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 عمومی در ایران بخشاقتصاد  ثبات بر افزودهارزش بر مالیات اثر

 با رویکرد ارتقای اخلاق و فرهنگ مالیاتی()
 

 *دکتر سعید کریمی پتانلار، یاسر خطیبی

 دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران  گروه اقتصاد بازرگانی،
 (9/8/79، تاریخ پذیرش:5/6/79تاریخ دریافت:  )

 

 

 سرآغاز

در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی 
به شدن دچار نوسانات استت  اجترای  که با عوامل مختلف مانند تحریم

 اقتصتاد کلتی هایتواند همگتا  بتا سیاستتمی 1افزودهمالیات بر ارزش
 درآمتدهای ستمم افتزای  بتا دولتت 2درآمتدی نظتا  )اصلاح مقاومتی

 بته دولتت را کاستته و دستتیابی 3بخشی از نوسانات درآمتدی  یاتی(مال
   .بخشد تسمیل را 4مقاومتی اقتصاد اهداف

 
 
 
 

 
های نوسانات درآمدهای مالیاتی تعادل عمومی در اقتصاد توسط شاخص

شود.  بتا توجته و نوسانات کسری بودجه)متغیرهای وابسته( سنجیده می

دابیر اقتصادی دولت  تحقت  رفتاه ها و تبه اینکه هدف مشترک سیاست
ها و مخارج دولتتی ابزارهتای بیشتر برای عمو  جامعه است. لذا  مالیات

توانند در تحق  این هدف نق  ایفا کننتد. از مالی مؤثری هستند که می
 ر  مالیات تعمد اشخاص نسبت به دولت در قبال استفاده از تتتسوی دیگ

 
 

 چکیده
آید و بررسی آثار عنوان یک مالیات غیرمستقیم یکی از منابع مؤثر تأمین درآمد مالیاتی دولت به شمار میبه افزودهارزش بر مالیاتزمینه: 

افزوده بر ثبات ضر بررسی اثر مالیات بر ارزشرو  هدف مقاله حاازاین دهد.اقتصادی آن کانون بسیاری از مطالعات اقتصادی را تشکیل می
 است. اقتصاد بخ  عمومی در ایران با رویکرد ارتقای اخلاق و فرهنگ مالیاتی

های طی سال مالیاتی های فصلی ودادهرابطه ای بود. جامعه آماری  –و در زمره پژوه  های توصیفی ی کاربردحاضر تحقی  روش: 
در این تحقی  بدلیل انتخاب متغیرهای کلان اقتصادی  کل جامعه بود که  کزی جمموری اسلامی ایراناز اطلاعات بانک مر  1333-1311

الگوی از روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده  وان نمونه آماری در نظرگرفته شد و با استفاده از چک لیست جمع آوری شد.آماری به عن
 انجا  شد.  ARDL خودرگرسیونی با وقفه توزیعی

درصد  1 خطای سطح در -11/0ضریب  ( باVAT) افزودهارزش بر در الگوی اول متغیر مالیاتدو الگو در این رابطه ارایه شد:  یافته ها:
 معنادار درصد 1 خطای سطح در -43/0افزوده ارزش بر در الگوی دو  ضریب مالیات .داشت بودجه کسری نوسانات منفی و معنادار بر اثر

 .داشت جاری دوره در مالیاتی درآمد نوسانات بر یمنف اثر و بوده

افزوده از طری  ایجاد کاه  در نوسانات نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوه  حکایت از آن دارد که مالیات بر ارزش گیری:نتیجه
ومی کشور مؤثر و مفید بوده و این درآمدهای مالیاتی و نوسانات کسری بودجه دولت در ایران  در تأمین و ایجاد ثبات در اقتصاد بخ  عم

های بخ  عمومی  موجب تحق  رفاه بیشتر برای عمو  افراد جامعه و همچنین بمبود فرهنگ و اخلاق موضوع با تثبیت و گسترش فعالیت
 گردد.مالیاتی در کشور می

 

