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Abstract 

The effect of Taxation on macroeconomics indicator has been a main factor for 

Fiscal policy making. VAT ACT is one of most important tax policy in Iran 

which has been executing as temporary law for ten years. The most important 

Issue between policy making in regard to VAT is whether it affect GDP 

positively or negatively. A crucial point for answering this question is 

identification of exogenous tax Shocks. In this research using Romer and Romer 

(2010) narrative approach, VAT exogenous Shocks are identified. Then with a 

vector autoregressive regression model and IRAN seasonal data (1387-1397) the 

effect of this shocks on GDP growth is investigated. The results indicate that 

VAT shocks in the first period have a negative effect on economic growth and in 

subsequent periods this effect is not statistically significant. Also, VAT shocks 

have no significant effect on the growth of government spending. 
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های اصلیی در   های مالیاتی بر متغیرهای کالن اقتصادی یکی از مؤلفه بررسی آثار سیاست

تلری    یکلی از ممل   هلای ملالی در کرلارها اسلت  در ایلران       اتخاذ و یا اصلال  سیاسلت  

های مالیاتی که در دهه گذشته به اجلرا درآمل ا اسلتض وملل مالیلاا بلر ارز         سیاست

تلری    افزودا بادا است  اثراا اخذ ای  پایه مالیاتی بر رش  اقتصادی کرار یکلی از ممل   

برانگیز در خصلا  اجلرای ایل  پایله مالیلاتی اسلت  در ا یل           سؤاالا و مسایل چالش

زایلی شلا     ش ا برای بررسی ای  سؤال اساسیض مساله شناسایی و بلرون مطالعاا انجام 

سیاست مالیاتی مغفال واقل ش ا است  ع م تاجه به ای  مم  امکان بروز خطلای ذلذ    

متغیر مم  و مخ و  ش ن نتایج تحییل را به وجاد خااه  آورد  به منظار  یبه بلر ایل    

( معرفی ش ا 2010ه تاسط رومر و رومر )مرکل در ای  مقاله با استفادا از رو  روایی ک

زایی سیاست مالیاا بر ارز  افزودا در ایرانض تأثیر سیاست اخذ  استض مم  تبیی  برون

با اسلتفادا از   1387-1397مالیاا بر ارز  افزودا بر تالی  ناخالص داخیی در بازا زمانی 

اسلت  نتلایج بله     های فصیی و رو  خادرگرسیان برداری مارد بررسی قلرار گرفتله   دادا

های مالیاا بر ارز   دست آم ا ذکایت از آن دارد که اخذ مالیاا بر ارز  افزودا )شا 

افزودا( در فصل اول اثر منفی بر رش  اقتصادی داشته و در فصال بع یض ای  اثر از لحاظ 

های مالیاا بر ارز  افزودا بر رش  مخلار  دوللت    آماری معنادار نیست  همچنی  شا 

 ناداری ن ارد اثر مع
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مقدمه

بر ارزش افزوده در ایران با هدف اصالح و تنوع بخشی به منابع درآمدهای مالیات 
مالیاتی، استقالل از درآمدهای نفتی و حرکت از مالیات بر تولید به سمتت مالیمات   
بر مصرف، مورد توجه مسئوالن و کارشناسان اقتصادی کشور قمرار ررفمتا اولمی     

بمه   1366ارزش افمزوده درسمال   اقدام عتلی در ای  مورد، ارایه الیحه مالیمات بمر   
مجلس شورای اسالمی بود که به علمت شمرایخ صماق اقتصمادی کشمور، دولمت       

اجمرای نامام    1370الیحه مزبور را از مجلس شورای اسالمی پس ررفتا در دهه 
مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از الزامات اصالح ساصتار مالیماتی کشمور   

ا پیگیری جدی موضوع استقرار نامام مالیمات بمر    مورد توجه دولت قرار ررفت، ام
شتسی در دستور کار دولت قرار ررفت و به ایم    1380ارزش افزوده درآغاز دهه 

از  1381ترتیب الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اولی  بار در شمرریورماه  
قانون  85سوی دولت، تقدیم مجلس شدا ای  الیحه با تصویب در چارچوب اصل 

با ابالغ رئیس جترور وقت برای اجرای آزمایشمی بمه    1387ساسی، در صرداد ماه ا
سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شدا در اردیبرشت مماه سمال    5مدت 
، الیحمه دایتمی شمدن آن بمه     (1)سال اجرای آزمایشی ای  قمانون  9و پس از  1396

ت و مسمایلی کمه اجمرای    مجلس شورای اسالمی تقدیم شد و با توجه به مالحاما 
موقتی آن در کشور ایجاد کرده بود، بررسی آن در مجلس شورای اسالمی قریب به 

 سه سال به طول انجامیده استا  
سال اجرای آزمایشی ای  قانون، هتواره یکی از ابرامات  12در طول قریب به 

رات جدی مطرح شده از سوی منتقدان شیوه فعلی اصذ مالیات بر ارزش افزوده، اثم 
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سوء اصذ ای  نوع مالیات بر متغیرهای کالن اقتصادی از جتلمه رشمد اقتصمادی در    
شود که اجرای قانون مالیات بر ارزش  ایران بوده استا به بیان دیگر، چنی  ادعا می

افزوده به شیوه کنونی، موجب ایجاد اصالل در فضای کسب و کار شده و به رکمود  
افراد معتقدند شیوه اجرای ای  پایمه مالیماتی    اقتصادی دام  زده استا برصی از ای 

یعنی روش تفریقی غیرمستقیم )که در ادامه توضیح داده صواهد شد( ای  تبعات را 
کنند اساساً ای  شیوه اصذ مالیمات بایمد تغییمر     به هتراه داشته است، لذا پیشنراد می

صمرف بما   کرده و به جای اصذ مالیات ارزش افزوده، نوع دیگمری از مالیمات بمر م   
عنوان مالیات بر فروش اصذ ررددا برصی دیگر از کسانی که نسبت به آثار اجمرای  

اند، وجود برصمی   مالیات بر ارزش افزوده در سطح اقتصاد کالن ایران معترض بوده
مسایل و مشکالت در قانون مصوب و اجرای آن را دلیلمی بمر آثمار منفمی قلتمداد      

تند الزم است ضمت  حفمپ پایمه مالیمات بمر      کنندا ای  دسته از افراد معتقد هس می
ارزش افزوده، نواقص و ایرادات قانونی و اجرایی آن مرتفع شمودا البتمه در مقابمل    

بمر رشمد    ای  دیدراه، برصی معتقدند اساساً اجرای ای  پایمه مالیماتی اثراتمی سموء    
اقتصادی نداشته استا با عنایت به رذشت بیش از یم  دهمه از اجمرای آزمایشمی     

رسد الزم است به بررسی آثار اقتصادی استقرار ای  پایمه   ایه مالیاتی به نار میای  پ
مالیاتی در کشور بر متغیرهای اصلی اقتصاد کالن از جتله تولیمد ناصمالص داصلمی    
پرداصته شودا اررچه مطالعات معدودی به ای  مناور در کشور انجمام شمده اسمت    

مسأله شناسمایی و  »ه در نار نگرفت  هایی از جتل ولی عتوم ای  مطالعات با کاستی
برندا لذا در ای  مطالعه تالش شده اسمت   شوک سیاست مالیاتی رنج می« زایی برون

  یم اهای اصذ مالیات بر ارزش افزوده بر مالیات بمر فمروش،    ضت  استدالل برتری
ی در مطالعات داصلی پوشش داده شودا به ای  مناور در ای  پمژوهش  پژوهش صأل

زای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد تولید ناصمالص داصلمی در    های برون اثر شوک
همای فصملی و روش صودرررسمیون     بما اسمتفاده از داده   1387-1397بازه زممانی  

 مورد بررسی قرار ررفته استا 1برداری

پمس  شده استا  یده اساس، مطالب مقاله حاضر در پنج بخش سازمان  یبر ا

                                                                                                                                 

1  . Vector Autoregressive Regression 
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ی چیستی مالیات بر ارزش افزوده و تفماوت آن بما   از مقدمه در بخش دوم به بررس
مالیات بر فروش پرداصته شده استا در بخش سوم به مروری بمر ادبیمات تحقیم     
مشتتل بر مبانی ناری و پیشینه تحقی  پرداصته شده استا بخش چرارم به معرفی 
مدل و روش انجام تحقی  و ارایه نتایج حاصله اصتصاق یافتمه اسمتا در بخمش    

 ریری ای  پژوهش ارایه شده استا بندی و نتیجه یز جتعپنجم ن

مالياتبرارزشافزودهوتفاوتآنبامالياتبرفروشدرحلقهآخر.1

هایمالياتبرمصرفنسبتبهمالياتبردرآمدمزیت.1-1

بمه   مسمتقیم  کننمدا مالیمات   ها را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می مالیات
 معتموالً  اکننمده آن مشمخص اسمت    که پرداصمت  شود یها اطالق م اتمالیاز  نوعی

شود و در مقابل، مالیات غیرمستقیم بمر   مالیات مستقیم بر دارایی و درآمد وضع می
هما پرداصمت    کاالها و صدمات وضع شده و به صورت بخشی از قیتت بمازاری آن 

همای عتمومی بمر     تری  انواع مالیمات  مرم (Schenk & Oldman. 2015. P 5)شودا  می
 استا 2«مالیات بر ارزش افزوده»و  1«مالیات بر فروش»کاالها و صدمات شامل 

