپانیا، سوئد، ترثیه، انگلیس
مالیات بر درآمد )اشخاص( مقلی، مالیات بر اروش مقلی، همونین مهغیرهای ثالن 
اقهصادی مانند نر  تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بدر ضدریب جیندی )شداخص     

های ضدریب جیندی    نابرابری توزیع درآمد( بررسی تردید  است  برای اسهخراج داد 
هدای   (، داد WDI« )های توسد ه جهدانی   شاخص» اد  از بانك اطالعات آماری با اسه

مالیات بر درآمد مقلی، مالیات بر اروش مقلی، از پایگدا  آمداری ثردورهای عضدو     
های نر  تدورم و رشدد تولیدد     ( و همونین داد OECDهمواری توس ه و اقهصادی )

 ( اسهخراج شد  است WB« )بانك جهانی»ناخالص داخلی از 
( GMM) 1«یااهده  ترهاورهای ت میم»مدل مورد بررسی به روش اقهصادسنای 

 Panelهدای ترثیبدی    برآورد شد  است  از جمله الگوهایی ثه در اقهصادسنای داد 
هدای   هدای خدوب داد    توانیم اسه اد  ثنیم، الگوهای پویا هرهند  یوی از ویشتی می

وان پویدایی بدین مهغیرهدا را    تد  ثردن عامدل زمدان مدی    ثه با واردترثیبی این است 
داشهه باشدیم ثده بده     Panelتوانیم در  بررسی ثرد  در همین ارتباه الگوهایی را می

ها ماهیت پویای یك ارایند را بررسی ثنیم  ارم ثلی یك الگدوی پویدا در    ثمك آن
 صورت زیر است: های ترثیبی به داد 

Yit= αYit-1+βXit+µt+υit            (1)  

عامل خطای مربوه به مقاطع  µtبردار مهغیر وابرهه،  Yit بردار مهغیر مرهقل،  Xitثه 
 است  tاُم در زمان  iعامل خطای مقطع  υitو 

های برآورد پارامهرهای مدل در رهیاات  یااهه یوی از روش ترهاورهای ت میم
هدای   هدای سدری زمدانی، مقط دی و داد      های تابلویی پویا بود  ثده بدرای داد    داد 

اسه اد  است  این روش اثرات ت دیل پویای مهغیر وابردهه را در نظدر    ابلویی قابل ت
صورت وق ه در طرگ  های تل یقی، مهغیر وابرهه به ثه در مدل داد  تیرد  هنگامی می

( و Baltagi,1995سدازتار نیردت )   OLSشود، دیگر برآوردترهای  راست ظاهر می
( GMMیااهه ) یا ترهاورهای ت میم 2SLS»2»ای  های برآورد دو مرحله باید به روش

                                                                                                                                 

1. Generalized Method of Moments  

2. Two Stage Least Squares 
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(Arellano & Bond, 1991)      ( 1995) 1«ماتیداس و سوسدهر  »مهوسدل شدد  بده ت هده
هدای بدزرف    ممون است به دلیل مرول در انهخاب ابزارها، واریانس 2SLSبرآورد 

برای ضرایب به دست دهد و برآوردها از لقداظ آمداری م ندادار نباشدد؛ بندابراین      
برای حل این مرول پیرنهاد شد  است  این « باند»و « آرالنو»ط توس GMMروش 
دهدد   زن از طریو ثاهش تدورش نمونده، پایدداری تخمدین را اادزایش مدی        تخمین

(Arellano & Bond, 1991)  
(2)         (yi,t-yi,t-1)=α (yi,t-1-yi,t-2)+β

ً
  (Xi,t-Xi,t-1)+(εi,t-εi,t-1) 

را بده ترتیبدی از    iµشود تا بهوان اثرات مقداطع یدا    تیری اناام می ی نی ابهدا ت اضل
الگو حذگ ثرد و در مرحلة دوم از پرماندهای باقیماند  در مرحلة نخردت بدرای   

دیگدر ایدن    عبدارت  تردد  به ثوواریانس اسه اد  می -مهوازن ثردن ماتریس واریانس
ثندد تدا برآوردهدای سدازتار و      ایااد می« ریمهغیر ابزا»روش، مهغیرهایی با عنوان 
  (Baltagi, 2005بدون تورش داشهه باشیم )