 (   اخلاق مالیاتی ARDLعمومی  روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده) بخ  افزوده ارزش بر مالیاتگان: ژکلید وا
 

 

 
 

 y.khatibi@stu.umc.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 

mailto:y.khatibi@stu.umc.ac.ir
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ول آن با توجه به اهتدف متالی و امکانات و خدمات عمومی است و وص
 کاه  نتابرابری  ثباتی اقتصادی اهداف غیرمالی از جمله؛ مقابله با بی

 باشد.زیست مورد تأکید میتوزیع درآمد و ثروت و حفظ محیط
 محصول یک افزوده ارزش بر که است افزوده مالیاتی ارزش بر مالیات

 مالیات دیگر این بارتع به شود.وضع می توزیع و تولید از مرحله در هر

یتا  دیگتر و تولیدکننتده بته ختدمات و کالاهتا که تولید از مرحله هر در

یابد وصول می شود.  قتانون مالیتات بتر انتقال می نمایی کننده مصرف
ابلتا  و بته جممتور توستط ریی  1311در تیتر  افتزوده  در ایترانارزش

ن نوع مالیات از ( ای1). به اجرا در آمده است 1311ممر  صورت رسمی از
لحاظ درآمدزایی برای دولت جتز  اقلتا  مالیتاتی اولویتت دار محستوب 

نیمتی از درآمتدهای مالیتاتی  حتدوددر بعضی از کشتورها  شود  زیرامی
تواند به وجوه دولت با اخذ مالیات می. دولت از این طری  تامین می شود

ختلف از جمله های ممنظور پیشبرد اهداف خود در حوزه و منابع مالی به
تأمین آب  برق  مخابرات و نیتز   حفظ استقلال و تمامیت کشور  سلامت

جمعی برای عمو   استقرار امنیت اجتماعی  تأمین مایحتاج وسایل ارتباط
های قبول  تتأمین زیرستاختعمومی افراد جامعته در یتک ستطح قابتل

ر در زندگی اند که اگدریافته نیز مرد  اقتصادی و صنایع مادر دست یابد.
طور مستقیم یتا کنند  باید هزینه آن را بهشان خدمتی دریافت میروزمره

غیرمستقیم بپردازند. پ  اگر مترد  آثتار پرداختت مالیتات در جامعته را 
کنند  بتا رغبتت مالیتات ازای خدماتی که دریافت می مشاهده نمایند  در

در پرداختت  و این موضوع نق  اخلتاقی مودیتان مالیتاتی راپردازند می
سیاست های اقتصاد مقاومتی را موثر می  11مالیات و تحق  اهداف بند 

 ( 2سازد.)
افتتراد بتته  5عنوان تعمتتد اخلاقتتیاخلاق مالیاتی  بتهدر این خصوص  

وسیله پرداخت مالیتات و  پرداختت مالیات  باور به مشارکت در جامعه به
تعریتف  رداختت مالیتاتوجود انگیزش درونی افراد یا تمایل آنان برای پ

به عبارت دیگر  اخلاق مالیاتی نتوعی تعمد اخلاقی بترای  (.5-3.)شودمی
و یتا  1تتوان آن را مشابه فترار مالیتاتیپرداخت مالیتات بتوده  کته نمتی

 (1.)عنوان یتک متغیتر مقتداری قلمتداد نمتودای بتهاندازه اقتصاد سایه
مالیتات دهنتدگان  ارتبتاط  خلاقاهمچنتین اختلاق مالیتاتی بتا مفمتو  

عنوان هنجارهتایی دانتتسته محققتان ایتن اصطلاح را به .نزدیکتی دارد
عنوان مالیتتات دهنتتدگان را در ارتبتتاط بتتتا انتد کته رفتتار افتراد بته

هتای مالیتاتی یکتی از راهو اخلاق فرهنگ ( 1.)نمایددولتتت کنتترل می
بالا بتردن  کته اعتتلای آن باعتث باشدها مینسبتاً جدید وصتول مالیات