تر آن است که از افراد بمه ازای آنهمه    کند که عادالنه استدالل می 3توماس هابز
شمود( مالیمات    ها اندازه ررفته ممی  ریرند )که تقریباً با مصرف آن از اقتصاد برره می

کننمد )کمه تقریبماً بما      ا به ازای آنهه برای اقتصاد تولیمد ممی  ه که از آن ررفت تا ای 
 (Burman, L., & Slemrod. 2013. P 90)شود( مالیات ستاندا  درآمد اندازه ررفته می

جای اعتمال مالیمات بمر      ستانی از مصرف به سایر دالیلی که طرفداران مالیات
 کنند، عبارت هستند از: درآمد اقامه می

دارد و بنابرای  نسبت بمه   4الیاتی است که تحرک کتتریمصرف ی  پایه ما 1
 درآمد، کاراتر و قابل اعتتادتر است؛

                                                                                                                                 

1  . Sales Tax 
2  . Value Added Tax (VAT) 

3  . Thomas Hobbes  

4  . Less Mobile  
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بیشتر است زیرا نسمبت   2و ثبات 1مصرف ی  منبع درآمدی با تالطم کتترا 2
 های اقتصادی حساسیت کتتری دارد؛ به چرصه

 تر و قابل اعتتادتر بمرای رفماه   مصرف نسبت به درآمد ی  شاصص عادالنها 3
 (2)است؛

تمر اسمت، زیمرا وابسمته بمه       آوری مالیات بر مصرف سماده  مدیریت و جتعا 4
 (3)بندی درآمد نیست؛ قواعد پیهیده مربوط به تحق  و زمان

انمداز   ها نسبت به تصتیتات پس مالیات بر مصرف از جرت صنثی بودن آنا 5
یاتی وضع و مصرف نیز ارجحیت دارندا هتهنی  بر تولید و عرضه کار نیز هیچ مال

 شود؛ نتی

دهد که تصتیتات بر اساس شرایخ  صنثی بودن مالیات بر مصرف اجازه میا 6
رمذاری، کمارآیی و رشمد اقتصمادی را      تواند سرمایه بازار اتخاذ شوند و ای  امر می

  (James. 2015. P 21)بربود دهدا 
 یاتیلناام ما اند از جتله ایران تالش کرده کشورهابسیاری از  بر هتی  اساس،

بمر   اتیم سمرم مال  جیتدر  و به سوق دهنداز مصرف  یستان اتیمال ه ستتصود را ب
.دهند شیصود افزا یاتیمال یمصرف را از درآمدها

الزم به ذکمر اسمت کمه طبم       (4)
کشمور  170اکنون ایم  قمانون در بمیش از      التللی پول، هم های صندوق بی  رزارش

 سازی و اجرا استا جران در حال پیاده
افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحمل مختلم     مالیات بر ارزش

های اقتصادی کمه در   زنجیره واردات/تولید/توزیع و مصرف، به تدریج توسخ بنگاه
ریرند، اصذ شده و از هر بنگاه به بنگاه بعدی انتقال  مراحل مختل  زنجیره قرار می

افزوده  ررددا هر چند مالیات بر ارزشکنندران منتقل  یابد تا در نرایت به مصرف می
شود اما وجمود ویژرمی اعتبمار مالیماتی در ایم        در مراحل مختل  زنجیره اصذ می

ناام، سبب شده است تا مؤدیمان و فعماالن اقتصمادی بتواننمد مالیماتی را کمه روی       
های فروش کسر نتموده و یما اسمترداد     اند، از مالیات های صود پرداصت نتوده نراده

                                                                                                                                 

1  . Volatility  

2  . Stability  
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 1«آبشاری بمودن »شود تا پدیده  افزوده سبب می ا ای  ویژری مالیات بر ارزشنتایند
دهد، احتتال وقوع بمه مراتمب کتتمری در     که حتتاً در مورد مالیات فروش رخ می

البته تحق  ای  امر مسمتلزم دو شمرط اسمت،     (5)افزوده داشته باشدا مالیات بر ارزش
صمدمات، مشمتول مالیمات بمر     نخست آن که بایستی کل زنجیره عرضمه کاالهما و   

افزوده که در زنجیره حضور دارند،  افزوده باشند و دوم، مؤدیان مالیاتی ارزش ارزش
 افزوده را به صورت کامل مراعات نتایندا های ارزش ترتیبات مقرر در حلقه

افزوده، با استفاده از فرمولی ساده و بما کسمر نتمودن     محاسبه مالیات بر ارزش
شود( از مالیات فمروش )کمه    ه آن اعتبار مالیاتی صرید اطالق میمالیات صرید )که ب

ریردا ای  نحوه محاسبه مالیات که از  شود( صورت می به آن مالیات متعل  رفته می
شود،  یاد می 3)تفریقی غیرمستقیم( 2صورتحساب بر مبتنی اعتبار کسبآن به روش 

د اسمتفاده قمرار ررفتمه    افزوده مور در عتده کشورهای مجری ناام مالیات بر ارزش
در ای  روش، مؤدی موظ  است که به هنگام عرضه کاال یا ارایه صمدمت   (6)استا

به صریدار، مالیات بر عرضه کاال یا ارایمه صمدمت را از وی اصمذ نتایمد و پمس از      
شمده سمازمان    همای تعیمی    هایش، باقیتانده را بمه حسماب   کسر مالیات صرید نراده

 مالیاتی واریز کندا
افزوده بمه صمورت    سالی که از اجرای قانون مالیات بر ارزش 12ریب به طی ق

رذرد، ای  پایه مالیاتی توانسته است وابستگی بودجه دولت به نفت را  آزمایشی می
ای کاهش دهد و به یکمی از اقمالم عتمده درآممدی      در ایران به میزان قابل مالحاه

درصمد از درآممدهای    50ز دولت تبدیل رردد به طوریکه طی سالیان اصیمر بمیش ا  
 (1399فر و هتکاران،  مالیاتی از ای  محل تأمی  شده استا )ترابی

برفروشاتيبرارزشافزودهنسبتبهمالاتيمالیهاتیمز.1-2

شمودا   فروش وضع می های صرده مالیات بر فروش، مالیاتی است که بر فروش بنگاه
(Burman & Slemrod. 2013. P 94)  بمه جمز    یکاآمر های یالتا یتتامای  مالیات در

                                                                                                                                 

1  . Cascade Tax 
2  . Credit-Invoice Vat 

3  . Indirect subtraction method 
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های کانمادا در حمال اجمرا     هایی از هند و در بعضی از ایالت در بخش (7)یالت،پنج ا
مشمتول   یاز کاالها و صمدمات مصمرف   یدر مالیات بر فروش ابتدا فررستباشدا  می
کمه بمه    یسمسس فروشمندران   (Mikesell. 1997)شمودا   یمشخص و اعالم م یات،مال

نام  ثبتو مراجعه  یاتیمالسازمان به  یستیبا پردازند یکاالها و صدمات م ی فروش ا
 شمندران، فرو یم  بمه ا  یمدار ا پمس از مراجعمه صر  کنند  یافتدر یاتینتوده و کد مال

در  کنمد و  یمم  یافمت در صریمدار را از  یمات مال ،مصوب یها مطاب  با نرخ فروشنده
بمه   یمات اظرارنامه و پرداصت مال یلموظ  به تکت فروشندران یمشخص یموعدها
 .هستند یاتیاداره مال

هایی دارند که باعث شمده   مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش ویژری
همای   است مالیات بمر ارزش افمزوده نسمبت بمه مالیمات بمر فمروش دارای مزیمت        

 ها عبارت هستند از: تئوریکی و عتلی باشدا ای  مزیت
شود که طراحی و اجرای مالیات بمر ارزش افمزوده    یاستدالل م: هزینه اجراا 1
 .James)های کتتری برای دستگاه مالیماتی نسمبت بمه مالیمات فمروش داردا       هزینه

2015. P 74) توان نموعی   یکی از دالیل حصول ای  نتیجه، آن است که در عتل می
از مالیات بمر ارزش افمزوده را اجمرا نتمود کمه در آن اصمذ مالیمات را تما مرحلمه          

همای   فروشی انجام دادا ای  رویکرد منجر به کاهش قابمل تموجری در هزینمه    عتده
شمودا ایم  در حمالی اسمت کمه در مالیمات بمر         اجرای مالیات بر ارزش افزوده می

فروشان ملزم به تکتیل اظرارنامه هستند و سمازمان مالیماتی نیمز     فروش، تتام صرده
 باالیی صواهد شداهای  ها، متحتل هزینه سنجی آن جرت بررسی و صحت

 یمدار بنگاه صر یرا برا یزهانگ ی ا  بر ارزش افزوده یاتمال: بودن صودکنترلیا 2
صمود را   یمات قبمل( مال  یمره تا مطتئ  شود که بنگماه فروشمنده )زنج   کند یفراهم م

 ر ارزش افمزوده آن بم  یمات مال یژریو ی اند که ا کرده اللاستد یپرداصته استا برص
 یم  بمه   یلتبد یحد بر ارزش افزوده تا یاتمال شود یماست که باعث  یدچنان مف

های پرداصتمی   از آن جا که مالیات (James. 2015. P 27)ا شود« کنترلیصود » یاتمال
شود، همیچ بنگماهی تتایمل     ها، اعتبار مالیاتی برای بنگاه صریدار تلقی می برای نراده