به م هبر بودن ارض نبدود همبردهگی سدریالی     GMMزنند   سازتاری تخمین
شدد    وسدیله دو آزمدون تصدریح    تواند به جمالت خطا و ابزارها برهگی دارد ثه می

آزمدون  »آزمدون شدود  اولدی    « ندد آرالندو و بدوور و بلونددل و با   »، «آرالنو و باند»
آزمددون »ثنددد  دومددی  اسددت ثدده م هبددر بددودن ابزارهددا را آزمددون مددی  2«سددارتان

است ثه بدرای بررسدی همبرددهگی بددین جمددالت      « خودهمبرهگی آرالنو و باند
درسدهی   ( بده GMMیااهه ) شود و اینوه آیا روش ترهاور ت میم اخدالل اسده اد  می

اسدت ثده وجدود     AR( 2و ) AR( 1یدن آزمدون )  انهخاب شدد  اسدت یددا ندده؟ ا  
ارضیه »ثند  عدم رد  همبرهگی سریالی پرماندها را در مرتبه اول و دوم آزمون می

در آزمون دوم شواهدی را دال بر ادرض نبدود همبردهگی سدریالی و م هبدر      « ص ر
 ثند  بودن ابزارها اراهم می

 است: صورت زیر تصریح شد  مدل مورد اسه اد  در این پشوهش به
Giniit=C+β1log(giniit-1)+ β2log (Incomeit) + β4 log(salesit)+β5 Inflationit +β6 

GDPGit+ ui (3       )  

                                                                                                                                 

1. Matyas & Sevestr 
2. Sargan Test 
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 Gini )ضریب جینی )مهغیر وابرهه = 
Incomeمالیات بر درآمد مقلی = 

Sales مالیات بر اروش مقلی = 
gini(-1) )ضریب جینی با وق ه یك )مهغیر مرهقل = 
GDPG تولید ناخالص داخلی= رشد 

Inflationنر  تورم = 
i دهند  ثرور و  نرانt م رگ سال است. 

 های پژوهش یافته .4

شدود   های تابلویی تخمین می در این بخش ابهدا مانایی مهغیرها بررسی و سپس داد 
و در پایان آزمون سارتان بدرای بررسدی اعهبدار مهغیرهدای ابدزاری مددل صدورت        

 شود  شوهش ارائه میهای پ تیرد و یااهه می

 بررسی مانایی مدل .4-1

برای دسهیابی به یك تخمین غیر ثاکب بدین مهغیرهدای الگدو، بایردهی مهغیرهدای      
هدای   ها ایرها باشد، در صورتی ثه داد  حاضر در رترسیون ایرها بود  یا ترثیب آن

هدا ثداکب    مورد اسه اد  در یك پشوهش غیر ایرها باشند، نهای  حاصدل از تخمدین  
و « لدین »، «لدوین »هدای تدابلویی از آزمدون     واهد بود  در مورد آزمون مانایی داد خ
 در یاریوب الگو با عرض از مبدم و روند اسه اد  شد  است:« یو»

 نتایج آزمون مانایی با استفاده از آماره لوین، لین چو .1جدول 

 سطح متغیرهای مدل

 درجه پایایی سطح احتمال مقدار آماره آزمون

 I(o) 0.0005 -29971/3 مالیات بر درآمد محلی

 I(0) 0.0027 -78622/2 مالیات بر فروش محلی

 I(0) 0.0000 -16189/4 ضریب جینی

 I(0) 0.0000 -81861/5 رشد تولید ناخالص داخلی

 I(0) 0.0000 -90596/6 نرخ تورم 

 منبع: مقاسبات تققیو

ت هنی است ارضیه ص ر در این آزمون، نامانایی مهغیر مورد بررسی است  نهای  مطال ده  
« درصدد  5»داری  دهند ثه ارضیه ص ر نامانا بودن همه مهغیرها در سطح م ندی  نران می
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شود؛ به عبارت دیگر، نهای  این آزمون داللت بر ماندا بدودن همده مهغیرهدا      پذیراهه نمی
غیرهای مورد اسه اد  در این پشوهش در سدطح اطمیندان بداالی    دارد  به عبارتی تمام مه

 نران داد  شد  است  1اند ثه در جدول  درصد در سطح، ایرها شد  95

 بر ورد الگو. 4-2

هدای تدابلویی پویدا     در این قرمت، به تخمین مدل مطال ه بدر اسداس تونیدك داد    
 مراهد  است  قابل  2شود ثه نهای  آن در جدول  پرداخهه می