شود و برای تحق  این کارایی دستگاه مالیاتی و نمایتاً عدالت مالیاتی می
نسبت به افزای  پایبنتدی بته مباحتث اخلتاقی در بتین  بایستممم می

هتا تأکیتد نمتود و ایتن آن مؤدیان مالیاتی و بالا بردن فرهنگ مالیتتاتی
 (  1)باشد. می مدرنستهمان مفمو  نظریه رفتار اخلاقی پ

تولید و  سازی جریانشفافافزوده از مزایایی مانند اجرای مالیات بر ارزش
فرار مالیتاتی  کاه کنترل قاچاق کالا و خدمات و   کالا و خدمات توزیع

مالیتات امکتان فتروش با اجترای درستت ایتن نتوع  .باشدبرخوردار می
جمله مزایای دیگر این نتوع ( از 3. )شودکالاهای قاچاق تقریباً حذف می

 هتای متفتاوت استت. بتاهتا و اجترای آن بتا نر مالیات اعمال معافیت

هتای بندی کالاها به ضروری  لوک  و فوق لتوک  و اعمتال نر طبقه
توان تا حدودی از ناعادلانه بودن ایتن فزاینده برای هر گروه از کالاها می
 (10نمود. ) تر اجرانوع مالیات کم کرده و آن را عادلانه

سیاستت هتای اقتصتاد مقتاومتی در  11با توجه به ضرورت اجرای بند  
کشور و ضرورت افزای  سمم درآمدهای مالیتاتی بته جتای درآمتدهای 
نفتی  نق  مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده در بودجته کشتور پتر 

باشد. با توجه به تجربه نه چنتدان طولتانی اجترای مالیتات بتر رنگ می
افزوده در کشور  مطالعات محدودی در ایتن خصتوص  در کشتور زشار

انجا  شده است. عمده مطالعات انجا  شده در ارتباط با تتاثیر ایتن نتوع 

های اقتصادی از جمله تور   درآمدهای دولت و... بوده مالیات بر شاخص
است. تاکنون هیچ مطالعه ای در خصوص اثر این نوع مالیات بر تعتادل 

اقتصاد با رویکرد ارتقای اخلاق و فرهنتگ مالیتاتی در کشتور عمومی در 
صورت نپذیرفته است لذا این تحقی  به دنبتال بررستی ایتن موضتوع و 

 پاسخ به سوالات  ذیل می باشد:
آیا با اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشتور  نوستانات درآمتدهای  -1

تعتادل  مالیاتی و نوسانات کسری بودجته دولتت کتاه  و بته تبتع آن

 یابد؟ عمومی در اقتصاد افزای  می
افزوده و  کارآمدی دولت در ارایه آیا با اجرای صحیح مالیات بر ارزش -2

کالا و خدمات عمومی   اخلاق و فرهنگ مؤدیان مالیاتی در کشور ارتقتا  
 یابد؟می
 

 روش
رابطته ای  –ی و در زمره پژوه  هتای توصتیفی کاربردحاضر تحقی  

جامعه  .شده استتمیهنگر ای آن با استفاده از رویکرد گذشتههدادهو  بود

از   1311-1333هتتای هتتای فصتتلی و مالیتتاتی طتتی ستتالآمتتاری داده
بود کته در ایتن تحقیت   اطلاعات بانک مرکزی جمموری اسلامی ایران

بدلیل انتخاب متغیرهای کلان اقتصادی  کل جامعته آمتاری بته عنتوان 
 د و با استفاده از چک لیست جمع آوری شد.نمونه آماری در نظرگرفته ش

الگوی خودرگرسیونی با وقفه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش 

الگوهای تحقیت  بته شترح ذیتل تصتریح  انجا  شد. ARDL توزیعی
 شوند:می
 

 (1) الگوی

 
 

 (2الگوی )

 
 ارایه شده است. 1متغیرهای تحقی  نیز در جدول 
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 : معرفی متغییر مستقل)توضیحی( و وابسته7ول جد
 تعریف نام متغیر

