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 چکیده 

مهم  نموده است. شاید  تامین  را  دولت  درآمدهای  از  کمی  نفتی  مالیات سهم  درآمد  منابع  آن وجود  دلیل  ترین 
باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصالح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این  می 

در ایران به اجرا گذاشته    1387راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصالح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال  
 و  سنتی  ستانی های سیستم مالیات نارسایی  برای کاهش  که  است  جدید  مالیات  یک  افزوده  ارزش  بر  مالیات   شد

به وجود آمد. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل   دولت  درآمد  افزایش  همچنین برای 
متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین   شود. مختلف تولید و توزیع کاال و خدمات اخذ می 

در خصوص تعیین  نرخ مالیات بحث و  از زمان وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده   درصد است. در ایران    18تا    5
این نرخ در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده    مجادالت زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. 

درصد    9به    1397درصد تعیین شد و مقرر گردید هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال    3
 . رسید 
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 مقدمه   -1
ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات  در اغلب کشورها، مالیات مهم

ترین دلیل آن وجود منابع  سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم
باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصالح ساختار  نفتی میدرآمد  

مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصالح ساختار  
 افزوده دارای ارزش بر در ایران به اجرا گذاشته شد. مالیات  1387مالیاتی در نیمه دوم سال  

است و از اتکاء دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت   دولت برای ایی  درآمدز باالی توان 
(. مالیات بر ارزش افزوده،  Tahmasebi Beldaji, Afzali, & Bustani, 2004) کاهدمی

یک نوع مالیات است که در مراحل تولید و توزیع کاال و خدمات به صورت درصدی از ارزش  
ای از پرداخت مالیات  نظام مالیاتی، خرید کاال و خدمات واسطهگردد. در این  افزوده اخذ می 

 (.  Arshadi, 2011شود )معاف است که این امر باعث از بین رفتن مالیات مضاعف می
تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در  

است.   بوده  برانگیز  بحث  مباحث  از  یکی  در  ایران  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نرخ  متوسط 
درصد است. این نرخ در ایران در زمان اجرای قانون مالیات    18تا    5کشورهای مختلف بین  

درصد تعیین شد و ساالنه روند افزایشی داشت به طوری که در سال    3بر ارزش افزوده  
مستقیم باعث  (. پایین بودن نرخ مالیات به طور  Arshadi, 2011درصد رسید)  9به    1397

می دولت  مالیاتی  درآمدهای  انگیزه  کاهش  مالیات،  نرخ  کاهش  با  دیگر  طرف  از  اما  شود 
فعالیتهای تولیدی بیشتر شده و درآمد ملی افزایش می یابد که به تبع آن درآمد مالیاتی  

یابد. افزایش نرخ مالیات اثری کامال معکوس این استدالل دارد. بنابراین  دولت افزایش می
ای  ین میزان نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت باالیی برخوردار است به گونهتعی

 2به بحث تعیین نرخ بهینه مالیات پرداخته است. منحنی الفر  1980در سال    1که آرتور الفر 
آوری مالیات  حاکی این حقیقت است که با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع

های مالیاتی  د. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخیابافزایش می
های  درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ از نقطه خاصی تجاوز کنند

بنابراین شناخت میزانی از نرخ    .مالیاتی باال مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد

 
1 Arthur Laffer 
2 Laffer Curve 
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رسد. از طرفی، با  کند بسیار ضروری به نظر میلیاتی را ماگزیمم می مالیات که درآمدهای ما

به اجرا درآمده است الزم    1387توجه به این که مالیات بر ارزش افزوده در ایران از سال  
به گونه مالیات مشخص شود  نوع  این  بهینه  تا نرخ  مالیاتی دولت  است  ای که هم درآمد 

تصادی نشود. از این رو، تحقیق حاضر به این بحث  حداکثر شده و هم این که مانع رشد اق
 در اقتصاد ایران پرداخته است. 