 نتایج تخمین مدل .2جدول 

 احتمال آماره آزمون ضرایب متغیرهای مستقل

 0.0000 26.35043- 0.058766- لگاریتم مالیات بر درآمد محلی

 0.0000 33.35930 0.013651+ لگاریتم مالیات بر فروش محلی

 0.0000 56.31571 0.508818 1لگاریتم ضریب جینی با وقفه 

 0.0000 7.969761- 0.001894- رشد تولید ناخالص داخلی

 0.0000 37.43385 0.008004 نرخ تورم

 
Prob(J-statistic) = 0.375870  

 مقاسبات تققیو :منبع

 تخمین مدل نتایج. 4-2-1

در این قرمت نهدای  حاصدل از مددل برآوردشدد  ثده در آن بدا اسده اد  از مددل         
( رابطه مالیات مقلی 2004- 2014های ) ( طی سالGMMیااهه ) های ت میم ترهاور

طدور خالصده    بررسی شد  اسدت، بده   OECDثرور منهخب  12و توزیع درآمد در 
 شود: وتقلیل می تازیه

دار  دهد ثه تمامی ضرایب مدل م نی بررسی ضرایب به لقاظ آماری نران می
اندد  قددرت    د هدا تأثیرتدذار بدو    هرهند و این مهغیرها بر توزیع درآمد در این سدال 

Rدهندتی ) توضیح
درصد تغییرات  85است؛ بدین م نی ثه  85/0( این مدل برابر 2

 -دوربدین »شدود  آمدار     ضریب جینی توسط مهغیرهای توضیقی این مدل بیان می
دهندد  نبدود خودهمبردهگی در     است ثه نردان  82/2در این مدل برابر با  1«واترن

 مدل است 
تدوان از آزمدون سدارتان     مدی  GMMزنندد    ینمنظور بررسی سازتاری تخم به

                                                                                                                                 

1. Durbin-Watson 
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شد  است و م هبر بودن ابزارهدا را   های از پیش ت یین اسه اد  ثرد ثه از مقدودیت
اسدت بدا    J( ثه مبهندی بدر آزمدون    J-Statisticثند  آمار  آزمون سارتان ) آزمون می

اعهبار مهغیرهای ابزاری در  prob (J-Statistic)>0.05و همونین  37/0ارزش احهمال 
 ثند  م ادله برآورد شد  را تأیید می

داللت بر وجود  AR( 2و ) AR( 1باند برای ) -های آرالنو مقادیر احهمال آزمون
همبرهگی سریالی مرتبه اول و نبود همبرهگی سریالی مرتبه دوم در جمالت اخدالل  

 ثنند  میرا تأیید  GMMدارند و صقت اعهبار نهای  بر اساس روش 

 باند -نتایج آزمون خودهمبستگی آرالنو .3جدول 

 ارزش احتمال مقدار آماره شرح

 0021/0 -83/1 مرتبه اول

 5953/0 -5311/0 مرتبه دوم

 منبع: مقاسبات مققو 

 وتحلیل نتایج حاصل از بر ورد تجزیه .4-2-2

عبدارتی ایدن   اثر مالیات بر درآمد مقلی بر ضریب جینی من ی و م نادار است و به 
مهغیر با ضریب جینی رابطه م ووس دارد؛ هریه این مهغیر اازایش یابدد، ضدریب   

یابد  در واقع با یك واحد اادزایش در مالیدات بدر درآمدد مقلدی،       جینی ثاهش می
یابد  این پایده مالیدات مقلدی     واحد ثاهش می 058766/0نابرابری درآمد به میزان 

ی بده توزیدع مناسدب درآمدد شدناخهه شدد  و       ترین پایه مالیات جهت دسهیاب عمد 
 رات به بهبود توزیع درآمد منار ترهه است  طور ثه انهظار می همان

اثددر مالیددات بددر اددروش مقلددی بددر ضددریب جینددی مربددت و م نددادار اسددت، 
دهد  دیگر، بررسی رابطه مالیات بر اروش مقلی بر ضریب جینی نران می عبارت به

طه مرهقیم دارد و با اادزایش ایدن مهغیدر، ضدریب     ثه این مهغیر با ضریب جینی راب
شود  به عبارتی با یدك واحدد    یابد و نابرابری درآمد بیرهر می جینی هم اازایش می