 افزودهمالیات بر ارزش

و  یافزوده کالا و خدمات شامل فروش عمتومصورت درصدی از ارزشافزوده کالاها و خدمات بهبر ارزش اتیمال
بتر  اتیتامتوال  مال ایتلاهتا بر استفاده از کا اتیبر خدمات  مال اتیمال  یانتخاب یبر کالاها اتیمال  یگردش مال

 باشد.می یو سود انحصار مال یمواد معدن دیاستخراج و تول

 نماید.صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بخ  خصوصی آن را تأمین میای است که بهآن مقدار از سرمایه 1گذاری بخ  خصوصیسرمایه

 کننده مصرف متیشاخص ق انهیسال رییتغ سالیانه 1نر  تور 

  یناخالص داخل دینسبت مجموع واردات و صادرات به تول   کشور3درجه باز بودن

   سمم بخ  صنعت در تولید ناخالص داخلی
( نسبت بته وساز  برق  آب و گازساخت دیافزوده در معادن  تولشامل ارزشافزوده بخ  صنعت)درصدی از ارزش

 تولید ناخالص داخلی 

  ینسبت به تولید ناخالص داخل خدمات افزوده بخ از ارزش یدرصد   ص داخلیسمم بخ  خدمات در تولید ناخال

  یناخالص داخل دیاز تول یصورت درصدبهتغییرات کسری بودجه  دولت )متغییر وابسته(10نوسانات کسری بودجه

  یناخالص داخل دیاز تول یدرصد صورتی بهاتیمالتغییرات درآمد  نوسانات درآمد مالیاتی کشور )متغییر وابسته(

 

 یافته ها
هتای ایستتایی متغیرهتای قبل از تخمین الگوها  نیتاز بته انجتا  آزمون

باشتد. در جتدول تحقی  بر اساس معیار دیکتی فتولبر تعمتیم یافتته می

شود  متغیرها در شده است. بطوریکه مشاهده مینتایج منعک  2شماره 
 .باشندمانا میسطح  یا با تفاضل مرتبه اول 

 

 یافته تعمیم فولر دیکی آزمون از استفاده : آزمون مانایی با7دول ج

 نتیجه t-stat p-value متغیر

D(DTR) مانا 000/0 -53/1 مالیاتی درآمد نوسانات 

D(DDR) مانا 000/0 -10/23 دولت بودجه کسری نوسانات 

D(INF)  مانا 000/0 -55/4 نر  تور 

IND  سمم ارزش افزوده بخ  صنعت درGDP 15/3- 031/0 مانا 

D(SER)  سمم ارزش افزوده بخ  خدمات درGDP 23/5- 000/0 مانا 

D(VAT) به نسبت کشور افزودهارزش بر مالیات GDP 1/1- 000/0 مانا 

D(OPN) مانا 000/0 -11/4 درجه باز بودن تجاری 

INV به نسبت خصوصی بخ  گذاریسرمایه  GDP 15/3- 031/0 مانا 

 
 
بجز  مدل نیا یرهایمتغ اکثر  2جدول در آزمون جینتا به توجه با

 گذاریو سرمایه GDPدر صنعت بخ  افزوده ارزش متغیرهای سمم
دوباره  نیبنابرا. نیستند پایا سطح در GDP به نسبت خصوصی بخ 
 مشاهده. انجا  شده است اول مرتبه تفاضل در واحد شهیر آزمون

 از در نتیجه. اندشده پایا هاریتغم   مابقیاول مرتبه تفاضل در که شودیم

 . برخوردارند I(1) یعنی واحد مانایی درجه
 هم آزمون از استفاده با قبل از برآورد مدل ها ابتدا :انباشتگی  هم آزمون

 بین رابطه بلندمدت بررسی به  همکاران و پسران های کرانه انباشتگی
  .پرداخته شد مدل اول و دو  متغیرهای

 
 
 
 

 

 مدل اول کرانه انباشتگی هم نتایج آزمون : 3جدول 

 F آماره مدل

 Fمقادیر بحرانی آماره 

 )با عرض از مبدا و روند(

5% 77% 

(0)I (1)I (0)I (1)I 
 درآمد نوسان
 مالیاتی

14/1 32/2 13/3 21/2 35/3 
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 مدل دوم کرانه انباشتگی هم نتایج آزمون :4جدول 