کمه در   ییهما  مگر بنگاهندارد که ارزش معامالت را کتتر از حد واقعی اظرار کند )
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فروشمند(ا بمه هتمی  دلیمل      یم ییکنندران نرا و به مصرف ریرند یحلقه آصر قرار م
 یمات را در مال یاثمر  ی چنم نشده ندارنمدا   های ثبت ها تتایلی به صرید از بنگاه بنگاه

 یفروشم  تا قبمل از مرحلمه صمرده    یاتیمال یچمشاهده کرد چرا که ه توان یفروش نت
   اشود یپرداصته نت

چنان بماال اسمت    ظرفیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده آن :درآمدزاییا 3
 1بمرای مثمال ریمل    (James. 2015. P 25) .معمروف شمده اسمت   « ماشی  پول»که به 

کند که مالیات بمر ارزش افمزوده در بریتانیما، درآممدی دو برابمر       ( اشاره می1997)
معنای آن است که دولت   ا ای  بهکند مالیات بر فروش در ایاالت متحده حاصل می

تواند بدون از دست دادن درآمد مالیاتی صود، نمرخ مالیمات کتتمری در اقتصماد      می
 مند شودا  وضع کند و بنابرای  هته عوامل اقتصادی از ای  مزیت برره

مالیات بر ارزش افزوده هم دارای کارایی اقتصادی و هم کمارایی   :(8)کاراییا 4
ات به دلیل هزینه کتتر و حصول درآمد بیشتر نسمبت بمه سمایر    فنی استا ای  مالی

 (Cnossen. 1998. P 319)ها کارایی فنی بیشتری داردا  مالیات
از نقطه نار سازمان مالیاتی، مالیمات بمر ارزش افمزوده     :سرولت حسابرسیا 5

بر ارزش افزوده صورتحساب  یاتآن که در مال راحتی قابلیت اجرا داردا به دلیل  به
کندا  می تسریلرا  یحسابرس یندکه فرا آید می پدیداز اسناد  یا دنباله شود، یصادر م

( Zodrow.1999 ا) 

بمر   یاتمالتقسیم بدهی مالیاتی در طول زنجیره کاهش انگیزه فرار مالیاتی: ا 6
فروش  یاتکه مال یدر حال شود یم یآور جتع یدارزش افزوده در هر مرحله از تول

ن معناسمت کمه در   ه آب ی ا اشود یم یافتکننده در مصرف از ییدر زمان فروش نرا
 یما در همر مبادلمه )   یس در معرض ر یاتیِمال یبر ارزش افزوده، مقدار بده یاتمال

اممر همم    یم  ا اشمود  یاست که بر آن کاال بسته م یاتیاز کل مال یمعامله( تنرا بخش
 یماتی که چنانهمه فمرار مال   ی و هم ا شود یم یاتیلفرار ما یبرا یزهباعث کاهش انگ

 یدر حمال  یم  صواهمد بمودا ا   یی از دست رفته پما  یاتیانجام شود، مقدار درآمد مال
( رمایی )ن یفروشم  در مرحلمه صمرده   یاتیبر فروش، کل تعرد مال یاتاست که در مال

                                                                                                                                 

1  . William Gale 
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 یحمداقل بمرا   یمرا باشمد، ز  ی مشمکل آفمر   توانمد  یله مأمس ی متترکز شده استا ا
 یماتی، مال ی و تتکم  یریتممد  یدراهاز د یفروش فروشان کوچ ، مرحله صرده صرده
 ا(Zodrow.1999 ) دارد یعو توز یدتول یرهارتباط را با زنج ی کتتر
ساده و  یابزار  بر ارزش افزوده یاتمال یکردرو عدم وضع مالیات بر تولید:ا 7
وضمع   یمات مال یدتول یها د بر نرادهوآن است که مطتئ  ش یحال مؤثر برا ی در ع

 یافمت در یماتی صمود اعتبمار مال   یهما  تتمام نرماده   یمد صر یها برا نخواهد شدا بنگاه
 تمال اع یمصمرف  یکاالهما  یینرما  یدهایصر یتنرا برا یاتمال ی ا ی ا بنابراکنند یم
 یهما  نرماده  یمت استا در طرف مقابل معاف« بر مصرف یاتمال» ی  یقاًو دق شود یم
 یافمت در یمت معاف یهما رمواه   استا بنگاه پذیر یبآس فروش کامالً یاتدر مال یدتول
را به صورت معماف   یدتول یها که نراده دهد یها اجازه م به آن یدر تئور و کنند یم

 یمرا متلو از مشمکالت اسمت ز   یکردرو ی ا دوجو ی کنندا با ا یداریصر یاتاز مال
( بماز  یشرکت دهاییدر قالب صر یسوءاستفاده رسترده )مصرف شخص یراه را برا

 اکند یم
حساسیت کتتر به کاالهایی با مصرف دورانه: کاالهمای دورانمه کاالهمایی    ا 8

توان به عنوان کاالی نرایی مورد استفاده قرار داد و هم به  ها را هم می هستند که آن
بمر ارزش   یمات مالعنوان عامل تولید، در تولید محصوالت به کار ررفمتا مکمانیزم   

زیرا آنهه به عنموان نرماده    دورانه داردا ینسبت به کاالها یکتتر یتافزوده حساس
کندا اما در مالیات بر فروش، بنگاه صریدار  استفاده شده را از ستانده نرایی کسر می

محصوالت دیگمر  باید با ارایه مستندات ثابت کند که کاالهای دورانه را برای تولید 
 استفاده صواهد کردا

قوع اثر آبشماری: مطماب  بما آنهمه بیمان شمد، اجمرای        احتتال کتتر برای وا 9
تواند منجر بمه اثمر آبشماری شمودا      مالیات بر فروش در عتل با احتتال بیشتری می

اجرای مالیات بر فروش بدون اثر آبشاری مستلزم آن است که تولیدکنندران بتوانند 
ای مورد نیماز  بدون هیچ مانعی اعتبارنامه مالیاتی دریافت کرده و هنگام صرید کااله

کار ریرندا اما تجربمه    راحتی و بدون تحتل هزینه و زمان اضافی به صود، آن را به 
شمود و   دهد که چنی  روندی در دنیای واقعی مشاهده نتمی  ایاالت متحده نشان می
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شودا ای  در حالی است که  ها مشتول مالیات می بخش قابل توجری از صرید بنگاه
فزوده، اثر آبشاری با احتتمال کتتمری رخ صواهمد دادا    در روش مالیات بر ارزش ا

راحتمی    های صریمد بمه   حساب ها با ثبت در سامانه مالیاتی و ارایه صورت زیرا بنگاه
 ز اعتبار مالیاتی برصوردار شونداتوانند ا می

از آنجا که مالیمات بمر ارزش افمزوده بمه      افزایش سایر درآمدهای مالیاتی:ا 10
کند، باعث بربود در سمایر   های تولیدی کت  می تولید و بنگاههای  شناسایی زنجیره

شمودا   آوری مالیمات بمر درآممد مشماغل ممی      چون بربود جتع های مالیاتی هم جنبه
(Grinberg. 2010) 

شمود   با عنایت به مباحث ناری بیان شده و تجارب سایر کشورها مالحاه می
روش در حلقه آصر از مزایای که اصذ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات بر ف

تئوریکی و عتلی برصوردار استا با ای  وجود ای  سؤال مطرح است که اسمتقرار  
ای  پایه مالیاتی چه آثماری بمر متغیرهمای کمالن اقتصمادی از جتلمه سمطح تولیمد         
ناصالص داصلی طی دوره اجرای آن در کشور بر جای رذاشته اسمت کمه در اداممه    

بررسمی ایم  مرمم     مطالعات تجربی در ایم  حموزه بمه   ضت  تبیی  مبانی ناری و 
 پرداصته شده استا

مبانینظریتحقيقوپيشينهپژوهش.2

هایمالياتیبررمتیيرهرایاقتصرادگيریتأثيرسياستمبانینظریاندازه.2-1

كالن

بر اقتصاد از دیر باز محل مجادله بموده اسمتا برصمی      های مالیاتی و اثر آن سیاست
مدت و افزایش تولیمد   ها موجب تحری  اقتصاد در کوتاه معتقدند که کاهش مالیات

کنند کمه کماهش    شودا ای  در حالی است که رروهی دیگر بیان می در بلندمدت می
ها از طری  افمزایش نمرخ برمره موجمب کماهش تولیمد در کوتماه ممدت و          مالیات

 (Romer and Romer, 2010)شود  لندمدت میب
های مالیاتی نشان دهنده آن است که تما چمه    ای  تفاوت نار در تأثیر سیاست

هما ممورد    ریری و ارزیابی آن تواند متفاوت بوده و اندازه ها می حد تأثیر ای  سیاست
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سمت  های مالیاتی ابتدا الزم ا محور و دشوار استا اما به مناور بررسی آثار سیاست
 Romer and)همای مالیماتی اقمدام نتمودا      ها یا شموک  نسبت به دالیل اتخاذ سیاست

Romer, 2010)  
های مالیاتی( با  های مالیاتی )یا به بیانی شوک به طور کلی تغییرات در سیاست

