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نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلیی،
عریب جینی کاهش مییابد؛ در نتییه نابرابری درآمد ،کمتیر مییشیود ،امیا بیا افیزایش
مالیات بر فروش محلی و تیورم ،عیریب جینیی افیزایش یافتیه ،نیابرابری درآمید بیشیتر
میگردد.

واژههای كلیدی :مالیات بر درآمید محلیی ،مالییات بیر فیروش محلیی ،توزییع درآمید،
متغیرهای کالن اقتصادی ،گشتاورهای تعمیمیافته
طبقهبندی C23, G21,D33, H71 :JEL

مقدمه
درآمدهای مالیاتی بهعنوان پایدارترین و اصلیترین منبع درآمددی اثردر ثردورهای
جهان تلقی میشوند ثه می توانند بر تخصیص منابع و توزیع درآمد تأثیر بگذارندد
در این میان ،اصالحات مالیاتی نیز جهت بهبود نظام مالیاتی بدا هددگ تردهرد تدر
ثردن پایه های مالیاتی و ثاهش ندر هدای مالیداتی( )1موضدو تققیدو و پدشوهش
بریاری از مهخصصین اقهصادی بود است ثه میتواند در ثندار ایاداد درآمددهای
باالتر مالیاتی ،ساخهار مالیاتی و بهتبع آن ساخهار اقهصاد را اصالح نماید
از جمله این اصالحات مالیاتی مدیتدوان بده اصدالحات ناشدی از م رادی پایده
مالیات بر ارزش اازود (در دهههای  50و  60میالدی) ،اصالحات ناشی از ترهرش
مالیات های انهخابی مهأثر از پیامددهای خدارجی من دی تدا حدد م رادی پایده مالیدات
مقیطزیرت(( )2در دهههای  70و  80میالدی) و اصالحات و ترهرش مالیداتهدای
مقلی 1اشار ثرد مطال ات نران میدهد ثه امروز در بریاری از ثردورهای جهدان
از مالیاتهای مقلی ،مالیات بر آالیند های زیرتمقیطی ،مالیات بر عایدی سدرمایه،
مالیات بر مامو درآمد و مالیات بر واحدهای مردوونی خدالی از سدونه بدهعندوان
پایههای مالیاتی موجه و پایدار نام برد میشود این در حالی است ثده مالیداتهدای
مقلی ،به علت ثارایی و مزیتهای آن بیردهر مدورد توجده ثردورهای جهدان قدرار
تراهه است؛ زیرا در صورتی ثه دولتهای مقلی بخواهند مردوولیتهدای سدازمانی
ترهرد و در حال اازایش خود را به اناام برسانند و اسهقالل ثاای به دسدت آورندد
یا تمایل به اازایش قدرت و اخهیارات خود داشهه باشند ،به منابع درآمدی قابدلاتودا،
1. Local taxes
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پایدار و باثبات نیاز دارند در واقع نیاز به درآمد برای اناام وظدای

دولدت مقلدی،

برقراری مالیاتهای مقلی را ضروری ساخهه است
بر اساس ادبیات مالیة عمومی ،برقراری مالیات های مقلی ،مرابه مالیاتهدای
ملی  ،مرائل توزیع درآمد را در بر دارند ثه یك هدگ اقهصدادی و سیاسدی بردیار
مهم برای دولت هرهند؛ زیرا مرالً ممودن اسدت تدالش دولدتهدای مقلدی بدرای
ثاهش اخهالاات درآمدی تب یض آمیز باشد و آنها نیز موظ اندد ثده در نیدل بده
عدالت اجهماعی و اراهم ثردن اسباب توزیع درآمد ،در جهت ثرب حداثرر رادا
اجهماعی تالش ثنند (پشویان)1385 ،؛ از اینرو ،با توجه به تب ات توزیع ناعادالنده
درآمد ،بررسی تأثیر پایه های مالیات با تأثید بر مهغیرهای ثالن اقهصدادی همودون
تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر توزیع درآمد بریار مهم است
بنابراین با توجه به اهمیت موضو  ،ابهدا به مبدانی نظدری مالیدات بدر درآمدد
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
خارجی در این زمینه م رای می شدود در ادامده روش تققیدو ،نقدو جمدعآوری
داد ها و جام ه آماری و برآورد و تازیهوتقلیدل مددل و در بخدش پایدانی نهدای
تققیو و پیرنهادهای این حوز ارائه میشود
 .1مبانی نظری
 .1-1تعریف ،نقش و اهمیت مالیاتهای محلی

رویورد سیرهم مالیات مقلی از حددود سده دهده قبدل موجدب اصدالح سداخهاری
نظام های مالیاتی در جهان شد است توجه و تمایل نظدامهدای مالیداتی بده سیردهم
مالیات مقلی به علت ثارایی و مزیتهای آن است مالیات مقلی ،مالیاتی اسدت ثده
مقامات مقلی نر یا پایه آن را مرخص میسازند و درآمدهاى حاصدل از آن را نیدز
برای مقاصد خاص خود نگه میدارند نقش مالیات مقلی را میتوان در تأمین اعهبار
خدماتی ثه مزایای جم ی آنها توسط ساثنان مقلی بهر برداری میشود و ش اگتدر
شدن نقو هزینه این نو مالیات ،اازایش پرداخت داوطلبانه مالیات و در انگیز ارار
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مالیاتی ثمهر خالصه نمود (موسوی و همواران )1394 ،البهه این نوهه را نیز بایدد در
نظر داشت ثه اسده اد از سیردهم مالیداتسدهانی مقلدی مندوه بده قبدول و وجدود
پیشنیازهایی هموون ادرالیرم مالی و مباحث مربوه به آمایش سدرزمین اسدت ثده
اجرایی شدن و اعمال آن را تضمین مینماید بهعبارتدیگر بدون توجه بده الزامدات
بیانشد  ،نمیتوان از این نو مالیات سهانی نهای مطلدوبی را انهظدار داشدت جهدت
ترخیص مالیات مقلی م یارهایی را نیز باید در نظر ترات؛ از جملده اینوده دولدت
مقلی باید پایه مالیاتی و نر آن را ت یین و آن را جمعآوری ثند و درآمد و عایدات
آن را اخهصاص دهد ()Bentick, 1979, Olowu, 1984
بهطورثلی تأثیر و اهمیت مالیاتهای مقلی را میتوان در موارد زیر جردهاو
ثرد:
ال  -تخصیص منابع و ا الیت های اقهصدادی در ثردور بدا توجده بده ندر
مالیات و وضع یا عدم وضع مالیات در مناطو مخهل
ب -ت یین و تبیین پایه و نر های مالیات مبهنی بر اصل ااید ؛ زیرا بهر مندی
پرداختثنندتان مالیات در سطح مقلی یا منطقهای ش اگتر از سطح ملی اسدت و
در نهیاه ،تمایل به پرداخت مالیات مقلی بیرهر و هزیندههدای مربدوه بده ادرار و
اجهناب از پرداخت مالیات ثمهر خواهد بود؛
ج -ابزاری جهدت سیاسدتهدای توسد های منطقدهای و برنامدههدای آمدایش
سرزمین؛
د -ابزاری در جهت اجرای سیاستهای مرتبط با مهداجرت و جابدهجدایی بدا
اازایش تمایل بده ا الیدتهدای اقهصدادی خداص در منطقده مردخص (پشویدان و
درویری)1389 ،
 .2-1پایههای مالیات محلی

پایههای مالیات ملی میتوانند انهخابی برای پایه مالیات مقلی باشند ثه ثردورهای
مخهل

با توجه به شرایط حاثم بر اقهصداد خدود ،نردبت بده اعمدال آن مبدادرت

می ورزند ( )Bentick1979,Olowu,1984در بدین اندوا پایده هدای مالیداتی مقلدی،
مالیات بر درآمد مقلی اهمیت ویش ای دارد و یوی از مزیتهای این پایده مالیداتی
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اموان اعمال نر های تصاعدی است از دیدتا ثارایی اقهصادی ،مرائل توزی ی و
ب ضی دیگر از سیاست تذاری های دولت ،نقش پایه مالیات بر درآمد مقلی بردیار
اساسی و ت یین ثنند است این مالیات حداقل آثدار در تخصدیص مندابع را دارد و
عمد ترین پایه مالیات جهت دسهیابی به توزیع مناسدب درآمدد شدناخهه مدیشدود
( )Kichen,2004پایه مالیات بر اروش مقلی ثه غالبداً «ثاالهدا و خددمات مقلدی»
هرهند ،از دیگر پایههای مالیات مقلی مقروب میشود مالیداتهدای بدر ادروش
مقلی ،منبع درآمدی با ثرری بود  ،این اموان را برای دولدتهدای مقلدی ادراهم
می ثنند ثه از رونو اقهصادی منه ع شوند این پایة مالیاتی همونین ان طاگپدذیری
بیرهری را در ثل ساخهار مالیاتهای مقلی ایااد مینمایند؛ بنابراین به دولتهدای
مقلی این اجاز را میدهد ثه مالیات مهناسب بدا شدرایط مقدل را انهخداب ثنندد؛
بهعنوانمرال ،ممون است مالیات بر اروش در شدرایطی انهخداب شدود ثده مندااع
خدمات توسط بازدید ثنندتان و رهگذاران مورد بهر برداری قدرار تیدرد البهده در
ثنار این پایههای مالیات مقلی میتوان از پایههدای مالیدات مقلدی دیگدری مانندد
مالیات بر دارایی مقلی ،مالیات بر ا الیت تااری مقلی و مالیدات بدر ثمدكهدای
اجهماعی بهعنوان یك منبع درآمد دولدت مقلدی ،هموندین مالیداتهدای انهخدابی
مصرگ (مالیات زیرتمقیطی) نیز یاد نمود ثده در ایدن مقالده بده آنهدا پرداخهده
نمیشود
 .3-1تجارب كشورهای منتخب  OECDدر به كارگیری پایهه مالیهات بهر در مهد
محلی و مالیات بر فروش محلی