 مدل
آماره 

F 

 Fبحرانی آماره  مقادیر

 )با عرض از مبدا و روند(

5% 77% 

(0)I (1)I (0)I (1)I 
 کسری نوسان
 دولت بودجه

44/4 23/3 35/4 12/2 11/3 

 

 بالایی بخ  در شده محاسبه (  F آماره و بحرانی مقادیر اساس بر
 متغیرهای بین بلندمدت تعادلی رابطه (وجود 4و  3 جدول بالای قسمت

 زیرا مقدار شود؛ می تأیید درصد 35طمینان ا سطح مدل اول و دو   در

 بحرانی مقادیر بالایی حد از مدل ها  بزرگتر این در شده محاسبه Fآماره 
 است. درصد 5 سطح در

دو الگوی مورد نظر در بخ  قبل برآورد و نتایج حاصل از آن به صورت 
 شود:زیر ارایه می

 در -11/0ضریب  ا( بVAT) افزودهارزش بر در الگوی اول متغیر مالیات
. دارد بودجه کسری نوسانات منفی و معنادار بر درصد اثر 1 خطای سطح

 ثابت با افزوده ارزش بر مالیات افزای  سمم نسبی با عبارت دیگر به
یابد. این امر می کاه  بودجه کسری نوسانات شرایط  سایر نگمداشتن

 زوده باشد بطوریکهافارزش بر مالیات پایه بودن گسترده دلیل تواند بهمی
 گذارانسیاست افزای  قدرت و عمومی بخ  درآمدهای افزای  با

 دلیل به افزودهارزش بر مالیات. می یابد کاه  بودجه کسری مالی 
 مالیاتی  فرار امکان کاه  و گسترده مالیاتی پایه و داشتن فراگیر بودن

 انواع سایر از را افزودهبر ارزش مالیات آنچه .است پذیرانعطاف و درآمدزا
دلیل  به آن در که است این کندمتمایز می غیرمستقیم هایمالیات
 درآمدهای به هم مالیاتی پایین هاینر  با توانمی مالیاتی پایه وسعت
دادن  تغییر برای نیز بعدی هایزمان در یافت ودست بالایی نسبتاً مالیاتی

 بودجه یا تعدیل یمال هایسیاست اعمال باهدف) مالیاتی درآمدهای
 با مقایسه در افزودهارزش بر نر  مالیات در تریکوچک تغییر( دولت
 .است لاز  های غیرمستقیممالیات سایر

 1 خطای سطح در -43/0افزوده ارزش بر در الگوی دو  ضریب مالیات
 جاری دوره در مالیاتی درآمد نوسانات بر منفی اثر و بوده معنادار درصد
 نگمداشتن ثابت با افزوده ارزش بر مالیات افزای  با که معنا این به. دارد
برای توضیح  .یابدمی کاه  مالیاتی درآمدهای نوسانات شرایط  سایر

 کاه  نوسانات درآمد های مالیاتی دولت افزوده بر اثر مالیات بر ارزش
که از افزوده به دلیل اینبر ارزش که مالیاتوجود دارد: اول ایندو دلیل 

دچار  فروشیشود  کمتر از مالیات خردهسرتاسر زنجیره تولید اخذ می
شود. چنانچه بخشی از زنجیره تولید با شوک ویژه مربوط به نوسان می

ها با شده از سایر بخ آوریدرآمد مالیاتی جمع خود مواجه شود  احتمالاً
راحل افزوده از مارزش آوری مالیات برشود. لذا  جمعمشکلی مواجه نمی

بخشی به منابع مالیاتی  ریسک شمار در زنجیره تولید  از طری  تنوعیب
شود درآمد چندان به دهد و باعث میدرآمد را کاه  می کاه 

دهد که پذیرش مالیات مطالعات نشان می ثانیاً ها حساس نباشد. شوک
از  ناشی طور نسبی با کاه  سمم درآمد مالیاتیافزوده  بهبر ارزش