این تحقیق در هفت بخش تدوین شده است. پس از مقدمه، در بخش دوم تاریخچه  
و چگونگی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و جهان آمده است. در بخش سوم، منحنی الفر  

د پیشینه  به   و  تشریح شده و بخش چهارم  یافته است. روش  اختصاص  و خارجی  اخلی 
ها در بخش پنجم بیان شده و تجزیه و تحلیل داده ها موضوع بخش ششم است. در  داده

 گیری و پیشنهادات ارائه شده است.    بخش هفتم نیز نتیجه

 مالیات بر ارزش افزوده  -2
 تاریخچه و مفهوم  -1-2

سیستم  نارسایی کاهشبرای   که  است  جدید  مالیات  یک  افزوده ارزش بر  مالیات  های 
 اولین مالیات به وجود آمد. این دولت درآمد افزایش  همچنین برای و سنتی ستانیمالیات 

  1920در دهه    .گردید مطرح 3زیمنس  وون نام به آلمانی بازرگان یک توسط 1918 سال در بار
بود که به پدر   4ترین آنها آثار موریس لوره مطالعات دیگری در این رابطه ارائه شد که مهم

مالیات بر ارزش افزوده شهرت دارد. مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در فرانسه در  
به اجرا درآمد. این مالیات پس از اصالح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان    1948سال  

برا به طور کامل  مالیات  این  البته  اعمال گردید.  نوع مصرف  از  افزوده  بر ارزش  ی  مالیات 
سال   در  بار  هماهنگ   1968نخستین  منظور  به  اروپا  اتحادیه  شد.  پیاده  برزیل  سازی  در 

های مالیاتی و حمایت از تجارت، تمام اعضا شورای اقتصادی این اتحادیه را ملزم کرد  سیستم
این سیستم را در کشور خود اعمال کنند. در این بازه زمانی، مالیات بر    1970تا از اول ژانویه  

ترین منبع درآمدی دولت در فرانسه، بلژیک، آلمان، دانمارک، هلند، سوئد  افزوده مهم ارزش  

 
3 Von Siemens 
4 Maurice Laure 
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ای که در  ای رشد کرد به گونهبه طور فزاینده   90و    80های  و نروژ بود. این مالیات در دهه
 (. Komijani, 1995ترین رشد را در کشورهای جهان داشت )سریع   20دو دهه پایانی قرن 

افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و  مالیات بر ارزش  
  -شود. مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از رنجیره واردات  توزیع کاال و خدمات اخذ می 

کننده  یابد تا در آخر  از طریق مصرف توزیع به عامل اقتصادی مرحله بعدی انتقال می   –تولید  
(. سیستم مالیات  Ziaee Bigdeli & Tahmasebi Beldaji, 2004نهایی پرداخت شود )

توان اجرا کرد. بر طبق اصل مبدا،  بر ارزش افزوده را بر مبنای دو اصل مبدا و مقصد می
کلیه محصوالتی که در داخل تولید می شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند. بر  

شمول مالیات بر ارزش  شوند مطبق اصل مقصد، کلیه محصوالتی که در داخل مصرف می 
 (. Ghiasvand & Moghari, 2011باشند )افزوده می

 پایه مالیات بر ارزش افزوده  -2-2
 شود. پایه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس سه روش، درآمدی، تولیدی و مصرفی تعیین می 

مالیات برمبنای تولید: در این شیوه تمام کاالها و خدمات تولید شده مشمول مالیات  
ای لحاظ نمی شود.  باشند و هیچ گونه معافیت مالیاتی حتی برای خرید کاالهای سرمایهمی 

از این رو، در این روش تمام مخارج تولید ناخالص داخلی بجز دستمزدهای پرداختی دولت  
به دلیل عدم لحاظ معافیت بود. این روش  انگیزه  را شامل خواهد  به کاهش  های مالیاتی 

شود. با این وجود این روش کسترده ترین پایه مالیاتی را  منجر می سرمایه گذاری و تولید  
 (. Farabi, 2011کند )ایجاد می 

مالیات بر مبنای درآمد: از ویژگی های مهم مالیات برارزش افزوده برمبنای درآمدی  
گذاری  گذاری کل، سرمایه شود و به جای سرمایه این است که  استهالک را در شامل نمی 