پایه مالیات بر درآمد (اشخاص) مقلی ،حداقل آثدار در تخصدیص مندابع را دارد و
عمد ترین پایه مالیات جهت دسهیابی به توزیع مناسب درآمد شناخهه مدیشدود بدا
توجه به «نمدودار  )3(»1مرداهدات در ثردورهای منهخدب  OECDشدامل اتدریش،
دانمارک ،انالند ،لوتزامبورک  ،هلند ،نروژ ،لهرهان ،پرتغال ،اسپانیا ،سدوئد ،ترثیده،
انگلیس ،نران میدهد ثه در ثرورهای «اتریش ،دانمدارک ،انالندد ،لوتزامبدورک،
نروژ ،لهرهان ،سوئد» ترایش به اسده اد از مالیدات بدر درآمدد (اشدخاص) مقلدی
بیرهر بود و این ثرورها سهمی باالتر از  85درصد درآمدهای مالیات مقلی را به
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خود اخهصاص داد اند این پایه مالیاتی از سال  2004تا  2014در ثرور دانمدارک
بیرهرین میزان را داشهه ،ثرورهای سدوئد ،ندروژ ،لوثزامبدورف ،انالندد ،اتدریش،
لهرهان ،پرتغال ،ترثیه و اسپانیا به ترتیب در رد های ب دی قرار دارندد ثردورهای
اروپای شمالی (سوئد ،دانمارک ،انالند و نروژ) تنها این نو مالیدات مقلدی را بده
اجرا می تذارند در هلند و انگلرهان حوومتهای مقلی دسهرسدی بده درآمددهای
مالیات بر درآمد (اشخاص) را ندارند
نمودار  .1مالیات بر درآمد محلی در  12کشور منتخب طی سالهای  2004تا ( 2014میلیون دالر)
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منبع :یااهههای مققو

پایه مالیات بر اروش مقلی غالباً با عنوان ثاالها و خدمات مقلی است بدا توجده
به «نمودار  )4(»2ثه این پایه مالیاتی را بین سالهای  2004تدا  2014در ثردورهای
منهخب نران میدهد ،دو ثرور «هلند و ترثیه» بیرهرین میزان این پایده مالیداتی را
به خود اخهصاص داد و سپس به ترتیب ثرورهای اتریش ،پرتغال و اسدپانیا قدرار
تراههاند ثرورهای «دانمارک ،لوثزامبورف ،نروژ و لهرهان» هم مقدار نداییزی از
این پایه مالیات مقلی را به خدود اخهصداص داد اندد (سدهمی ثمهدر از د درصدد
درآمدهای مقلی) ،ولی سه ثرور «انالند ،سوئد و انگلرهان» پایة مالیات بر اروش
مقلی ندارند
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نمودار  .2مالیات بر فروش محلی در  12کشور منتخب طی سالهای  2004تا ( 2014میلیون دالر)
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منبع :یااهههای مققو

 .4-1مالیات محلی در ایران

نظام مالیاتی ایران در یند دهه اخیر دیار تقوالت اساسی شد ثه یودی از آنهدا،
تغییر در پایه های مالیاتی بدود اسدت از جملده رویوردهدای اصدالحی در قدانون
مالیات های ایران ،م رای پایه مالیداتی جدیدد و ثاسدهن از بدار مالیداتی بدا اهدداگ
توزی ی ،تخصیصی و سیاستتذاری اقهصادی بدود اسدت (توتدونوی و حقیقدت،
 )1393یوی از بخشهای مهم در م رادی پایده مالیداتی جدیدد در اقهصداد ایدران،
م رای مالیات مقلی است ثه با توجه به ویشتیها و شرایط خداص آن در اقهصداد
ایران میتواند توزیع درآمد را مهأثر سازد باید توجه ثرد ثه آنوه در نظدام مالیداتی
ایران بهعنوان مالیاتهای اسهانی آورد میشود ،نربت بهعندوان مردابه در ادبیدات
اقهصاد مالیاتها ت اوتی ااحش دارد (پشویان )1385 ،در واقدع بده نظدر مدیرسدد
مالیات های اسهانی در ایدران عمددتاً از روش اجرایدی جمدعآوری مالیداتهدا اثدر
میپذیرد تا اینوه از نظریههای ثارایی مالیداتی نردوت تراهده باشدد بررسدی ثلدی
یاریوب قوانین موجود در ایران از جهتتیری ثلدی دولدت مبندی بدر انهقدال یدا
ت ویض نربی قدرت از دولت مرثزی به سطوح پایینتر نردان دارد ثده ایدن امدر
بدون توجه به الزامات و پدیشنیازهدای مالیداتسدهانی مقلدی ی ندی ادرالیردم و
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اسهقالل مالی و مباحث مربوه به آمایش سرزمین اناام مدیتیدرد؛ هریندد ثده بدا
عنوان مالیات و درآمد اسهانی مدتی است ثه اطالعات و آمدار و ارقدام مالیداتی در
سراصل مالیات اسدهان هدا منظدور شدد و جمدع زد مدیشدود توجده و اهمیدت
مالیاتهای اسهانی را میتوان با آغاز برنامه سوم تدومم نمدود ثده در جهدت انهقدال
ب ضی از اخهیارات به اسهانها صورت تراهه اسدت توسد ه منطقدهای بدهصدورت
غیرمهمرثز با واتذاری اخهیارات بیرهر در ایران سابقهای بالغبر  40سال دارد؛ اما تا
پیش از تصدویب برنامده سدوم توسد ه ثردور ( )1379-1383سدازوثار نهدادی و
قانونمندی وجود نداشت با آغاز برنامه سوم توس ه ارصت مناسبی برای پیریزی
یك نظام غیرمهمرثز ایااد شد حس مرارثت و مردوولیتپدذیری منطقده در امدر
توس ه ،تأثید بر اصدالحات سداخهاری و نهادسدازی و ت دادل و تدوازن منطقدهای

موجب ترت ثه برای واتذاری اخهیارات مالی بیرهر به اسدهانهدا «نظدام درآمدد–
هزینه اسهان» را ایااد و در یاریوب آن جایگا قدانونی و نهدادی برنامدهریدزی و
توس ه منطقهای ت ری