علت این پدیده به . (11) ها و مالیات بر درآمد همراه بوده استتعرفه
آن یعنی حذف مالیات مستقیم بر  شرطپی  بحث آزادسازی تجاری و

تجارت  بر شود که باعث شده استفاده از مالیاتتجارت مربوط می
شدت مند به پیوستن به تجارت جمانی  بهخارجی در کشورهای علاقه

ویژه های داخلی بهجای آن از مالیاتشود و به حذف رنگ یا کاملاًکم
جدول  (.12)شود استفاده افزودهها و مالیات بر ارزشمالیات بر شرکت

حاصل از برآورد دوالگو را نشان می  تجربی های  یافته1و 5شماره  
 دهد.

. نتایج برآورد الگوی بلند مدت مدل اول)نوسانات 5جدول 

 درآمد مالیاتی(

 

 نوسان)برآورد الگوی بلندمدت مدل دوم نتیجه : 6جدول 

 لت(دو بودجه کسری

 
. است معنادار 05/0 خطای سطح در ** معنادار است. 01/0در سطح خطای ***

 .است ارمعناد 10/0 خطای سطح در*

 
 تأثیر افزودهارزش بر مالیات اخذ راهبرد اتخاذ نتایج  تفسیر به توجه با

 اقتصاد در بودجه کسری نوسانات و مالیاتی های درآمد نوسانات بر منفی
می  کشور در عمومی ثبات بخ  بمبود موجب موضوع این دارد. ایران

 افزای  مومیع خدمات و کالا ارایه در دولت توانایی آن  تبع شود که به

از آنجا که مودیان . گرددمی جامعه منجر رفاه یافته و در نتیجه به بمبود
مالیاتی  بمبود رفاه در جامعه را ناشی از افزای  در درآمدهای مالیاتی و 

 DTR   متغیر وابسته :

 احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

IND **43/2 54/2 044/0 

INF **35/0 15/2 031/0 

SER **2/1- 51/2- 042/0 

VATT ***113/0- 35/3- 001/0 

OPN ***121/0- 5/5- 001/0 

C **21/21 03/3 021/0 

 DDR   متغیر وابسته ::

 احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

INF ***211/0 03/4 000/0 

INV ***01/1- 33/3- 003/0 

VATT ***431/0- 13/1- 000/0 

C ***02/11 11/3 005/0 
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 این داوطلبانه مصرف بمینه ناشی از آن بدانند در این صورت به پرداخت
پرداخت مالیات به صورت شوند. اقدا  افراد به تشوی  می مالیات نوع

داوطلبانه  حاکی از ارتقای فرهنگ پرداخت مالیاتی است که ناشی از 
عملکرد مناسب دولت در تخصیص بمینه منابع مالیاتی برای افزای  
رفاه مودیان مالیاتی است. استمرار افزای  و پرداخت منظم مالیات و 

 مالیاتی گفرهن تخصیص بمینه آن در بلندمدت توسط دولت به ارتقای
 گردد.کشور منجر می و نمادینه شدن اخلاق مالیاتی در مودیان در

 

 بحث
در تتأمین هزینته تتدارک بویژه مالیات بتر ارزش افتزوده  همیت مالیاتا

توجته  کالاهای عمومی و نق  آن در توزیع مجدد درآمد  از مباحث مورد
اقتتتتصاددانان بختتت  عمتتومی استتت. لازمتته تتتدارک بمینتته کالاهتتای 

را  بته تمکتین از مالیتتاتبیشتتر و بمبود توزیتع درآمد توجته  11مومیع
 تر در اجترایدهتد  داشتتن ستابقه طولتانینشان می مطالعات طلبد.می

طور معنتاداری باعتث تمکتین مالیتاتی بیشتتر افزوده بهمالیات بر ارزش
ستازی با افزای  میل بته پرداختت مالیتات  شفاف( اگر چه 13.)شودمی