تموان دالیمل تغییمر در     دهندا در ی  نگاه کلمی ممی   اهداف و دالیل مختل  رخ می
 (Romer and Romer, 2010)رار دسته تقسیم کرد: های مالیاتی را به چ سیاست

های مالیاتی به صورت هم زمان بما تغییمرات    در برصی موارد تغییر در سیاست
همای   شوندا در ای  موارد دولت برای تأمی  مالی برناممه  در مخارج دولت انجام می

 داجدید صود )به طور مثال معرفی ی  برنامه رفاهی( نیاز به افزایش مالیات دار
 همایی هسمتند    های مالیاتی در نتیجه برنامه رروه دوم از تغییرات در سیاست

شوندا ایم    که با هدف واکنش به شرایخ اقتصادی )نایر رکود یا رون ( مصوب می
 شوندا ای دولت ناشی می های ضد چرصه تغییرات بیشتر از سیاست

   انباشمته شمده از   رروه سوم از تغییرات به مناور تأمی  مالی کسری بودجمه
 شوندا های رذشته ایجاد می سال

   شموندا   رروه چرارم با هدف افزایش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایجماد ممی
هما انگیمزه بربمود شمرایخ      ای دارند ولی نقطه مشترک آن ای  تغییرات دامنه رسترده

 اقتصادی در بلندمدت استا
کمه تشمخیص داده   برای بررسی اثرات ی  سیاست مالیماتی ابتمدا الزم اسمت    

ریمردا   های چراررانه فموق قمرار ممی    شود سیاست اتخاذ شده در کدام ی  از رروه
دلیل ای  موضوع آن است که از آنجا که در بسیاری از مموارد عواممل اثررمذار بمر     

 1اند بسته های مالیاتی با سایر عوامل اثررذار بر شرایخ اقتصادی هم تغییر در سیاست
ر سیاست مالیاتی بر اقتصاد از اثر ای  عوامل بر اقتصاد اممری  لذا تفکی  اثر تغییر د

بسیار دشوار استا در واقع در چنی  مواردی امکان بروز صطای حذف متغیر مرمم  
در تبیی  تغییرات به وجود آمده در سطح اقتصاد کالن وجمود صواهمد داشمتا بمه     

پمردازد   صرف میعنوان مثال، زمانی که ی  محق  به بررسی رابطه میان مالیات و م

                                                                                                                                 

1  . Correlated 
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باید در نار داشته باشد که متک  است متغیر سومی نایر کاهش ثروت بر هردوی 
ها اثررذار بوده باشدا در صورت در نار نگرفت  اثر متغیر سوم، تورش ناشمی از   آن

  (Romer, 2010)افتدا  حذف متغیر مرم اتفاق می
ذاری ضرورت شناصت و آراهی نسمبت بمه ایم  پدیمده بمرای بررسمی اثررم       

رهنتمون   1ای با عنوان شناسمایی  های مالیاتی، توجه اقتصاددانان را به مسأله سیاست
ساصته استا در ای  مورد آنهه تحت عنوان مسأله شناسایی در محاسبه اثمر تغییمر   

های مالیاتی بر اقتصاد وجمود دارد در حقیقمت نحموه غلبمه بمر تمورش        در سیاست
همای مالیماتی، کمه     د تغییمرات در سیاسمت  حذف متغیر مرم استا به ای  مناور بای

ها بر متغیرهمای   زا از شرایخ اقتصادی انجام شده است شناسایی شده و اثر آن برون
همایی   کالن اقتصادی مورد ارزیابی قرار ریردا ای  تغییرات تنرما ناشمی از سیاسمت   

انمدا سمایر    هستند که به دلیلی غیر از پاسخ بمه شمرایخ کنمونی اقتصماد اجمرا شمده      
( ر )در نتیجه تغییر در درآمد ملمی و ااا ها اعم از تغییرات صودکا ییرات در مالیاتتغ

زا  و اعتال سیاسمت در واکمنش بمه شمرایخ اقتصماد )نایمر رکمود و رونم ( درون        
 (Romer, 2010)شوندا  محسوب می

هما(   های متفاوتی برای شناسایی تغییمرات )شموک   مطالعات اقتصادی از روش
( عتمده مطالعمات از   2010) 2اندا تا پیش از رومر و روممر  ه بردهزا برر مالیاتی برون

و صودرررسیون برداری ساصتاری با  3روش سنتی صودرررسیون برداری ساصتاری
کردنمدا روممر و    زا را شناسایی می های مالیاتی برون ، شوک4استفاده از قیود عالمت

هممای  بممرای شناسممایی شمموک 5( بممرای اولممی  بممار از روش روایممی 2010رومممر )
های موجمود   ها معتقد بودند که روش های مالیاتی دولت استفاده کردندا آن سیاست

همای   هایی استا از جتله اینکه توانمایی تشمخیص سیاسمت    شناسایی، دچار کاستی
شوند را ندارندا ای  پژوهش  مالیاتی که در واکنش به شرایخ آتی اقتصادی اجرا می
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( بما بررسمی   2010عصر مطالعات جدید نامیدا روممر و روممر )  توان آغازرر  را می
های رؤسای جترور، مشروح مذاکرات کنگره و شرایخ اقتصمادی ایماالت    سخنرانی

همای   متحده و بودجه دولت در زمان تصویب قوانی  مالیاتی، انگیزه اعتال سیاست
ا از میمان  ه دولت را شناسایی کردندا در مرحله دوم بر اساس انگیزه اجرای سیاست

زا شناسایی شدا تغییرات حاصل شده در درآمدهای  های مالیاتی برون ها سیاست آن
زای مالیماتی تعریم  شمده و در     زا، شوک بمرون  های برون مالیاتی ناشی از سیاست

ها )تغییرات( بر متغیرهای مرم اقتصاد کالن نایمر تولیمد    مرحله نرایی اثر ای  شوک
دهنمده اثررمذاری منفمی     نتایج به دست آمده نشان شودا ناصالص داصلی بررسی می

زا بر تولید ناصالص داصلی در ایاالت متحمده امریکما بمودا     های مالیاتی برون شوک
همای پمولی و برصمی مطالعمات در      ای  روش که تا پیش از ای  در شناسایی شوک

همای   های دیگر مورد اسمتفاده قمرار ررفتمه بمود فصمل جدیمدی را در روش       حوزه
های مالیاتی دولت رشوده استا به طوری که مطالعات بسیاری بمر   یی شوکشناسا

پایه ای  روش بمرای ایماالت متحمده آمریکما و سمایر کشمورها در زمینمه بررسمی         
   های مالیاتی بر متغیرهای اقتصاد کالن انجام ررفته استا اثررذاری سیاست

پيشينهپژوهش.2-2

همای متفماوتی بمرای     اقتصمادی از روش طور که پیشتر بیان شد، در مطالعات  هتان
زا برره برده شده اسمتا بمر ایم  اسماس      ها )تغییرات( مالیاتی برون شناسایی شوک

بندی کردا تا پمیش از   توان مطالعات اقتصادی را به دو دسته سنتی و جدید دسته می
( عتممده مطالعمات از روش سممنتی صودرررسمیون بممرداری   2010) 1روممر و روممر  

زا را  همای مالیماتی بمرون    روش با استفاده از قیود عالمت، شوک ساصتاری و هتی 
تری  مطالعمات در ایم  حموزه اشماره      کردندا در ادامه به برصی از مرم شناسایی می
 شده استا  

های سری زممانی و توسمخ    یکی از مطالعات مرم انجام شده با استفاده از مدل
همای   ه به مناور بررسی شوک( بوده استا در ای  مطالع2002) 2بالنهارد و پروتی
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رمذاری دولمت از تجزیمه چولسمکی و نیمز روش صودرررسمیون بمرداری         سیاست
همای ایماالت    ساصتاری استفاده شده استا مطاب  با نتمایج بمه دسمت آممده از داده    

متحده آمریکا، اثر مالیات بر رشد اقتصادی منفی و ضمریب فزاینمده مالیمات برابمر     
( نیمز در مطالعمه دیگمری بما     2009) 1منتفورد و اوهلیگبرآورد شده استا  -75/0

های سیاسمتی دولمت را شناسمایی کمرده و بما       شوک 2استفاده از روش قیود عالمت
های مالیات بر رشد اقتصادی در ایماالت   استفاده از هتی  روش به برآورد اثر شوک

مالیماتی   های متحده آمریکا پرداصتندا نتایج به دست آمده حکایت از اثر منفی شوک
های ای  مطالعه تالش برای مقایسمه   بر رشد اقتصادی داشته استا یکی از نوآوری

های اعالم شده و غافلگیرانه دولت بر متغیرهای اقتصمادی بموده اسمتا     اثر سیاست
( با توسمعه روش بالنهمارد و پروتمی بمه نتمایج مشمابری       2012) 3کالدرا و کتسس

 تولید ناصالص داصلی دست یافتندا تی برهای مالیا پیرامون اثررذاری منفی شوک
همای تعمادل    در حوزه مطالعات سنتی مطالعات معدودی نیز با استفاده از مدل

( 1994) 4اندا م  ررت  عتومی، تأثیر مالیات بر متغیرهای اقتصادی را بررسی کرده
( 1982) 5با توسعه مدل تعادل عتومی مورد استفاده در مطالعه کیدلنمد و پرسمکات  

ود مصرف دولت، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بمر درآممد حاصمل از    و ور
همای   سرمایه را به مدل اضافه کردندا بمر اسماس نتمایج ایم  مطالعمه، تمأثیر شموک       