شود بهتبع اجرای نظام درآمد -هزینه اسهان از سال 1380

به ب د درآمدهای اسهانی و اعهبارات عمرانی اسهانها نیز اازایش یرمگیری یاات
پس از ایااد نظام درآمد -هزینه اسهان طی برنامه سوم توسد ه ،بدا آغداز برنامده
یهارم ارصهی برای ایااد اسناد توس ه اسهانی و نظام تنظدیم بودجده اسدهانی ادراهم
شد ثه عالو بر مدیریت توس ه اسهانی و منابع مالی منطقهای ،زمینه برای حضدور و
مرارثت منطقه با تویه بر قابلیتها و اسه دادهای درونی منطقده در امدور توسد ه و
برنامهریزی تقویت شود در برنامه پنام توس ه نیز ساماندهی نظدام درآمدد -هزینده
اسهانی به منظور تمرثززدایی و اازایش اخهیارات در جهت توس ه و عمران اسهانهدا،
در قالب بودجه ساالنه اسدهانی شدامل مندابع اسدهانی اعدم از درآمدد اسدهانی ،درآمدد
اخهصاصی ،واتذاری داراییهای مالی و سرمایهای و سهم از مندابع ملدی و هموندین
مصارگ اسهانی اعم از اعهبارات هزینهای و تملك داراییهای سرمایهای و مالی دیدد
شد ثه توزیع «دسهگا  -برنامه» اعهبارات هزینهای و توزیع سرجمع اعهبارات تملدك
داراییهای سرمایهای شهرسهانها بدر عهدد شدورای برنامدهریدزی و توسد ه اسدهان
تذاشهه شد است بررسی مواد قدانونی منددرج در برنامدههدای توسد های نردان از
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ت ویض اخهیار و تمرثززدایی در قالب ساماندهی نظام درآمد -هزینده اسدهانی بدود
است و با توجه به عدم همگنی اسهانهای ثرور از لقاظ منابع درآمدی و نیز هزینه،
مباحث مربوه به درآمد -هزینه اسهانها ثه در بودجه سنواتی ثرور قید میشود ،بده
م نای انطباق ثامل درآمدها و هزینههای هر اسهان نخواهد بدود و برقدراری ت دادل و
اخهصاص بودجه جهت همپوشانی هزینهها در اسهانها به عهد دولت مرثزی ثرور
است در این راسها اسهانهدای ثردور بددون اعمدال نظدر در ت یدین مندابع مخهلد
درآمدی تنها ماری قوانین و دسهورات دولت مرثزی بود اند
بقث مالیاتهای بهینه مقلی در اقهصاد ایران در یاریوب یك نظام مالیداتی،
نیازمند ماموعه ای از اصالحات اولیه در نظام مالیاتی ملی است ثه اضدای الزم را
برای طراحی سیرهم مالیات های اسهانی اراهم آورد در حال حاضر به علدت نبدود
سیرهم پایه مالیات بدر مامدو درآمدد در نظدام مالیداتی ایدران ،طراحدی سیردهم
مالیاتهای مقلی را با مقدودیتهایی مواجه ساخهه است یودی از نودات اصدلی
مورد توجه در طراحی یاریوب اولیه مالیاتهای مقلی ،آمدایش سدرزمین اسدت
(قبادی )1391 ،این مروله بهویش در ساخهار مالیاتهای مقلدی در اقهصداد ایدران
اهمیت اراوانی داشهه و میتوان بدا اسده اد از اندوا مالیداتهدای مقلدی اهدداگ
آمایش سرزمین را در دسهرس قرار داد؛ در صورتی ثه نبود برنامه آمایش سرزمین،
به طورثلی اناام این مهم را دیار مرول ساخهه است انوا منابع مالیداتی موجدود
اعم از مرهقیم و غیرمرهقیم ثه بهصورت ملدی در ثردور در حدال اجدرا هردهند،
میتواند برهه به شرایط و مقهضیات و بر اساس برنامههای آمایش سرزمین بهعنوان
منب ی از مالیاتهای مرهقیم و غیرمرهقیم مقلی و بدا ندر هدای مه داوت در نظدر
تراهه شود پایه های اصلی مالیات مقلی برای اقهصاد ایدران را مالیدات بدر درآمدد
حقوق و دسهمزد ،مالیات بر شرثت ها ،مالیات بر ثراورزی ،مالیات بر ا الیتهای
م دنی ،مالیات بر تردشگری و مالیات بر مرون و زمین میتوان در نظدر ترادت
در حال حاضر به علت نبود پایه مالیات بر مامو درآمد در نظدام مالیدات ایدران،
بهطور اخص طراحی سیرهم مالیاتهای مقلی با مقدودیتهایی مواجده اسدت و
نبود برنامه آمایش سرزمین ،به طورثلی اناام این مهم را دیار اشوال بریار اساسی
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میثند بهر تیری از سهپایه اصلی مالیات ،اعم از «مالیات بر درآمدد»« ،مالیدات بدر
هزینه»« ،مالیات بر ثروت»  ،در طراحدی سیردهم مالیدات مقلدی یدا اسدهانی ،دیدار
نقصان است (پشویان و درویری)1389 ،
 .5-1توزیع در مد و ضرورت توجه به توزیع عادالنه ن (با تأكید بهر متییرههای
كالن اقتصادی)

موضو «توزیع درآمد» از پدید های مهم اقهصادی و اجهمداعی هدر ثردور اسدت
توصی

درجه نابرابری موجود بین ااراد و ترریح یگونگی سهم ااراد مخهل

در

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

جم یدت در درآمدد ملدی اسدت

(ج ری صمیمی )1386 ،نامه ادل بدودن توزیدع درآمدد در جام ده از مردوالتی
است ثه اتریه ممون است در ثوتا مدت نمودی عینی در مرائل روزمدر ثردور
نداشهه باشد ،ولی تداوم آن در بلندمدت عالو بر ایاداد اقدر تردهرد تدنشهدای
سیاسی ایااد خواهد ثرد و به بدروز بقدرانهدا و بده خطدر ااهدادن جددی امنیدت
سرمایهها و ثروتهای مهراثم منار میشود از لقاظ اقهصادی نیز تخصیص مندابع
ثرور را به سمت تولید ثاالهای غیرضروری مورد اسه اد ااراد مراه جام ه سدوق
داد  ،جریان ناسالمی را در اقهصاد ثرور ایااد میثندد بده همدین دلیدل در ثلیده
نظامهای اقهصادی حهی نظام هایی ثه مالویت خصوصی را موتور مقرثده و عامدل
شوواایی اقهصاد می دانند ،توزیع مهناسب درآمد از اهداگ مهم سیاسی و اقهصدادی
مقروب می شود بهعبارت دیگر ،یگونگی توزیع درآمد میان طبقات و ترو هدای
اجهماعی یوی از مرائل اساسی اقهصادی– اجهماعی است؛ از اینرو ،الزم است بده
نقو توزیع درآمد جام ه توجه زیادی شود
برای مقابله با مرول توزیع ناعادالنه درآمد ،می بایرت عوامل مدثثر بدر آن را
شناخت و با توجه به تأثیر آن ها بر توزیع درآمدد ،در راسدهای بهبدود ندابرابری در
سطوح مخهل

جام ه سیاستهای مناسدبی را اتخداک ثدرد در زمینده تأثیرتدذاری

مهغیرهای ثالن اقهصادی بر توزیع درآمد میتوان به مهغیرهدایی مانندد ندر تدورم،
رشد تولید ناخالص داخلی و

اشار نمود اغلدب اقهصداددانان بده وجدود رابطده
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م ووس بین نر تورم و توزیع درآمد م هقدند؛ بهتونهای ثه اادزایش ندر تدورم
موجب ثاهش قدرت خرید ،درآمدها و مهضرر شددن تمدام اادرادی مدیشدود ثده
نمیتوانند مهناسب با نر تورم ،درآمدهای خود را تغییر دهندد در واقدع ایدن امدر
نوعی انهقال دارایی از ااراد با دسهمزد ثابت به اارادی اسدت ثده سدرمایه ایزیودی
دارند؛ درنهیاه تورم به اادزایش شدواگ درآمددی و بددتر شددن توزیدع درآمدد و
اازایش اقر منار میشود (ثمیاانی و مقمدزاد )1393 ،
رشد اقهصادی نیز از مهمترین اهداگ ثرورها به شمار میرود ثه بهوسیله آن
میتوان یگونگی عملورد دولتها را بررسی ثرد ارتباه رشد اقهصدادی و توزیدع
درآمد از مرائل بقثبرانگیز اقهصادی است و مطال ات تاربی مه دددی در حدوز
توزیع درآمد و رشد اناام شد اسدت و در ثندار اخدهالگ نظراتدی ثده در حدوز
نظری بین اقهصاددانان وجود دارد ،نهای تاربی مه داوتی نیدز در حمایدت از ایدن
دیدتا های مه اوت حاصل شد است برخی از مقققدین نظیدر «آقیدون»،(1999) 1
«مارک دی پارتری » (2005) 2و «سامر» )2008( 3به رابطه مرهقیم و مربهی بین رشدد
5

اقهصادی و نابرابری درآمد دست یااههاند و برخی دیگر همانند «پریرا» 4و «سدیلوا»
به رابطه م ووس بین رشد اقهصادی و نابرابری درآمد رسید اند

تمرثز اغلب مطال ات میان رشد اقهصادی و توزیع درآمدد در نقدش ندابرابری
بر رشد اقهصادی بود و بر رابطه عوس میان آنها ثمهر اشار شدد اسدت برخدی
اقهصاددانان «نابرابری درآمدها» را شره الزم برای رشد میشمردند و ب ضی دیگدر
نابرابری را همزاد و همرا رشد می دانند ،لیون هر دو در این امر مه دواندد ثده در
مراحل اولیه رشد نباید سیاست های توزیدع ماددد درآمدد و ثدروت اتخداک شدود؛
یراثه این سیاستها به نر رشد پایینتر میاناامد و حاصل آن در سدطح ثدالن
ییزی جز توزیع اقر نیرت و برای همین باید ابهدا رشدد اقهصدادی را دنبدال و در
1. Aghion
2. Mark, D. Partridge
3. Sommer, Mathias
4. Pereira
5. Silva

بررسی تأثیر مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر فروش محلی بر ضریب جینی 161 ...