ارتقتا یافتته ولتی  لیاتی و آموزش این قوانین فرهنتگ مالیتاتیقوانین ما
باشتد. مؤدیان  عاملی کلیدی می12بین اخلاق و بررسی رشد اخلاقیدراین

آوری اندازه دلخواه جمعها را بهتوانند مالیاتها تنما زمانی میدولت (14)
 کنند که شمروندان مایل به پرداخت آن باشند  هرچند افزای  تمایل به

افتزای  در رشتد بترای نیاز به یتک برنامته بلندمتدت   پرداخت مالیات
( بترای مثتال  یکتی از 15اخلاقی مؤدیان و بمبود فرهنگ مالیاتی دارد.)

پرداختت مالیتات یکتی  دهد کهمطالعات همسو با این موضوع نشان می
از عوامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رون  اقتتتصادی  تحقتت  

بتا  .شتوداعی  افزای  خدمات و عمران و آبادانی کشور میعدالت اجتم
توان بتسیاری از متشکلات اجتماعی وصول مالیات عادلانه از مؤدیان  می

و اقتصادی کشور ازجمله کسری بودجته ستالانه  تتور  و بیکاری را رفع 
از طریت  توزیتع دوباره درآمتدها را  13و زمینه ایجتاد عتدالت اجتمتاعی

 بتتر مالیتتات گستتترش و توستتعه تتتوانمی درمجمتتوع  (2.)کتتردفتتراهم 
 شماره نگاره اساس بر مالیاتی را اخلاق و فرهنگ ارتقای بر افزودهارزش

 .داد ارایه زیر صورتبه 1

 
 مالیاتی اخلاق و فرهنگ ارتقای و بهبود افزوده برتأثیر مالیات بر ارزش: 7نگاره 

 بتر مالیتات ازآنجاکته رستدمی نظتر بته شتدهگفته مطالب از درمجموع 
( مصترف یعنی) جز  این و دارد اتکا نمایی مصرف بر عمدتاً افزودهارزش
 وابستگی لذا است  ترباثبات هاشرکت سود یا واردات صادرات  به نسبت
 ثبات. کندمی ایجاد را تریباثبات مالیاتی درآمد مالیات  نوع این به بیشتر

 تحقت  در را دولتت توانتدمی مالیتاتی مددرآ ویژهبه دولت درآمدهای در
 مالی تأمین شامل مالی هدف. نماید یاری غیرمالی اهداف و مالی اهداف
 غیرمالی اهداف و ناخالص یا خالص عمومی خدمات و کالاها ارایه هزینه
 کتاه  اقتصتادی  ثباتیبی با مقابله جمت منابع بمینه تخصیص شامل

 تحقت . باشتدمی زیستتمحیط فتظح و ثتروت و درآمد توزیع نابرابری 
 مالیتاتی مؤدیان مابینفی اعتمادسازی افزای  در تواندمی مذکور اهداف

 در مالیاتی اخلاق و فرهنگ ارتقای موجب و باشد مؤثر مالیاتی سازمان و
 بتا دولتت کته شتود متی پیشتنماد متوارد  ایتن به توجه با. گردد کشور
 دتمول  هایبخ  به کمک و مالیاتی منابع فمصر هنحو در سازیشفاف

 جامعه در مالیاتی فرهنتگ و قخالا یتقاار  در موثری نق   دیصاتقتا
 و مالیاتی شپذیر ی افزا رستااخو لتدو کهدرصتتتورتی. باشتتتد داشتتتته

 به بایستتمی باشتد جامعه در شپذیر از سطح نتیا تتشانگمد پ تس
 رسانیخدمت جمت در مالیاتی منابع که هدد نطمیناا  خوی  انندوشمر
 فصرتتم ردوتم دیصاتقتا دتمول هایبخ  به کمک و  هاآن هتب بیشتر

 را تتخداپر از اررتف اتیتمالی مؤدیان یگرد رتصو ینا در. گیردمی اررتق
 لتدو بیشتر یتتسترسد اتب نیز رتما ینا و کنندنمی ادقلمد خالقیا یمرا