واحدد   013651/0اازایش در مالیات بر اروش مقلی، بر نابرابری درآمد، به میزان، 
 تردد  اازود  می

ه عبارتی این مهغیر بدا  اثر نر  تورم بر ضریب جینی مربت و م نادار است و ب
ضریب جینی رابطه مرهقیم دارد؛ هر یه نر  تورم اادزایش یابدد، ضدریب جیندی     
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شود  با یك واحدد اادزایش در ندر  تدورم،      اازایش یااهه، نابرابری درآمد بیرهر می
یابدد  بررسدی رابطده رشدد      واحد اازایش مدی  008004/0نابرابری درآمد، به میزان 
دهند  رشد اقهصادی ثرورها بر ضدریب   عنوان م یار نران تولید ناخالص داخلی به

دهد ثه این مهغیر با ضریب جینی رابطه م ووس دارد؛ بده عبدارتی    ، نران می جینی
، از ضدریب جیندی ثاسدهه و ندابرابری درآمدد ثمهدر        هریه این مهغیر اازایش یابدد 

درآمدد بده    ، ندابرابری    با یك واحد اازایش در رشد تولید ناخالص داخلدی  شود می
 یابد  واحد ثاهش می 0.001894میزان 

 های سیاستی گیری و توصیه نتیجه

اصالحات مالیاتی جهت بهبدود نظدام مالیداتی، موضدو  مدورد تققیدو و پدشوهش        
تواند در ثنار ایااد درآمددهای بداالتر    بریاری از مهخصصین اقهصادی است ثه می

هصاد را اصدالح ثندد  ایدن در حدالی     تبع آن ساخهار اق مالیاتی، ساخهار مالیاتی و به
عنوان پایة مالیاتی موجه و پایدار بده علدت ثدارایی و     های مقلی به است ثه مالیات

تواندد بدر    های ملی مدی  های آن بیرهر م رای شد  است؛ زیرا هموون مالیات مزیت
هدای تدابلویی    ثدارتیری روش داد   نقو  توزیع درآمد اثرتذار باشد  این مقاله با به

های مقلی )مالیات بر درآمد مقلی و مالیات بدر   ( به بررسی اثر مالیاتGMMا )پوی
بین  OECDثرور منهخب  12های  اروش مقلی( بر توزیع درآمد با اسه اد  از داد 

هدای مقلدی، اثدر     پرداخت  البهه در ثنار این دسهه از مالیات 2004-2014های  سال
داخلدی نیدز بدر توزیدع درآمدد       عواملی هموون نر  تورم و رشد تولیدد ناخدالص  

دهدد ثده    نهای  برآورد مددل پدشوهش، مطال دات نردان مدی     بررسی شد  بر اساس 
یگونگی اثرتذاری سیرهم مالیات مقلی بر توزیع درآمد به نو  سیرهم مالیاتی بده  
لقاظ مرهقیم )مالیات بر درآمد ]اشخاص[ مقلی( و غیرمرهقیم بدودن آن )مالیدات   

دیگر، مالیات بر درآمد مقلی و نر  رشد   عبارت ارد  به بر اروش مقلی( برهگی د
تولید داخلی دارای تأثیر م نادار و من ی بر روی ضریب جیندی هردهند ثده بهبدود     

آنوه مالیدات بدر ادروش مقلدی و تدورم تدأثیر        دهد، حال توزیع درآمد را نران می
یدع درآمدد   م نادار و مربت بر روی ضریب جینی دارند ثه به م هوم بدتر شدن توز

 شود: های سیاسهی زیر ارائه می های تققیو، توصیه   با توجه به یااههاست



 175     ... بررسی تأثیر مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر فروش محلی بر ضریب جینی

در شرایط اقهصاد مقاومهی و تهدیدهای داخلی و خارجی، توجه به سیردهم   -
ثارتیری مالیات بر درآمد )اشخاص( مقلدی   خصوص م رای و به نظام مالیاتی و به

تواندد سدبب    رشدد اقهصدادی مدی   با هدگ تقویت بخش واق ی اقهصاد و توجه بده  
ثاهش نابرابری درآمد شود  البهه نبود پایه مالیات بر مامو  درآمد در نظام مالیاتی 