مراحل ب دی توس ه ،حاصل رشد و غنا را بین اقرا توزیع ثرد عمد ایدن نظدرات
تقت تأثیر ارضیه م روگ «سیمون ثوزنهس» 1است ثه در یوی از مقالههای خدود
با عنوان «رشد اقهصادی و نابرابری درآمدی» ( )1955با بررسی مریر تاریخی رشد
تااری برخی ثرورهای توس هیااهده و درحدالتوسد ه مطدرح نمود(حردین زاد ،
 )1396با در نظر داشهن رابطه ثوزنهس ثه بر طبو آن اادزایش رشدد اقهصدادی در
مراحل اولیه موجب اازایش نابرابری درآمد و در طدی مراحدل ب ددی بده ثداهش
نابرابری در توزیع درآمد منار میشود ،میتوان ت ت در شرایطی ثه ارایندد تدذار
رشد اقهصادی در بخشهای مخهل  ،با انباشدت داندش و انداوری موجدب ایاداد
اشهغال برای قررهای ثمدرآمد و دسهرسدی تمدام اادراد بده ارصدتهدای مناسدب
اقهصادی شود ،رشد اقهصادی میتواند از همان ابهدا نابرابری در جام ده را ثداهش
دهد (حرین زاد )1396 ،
 .6-1مالیات بر در مد محلی و مالیات بر فروش محلی و توزیع در مد

سیاست تذاران در جهان با توسل به سیاست های جدید در راسهای ثاهش نابرابری
درآمد در جام ه تالش میثنند از میان ابزارهای موجود ،ثارآمدترین و مهدمتدرین
ابزار توزیع درآمد در جام ه ،مالیاتها هرهند تمامی مالیاتها تأثیر درآمدی دارندد
و بر توزیع درآمد اثرتذارند (میالنی و همواران )1395 ،بدر اسداس ادبیدات مالیده
عمومی ،پایههای مالیات مقلی میتواند بر نقو توزیع درآمد مثثر باشد
برقراری مالیاتهای مقلدی ،مردابه مالیداتهدای ملدی از دو اصدل «اایدد و
توانایی پرداخت مالیات» 2تب یت می ثنند؛ این دو اصل مرائل توزیدع درآمدد را در
بر دارند ثه یك هدگ اقهصادی و سیاسی بریار مهم برای دولت است
اصل ااید ادعا می ثند ثه منبع درآمد دولت برای ارائه ثاالها و خدمات ،باید
مرتبط با ااید ای باشد ثه شهروندان از دولت به دست می آورند از دیدتا ثرانی
ثه اصل ااید را مدنظر دارند ،بههرین روش تأمین مدالی دولدت ،از طریدو قیمهدی
است ثه بابت خدمات خود دریاات میثند ینین روشی اجاز میدهد ثه هزینده
1. Simon Smith Kuznets

2. Benefit Principle &Ability-To-Pay Taxation
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خدمات دولت ،توسط اسه اد ثنندتان آن تأمین شود؛ زیرا همانطورثه مردم بهدای
ثاالها و خدمات بخش خصوصی را میپردازند ،منصد انه اسدت در ازای دریاادت
ثاالها و خدمات دولهی هم مبلغی را پرداخت ثنند
در مقابل« ،اصل توانایی پرداخت» بر این اید اسهوار است ثه مالیاتدهندتان
باید با توجه به «توانایی پرداخت» خود در تأمین هزینههای دولدت شدرثت ثنندد
مالیات مبهنی بر اصل توانایی پرداخت ،باید به صدورتی اعمدال شدود ثده اادراد بدا
توانایی پرداخت یوران در مقادیر برابر مالیات بپردازند و اتر مالیداتدهنددتان یدا
اشخاص ،توانایی پرداخت مراوی ندارند ،مالیاتهای غیر برابری پرداخت ثنند
اسه اد ترهرد از پایهها و ندر هدای مبهندی بدر اصدل تواندایی پرداخدت در
مالیات های مقلی مروله خاصی را مطرح میثند ثده ثمهدر در سدطح ملدی ظداهر
می شود ثرانی ثه بر اساس توانایی پرداخدت یدا درآمدد و ثدروت خدود مالیدات
میپردازند ،تمایل به جابهجایی و مهاجرت به اسهانها و مقلههای دیگدر را دارندد
ثه یا سهم مالیات بر اساس اصل توانایی پرداخدت ثمهدر اسدت یدا بهدر منددی از
مالیاتهای پرداخهی آنها (اصل ااید ) بیرهر است
از طرای هرثاا ثه تمرثز بیرهر در ت یین پایههدای مالیداتی بدر اصدل اایدد
باشد ،مقوله عدالت اجهماعی وزن ثمهری دارد اتر سداخهار یدك سیردهم مالیدات
مقلی صرااً بر اساس اصل ااید قرار تراهه باشد ،بایدد خانوارهدای ثدمدرآمدد و
اقیر از مقله ها و شهرهای شامل ساثنین ثروتمند خارج شوند؛ یون نمیتوانند در
تأمین هزینه باالی ثاالها و خدمات عمومی اراوان در این مناطو شرثت ثنندد بده
عبارت دیگر آنها قادر به پرداخت مالیاتهای مقلی برای مقلههای ثروتمندنرین
نخواهند بود در نهیاه خانوارهای اقیر در یك شدهر یدا اسدهان تمرثدز نمدود  ،از
ثاالها و خدمات عمومی دولت بی بهر خواهند ماند بر این اساس بررسی ادبیدات
اقهصادی ثاربردی مالیاتهای مقله ای ،یندین نردان مدیدهدد ثده در یدك نظدام
مالیاتی ،سیرهم و پایه های مالیدات هدای مقلدی از هدر دو اصدل اایدد و تواندایی
پرداخت تأثیر میتیرند ()Kichen,2004, p 26
بنابراین برخی ادعا میثنند توزیع درآمد غیرمهمرثدز مقودوم بده شوردت بدود ،
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ممون است تالش دولتهای مقلی برای ثاهش اخهالاات درآمدی تب یضآمیز باشدد
بهعنوان مرال ،اتر یدك حوومدت مقلدی سیاسدت توزیدع درآمدد را بدهوسدیله اعمدال
مالیاتهای باالتر بر ثروتمندان و اعطای مزایای بیرهر به اقرا اعمال ثند ،باعث میشدود
ثروتمندان آن منطقه را ترک و به مناطقی مهاجرت ثنند ثه مالیات ثمهدری دارندد و در
مقابل اقرا از سایر نواحی به آناا عزیمت نمایند و این امر در مامو وضد یت توزیدع
را بدتر میثند از سوی دیگر ،برخی سیاستها و اقداماتی ثه در سدطح مقلدی انادام
مددیشددود ماننددد مراقبددتهددای بهداشددهی ،تقصددیالت ابهدددایی ،تددأمین آب ،مرددون و
حملونقل عمومی ثارثردهای توزی ی دارندد در ثردورهای اقیرتدر یندین خددماتی
اغلب تنها ابزار ثمكهای انهقالی به خانوارهای اقیر هرهند (قبادی)1391 ،
در این راسها ،مالیات بر درآمد مقلی (مالیات مردهقیم) و مالیدات بدر ادروش
مقلی (مالیات غیرمرهقیم) نیز مرابه مالیات ملی میتوانند توزیدع درآمدد را مهدأثر
سازند با توجه به مطالب بیانشد  ،انهظار میرود ثه اعمال مالیات بر درآمد مقلدی
به عنوان مالیات مرهقیم بهواند در جهت هدگ توزیع مادد درآمدد بده ثدار تراهده
شود ،یون با اصل توانایی پرداخت مطابقت دارد
با وجود حضور مزایای ثلی پایه مالیات بر درآمدد اشدخاص در هدر دو نظدام
مالیات ملی و مقلی ،ت اوتهایی در برقراری مالیات بر درآمد اشدخاص در سدطح
ملی و مقلی وجود دارد نر های باالی مالیات بر درآمد اشخاص میتواند موجب
جابهجایی یا مهاجرت ااراد ثروتمندتر به مقلههای با نر مالیات ثمهر مدیشدود و
این ضرورت دقت در برقراری مالیات بدر درآمدد اشدخاص در سدطح مقلدههدا را
آشوار میسازد درصورتیثه برقراری مالیات بر درآمد اشخاص در سطح ملدی بده
علت مقدودیت جابه جایی بین ثرورها ،آثار بردیار مقددودتری بدرای مهداجرت
دارد ()Baily,1999
در اعمال مالیات بر اروش مقلی بهعنوان مالیات غیرمرهقیم (ثاال و خدمات)
می توان انهظار مواجهه با پدید انهقال بار مالیاتی را داشت؛ بهویش در شدرایطی ثده
مالیات اوق بر ثاالها و خدمات ضدروری وضدع تدردد ثده عمددتاً دارای ثردش
قیمهی تقاضای پایینی هرهند در این شرایط پرداختثنندتان عمدد مالیدات قردر
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ثمدرآمدند؛ یراثه سهم ثاالهدای ضدروری در بودجده خانوارهدای ثدمدرآمدد در
مقایره با خانوارهای با درآمد باال بیرهر است بر این اساس بار این مالیدات بیردهر
بر دوش ااراد ثمدرآمد است و انهظار میرود ثه شرایط توزی ی نابرابرتر شود
 .2پیشینه تحقیق
ساخهار مالیاتی هر ثروری بر پایه مالحظات سیاستتذاران نربت به اهداگ ثلدی
دولت از یكسو و واق یت زنددتی اقهصدادی و اجهمداعی ثردور از سدوی دیگدر
اسهوار است تاارب سایر ثرورها در این میان میتواند مورد توجه قدرار تیدرد و
مبنای تصمیمتیری سیاستها و مدیریتهای مالیداتی یدك ثردور واقدع شدود بدا
توجه به اینوه هم مبقث توزیع درآمد (بهعنوان یوی از اهداگ دولدت در راسدهای
عادالنه ثردن درآمدها) و هم بقث مالیات مقلدی (یودی از مهدمتدرین پایدههدای
مالیدداتی) از موضددوعات مددورد توجدده اقهصدداددانان اسددت ،در ادامدده بدده مطال ددات
اناامتراهه داخلی و خارجی دربار مالیات مقلی و توزیع درآمد پرداخهه میشود
 .1-2مطالعات داخلی