 ستازیشفاف و زیسادعتماا اد رتتفا تاتترجیح هتب طوتمرب عاتطالا به
 .گرددنمی سرتمی دوتخ  هایبرنامه در

 

 گیرینتیجه
مالیات یکی از بمترین و توانمنتدترین ابتزار اقتصتادی بتا کارکردهتتای 

در اقتصتاد شتود. تنظیم اقتصاد جامعته می گونتاگون استت کته باعتث
 ایران به 

دلیل وابستگی بالای بودجه دولت بته درآمتدهای نفتتی کته بتا عوامتل 
گتردد  اجترای به شدن دچتار نوستانات می ند تحریم ظالمانهمختلف مان

 را مقتاومتی اقتصتاد اهتداف به تواند دستیابیافزوده میمالیات بر ارزش
در  .و سمم درآمد های مالیاتی را در بودجه دولت افتزای  دهتد  تسمیل

بخت   14به بررسی اثر این نوع مالیات بتر ثبتات اقتصتادی این تحقی  
 بتتا استتتفاده از روش 1311-1333 هایطتتی ستتالعمتتومی در کشتتور 

(با رویکرد ارتقای اخلتاق و ARDLخودرگرسیون با وقفه های گسترده )
نتتایج حاصتل از بترآورد  فرهنگ مؤدیان مالیاتی پرداختته شتده استت.
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افزوده اثر  منفی الگوهای پژوه  حکایت از آن داردکه مالیات بر ارزش
نوستانات کستری بودجته دولتت دارد. بر نوسانات درآمد های مالیاتی و 

کاه  نوسانات مذکور نیز اثر مثبت بر تتأمین ثبتات در اقتصتاد بخت  
تبع آن این موضوع موجتب ارتقتای فعالیتت داشته و به عمومی در ایران

ستلامت و  بیمه  دولت در ارایه کالاها و خدمات عمومی ازجمله؛ آموزش 
مالیاتی اثرات پرداخت مالیات غیره می شود. از این رو  زمانی که مؤدیان 

را در ارایه خدمات عمومی دولت احساس نمایند  این موضوع به تستمیل 
گتتردد. در نتیجتته تمکتتین در پرداختتت مالیتتات توستتط آنمتتا منجتتر می

 و فرهنگ و اخلاق مؤدیان مالیاتی در کشور ارتقا می یابد.15مالیاتی
 

 های اخلاقیملاحظه
  ایعلمتی  حرفته لصوا   مورد استفاده  منابع معرفی با ه وپژ ینا در
و  ننویسندگای  وتتتتتمعن ح و  یددگر عایتداری رو امانتتتتت خالقیا

 ست.ا هشد حفظ. انهشگروپژ

 

 سپاسگزاری
 مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای یاستر خطیبتی تحتت عنتوان اثتر

 متتوردی مطالعتته: عمتتومی بختت  ثبتتات بتتر افتتزوده ارزش بتتر مالیتتات
راهنمتایی آقتای دکتتر ستعید کریمتی پتانلتار در منتخب به  کشورهای

 دانشگاه مازندران می باشد.

 

 هنام واژه
افزودهمالیات بر ارزش  1.Value added tax 
 Income system .2 نظا  درآمدی

3. Income swings 
 نوسانات درآمدی

 Economic strength.4 مقاومتی اقتصاد
  Ethical commitment .5 تعمد اخلاقی

رار مالیاتی ف  6.Tax fraud 
گذاری خصوصیسرمایه  7.Private investment 

 Inflation rate.8 نر  تور 
9.Degree of openness of the economy 

  درجه باز بودن اقتصاد

 Budget deficit fluctuations.10 نوسانات کسری بودجه
 Public goods.11 کالای عمومی
 Moral development.12 رشد اخلاقی

 social justice.13 عدالت اجتماعی
 Economic stability.14 ثبات اقتصادی
 Tax compliance.15 تمکین مالیاتی

 Economic stability.14 ثبات اقتصادی
 Tax compliance.15 تمکین مالیاتی
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