سدازد  پایده    ایران اجرای یك سیاست ثارآمد مالیاتی بر درآمد مقلی را ناممون می
دهنددتان را بدر اسداس درآمدد و      بندی مالیات مالیات بر مامو  درآمد اموان طبقه

توانردت   های مازای مالیات اسهانی می سازد؛ ی نی نر  ی پرداخت ممون میتوانای
های اقیدر مردمول    های دیگر و باالخر  اسهان های ثروتمند را نربت به اسهان اسهان

هرحدال تدا    های با نر  مه اوت اسهانی نربت به نر  یوران مقلی نماید  به مالیات
نظدام مالیداتی ایدران م رادی نردود،       زمانی ثه سیرهم مالیات بر مامو  درآمد بده  

 اسه اد  از این پایه مالیاتی مقلی عملی نخواهد بود 
های بر اروش مقلی مبهنی بر اصدل اایدد  هردهند و بده      طورثلی مالیات به -

های مقلی، مالیات مناسدبی در سدطح    دلیل اموان ثرب درآمد مناسب برای دولت
جدایی ثاالهدا بدین     مقدودیت، جابه رسد؛ ولی به علت نبود مرز و مقله به نظر می

های مه داوت نردبت بده     های یك ثرور اجرای این مالیات با نر  ها و اسهان مقله
شود و با تأثیر بدر ضدریب جیندی،     های دیگر خود به شواگ طبقاتی منار می اسهان

راحهدی موجدب ادرار     تدردد و بده   باعث نامناسب شدن شرایط توزیع در جام ه می
بازارهای غیررسمی خواهد شدد  در نهیاده در طراحدی ایدن پایده       مالیاتی یا ایااد
 ها باید توجه داشت  های آن در مقله مالیاتی به نر 

تورم هموار  یوی از موضوعات بریار مهم ثرور بود  و میزان رشد آن در  -
ثده ندر  آن سداالنه اادزایش یااهده،       نقدوی  های اخیر بریار زیاد شد  است، به سال

تواندد تدأثیر    شدود و از جملده عدواملی اسدت ثده مدی       م ثمهر میقدرت خرید مرد
نامطلوبی بر تققو عدالت اجهماعی داشهه باشدد؛ در نهیاده ثداهش ندر  تدورم از      

هایی است ثه باید برای اسهقرار عدالت اجهمداعی در اولویدت قدرار     جمله سیاست
 تیرد 
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  ها یادداشت
هدای مردوونی    های مالیاتی )مالیات بر عایدی سرمایه ، مالیدات بدر خانده    ترهرش پایه  1

های مالیاتی با هدگ پرهیز از اعمدال   مقیطی ( و ثاهش نر  مالیات زیرتخالی، 
ارارهای مالیاتی، اثرات مربهی هموون ایااد رونو در بخدش تولیدد دارد و  ایدن    

 تواند در اازایش درآمدهای مالیاتی مثثر باشد  مهم می

آلدودتی  مالیات مقیط زیرت یوی از ابزارهای  ثنهرل پیامدهای خارجی من دی مانندد     2
هدای   مقیطی بر شورت های زیرت تذاری هزینه تواند از طریو قیمت است ثه می

بازاری غلبه ثند، باعث اازایش ثارایی و تخصیص بهینه منابع شدود، مقصدوالت   
هدای جدیدد را ایاداد نمایدد و در      پذیر ثند، انگیز  توس ه ندوآوری  سبز را رقابت

هدا   دیگدر، درآمددهای ایدن مالیدات    مامو  راا  اجهماعی را ارتقا دهد  از سدوی  
عنوان یوی از منابع مالی مرهمر دولت در راسهای ارتقای رشدد سدبز و    تواند به می

 توس ه اقهصادی پایدار مورد اسه اد  قرار تیرد 

به دلیل نبود دسهرسی ثاای به اطالعات میزان مالیات بر درآمد مقلی در ثردورها، بدا     3
 2001مالیات بر درآمد مقلی از ثل مالیات سدال  در اخهیار داشهن اطالعات سهم 
و با ارض اینوه این سهم تا سال  2009تا  2004و درآمد مالیاتی ثرورها از سال 

در  2001سدال  ضرب سهم مالیات بدر درآمدد مقلدی     لثابت است از حاص 2009
میزان مالیات بر درآمد مقلی طی این دور   2009تا  2004های  درآمد مالیاتی سال