ر می گیرد. در این شیوه، پایه مالیاتی شامل مجموع پرداختی ها به عوامل  خالص را در ب
 (. Farabi, 2011تولید پس از کسر هزینه های دستمزدی است )

مالیات بر مبنای مصرف : در این شیوه هزینه های سرایه ای در سال اول که سال  
گذار سرمایه  تشویق  برای  روش  این  از  شود.  می  کسر  است  تجهیزات  استفاده خرید   ی 

شود. در اکثر کشورهای اروپایی و بسیاری ازکشورهای درحال توسعه این شیوه را برای  می
 (. Naderan, 2001محاسبه پایه مالیات برارزش افزوده بکار می برند ) 
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 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده  -3-2

بر ارزش افزوده از سه روش تجمعی، تفریقی و اعتب اری  برای محاسبه و دریافت مالیات 
 استفاده وجود دارد. 

: در این روش هم برای سودها و هم برای دستمزدها نرخ های مالیاتی  5روش تجمعی 
ها به موارد غیر مشمول  شود. برای محاسبه ارزش افزوده، تمام پرداختیمتفاوتی وضع می 

گردد. پس از محاسبه ارزش افزوده، نرخ  مالیات )سود و دستمزد( از ارزش محصول کسر می
 الیات در ارزش افزوده ضرب شده تا مقدار مالیات بر ارزش افزوده به دست آید.  م

: در این شیوه، ارزش افزوده از تفاضل ارزش محصول منهای ارزش    6روش تفریقی 
شود. پس از این کار، از حاصل ضرب نرخ  ای خریداری شده محاسبه می کاالهای واسطه

 آید. مالیات به دست میمالیات در ارزش افزوده مقدار 
: این شیوه متداولترین روش برای اخذ مالیات بر    7های اعتباری روش صورت حساب

باشد. این روش برای اولین بار در فرانسه اجرا شد و پس از آن در کشورهای  ارزش افزوده می
آستانه تعریف می  در این روش یک حد  یافت.  نیز توسعه  شود و هر عامل  اروپایی دیگر 

در  ا اعتباری  یک حساب  بایستی  رود  فراتر  آستانه  حد  از  وی  مبادالت  حجم  که  قتصادی 
بر ارزش   ایجاد کند. مودی هنگام فروش کاالی خود، مقدار مالیات  امور مالیاتی  سازمان 
افزوده را از خریدار اخذ نموده و آن را به طور جداگانه و مشخص در فاکتور فروش لحاظ  

یاتی بر اساس فاکتورهای فروش هر عامل اقتصادی، برای وی بدهی  کند. سازمان امور مالمی
ای،  گیرد. به همین ترتیب هر عامل اقتصادی هنگام خرید کاالهای واسطهمالیاتی در نظر می

گیرد به  مقدار مالیات بر ارزش افزوده آن را به فروشنده پرداخت نموده و از او فاکتور می
یات بر ارزش افزوده دقیقاً قید شده است. سازمان امور  طوری که در این فاکتور مقدار مال

مالیاتی برای هر عامل اقتصادی به اندازه مالیات های پرداخت شده مربوط به خریدهای وی،  
کند. با کسر اعتبار مالیاتی هر عامل اقتصادی از بدهی مالیاتی او،  اعتبار مالیاتی ایجاد می 

 (.Farabi, 2011بایستی آن را پرداخت نماید )  خالص بدهی مالیاتی محاسبه شده که مودی

 
5 Addition Method 
6 Subtraction Method 
7 Credit – Invoice Method 
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 منحنی الفر  -3
به اعتقاد الفر با افزایش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد تا این که نرخ  

رسد از آن نقطه به بعد افزایش نرخ مالیات باعث کاهش  مالیات به یک حد ماگزیمم می 
افزایش درآمد مالیاتی دولت الزم نیست که حتما    شود. بنابراین برایدرآمد مالیاتی دولت می 

نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد چه بسا افزایش نرخ مالیات از یک سطحی به بعد درآمد  
مالیاتی را کاهش دهد. وقتی نرخ مالیات بیش از حد افزایش می یابد، انگیزه تولید کاهش  

از این رو درآمد مالیاتی دولت که خود  یافته و به تبع آن تولید و درآمد ملی کاهش می یابد  
تابع درآمد ملی است نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین جهت افزایش درآمد مالیاتی دولت  
یافته و   این کار انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور افزایش  با  باید نرخ مالیات کاهش یابد 

دهد.  منحنی الفر را نشان می 1نمودار  درآمد ملی و به تبع آن مالیات نیز افزایش می یابد.  
هنگامی که نرخ مالیات بر درآمد برابر صفر است، درآمد مالیاتی دولت نیز صفر خواهد بود.  