«پشویان ،جمرید» ( )1385در تققیقی با عنوان «بررسی توجیهپذیری مالیداتهدای
اسهانی در ایران و ارائه پیرنهادهایی جهت اصالح سیرهم مالیداتی» بده ایدن نهیاده
دست یااهه ثه سیرهم مالیات مقلی به علت ثدارایی و مزیدتهدای آن ،مدثثرترین
اب دزار در جهددت اجددرای مهدداجرت و جابددهجددایی جم یددت ،ااددزایش تمایددل در
ا الیتهای اقهصادی خاص در منطقه مرخص ،ثاهش هزینههای مقیطزیردهی در
یك اسهان و انهقال صنایع بدین اسدهانهدای مخهلد

اسدت او مردوالت طراحدی

مالیات مقلی در ایران را «ساخهار موجود نظام مالیاتی ،نبود برنامه آمایش سرزمین،
نبود اطالعات و آمار مرتبط برای طراحی سیرهم مالیدات مقلدی و عددم شد اایت
سیاسهی و اسهراتشیهای اصلی دولت» دانرهه است
«زنگنه شهرثی و حرینی» ( )1392در مقالهای با عندوان «مددیریت اقهصدادی
شهر با تأثید بر مالیات مقلی و مهغیرهای مثثر بر آن (مطال ه موردی شهر تهران)»
اظهددار ثددرد اسددت ثدده تقریبداً همدده مدددیران ،سیاسددتتددذاران ،برنامدده ریددزان و
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پشوهرگران حوز اقهصاد شدهری بده نهیاده رسدید اندد ،در میدان مندابع مخهلد
درآمدددی شددهرداریهددا (اعددم از بهددای خدددمات و ثاالهددا ،مالیددات مقلددی ،وام و
اسهقراض ،ثمك های دولهی ،سرمایه تذاری) ،درآمدهایی بههرین و پایدارترین منبع
مالی است ثه از بخش مالیات مقلی به دست می آید برای اازایش سهم این منبدع
درآمدی ،ابهدا باید مهغیرهای اصلی ثه بر آن تأثیر دارند ،بررسی و شناسدایی شدود
مهمترین مهغیرهایی ثه در این پشوهش بر آنها تأثید شدد اسدت ،عبدارتاندد از:
سیرهم حودومهی و سیردهم مددیریت شدهری؛ نقدش شدهروندان و آتدا سدازی و
ارهنگسازی در زمینه پرداخت مالیات؛ ساختوسازهای شهری؛ مهغیرهدای ثدالن
اقهصادی مانند نر تورم ،نر ارز؛ وض یت بازار مرون؛ سیاستهای پولی و مالی
ثرور ثه بر نر و پایه مالیات عوارض شهرداری میتواند تأثیرتذار باشد و عامدل
رابطه دولت و شهرداری به ویش در زمینه مالیاتهای مرهرک و روابط مالی دیگری
ثه بین آنها وجود دارد این مثل هها در مالیات مقلی و بالطبع ثردب درآمددهای
پایدار برای شهرداریها نقش مهمی ای دا مدیثندد؛ بندابراین بدا بررسدی بنیدادی و
ثاربردی در زمینه مهغیرهای مثثر بر مالیاتهای مقلی میتوان برنامهریزی مناسدبی
در زمینه اازایش سهم مالیاتهای مقلی ،در منابع درآمدی شهرداریها ،اناام داد
«سپهردوست و زمانی شبخانه» ( )1394در مقالهای با عندوان «بهبدود پدارتویی
توزیع درآمد و سیاستتذاری مالیاتی در ایران» تالش ثرد اندد از یدكطدرگ اثدر
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
در این مطال ه همونین ارضیه ثوزنهس مبنی بر مرداهد منقندی رشدد  Uوارونده
برای رابطه بین رشد اقهصادی و توزیع درآمد در دو مدل جداتانه ارزیابی و نهدای
نرددان داد شددد اسددت ثدده در هددر دو مدددل تخمددین ایددن مطال دده بددا اسدده اد از
تازیه وتقلیل رترسیون حداقل مرب ات م مولی ( )OLSو طی سالهدای  1351تدا
 ،1391مهغیرهای تورم ،بیواری و تولید ناخدالص داخلدی باعدث اادزایش ضدریب
جینی و نابرابرتر شدن وض یت توزیع درآمد میشود در این تققیو برای بررسدی
دقیوتر اثر مالیات بر توزیع درآمد نیز تأثیر انوا مالیات به ت ویك مالیات بر درآمد
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و مالیات بر مصرگ انداز تیری و مرخص شد است ثه مهغیر مالیات بدر درآمدد،
مالیات بر درآمد با یك وق ه ،مالیات بر مصرگ و مالیات بر مصرگ بدا یدك وق ده
اثر م ناداری بر ضریب جینی داشهه و طی سدالهدای مدورد مطال ده باعدث بهبدود
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
جینی در هر دو مدل ،ارضیه منقنی رشد  Uوارونه ثوزنهس برای رابطه بین رشدد
اقهصادی و توزیع درآمد پذیراهه میشود بهطورثلی ،بر اساس نهای حاصل از این
پشوهش انهظار میرود ثه با تویده بدر مطال دات تردهرد در زمینده ت ویدك اندوا
مالیات و تأثیر مه اوت آنها بر بهبود وض یت توزیع درآمد جام ه ایدن امودان بده
وجود آید ثه با اصالح نظام مالیاتی و وس ت بخریدن به پایههای مالیاتی بهوان بدا
هدگ بهبود توزیع درآمد ثرور ،شاهد ارتقای سدطح ثارآمددی در ایدن بخدش از
سیاست مالی بود و با تأثید بیرهر بر روی مالیات بر مامو درآمد بدهعندوان پایده
اصلی نظام مالیاتی در ثنار پایه مالیاتی مصرگ ،اجرای سیاستهای توزیدع درآمدد،
ثاهش اقر و مبارز با قایاق و اراد را اموانپذیر ساخت
«خادم ،علیزاد » ( )1394در مقالهای با عنوان «نظام مالیاتی ان طاگپدذیر یودی از
الزامات عقلی و شرعی در اقهصاد مقاومهی» آورد است :یااهدههدای پدشوهش نردان
میدهد ثه ان طاگپذیری کاتی و درونی مالیاتی و ان طاگپذیری تردری ی و بیروندی
با رویوردی اسالمی از طریدو ت رید

پایدههدای جدیدد مالیداتی مانندد مالیدات بدر

ثروتهای غیرمولد ،ان طاگپذیری موانی مانند تغییر در مالیاتهای ملی به اسدهانی و
مقلی ،تغییر در نر های موجود در شرایط عادی اقهصادی مدیتواندد در یداریوب
اقهصاد مقاومهی ضمن تأمین منابع مالی دولت برای اناام حومرانی خدوب و اعمدال
سیاستهای مالی ،آسهانه تقمل و تابآوری دولت و مردم را اازایش دهد
«نظری و مظاهری» ( ،)1390بهر تیری از داد های سدری زمدانی بدرای دور
« »1353-1387رابطه تورم با توزیع درآمدد را بررسدی ثدرد اندد بدا توجده نهدای
بهدستآمد ارضیه  uشول بودن رابطده تدورم و توزیدع درآمدد تأییدد نمدیشدود
همونین بر پایه این مطال ه رشد تولید ناخالص داخلی ،نابرابری در توزیدع درآمدد
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را ثاهش و تورم ،بیواری و یارانههای دولهی نابرابری را اازایش میدهند
«باسخا و شقاقی شهری» ( )1387نیز در مقالهای با عنوان «رابطه رشد اقهصدادی
با اقر و نابرابری» به این نهیاه رسید اند ثه اازایش رشد تولیدد ناخدالص داخلدی در
ثرورهای درحالتوس ه باعث ثاهش اقر و نابرابری درآمدی شد است
 .2-2مطالعات خارجی