( تا حد زیادی کاهش یافمتا  1982تکنولوژی نسبت به مطالعه کیدلند و پرسکات )
کمار و سمرمایه در    همای نیمروی   دهنمدری مالیمات   هتهنی  نتایج حاکی از توضمیح 

 بینی صطای واریانس تولید بودا پیش
ها  ( و استفاده آن2010سیشتر بیان شد با مطالعه رومر و رومر ) اما هتانطور که 

همای مالیماتی دولمت، فصمل      همای سیاسمت   از روش روایی برای شناسمایی شموک  
همای مالیماتی دولمت رشمود شمدا یکمی از        های شناسایی شموک  جدیدی در روش
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( بود که روش رومر و رومر را برای ارزیابی 2013) 1  ای  مطالعات کلوی تری مرم
 ص داصلی در انگلستان به کار برداهای مالیاتی بر تولید ناصال اثر شوک

زا را در چرمار دسمته تقسمیم     های سیاستی درون ( تصتیم2013جیتز کلوی  )
قاضما و بمه   هایی هستند که با هدف ممدیریت طمرف ت   نتایدا دسته اول سیاست می

هما   شوندا مثال سنتی ای  نوع سیاسمت  جرت تعدیل تقاضای کل طراحی و اجرا می
ها واکمنش   تحری  تقاضا برای مقابله با شوک منفی تولید استا هدف ای  سیاست

زا اصالحات طرف عرضه  های درون به نوسانات اقتصادی استا دسته دوم سیاست
ی  شوک استا مثال ای  دسمته از   یا تحری  عرضه در اقتصاد با هدف واکنش به

کارریری نیمروی   های به  ها کاهش سرم بیته کارفرمایان برای کاهش هزینه سیاست
هایی اسمت کمه در نتیجمه     کار و در نتیجه کاهش بیکاری استا دسته سوم سیاست

هما   شموندا افمزایش انمواع مالیمات     نگرانی از کسری بودجه جاری تنایم و اجرا می
همای   های سیاستی ای  دسته باشدا دسته چرمارم از سیاسمت   رزینه تواند یکی از می

شوندا برای مثال  زا تنایم و اجرا می زا با هدف تأمی  مالی ی  سیاست هزینه درون
افزایش ح  بیته به مناور رسترش پوشش ناام تأمی  اجتتاعی نتونه سیاسمتی از  

 شودا ای  دسته محسوب می
زا نیز قابمل تقسمیم بمه چرمار دسمته       برون های سیاستی در نقطه مقابل تصتیم
است که با هدف اصمالحات بلندممدت در اقتصماد      هایی هستندا دسته اول سیاست

شوند  ها اجرا نتی ها برای مقابله با شوک شوندا اررچه ای  سیاست تنایم و اجرا می
هما در زممان ثبمات اقتصماد نیسمتا انمواع اصمالحات         ولی الزامی برای اجمرای آن 

توانند در ای  رروه قمرار ریرنمدا    ی به صصوق در ستت عرضه اقتصاد میساصتار
همای   زا از ایدئولوژی و فلسفه سیاستتداران و رروه های برون دسته دوم از سیاست
ها به صورت مشخص برای تأثیر بمر عتلکمرد    ریرندا ای  سیاست سیاسی نشأت می

جموان مثمال واضمحی از     های شوندا اهدای وام ازدواج به زوج اقتصادی تنایم نتی
هایی هستند که در نتیجه تصمتیم   رذاری استا دسته سوم سیاست ای  نوع سیاست

همای اتحادیمه    شوندا نایر حکم دادرماه، تصمتیم   ی  منبع صارج از دولت اجرا می
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اند که تحمت عنموان تثبیمت     هایی اروپا برای کشورهای عضوا دسته چرارم سیاست
رمذاری، تصمتیم اتخماذ شمده بمرای       نموع سیاسمت   شوندا در ای  شناصته می 1مالی

ای است که از شرایخ جاری اقتصادی مستقل استا بمرای   مواجره با کسری بودجه
های مقابله با کسری بودجه ناشمی از رکمودی کمه مربموط بمه       مثال اجرای سیاست

 ریردا ها قرار می دوره رذشته است در محدوده ای  سیاست
های  رومر و رومر را برای ارزیابی اثر شوک ( نیز روش2010) 2لی و هتکاران

های چندی  کشور به کارررفتندا نتایج به دست آمده نشان  مالیاتی با استفاده از داده
ها اثر بیشتری بر کاهش تولیمد   داد که کاهش کسری بودجه از طری  افزایش مالیات

 ی نسبت به کاهش مخارج دولت دارداناصالص داصل
های جدیمدی   روایی مورد استفاده رومر و رومر، روشهتهنی  بر پایه روش 

( 2014) 3های سیاست مالیاتی دولت ایجاد شدا مرتنز و ریوان برای شناسایی شوک
همای سیاسمتی دولمت را شناسمایی       ( شوک2010نیز با توسعه روش رومر و رومر )

وش های مالیات بر تولید ناصاق داصلمی ر  ها به مناور برآورد اثر شوک کردندا آن
صودرررسیون برداری ساصتاری را به کار ررفتندا نتایج به دست آمده نشان داد که 

های مالیاتی بر تولید ناصالص داصلی در ایاالت متحده منفمی اسمتا ایم      اثر شوک
( 2002) 4پروتمی  مطالعه هتهنی  انتقاداتی به پژوهش انجام شده توسخ بالنهماردو 

 وارد نتودا
همای   شمده پیراممون بررسمی اثررمذاری سیاسمت     مطالعات انجام  1در جدول 

رونمارون شناسمایی، ارایمه شمده     های  مالیاتی دولت بر اقتصاد کالن بر مبنای روش
 استا
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های مالیاتی دولت بر اساس روش  بندی مطالعات انجام شده برای بررسی آثار سیاست دسته .1جدول 

 ها شناسایی شوک
 ندییج ئطی عیت گ ش شهیسیین

SVAR سهدن 
 (2002،النچیگا  په  ن )

 (2012) 1کی  گا   کمپس
 هیی ئی گیت ،ه گش  اقدصیای اثه ئهفن شو 

SVAR هیی ئی گیت ،ه گش  اقدصیای اثه ئهفن شو  (2009) 2ئهدفوگا   ا هلگگ ،ی قگوا عالئن 

 گ این

 (2010گ ئه   گ ئه )

 (2013) 3کلوی 

 (2010 ن   همکیگا  )

 (2012)4فی گ    وگی اری

 هیی ئی گیت ،ه گش  اقدصیای ئهفن شو اثه 

 هیی ئی گیت ،ه گش  اقدصیای اثه ئهفن شو  (2014) 5ئه هز   گیوا  SVAR Proxy -گ این 

 های تحقی  منبع: یافته

 
الزم به ذکر است عتده مطالعمات داصلمی انجمام شمده در حموزه بررسمی اثمرات        

زایمی را لحما     بمرون  های مالی دولت بر تولید ناصالص داصلی مسأله مرم سیاست
انمدا   همای شناسمایی برمره نگرفتمه     اند و لذا بمرای بمرآورد ایم  اثمر از روش     نکرده
برداری بما وقفمه    های مورد استفاده در ای  مطالعات بیبشتر روش صودتوضیح روش

(، حقیقمت و  1395(، صداویسمی و عزتمی )  1388استا مطالعه عاقلی و هتکاران )
ریرنمدا البتمه    در ای  دسته از مطالعمات قمرار ممی   ( 1396( و هدایت )1395محرم )

مطاب  با مبانی ناری ارایه شده نتایج به دست آمده در ای  قبیمل مطالعمات، محمل    
اشکال و مناقشه استا در میان مطالعمات انجمام شمده در داصمل کشمور پمروی  و       

( با استفاده از روش شناسایی بالنهارد و پروتمی بما بمه کمارریری     1391هتکاران )
های مالی بمر تولیمد و    روش صودرررسیون برداری ساصتاری به بررسی تأثیر شوک

اندا مطاب  با نتمایج بمه دسمت آممده از ایم  مطالعمه،        سطح قیتت در ایران پرداصته
های مالیاتی موجب کاهش سطح قیتت شده و اثمر قابمل تموجری بمر سمطح       شوک
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 تولید اقتصاد نداردا
زمینه، در مطالعه حاضر تالش شده اسمت   مناور رفع صأل پژوهشی در ای  به 

برای اولی  بمار در مطالعمات داصلمی، بما اسمتفاده از روش روایمی روممر و روممر         
های مالی دولت )مالیات بمر ارزش   زا در سیاست ( به شناسایی تغییرات برون2010)

طور که بیمان   افزوده( و اثررذاری آن بر رشد اقتصادی در ایران پرداصته شودا هتان
، پیش از ای ، عتده مطالعات در ایران با استفاده از روش صودتوضمیح بمرداری   شد

های مالی دولت انجمام شمده    زای سیاست های برون با وقفه و بدون تشخیص شوک
 ها محل تردید استا است و لذا با مسأله حذف متغیر مرم مواجه بوده و نتایج آن

ودهبررتوليردناخرالصتحليلتجربیاجرایقانونمالياتبرارزشافز.3

 داخلیدرایران

مدلتحقيقوروشبرآورد.3-1

در ای  مطالعه به مناور بررسی اثمرات اصمذ مالیمات بمر ارزش افمزوده )در اینجما       
زای مالیات بر ارزش افزوده( بر تولید ناصالص داصلمی در اقتصماد    های برون شوک