رخ  کند این افزایش تا جایی که نبا افزایش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی شروع به افزایش می
به   درآمد   *t مالیات  کاهش  با  مالیات  نرخ  افزایش  بعد  به  زمان  آن  از  دارد.  ادامه  برسد 

اند.  مالیاتی دولت همراه است. قبل از الفر، اقتصاددان دیگری نیز به این موضوع پرداخته
از نظر الفر، هنگامی که نرخ مالیات افزایش می یابد، درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر دو اثر  

گیرد. اثر اول به اثر حسابی است. از آنجا که درآمد مالیاتی از حاصل ضرب نرخ  می قرار  
مالیات در درآمد ملی به دست می آید، وقتی که نرخ مالیات صفر باشد درآمد مالیاتی دولت  
نیز صفر است. اثر دوم، اثر اقتصادی است که بر مبنانی انگیزه فعالیت اقتصادی به دست  

درصد افزایش یابد، انگیزه فعالیت اقتصادی وجود ندارد در   100الیات به  می آید. وقتی نرخ م
این صورت درآمد ملی صفر شده و به تبع آن درآمد مالیاتی نیز صفر خواهد بود. با توجه  

 (.  Rostaei, 2005) پیشنهاد گردید 1نمودار  به این دواثر، منحنی الفر به صورت 
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 منحنی الفر .1نمودار  
 Rostaei, 2005 : مأخذ

Figure 1. Laffer curve 
Source: Rostaei, 2005 

 سوابق تجربی  -4
 به  "استرالیا در  کاالها بر بهینه مالیاتهای "تحت عنوان ای مقاله ( در2000ری ) و لو بلک

 برای اند. آنها پرداخته استرالیا کشور در مختلف کاالهای بر مالیات بهینه های محاسبه نرخ 
مالیات  های نرخ محاسبه استفاده   چند دنیای در رمزی قاعده از کاالها بر بهینه   نفره 

 یکسان مختلف  کاالهای بر مالیات  بهینه های نرخ  دهد می نشان مطالعه این اند. نتایج نموده
 (. Blacklow & Ray, 2002) نیست

های بهینه مالیات بر کاالهای مختلف در  ( به محاسبه نرخ2006آسانو و فوکوشیما )
های  اند. نتایج این بررسی نشان داد که نرخسطوح درآمدی مختلف در کشور ژاپن پرداخته

 ً  یکسان است. به عبارت دیگر بر اساس این مقاله  بهینه مالیات بر کاالهای مختلف تقریبا
 (. Asano & Fukushima, 2006تر باشد)تواند مناسب سیستم تک نرخی مالیات می 

( به بررسی نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای  2015گارن و کاتاراما )
ای منحنی الفر  انجام  عضو اتحادیه اروپا پرداخته اند. این تحقیق به روش پانل دیتا و بر مبن

  3/24دهد که نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه اروپا  شده است. نتایج نشان می
 (. Guran & Catarama, 2015) باشددرصد می
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( کاستا  و  با  2015گودیس  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بهینه  نرخ  تحقیق،  یک  در   )
برای   از منحنی الفر  نمودهاستفاده  برآورد  اروپا  اتحادیه  نتایج تحقیق نشان  کشورهای  اند. 

درصد    21و در شرایط رکود   22دهد که نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رونق  می
 (. Guedes  & Costa, 2015)  است

( منحنی الفر را برای انواع مالیات در کشور ترکیه تخمین زده است. این  2017آلتونوز )
دهد که  های تحقیق نشان میهای سری زمانی انجام شده است. یافته استفاده از دادهکار با  

  های نظری سازگاری دارد نرخ های مالیات حداکثر کننده درآمدهای مالیاتی در ترکیه با بنیان
(Altunoz, 2017 .) 