«لوکوود و شان» )2015( 1در مقالهای با عنوان «اثر سیاستهای مالیاتی مبهندی بدر
مقل در توزیع درآمد خانوار :شواهدی از برنامه توانمندسدازی منطقده اددرال» بده
مطال ه تغییراتی در توزیع درآمدد ثدل خدانوار بدا برنامده توانمندسدازی منطقدهای
پرداخههاند تمرثز این مقاله اضااه ثردن به بقث در مورد اهمیدت تازیدهوتقلیدل
اثرات توزی ی همرا با تغییراتی برای بررسی این مروله است ثه «آیا مردوقهدای
مالیاتی مبهنی بر مقل ،اثرات یونواخهی در ثل توزیع درآمد دارد؟» بر اساس نهدای
این مقاله سیاستهای مالیاتی مبهنی بر مقل اثر مه اوتی در ثل بخشهای مخهلد
توزیع درآمد دارد همونین شواهدی یاات نرد است ثه نران دهد سداثنان اقیدر
از این برنامه بهر ای ثرب ثرد اند یااههها با مناطقی سازتار است ثه شامل بیرهر
ااراد پردرآمد شد است مقایره مناطو مرابه ثه برنامه « »EZرا بده ثدار بدرد اندد
نران داد ثه اازایش در ت داد خانوارهایی بدا ثمهدر از نصد

ندر اقدر ،همانندد

اازایش خانوارها با بیش از دو برابر نر اقر است
«ثوپر و همواران» )2015( 2موضو «نقش مالیاتها در ثاهش نابرابری درآمدد
در سراسر ایاالت مهقد آمریوا» را بررسی نمود اند این مقاله ،با توجده بده اادزایش
یرمگیر ندابرابری درآمدد ایداالت مهقدد از سدال  ،1980ابهددا بده تازیدهوتقلیدل
مالیاتهای ایالهی و سپس به بررسی مالیداتهدای اددرال پرداخهده و از دو رویودرد
تاربی اسه اد ثرد است در رویورد نخردت ،ندابرابری قبدل از مالیدات و پدس از
مالیات در سراسر  50ایالت و ناحیه ثلمبیدا بدهصدورت مقط دی بدرآورد شدد و در
رویورد دوم ،برآوردهای نابرابری در طول زمان بدرای دسهرسدی بده ارزیدابی اثدرات
1. Lockwood, R, Shawn M. R
2. Cooper et al
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سیاست های مالیاتی مقاسبه ترهه است نهای حاصل از روش نخرت نران میدهد
ثه اعمال مالیات نابرابری در تمام ایالتها درآمد را بهطدور قابدلمالحظدهای ثداهش
میدهد م اایت مالیات بر اروش غذا و لبداس نردبهاً ندابرابری درآمدد را ثداهش و
مالیات بر بنزین ،نابرابری درآمد را اازایش میدهد نهای حاصل از رویودرد تاربدی
دوم نران میدهد ثه تأثیر مالیاتها بر ثاهش نابرابری درآمد بین سدالهدای  1984و
 2011اازایش یااهه است ،دوسوم از این اادزایش بده دلیدل قدانون مالیدات اددرال و
یكسوم باقیماند با توجه به مالیاتهای ایالهی است
«ین» ،)2010( 1در مقالهای با عنوان «ثاهش نابرابری منطقهای یدین :آیدا بده
بهای ثاهش رشد است؟» نهیاه تیری ثرد ثه ثداهش در ندابرابری درآمددی ،ندر
رشد تولید ناخالص داخلی را در ثوتا مدت ثاهش داد  ،اما بدر ندر رشدد تولیدد
ناخالص داخلی در بلندمدت اثری نداشهه است همونین اادزایش رشدد اقهصدادی
در ثوتا مدت و بلندمدت ،نابرابری درآمدی را ثاهش خواهد داد
«داویس و همواران» )2007( 2در مقالده «مالیداتبنددی مقلدی و رابطده بدین
درآمد و ارزش دارایی» به بررسی موضو مالیدات مقلدی و رابطده بدین درآمدد و
ارزشهای اموال پرداخهند نهای این مقاله نران داد ثه اتریه یدك رابطده قدوی و
مربت بین ارزشهای دارایی و درآمد در میان خانواد های با درآمدد بداالتر هردت،
شواهدی از یك رابطه  Uشول در میان خانواد هدای ثدمدرآمدد هدم وجدود دارد
عالو بر این ،بر طبو شواهد بریار قوی موجود ،ثرش قیمت دارایی با توجده بده
درآمد ثابت نیرت؛ اما یك توزیع زنگی شول را دنبال میثند ثه اریبی بده سدمت
راست دارد
 .3روششناسی پژوهش
روش مطال ه در این پشوهش از نو تقلیلی بود و برای تازیهوتقلیلهای آماری و
اقهصادسنای از نرماازار « »Eviews10اسه اد شد است با بهر تیری از داد هدای 12
ثرور منهخب ( OECDاتریش ،دانمارک ،انالند ،لوتزامبورک ،هلند ،ندروژ ،لهردهان،
)1. Chen,(2010
2. Rhys Davies et al.
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پرتغال ،اسپانیا ،سوئد ،ترثیه ،انگلیس) در سدالهدای  2004تدا  2014اثدر مهغیرهدای
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
نابرابری توزیع درآمد) بررسی تردید است برای اسهخراج داد های ضدریب جیندی
با اسه اد از بانك اطالعات آماری «شاخصهای توسد ه جهدانی» ( ،)WDIداد هدای
مالیات بر درآمد مقلی ،مالیات بر اروش مقلی ،از پایگدا آمداری ثردورهای عضدو
همواری توس ه و اقهصادی ( )OECDو همونین داد های نر تدورم و رشدد تولیدد
ناخالص داخلی از «بانك جهانی» ( )WBاسهخراج شد است
مدل مورد بررسی به روش اقهصادسنای «ترهاورهای ت میمیااهده»)GMM( 1
برآورد شد است از جمله الگوهایی ثه در اقهصادسنای داد هدای ترثیبدی

Panel

میتوانیم اسه اد ثنیم ،الگوهای پویا هرهند یوی از ویشتیهدای خدوب داد هدای
ترثیبی این است ثه با وارد ثردن عامدل زمدان مدیتدوان پویدایی بدین مهغیرهدا را
بررسی ثرد در همین ارتباه الگوهایی را میتوانیم در  Panelداشهه باشدیم ثده بده
ثمك آنها ماهیت پویای یك ارایند را بررسی ثنیم ارم ثلی یك الگدوی پویدا در
داد های ترثیبی بهصورت زیر است:
()1

ثه

Xit

Yit= αYit-1+βXit+µt+υit

بردار مهغیر مرهقل Yit ،بردار مهغیر وابرهه µt ،عامل خطای مربوه به مقاطع

و  υitعامل خطای مقطع  iاُم در زمان  tاست
ترهاورهای ت میمیااهه یوی از روش های برآورد پارامهرهای مدل در رهیاات
داد های تابلویی پویا بود ثده بدرای داد هدای سدری زمدانی ،مقط دی و داد هدای
تابلویی قابل اسه اد است این روش اثرات ت دیل پویای مهغیر وابردهه را در نظدر
میتیرد هنگامیثه در مدل داد های تل یقی ،مهغیر وابرهه بهصورت وق ه در طرگ
راست ظاهر می شود ،دیگر برآوردترهای  OLSسدازتار نیردت ( )Baltagi,1995و
باید به روشهای برآورد دو مرحلهای « 2»2SLSیا ترهاورهای ت میمیااهه ()GMM
1. Generalized Method of Moments
2. Two Stage Least Squares
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( )Arellano & Bond, 1991مهوسدل شدد بده ت هده «ماتیداس و سوسدهر»)1995( 1
برآورد  2SLSممون است به دلیل مرول در انهخاب ابزارها ،واریانسهدای بدزرف
برای ضرایب به دست دهد و برآوردها از لقداظ آمداری م ندادار نباشدد؛ بندابراین
روش  GMMتوسط «آرالنو» و «باند» برای حل این مرول پیرنهاد شد است این
تخمین زن از طریو ثاهش تدورش نمونده ،پایدداری تخمدین را اادزایش مدیدهدد
()Arellano & Bond, 1991
( )2