استفاده شمده   1واکنش -کنشایران، از روش صودرررسیون برداری و تحلیل توابع 
 استا

مالیمات بمر ارزش افمزوده بمه منامور        زایمی شموک   به ای  مناور ابتمدا بمرون  
زمانی مورد بررسمی قمرار ررفتمه اسمتا سمسس       جلوریری از علیت معکوس و هم

الگوی برآورد شده و متغیرهای به کار رفتمه در آن معرفمی شمده اسمتا در اداممه      
سی قمرار ررفتمه و سمسس نتمایج تختمی ، ارایمه و       مانایی متغیرهای مدل مورد برر

بمه   های انجام شده جرت اسمتحکام ممدل   اندا در انترا به تشریح بررسی تحلیل شده
 صورت صالصه پرداصته شده استا

 زاییشوکمالياتبرارزشافزودهدرایرانبررسیبرون.3-1-1

کمه بمه منامور     کنمد  زا تعری  می ای را برون ( تصتیم سیاستی2013جیتز کلوی  )
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همایی    باشندا به عبارت دیگر سیاسمت  های اقتصاد کالن طراحی نشده  غلبه بر شوک
های رذشته یما اهمداف    زا هستند که برای تأمی  کسری بودجه انباشته از دوره برون

های سیاستی که با توجه به باورهای  باشندا هتهنی  تصتیم بلندمدت طراحی شده 
خص طراحی و اجمرا شموند نیمز در ایم  دسمته قمرار       ای مش رذار و فلسفه سیاست

  (Romer and Romer, 2010)ریرندا  می
اما در ایران استقالل بودجه دولت از نفت و افزایش درآممدهای مالیماتی طمی    
سه چرار دهه رذشته یکی از شمعارهای اصملی سیاسمتتداران ایمران بموده اسمتا       

تریه شده درباره اصمالحات سماصتاری در   ها و اسناد باالدستی  تقریباً در هته برنامه
اقتصاد ایران یکی از محورهای مرم مورد تأکید کاهش وابستگی اقتصاد به نفمت و  

تمری    جایگزی  شدن آن با درآمدهای پایمدار مالیماتی بموده اسمتا از جتلمه مرمم      
توان به سمند   های بلندمدت کشور که در آن به ای  هدف اشاره شده است می برنامه
(، 1392هممای کلمی اقتصمماد مقمماومتی )  (، سیاسممت1382سماله )  از بیسممتانممد چشمم 
های توسعه و قوانی  سوم تما ششمم توسمعه کشمور اشماره       های کلی برنامه سیاست

کردا از سویی دیگر اصالح نواقص ناام مالیاتی که تکیه بیش از حمد آن بمر اصمذ    
مالیاتی از طری  مالیات از بخش تولید بود، دولت را نسبت به اصالح ساصتار ناام 

دهمی اقتصمادی    ها و اصذ مالیات مؤثر از مصرف در قالب طرح سامان رسترش پایه
( لذا معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران 1384پناه،  نیا و یزدان سوق دادا )طیب

و دایتی کردن آن )پس از بیش از ی  دهه اجرای آزمایشی آن( با هدف اصالح و 
آممدی دولمت، اسمتقالل از درآممدهای نفتمی و حرکمت از       تنوع بخشی به منابع در

مالیات بر تولید به ستت مالیات بر مصرف، ممورد توجمه مسمئوالن و کارشناسمان     
اقتصادی کشور قرار ررفتا اولی  اقدام عتلی در ای  مورد، ارایه الیحه مالیات بمر  

به مجلس شورای اسالمی بمود کمه بمه علمت شمرایخ       1366ارزش افزوده در سال 
صاق اقتصادی کشور، دولت الیحمه مزبمور را از مجلمس شمورای اسمالمی پمس       
ررفتا اما باالصره با پیگیری جدی، موضوع استقرار ناام مالیات بر ارزش افمزوده  

شتسی در دستور کار دولت قرار ررفت و به ای  ترتیب الیحمه   1380درآغاز دهه 
از سوی دولمت،   1381ورماه قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اولی  بار در شرری
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( در مقدمه الیحمه دولمت همدف از ارایمه آن     1394تقدیم مجلس شدا )توتونهی، 
از تولیمد و   یانتقال بار مالیمات ی دولت(، درآمدها شیافزای )مالیات یها هیرسترش پا

و  یمال به مصرف، اجتناب از اصذ مالیات مضاع ، توسعه اطالعات یرذار هیسرما
مختلم    یهما  و زنجیمره  یاقتصماد  یهما  فعالیمت  یسماز  و شمفاف  انیم مؤد یمالیات

بمر اسماس   های فمراوان در مجلمس    ذکر شده بودا باالصره پس از بررسیمعامالت 
مجلمس   یدر کتیسمیون اقتصماد   ی ای  الیحهقانون اساس ( 85 ) هشتادوپنجم اصل
 آن آغاز شدا ساله پنجی شیآزما یو اجرا بیتصو یاسالم یشورا

بمه   1396ه دایتی کردن مالیات بر ارزش افزوده نیز که در سال در مقدمه الیح
مجلس شورای اسالمی ارایه شد بمر موفقیمت نسمبی دسمتیابی بمه اهمداف اجمرای        

همای بمالقوه درآممدی     ( یعنی ایجاد ظرفیت1387مالیات بر ارزش افزوده )مصوب 
ه سمازی زنجیمر   آفرینمی در شمفاف   هما و نقمش   ها و دهیماری  برای دولت، شررداری

مبادالت اقتصادی کشور و وصول مالیات و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفمت  
 اشاره شده استا

های مالیات بر ارزش افمزوده در   زایی شوک موضوع دیگری که داللت بر برون
های اجرای قانون استا نمرخ   های ای  مالیات طی سال ایران دارد، تغییرات در نرخ

مالیات بمر ارزش افمزوده در سمال تصمویب ایم       مالیات و عوارض موضوع قانون 
قمانون برناممه پمنجم     117( سه واحد درصد تعیی  شمدا امما در مماده    1387قانون )
( آن، در راستای اسناد باالدستی کشور از جتلمه  2( و تبصره )1395-1390توسعه )
 وابسمتگی  کاممل  قطمع  منامور  ( مقرر شد به22های کلی برنامه پنجم )بند  سیاست
 عممتومی  درآمدهای سرم افمزایش طری  از راز و نفت عواید به ای هزینه اتاعتبار
 یم   سماالنه  برنامه اول سال از مالیات ای  دولت، نرخ ای هزینه اعتبارات تأمی  در

 درصمد  هشمت   بمه  آن نرخ برنامه پایان در که ای رونه  به رردد؛ اضافه درصد واحد
)با پیشنراد نتاینمدران مجلمس و    1393  به عالوه در قانون بودجه سال ابرسد%( 8)

تصویب آن در مجلس( مقرر شد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عمالوه بمر افمزایش    
قانونی )مبتنی بر قانون برنامه پنجم(، ی  واحد درصد به عنموان مالیمات سمالمت    
افزایش یافته و منابع حاصل از آن صرف امور مرتبخ با حوزه سالمت شمودا )بنمد   
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 کل کشور( 1393قانون بودجه سال  9ط تبصره 
های انجام ررفتمه در سمواب  موضموع از جتلمه مصماحبه بما        عالوه بررسی به 
اندرکاران تریه و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت )معاونی  و  دست

مدیران کل مربوطه در سازمان امور مالیاتی( و مجلمس )برصمی اعضمای کتیسمیون     
ز کارشناسان درریر در فرآیند تریه و تصویب آن و هتهنمی   اقتصادی مجلس( و نی

استتاع مشروح مذاکرات انجام شده در صح  علنی داللت بر آن دارد کمه اسمتقرار   
همای اصمالحی دولمت     ناام مالیات بر ارزش افزوده در ایران را در راستای سیاست

افزایش  های مستقیم، کاهش وابستگی بودجه به نفت، در جرت کاهش سرم مالیات
 پاسخ به شمرایخ العتل سیاستگذار در  شفافیت اقتصادی بوده است و نه ی  عکس

 جاری اقتصاد کالن کشورا
رسد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده  با توجه به آنهه بیان شد به نار می

زا تحت عنموان   های مالی برون توان در زمره رروه چرارم از سیاست در ایران را می
اند قرار  بندی شده ( تقسیم2013که توسخ جتیز کلوی  ) «ی تثبیت مالیها سیاست»

بما   1387توان سیاست استقرار مالیات بمر ارزش افمزوده در سمال     رو می دادا از ای 
درصد و افزایش نرخ آن به میزان ی  واحد درصد ساالنه )بر اساس قمانون   3نرخ 

 زا تلقی کردا  رونرا ب 1394تا  1390های  برنامه پنجم توسعه( طی سال

تصریحالگویتجربیومعرفیمتیيرها.3-1-2

های( مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصمادی،   برای بررسی تأثیر سیاست )شوک
از الگویی که در آن چرار متغیر به کار رفته، استفاده شده استا ای  متغیرها عبارت 

اصلمی، مخمارج دولمت و    هستند از: مالیمات بمر ارزش افمزوده، تولیمد ناصمالص د     
همای ممورد اسمتفاده     ا داده1397تما   1387درآمدهای دالری نفت برای بازه زممانی  