دست آمد  است همونین با در اخهیار داشهن اطالعات سهم مالیات بدر درآمدد   به 
 2014تدا   2010و درآمد مالیاتی ثرورها از سدال   2010مقلی از ثل مالیات سال 

ضدرب سدهم    صدل ثابدت اسدت، از حا   2014و با این ارض ثه این سهم تا سدال  
 2014تدا   2010هدای   در درآمد مالیداتی سدال   2010سال  مالیات بر درآمد مقلی

 میزان مالیات بر درآمد مقلی طی این دور  نیز به دست آمد  است 

به دلیل عدم دسهرسی ثاای به اطالعات میزان مالیدات بدر ادروش )ثداال و خددمات(        4
مقلی در ثرورها، با در اخهیار داشهن اطالعات سهم مالیات بدر ادروش )ثداال و    

 2004مالیاتی ثرورها از سدال   و درآمد 2001خدمات( مقلی از ثل مالیات سال 
م ضرب سه ثابت است، از حاصل 2009و با ارض آنوه این سهم تا سال  2009تا 

هدای   در درآمد مالیاتی سدال  2001سال  مالیات بر اروش )ثاال و خدمات( مقلی
میزان مالیات بر اروش )ثاال و خدمات(  مقلی طی این دور  بده   2009تا  2004

با در اخهیار داشهن اطالعات سهم مالیدات بدر ادروش    دست آمد  است  همونین 
و درآمد مالیاتی ثرورها از سال  2010)ثاال و خدمات( مقلی از ثل مالیات سال 

ثابددت اسددت از  2014و بددا اددرض آنودده ایددن سددهم تددا سددال   2014تددا  2010
در  2010ضرب سهم مالیات بدر ادروش )ثداال و خددمات( مقلدی  سدال        حاصل

 مات(میزان مالیات بر اروش )ثداال و خدد   2014تا  2010های  درآمد مالیاتی سال
 مقلی طی این دور  نیز به دست آمد  است 
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هدا و   اصدلنامه پدشوهش  خاورمیانه و شمال آاریقا: رهیاات اقهصادسنای اضدایی،  
  233-260ص  (، ص82) 25 های اقهصادی، سیاست

پذیر یوی از الزامات عقلدی و شدرعی در    (، نظام مالیاتی ان طاگ1394خادم علیزاد ، امیر )
هدای مدالی و مالیداتی     تماموعه مقاالت هرهمین همایش سیاساقهصاد مقاومهی  

، مثسره توس ه و تققیقات اقهصدادی  دانردود  اقهصداد دانردگا  تهدران و      ایران
 .سازمان امور مالیاتی ثرور

مدیریت اقهصدادی شدهر بدا تأثیدد بدر      (، 1392زنگنه شهرثی، س ید  حرینی، سید علی )
ه اصدلنام مالیات مقلی و مهغیرهای مثثر بدر آن )مطال ده مدوردی شدهر تهدران(        

  106-87ص  ( ص2، )اقهصاد و مدیریت شهری
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(، 10) 3، های راهبدردی و ثدالن   اصلنامه سیاستتذاری مالیاتی در ایران   سیاست
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سدازی نظدام    پیداد  نیازهدای   (  الزامدات و پدیش  1394موسوی، سید یقیدی و هموداران )  
الملل، ترو  مطال دات   ریزی و امور بین های مقلی م اونت  پشوهش، برنامه مالیات

 5-7و تققیقات مالیاتی،تزارش  سازمان امور مالیاتی ثرور، صص
(  ساخهار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری 1396عبداهلل میالنی و همواران )

-22ص  (، ص66) 17، اصلنامه پشوهرنامه اقهصدادی های ثرور   درآمد در اسهان
1  

های مقلی و راهوارهای مقابله با آن  های تأمین مالی دولت (  یالش1391قبادی، نررین )
ماله اقهصادی، ماهنامه بررسی مردائل  های مقلی در ایران   مطال ه موردی دولت

  53-82ص  (، ص12و  11، )های اقهصادی و سیاست
(  تدأثیر تدورم بدر توزیدع درآمدد و عملودرد       1393قمد زاد ، اریددون ) ثمیاانی، اثبر  م
(، 69) 22هدای اقهصدادی،    هدا و سیاسدت   اصدلنامه پدشوهش  های جبرانی   سیاست
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