ً

(Xi,t-Xi,t-1)+(εi,t-εi,t-1)(yi,t-1-yi,t-2)+β (yi,t-yi,t-1)=α

ی نی ابهدا ت اضلتیری اناام میشود تا بهوان اثرات مقداطع یدا  iµرا بده ترتیبدی از
الگو حذگ ثرد و در مرحلة دوم از پرماندهای باقیماند در مرحلة نخردت بدرای
مهوازن ثردن ماتریس واریانس -ثوواریانس اسه اد میتردد بهعبدارتدیگدر ایدن
روش ،مهغیرهایی با عنوان «مهغیر ابزاری» ایااد میثندد تدا برآوردهدای سدازتار و
بدون تورش داشهه باشیم ()Baltagi, 2005
سازتاری تخمین زنند  GMMبه م هبر بودن ارض نبدود همبردهگی سدریالی
جمالت خطا و ابزارها برهگی دارد ثه میتواند بهوسدیله دو آزمدون تصدریحشدد
«آرالنو و باند»« ،آرالندو و بدوور و بلونددل و باندد» آزمدون شدود اولدی «آزمدون
سددارتان» 2اسددت ثدده م هبددر بددودن ابزارهددا را آزمددون مددیثنددد دومددی «آزمددون
خودهمبرهگی آرالنو و باند» است ثه بدرای بررسدی همبرددهگی بددین جمددالت
اخدالل اسده اد می شود و اینوه آیا روش ترهاور ت میمیااهه ( )GMMبدهدرسدهی
انهخاب شدد اسدت یددا ندده؟ ایدن آزمدون ( AR )1و ( AR )2اسدت ثده وجدود
همبرهگی سریالی پرماندها را در مرتبه اول و دوم آزمون میثند عدم رد «ارضیه
ص ر» در آزمون دوم شواهدی را دال بر ادرض نبدود همبردهگی سدریالی و م هبدر
بودن ابزارها اراهم میثند
مدل مورد اسه اد در این پشوهش بهصورت زیر تصریح شد است:

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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 = Giniضریب جینی (مهغیر وابرهه)
 =Incomeمالیات بر درآمد مقلی
 = Salesمالیات بر اروش مقلی
) = gini(-1ضریب جینی با وق ه یك (مهغیر مرهقل)
 =GDPGرشد تولید ناخالص داخلی
 =Inflationنر تورم
 iنراندهند ثرور و  tم رگ سال

است.

 .4یافتههای پژوهش
در این بخش ابهدا مانایی مهغیرها بررسی و سپس داد های تابلویی تخمین میشدود
و در پایان آزمون سارتان بدرای بررسدی اعهبدار مهغیرهدای ابدزاری مددل صدورت
میتیرد و یااهههای پشوهش ارائه میشود
 .1-4بررسی مانایی مدل

برای دسهیابی به یك تخمین غیر ثاکب بدین مهغیرهدای الگدو ،بایردهی مهغیرهدای
حاضر در رترسیون ایرها بود یا ترثیب آنها ایرها باشد ،در صورتی ثه داد هدای
مورد اسه اد در یك پشوهش غیر ایرها باشند ،نهای حاصدل از تخمدینهدا ثداکب
خواهد بود در مورد آزمون مانایی داد هدای تدابلویی از آزمدون «لدوین»« ،لدین» و
«یو» در یاریوب الگو با عرض از مبدم و روند اسه اد شد است:
جدول  .1نتایج آزمون مانایی با استفاده از آماره لوین ،لین چو
متغیرهای مدل
مالیات بر درآمد محلی
مالیات بر فروش محلی
ضریب جینی
رشد تولید ناخالص داخلی
نرخ تورم

مقدار آماره آزمون
-3/29971
-2/78622
-4/16189
-5/81861
-6/90596

سطح
سطح احتمال
0.0005
0.0027
0.0000
0.0000
0.0000

درجه پایایی
)I(o
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0

منبع :مقاسبات تققیو

ت هنی است ارضیه ص ر در این آزمون ،نامانایی مهغیر مورد بررسی است نهای مطال ده
نران میدهند ثه ارضیه ص ر نامانا بودن همه مهغیرها در سطح م ندیداری « 5درصدد»
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پذیراهه نمیشود؛ به عبارت دیگر ،نهای این آزمون داللت بر ماندا بدودن همده مهغیرهدا
دارد به عبارتی تمام مهغیرهای مورد اسه اد در این پشوهش در سدطح اطمیندان بداالی
 95درصد در سطح ،ایرها شد اند ثه در جدول  1نران داد شد است
 .2-4بر ورد الگو

در این قرمت ،به تخمین مدل مطال ه بدر اسداس تونیدك داد هدای تدابلویی پویدا
پرداخهه میشود ثه نهای آن در جدول  2قابل مراهد است
جدول  .2نتایج تخمین مدل
متغیرهای مستقل
لگاریتم مالیات بر درآمد محلی
لگاریتم مالیات بر فروش محلی
لگاریتم ضریب جینی با وقفه 1
رشد تولید ناخالص داخلی
نرخ تورم

ضرایب

آماره آزمون

احتمال

-0.058766

-26.35043

0.0000

+0.013651

33.35930

0.0000

0.508818

56.31571

0.0000

-0.001894

-7.969761

0.0000

0.008004

37.43385

0.0000

Prob(J-statistic) = 0.375870

منبع :مقاسبات تققیو
 .1-2-4نتایج تخمین مدل

در این قرمت نهدای حاصدل از مددل برآوردشدد ثده در آن بدا اسده اد از مددل
ترهاورهای ت میمیااهه ( )GMMطی سالهای ( )2004- 2014رابطه مالیات مقلی
و توزیع درآمد در  12ثرور منهخب  OECDبررسی شد اسدت ،بدهطدور خالصده
تازیهوتقلیل میشود:
بررسی ضرایب به لقاظ آماری نران می دهد ثه تمامی ضرایب مدل م نیدار
هرهند و این مهغیرها بر توزیع درآمد در این سدالهدا تأثیرتدذار بدود اندد قددرت
توضیح دهندتی ( )R2این مدل برابر  0/85است؛ بدین م نی ثه  85درصد تغییرات
ضریب جینی توسط مهغیرهای توضیقی این مدل بیان می شدود آمدار «دوربدین-
واترن» 1در این مدل برابر با  2/82است ثه نرداندهندد نبدود خودهمبردهگی در
مدل است
بهمنظور بررسی سازتاری تخمینزنندد  GMMمدیتدوان از آزمدون سدارتان
1. Durbin-Watson
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اسه اد ثرد ثه از مقدودیت های از پیش ت یینشد است و م هبر بودن ابزارهدا را
آزمون می ثند آمار آزمون سارتان ( )J-Statisticثه مبهندی بدر آزمدون  Jاسدت بدا
ارزش احهمال  0/37و همونین

(J-Statistic)>0.05

 probاعهبار مهغیرهای ابزاری در

م ادله برآورد شد را تأیید میثند
مقادیر احهمال آزمونهای آرالنو -باند برای ( AR )1و ( AR )2داللت بر وجود
همبرهگی سریالی مرتبه اول و نبود همبرهگی سریالی مرتبه دوم در جمالت اخدالل
دارند و صقت اعهبار نهای بر اساس روش  GMMرا تأیید میثنند
جدول  .3نتایج آزمون خودهمبستگی آرالنو -باند
شرح
مرتبه اول
مرتبه دوم