ممورد اسمتفاده    1390های ثابت سمال   فصلی بوده و سه متغیر اول بر حسب قیتت
اندا هتهنی  به مناور جداسازی اثرات فصلی و نیز ماناکردن متغیرهمای   قرار ررفته

 ده شده استا( استفا1)الگو از رابطه 
 (1                                                    )1−𝑙4

4
𝑦𝑡 =

(1−𝑙)(1+𝑙+𝑙2+𝑙3)

4
𝑦𝑡       

زا  مدل مورد استفاده در ای  تحقی  مدل صودرررسیون برداری با وجود متغیر برون
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صمحیح   1بنمدی  ( مستلزم تعیی  وقفه برینه و رتبمه 2(ا تصریح رابطه )2است )رابطه 
 متغیرهای الگو استا

𝑌𝑡 = 𝑋𝑡 + ∑ 𝑌𝑡−𝑖𝑖 + 𝑢𝑡  (2      )                                            

تفاضمل مرتبمه اول تولیمد    زای الگمو شمامل    های درون متغیر Yt(، بردار 2در رابطه )
ناصالص داصلی، تفاضل مرتبه اول درآمد مالیات بر ارزش افزوده و تفاضمل مرتبمه   

زا اسمت و بمردار    وقفه اول متغیرهای درون Yt-iا بردار ت قرار دارنداول مخارج دول
 𝑋𝑡را در برداردا زای مدل است که درآمد دالری نفتی متغیر برون 

 همم  یرو بمر  رهما یمتغ هتمه که ی  فمرم صالصمه شمده اسمت     ( 2) رابطهدر 
 الزم اسمت  ،شمده  صالصمه  فمرم  از یساصتار یها شوک ییشناسا یبراو  اثررذارند

ی در الگو اعتال رردد کمه در بخمش   چولسک هیتجز با یمثلث فرم ای یبند رتبه دیوق
 اانجام شده است -4-2

نتایجتحقيق.3-2

به مناور برآورد الگو ابتدا الزم است مانایی متغیرهای ممدل بما اسمتفاده از آزممون     
مورد بررسی قرار ریمردا در مرحلمه بعمد و     پرون سسیلیف و افتهی میتعتدیکی فولر 

  تعیمی   2قبل از تختی  مدل، وقفه برینمه ممدل بما اسمتفاده از معیارهمای اطالعمات      
ررددا در مرحله آصر، ممدل تصمریح شمده بما اسمتفاده از روش صودرررسمیون        می

زای ضعی  )در اینجا درآممدهای دالری نفتمی( تختمی  زده     برداری با متغیر برون
رردندا الزم به ذکمر اسمت    واکنش تفسیر می-یج با استفاده از توابع کنششده و نتا

 3واکمنش از روش توزیمع مجمانبی   -که برای برآورد بازه اطتینمان در توابمع کمنش   
 استفاده شده استا

بندی متغیرهما بمر    برداری مستلزم رتبه های صودرررسیون تصریح الگو در مدل
 4یم  منامور از تجزیمه چولسمکی    ها استا بمه ا  اساس تشخیص علیت هتزمان آن

                                                                                                                                 

1  . Ordering 

2  . Information criteria 
3  . Asymptotic distribution 

4  . Cholesky decomposition 
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 استفاده شده استا
به ترتیب تفاضل مرتبه اول تولید ناصمالص داصلمی    Ytبر ای  اساس در بردار 

اقتصادی، تفاضل مرتبه اول درآمد مالیمات بمر ارزش افمزوده و تفاضمل مرتبمه اول      
بنمدی آن اسمت کمه اوالً مخمارج      مخارج دولت قرار داده شده استا دلیل ای  رتبه

یابند و ثانیماً   دولت و درآمدهای مالیاتی هر دو با افزایش رشد اقتصادی، افزایش می
یابمدا هتهنمی  درآممدهای     مخارج دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش ممی 

زای ممدل اثررمذار اسمت در     زا که بر هر سه متغیمر درون  نفتی به عنوان متغیر برون
زا  مدل صودرررسیون برداری با عاممل بمرون  بنابرای  تصریح  نار ررفته شده استا

 به صورت زیر آورده شده استا
𝑋𝑡 = [𝑂𝐼𝐿𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒],𝑌𝑡 = [𝐷𝑔𝑑𝑝, 𝐷𝑉𝐴𝑇, 𝐷𝐺] 

آزمونماناییمتیيرها:.3-2-1

 سسیم لیف و افتهی میتعتفولر دیکی بررسی مانایی تتامی متغیرها با استفاده از آزمون 
آورده شمده   2در نرم افزار استتا انجام شد که نتایج حاصل شمده در جمدول    پرون
 استا
 

 نتایج آزمون مانایی. 2جدول 
  ئیگم  رئو  فگلگپس په   ییفد،  ئیگم  رئو  ایکن فو ه  عمگم ئدغگههی

 0.000 0.0036 افز ام اگرش ،ه ئی گیت ا   ئه ب،  فیضل
 0.000 0.0092  فیضل ئه ب، ا   ئخیگج ا  ن

 0.0234 0.0099  فیضل ئه ب، ا    و گ  نیای ص ااالن
 0.344 0.0310 نفدن االگی اگ ئ 

 های تحقی  منبع: یافته

شود برای تتامی متغیرهما بما در نامر رمرفت       مشاهده می 2هتانطور که در جدول 
از مقدار بحرانی جدول، فرض  zدیفرانسیل )تفاضل اول( به دلیل کتتر بودن آماره 

 باشندا صفر مبنی بر وجود ریشه واحد و نامانا بودن متغیرها رد شده و لذا مانا می

شناساییوقفهبهينهمدل.3-2-2

در ای  بخش با استفاده از معیارهای اطالعات، وقفه برینه ممدل ممورد نامر تعیمی      
های متفاوت ارایه شمده   فهمقادیر معیارهای اطالعات برای وق 3 شودا در جدول می
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 های تحقی  استا به جرت فصلی بودن داده 4استا استفاده از حداکثر وقفه 
 های متفاوت خروجی معیارهای اطالعات برای وقفه .3 جدول
 شو گ ز ههی  کویگ   کیئگه په   -فگلگپس  قف،
0 2/1 43 43 43 
1 4/6* 5/42 8/42* 43* 
2 9/7 7/42 43 43 
3 8 7/42 2/43 3/44 
4 8 4/42* 43 44 

 های تحقی  منبع: یافته

 * وقفه تعیی  شده توسخ معیار اطالعات مربوطه

شود، وقفه برینه بمر اسماس معیمار اطالعمات      مشاهده می 3 طور که در جدول هتان
، وقفمه  4پرون -و فیلیسس  3کویی -و هنان2و بر اساس معیار شوآرتز 4وقفه  1آکائی 

معیار مذکور،  4بر ای  اساس و با توجه به تأیید سه معیار از  پیشنراد شده استا 1
 برآورد شده استا 1مدل تحقی  با وقفه 

واكنش-خروجیتوابعكنش.3-2-3

واکنش برای واکنش رشد اقتصمادی بمه شموک     -صروجی توابع کنش  1در شکل 
 استا  سیاست مالیات بر ارزش افزوده ارایه شده

 
 واکنش رشد اقتصادی به شوک مالیات بر ارزش افزوده .1شکل 

                                                                                                                                 

1  . Akaike information 

2  . Schwartz 

3  . Hannan and Quinn information 

4  . Phillips and Pron criteria 
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شود شوک تغییر در سیاست مالیات بمر ارزش   مشاهده می 1طور که در شکل  هتان
افزوده تنرا منجر به کاهش رشد تولید ناصالص داصلی در فصمل اول شمده اسمتا    

 از نار آماری معنادار نبوده استاای  اثر از فصل دوم به بعد 
واکنش بمرای واکمنش مخمارج دولمت بمه       -ی توابع کنش صروج 2در شکل 

 استا  شوک سیاست مالیات بر ارزش افزوده ارایه شده
 

 
 واکنش رشد مخارج دولت به شوک مالیات بر ارزش افزوده. 2شکل 

 
شود واکنش رشمد مخمارج دولمت بمه شموک       مشاهده می 2طور که در شکل  هتان

 دار نبوده استا   یمالیات بر ارزش افزوده از لحا  آماری معن
دهمد کمه ممدل     های پس از تختمی  نشمان ممی    الزم به ذکر است نتایج آزمون

هما از   باشد و توزیع هتزمان متغیمر  صودرررسیون برداری دارای صودهتبستگی نتی
 ها در پیوست ارائه شده است (ا توزیع نرمال تبعیت میکند )صروجی

گيریبندیونتيجهجمع

ی مالیمات  یهما  هیم رسمترش پا بما همدف    60فزوده از دهمه  اجرای مالیات بر ارزش ا
به مصمرف،   یرذار هیاز تولید و سرما یانتقال بار مالیاتی دولت(، درآمدها شیافزا)

و  انیمممؤد یو مالیمات  یممال  اجتنماب از اصمذ مالیممات مضماع ، توسمعه اطالعممات    
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ممورد توجمه    مختلم  معمامالت   یهما  و زنجیره یاقتصاد یها فعالیت یساز شفاف
مسئوالن و کارشناسان اقتصادی کشور بوده استا از زمان تصمویب آزمایشمی ایم     