مقدار آماره
-1/83
-0/5311

ارزش احتمال
0/0021
0/5953

منبع :مقاسبات مققو
 .2-2-4تجزیهوتحلیل نتایج حاصل از بر ورد

اثر مالیات بر درآمد مقلی بر ضریب جینی من ی و م نادار است و به عبدارتی ایدن
مهغیر با ضریب جینی رابطه م ووس دارد؛ هریه این مهغیر اازایش یابدد ،ضدریب
جینی ثاهش می یابد در واقع با یك واحد اادزایش در مالیدات بدر درآمدد مقلدی،
نابرابری درآمد به میزان  0/058766واحد ثاهش مییابد این پایده مالیدات مقلدی
عمد ترین پایه مالیات جهت دسهیابی بده توزیدع مناسدب درآمدد شدناخهه شدد و
همانطور ثه انهظار میرات به بهبود توزیع درآمد منار ترهه است
اثددر مالیددات بددر اددروش مقلددی بددر ضددریب جینددی مربددت و م نددادار اسددت،
بهعبارت دیگر ،بررسی رابطه مالیات بر اروش مقلی بر ضریب جینی نران میدهد
ثه این مهغیر با ضریب جینی رابطه مرهقیم دارد و با اادزایش ایدن مهغیدر ،ضدریب
جینی هم اازایش مییابد و نابرابری درآمد بیرهر میشود به عبارتی با یدك واحدد
اازایش در مالیات بر اروش مقلی ،بر نابرابری درآمد ،به میزان 0/013651 ،واحدد
اازود میتردد
اثر نر تورم بر ضریب جینی مربت و م نادار است و به عبارتی این مهغیر بدا
ضریب جینی رابطه مرهقیم دارد؛ هر یه نر تورم اادزایش یابدد ،ضدریب جیندی
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اازایش یااهه ،نابرابری درآمد بیرهر میشود با یك واحدد اادزایش در ندر تدورم،
نابرابری درآمد ،به میزان  0/008004واحد اازایش مدییابدد بررسدی رابطده رشدد
تولید ناخالص داخلی بهعنوان م یار نران دهند رشد اقهصادی ثرورها بر ضدریب
جینی ،نران می دهد ثه این مهغیر با ضریب جینی رابطه م ووس دارد؛ بده عبدارتی
هریه این مهغیر اازایش یابدد ،از ضدریب جیندی ثاسدهه و ندابرابری درآمدد ثمهدر
میشود با یك واحد اازایش در رشد تولید ناخالص داخلدی ،ندابرابری درآمدد بده
میزان  0.001894واحد ثاهش مییابد
نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
اصالحات مالیاتی جهت بهبدود نظدام مالیداتی ،موضدو مدورد تققیدو و پدشوهش
بریاری از مهخصصین اقهصادی است ثه میتواند در ثنار ایااد درآمددهای بداالتر
مالیاتی ،ساخهار مالیاتی و بهتبع آن ساخهار اقهصاد را اصدالح ثندد ایدن در حدالی
است ثه مالیاتهای مقلی بهعنوان پایة مالیاتی موجه و پایدار بده علدت ثدارایی و
مزیت های آن بیرهر م رای شد است؛ زیرا هموون مالیاتهای ملی مدیتواندد بدر
نقو توزیع درآمد اثرتذار باشد این مقاله با بهثدارتیری روش داد هدای تدابلویی
پویا ( )GMMبه بررسی اثر مالیاتهای مقلی (مالیات بر درآمد مقلی و مالیات بدر
اروش مقلی) بر توزیع درآمد با اسه اد از داد های  12ثرور منهخب  OECDبین
سالهای  2004-2014پرداخت البهه در ثنار این دسهه از مالیاتهدای مقلدی ،اثدر
عواملی هموون نر تورم و رشد تولیدد ناخدالص داخلدی نیدز بدر توزیدع درآمدد
بررسی شد بر اساس نهای برآورد مددل پدشوهش ،مطال دات نردان مدیدهدد ثده
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
بر اروش مقلی) برهگی دارد به عبارت دیگر ،مالیات بر درآمد مقلی و نر رشد
تولید داخلی دارای تأثیر م نادار و من ی بر روی ضریب جیندی هردهند ثده بهبدود
توزیع درآمد را نران میدهد ،حال آنوه مالیدات بدر ادروش مقلدی و تدورم تدأثیر
م نادار و مربت بر روی ضریب جینی دارند ثه به م هوم بدتر شدن توزیدع درآمدد
است با توجه به یااهههای تققیو ،توصیههای سیاسهی زیر ارائه میشود:

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

 در شرایط اقهصاد مقاومهی و تهدیدهای داخلی و خارجی ،توجه به سیردهمنظام مالیاتی و بهخصوص م رای و به ثارتیری مالیات بر درآمد (اشخاص) مقلدی
با هدگ تقویت بخش واق ی اقهصاد و توجه بده رشدد اقهصدادی مدیتواندد سدبب
ثاهش نابرابری درآمد شود البهه نبود پایه مالیات بر مامو درآمد در نظام مالیاتی
ایران اجرای یك سیاست ثارآمد مالیاتی بر درآمد مقلی را ناممون میسدازد پایده
مالیات بر مامو درآمد اموان طبقهبندی مالیات دهنددتان را بدر اسداس درآمدد و
توانایی پرداخت ممون میسازد؛ ی نی نر های مازای مالیات اسهانی میتوانردت
اسهانهای ثروتمند را نربت به اسهانهای دیگر و باالخر اسهانهای اقیدر مردمول
مالیات های با نر مه اوت اسهانی نربت به نر یوران مقلی نماید بههرحدال تدا
زمانی ثه سیرهم مالیات بر مامو درآمد بده نظدام مالیداتی ایدران م رادی نردود،
اسه اد از این پایه مالیاتی مقلی عملی نخواهد بود
 بهطورثلی مالیات های بر اروش مقلی مبهنی بر اصدل اایدد هردهند و بدهدلیل اموان ثرب درآمد مناسب برای دولتهای مقلی ،مالیات مناسدبی در سدطح
مقله به نظر میرسد؛ ولی به علت نبود مرز و مقدودیت ،جابهجدایی ثاالهدا بدین
مقلهها و اسهان های یك ثرور اجرای این مالیات با نر های مه داوت نردبت بده
اسهانهای دیگر خود به شواگ طبقاتی منار میشود و با تأثیر بدر ضدریب جیندی،
باعث نامناسب شدن شرایط توزیع در جام ه میتدردد و بدهراحهدی موجدب ادرار
مالیاتی یا ایااد بازارهای غیررسمی خواهد شدد در نهیاده در طراحدی ایدن پایده
مالیاتی به نر های آن در مقلهها باید توجه داشت
 تورم هموار یوی از موضوعات بریار مهم ثرور بود و میزان رشد آن درسالهای اخیر بریار زیاد شد است ،بهنقدویثده ندر آن سداالنه اادزایش یااهده،
قدرت خرید مردم ثمهر می شدود و از جملده عدواملی اسدت ثده مدیتواندد تدأثیر
نامطلوبی بر تققو عدالت اجهماعی داشهه باشدد؛ در نهیاده ثداهش ندر تدورم از
جمله سیاست هایی است ثه باید برای اسهقرار عدالت اجهمداعی در اولویدت قدرار
تیرد
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یادداشتها
1

2

3

4

ترهرش پایههای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه  ،مالیدات بدر خاندههدای مردوونی
خالی ،مالیات زیرتمقیطی ) و ثاهش نر های مالیاتی با هدگ پرهیز از اعمدال
ارارهای مالیاتی ،اثرات مربهی هموون ایااد رونو در بخدش تولیدد دارد و ایدن
مهم میتواند در اازایش درآمدهای مالیاتی مثثر باشد
مالیات مقیط زیرت یوی از ابزارهای ثنهرل پیامدهای خارجی من دی مانندد آلدودتی
است ثه میتواند از طریو قیمتتذاری هزینههای زیرتمقیطی بر شورتهدای
بازاری غلبه ثند ،باعث اازایش ثارایی و تخصیص بهینه منابع شدود ،مقصدوالت
سبز را رقابتپذیر ثند ،انگیز توس ه ندوآوریهدای جدیدد را ایاداد نمایدد و در
مامو راا اجهماعی را ارتقا دهد از سدوی دیگدر ،درآمددهای ایدن مالیداتهدا
میتواند بهعنوان یوی از منابع مالی مرهمر دولت در راسهای ارتقای رشدد سدبز و
توس ه اقهصادی پایدار مورد اسه اد قرار تیرد
به دلیل نبود دسهرسی ثاای به اطالعات میزان مالیات بر درآمد مقلی در ثردورها ،بدا
در اخهیار داشهن اطالعات سهم مالیات بر درآمد مقلی از ثل مالیات سدال 2001
و درآمد مالیاتی ثرورها از سال  2004تا  2009و با ارض اینوه این سهم تا سال
 2009ثابت است از حاصلضرب سهم مالیات بدر درآمدد مقلدی سدال  2001در
درآمد مالیاتی سالهای  2004تا  2009میزان مالیات بر درآمد مقلی طی این دور
به دست آمد است همونین با در اخهیار داشهن اطالعات سهم مالیات بدر درآمدد
مقلی از ثل مالیات سال  2010و درآمد مالیاتی ثرورها از سدال  2010تدا 2014
و با این ارض ثه این سهم تا سدال  2014ثابدت اسدت ،از حاصدلضدرب سدهم
مالیات بر درآمد مقلی سال  2010در درآمد مالیداتی سدالهدای  2010تدا 2014
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)
مقلی در ثرورها ،با در اخهیار داشهن اطالعات سهم مالیات بدر ادروش (ثداال و
خدمات) مقلی از ثل مالیات سال  2001و درآمد مالیاتی ثرورها از سدال 2004
تا  2009و با ارض آنوه این سهم تا سال  2009ثابت است ،از حاصلضرب سهم
مالیات بر اروش (ثاال و خدمات) مقلی سال  2001در درآمد مالیاتی سدالهدای
 2004تا  2009میزان مالیات بر اروش (ثاال و خدمات) مقلی طی این دور بده
دست آمد است همونین با در اخهیار داشهن اطالعات سهم مالیدات بدر ادروش
(ثاال و خدمات) مقلی از ثل مالیات سال  2010و درآمد مالیاتی ثرورها از سال
 2010تددا  2014و بددا اددرض آنودده ایددن سددهم تددا سددال  2014ثابددت اسددت از
حاصلضرب سهم مالیات بدر ادروش (ثداال و خددمات) مقلدی سدال  2010در
درآمد مالیاتی سالهای  2010تا  2014میزان مالیات بر اروش (ثداال و خددمات)
مقلی طی این دور نیز به دست آمد است
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