تاکنون هتواره یکی از مباحث اصلی مطرح شده میان موافقان  1387قانون در سال 
و مخالفان مالیات بر ارزش افزوده اثر آن بر رشد اقتصادی بموده اسمتا بمه هتمی      

های فصملی در بمازه زممانی     استفاده از داده جرت در ای  مقاله تالش شده است با
 پاسخ به ای  سؤال مرم داده شودا 1397تا  1387

نکته بسیار مرم در ارزیابی اثر مالیات بر متغیرهمای کمالن اقتصماد توجمه بمه      
های سیاستی مالیماتی اسمتا بمه ایم  منامور بما        زایی شوک مسأله شناسایی و برون

زایمی   ( ابتمدا بمرون  2010سخ رومر و رومر )استفاده از روش روایی معرفی شده تو
سیاست مالیات بر ارزش افزوده در ایران استدالل شد و سسس بما اسمتفاده از ممدل    
صودرررسیون برداری ساصتاری، اثر مالیات بر رشد تولید ناصمالص داصلمی ممورد    

 بررسی قرار ررفتا
سیاسمت   شوک تغییر در، واکنش -مطاب  با نتایج به دست آمده از توابع کنش

 مالیات بر ارزش افزوده تنرا منجر به کاهش رشد تولید ناصالص داصلمی در اولمی   
شود و ای  اثر از فصمل دوم بمه بعمد از نامر آمماری       شوک می اعتال از پس فصل

های مالیات بر ارزش افزوده بر رشد مخمارج دولمت    معنادار نیستا به عالوه شوک
ی  فرضیه کمه افمزایش نمرخ مالیمات بمر      اثر معناداری نداشته استا بر ای  اساس ا

 متموالی  فصل چندی  ارزش افزوده به کاهش رشد اقتصادی و رکود اقتصادی برای
توانمد در هنگمام تصمتیم بمرای      قابل دفاع نخواهد بود و ای  موضوع می انجامد می

همای اصملی افمزایش     مالیات بر ارزش افزوده که هتواره یکی از رزینه  افزایش نرخ
است، مورد توجه قمرار    مالیاتی برای کاهش کسری تراز عتلیاتی بودجهدرآمدهای 

 ریردا
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هانوشتپی  
همای   پس از اتتام دوره آزمایشی اجرای قانون، مجوز اجمرای آن همر سماله در بودجمه     ا1

  سنواتی تتدید شده استا

شود افراد چقدر از درآمد صود را صرف رفاه  زیرا هنگام مصرف است که مشخص می ا2
 1000کمه درآممد مسماوی    کنندا برای مثال دو فرد را در نار بگیرید  و آسایش می

کننمدا   ریال از آن را صرف مخارج جاری زندری صود می 500ریال دارندا هر دو 
کنمد و   ها آن را صرف مسافرت و تفریح می ریال باقی مانده، یکی از آن 500برای 

کندا روش  است که هر چند ای  دو  دیگری آن را صرف مداوای بیتاری صود می
ا رفاه یکسانی ندارندا بنابرای  هنگام مصرف است کمه  فرد درآمد یکسانی دارند ام

 شود درآمد فرد تا چه حد رفاه فرد را باال صواهد بردا مشخص می

ن میمزان درآممد افمراد و    مشخص نتود ،ستانی ل پیهیده در مالیاتیهتواره یکی از مسا ا3
 نار بگیرید که برای ساصت ی  برای مثال پیتانکاری را درآن استا  زمان تحق 
ا ارمر در قمرارداد   اسمت  و مدت قرارداد دو سال ی منعقد نتودهقرارداد ،ساصتتان

ذکر شده باشد که تتام وجوه در هنگام تحویل کار پرداصت صواهد شد، یکمی از  
اممروز در نامر ررفمت کمه     بایمد  ل مالیاتی آن است که زمان تحق  درآمد را یمسا

داد تحویمل داده شمدا بمه    قرارداد بسته شده است یا پس از آن کمه موضموع قمرار   
 شودا بندی رفته می ه زمانألمواردی از ای  دست، مس

تمری  ضمع  همر نموع نامام مالیمات بمر مصمرف از جتلمه مالیمات بمر             مرمرفتنی است ا 4
ی  معنا که بما افمزایش   ه اها است، ب بودن ای  نوع مالیات« تنازلی»افزوده، ماهیت  ارزش

یابمد )بمورم  و اسملیترود،     رآمد وی کاهش ممی درآمد فرد، سرم مالیات پرداصتی از د
به لحا  ناری، دو راهکار اصلی برای کاهش شدت تنازلی بودن ای  نموع  که  (ا2013
طراحی ناام مالیاتی با تأکیمد  »شود که عبارتند از: نخست،  های مالیاتی پیشنراد می ناام

های بماالتر و   خبه نحوی که کاالها و صدمات لوکس، با نر« های چندرانه بر وضع نرخ
همای کتتمر مشمتول مالیمات شموند و دوم، اعطمای        کاالها و صدمات ضروری با نرخ

ای از سمبد صانوارهمای    معافیت به آن دسمته از کاالهما و صمدماتی کمه بخمش عتمده      
 (1997دهد )میکسل،  های درآمدی پایی  را تشکیل می ده 

( و Sale Tax  مالیمات فمروش )  افزوده، جمایگزی  در اکثر کشورهای دنیا مالیات بر ارزشا 5  
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های فروش و  ( شده استا مالیاتTurnover Taxمالیات بر رردش کاال و صدمات )

مالیات بر رردش کاالها و صدمات دو نارسایی عتده داشتند که زمینه منسوخ شمدن  
ها اسمت چمرا    ای  نوع مالیات« آبشاری بودن»ها را فراهم کردا نخست، صاصیت  آن

همای   مالیات فروش از کل برای کاال )که مشتتل بمر ارزش نرماده   که در هر مرحله،
شمود   های اولیه و مالیات فروش مراحل قبلمی اسمت( دریافمت ممی     ای، نراده واسطه

ای، مسترد  ای و کاالهای سرمایه های واسطه بدون آن که، مالیات پرداصتی بابت نراده
پدیده »شود که از آن به  می ررددا بدی  ترتیب در هر مرحله، مالیات بر مالیات بسته

ها موجب بمروز اصتالالتمی در    شودا عالوه بر ای ، ای  مالیات یاد می« آبشاری بودن
شود و هر ی  از صنایع، برای کاهش شتولیت مالیاتی و اجتنماب از   فرآیند تولید می
( روی Vertical Integration« )ادغمام عتمودی  »های مضماع ، بمه    پرداصت مالیات

وری و ایجاد  تواند به کاهش برره بدیری است ادغام عتودی در صنایع می آورندا می
 ها منجر شودا موانعی در راستای تخصصی شدن فعالیت

 افزوده وجود دارد که عبارت هستند از: روش برای محاسبه مالیات بر ارزش 4به طور کلی ا 6
فمروش بمرای همر     ال ( روش تفریقی مستقیم: در ای  روش، ابتدا تفاضل میزان صرید و

شود؛ یعنمی   افزوده در آن ضرب می شود و نرخ مالیات بر ارزش بنگاه مشخص می
 t =VATفروش(-)صرید

افزوده از تفاضل مالیات بمر   ب( روش تفریقی غیرمستقیم: در ای  روش، مالیات بر ارزش
افمزوده فمروش )مالیمات     افزوده صرید )اعتبار مالیماتی( و مالیمات بمر ارزش    ارزش
 t  =VAT)فروش( –tآید؛ یعنی )صرید(  به دست می متعل (

در آن، مالیات بر ارزش افزوده از ضرب نتودن نرخ مالیات  که ج( روش تجتعی مستقیم
افمزوده بمه دسمت     های به عواممل تولیمد و ایجادکننمده ارزش    در مجتوع پرداصتی

  t =VATآید؛ یعنی )استرالک+سود+اجاره+برره+دستتزد(  می
ایجماد کننمده   یرمستقیم که در آن، نرخ مالیات در ت  به تم  عواممل   د( روش تجتعی غ

شمود؛ یعنمی    ها محاسمبه ممی   جتع آن شود و سسس حاصل افزوده ضرب می ارزش
  t =VAT+ )دستتزد( t+ )برره( t+ )اجاره( t+ )سود( t)استرالک( 

همای   روشافزوده مبتنی بر  الزم به ذکر است که به دلیل دشواری محاسبه مالیات بر ارزش
هما اسمتفاده    افزوده در دنیا، از آن های مالیات بر ارزش )ج( و )د(، هیچ ی  از ناام

 کنندا نتی

 ,Alaskaها عبارت هستند از: آالسکا، دلویر، مانتانا، اریگون و نیو هتسشمیر )  ای  ایالت ا7

Delaware, Montana, Oregon, and New Hampshireا) 

ن است که با اتخاذ ی  سیاست، نامم بمازار و تصمتیتات    منطور از کارایی اقتصادی آ ا8
عنوان مثال ارر مالیات باعث شود ی  کاال نسمبت بمه    افراد دچار اصتالل نشودا به

شمود آن مالیمات از نامر کمارایی و      کاالی دیگر قیتت باالتری پیدا کند رفته ممی 
سمت کمه   زایی، نامطلوب استا از طرف دیگر کارایی فنی نیمز بمه آن معنا   اصتالل

 ابتوان با کتتری  هزینه بیشتری  صروجی را حاصل کرد
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