( در یک تحقیق به بررسی نرخ بهینه مالیات در ایران با استفاده از  1384روستایی )
  OLSحنی الفر پرداخته است. این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی و به روش من

انجام شده است. نتایج نشان داد که مالیات بر درآمد در ایران از منحنی الفر تبعیت نموده  
 (.Rostaei, 2005باشد)درصد می  70و نرخ بهینه مالیات بر درآمد 

به برآورد درآمد مالیاتی ناشی از اجرای قانون    ( در یک تحقیق1390غیاثوند و موقری )
ستاده انجام    –اند. این تحقیق به روش جدول داده  مالیات بر ارزش افزوده در ایران پرداخته

درصد تاثیر قابل    5/1شده است. نتایج نشان داد که قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ  
 (. Ghiasvand & Moghari, 2011) ای در کاهش کسری بودجه نداردتوجه

 ضمن   "آن آثار و افزوده بر ارزش مالیات" عنوان تحت  ای مقاله ( در1390فارابی)
 و گذاری نحوه نرخ مؤلفه دو تشریح به افزوده ارزش بر مالیات  اجرایی سازوکارهای بیان

 کشور کره 3 مقاله این در پرداخته است. وی ش افزوده ارز بر مالیات نظام در معافیت
 افزوده ارزش بر مالیات ماهیت نیز و مذکور مؤلفه دو حیث از را اندونزی و ترکیه جنوبی،

  نموده است  مقایسه ایران با  مالیات این اجرای از  ناشی تورم مهار های روش و حال اجرا در
(Farabi, 2011 .) 

کشور    22ای مالیات بر ارزش افزوده در ایران و  ( به بررسی مقایسه1393غالمی )
دهد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران از  ها  تحقیق نشان میدیگر پرداخته است. یافته

نوع مصرفی است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده تقریباً در تمام کشورها بجز اتریش و هند  
 (. Ghoolami, 2014) باشدهمانند ایران به صورت واحد می 

سیستم دونرخی مالیات بر ارزش افزوده در  ( به بررسی 1394سیدنورانی و همکاران )
های  ایران پرداخته اند. این کار با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده ال و به روش داده
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برای   می   9تابلویی  نشان  نتایج  است.  شده  انجام  کاالیی  برای  گروه  مالیات  نرخ  که  دهد 

 ,Seid Norani)  درصد باشد   26درصد و برای کاالهای لوکس    8کاالهای خوراکی بایستی  
Mohammadi, & Amirshahi, 2015 .) 

( به بررسی نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با 1395جعفری صمیمی و همکاران )
زا پرداخته اند. نتایج نشان  تاکید بر کاالهای مضر و پسماند با استفاده از الگوی رشد درون

ه مالیات بر ارزش افزوده افزایش خواهد  داد در صورت کاهش درآمدهای نفتی، نرذخ بهین
یافت. همچنین با افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به کاالهای مضر و پسماند، نرخ بهینه  

یابد افزایش  باید  نیز  افزوده  ارزش  بر   ,Jafari Samimi, Karimi Petanlar)   مالیات 
Azami, 2016  .) 

نرخ بهینه مالیات بر ارزش    مطالعه تحقیقات انجام شده در ایران به ویژه در حوزه
ای جهت تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده دهد که تاکنون مطالعهافزوده نشان می

در اقتصاد ایران انجام نشده است. این در حالی است که با توجه به اجرایی شدن مالیات  
افزوده یکی از  ، تعیین نرخ مالیات بر ارزش  1387بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران از سال  

مباحث مطرح می باشد. بنابراین تحقیق حاضر،  با الگو گرفتن از مطالعات خارجی انجام  
شده، به این موضوع پرداخته و به همین دلیل متمایز از تحقیقات قبلی در اقتصاد ایران  

 است. 

 مواد و روش  -5
در این تحقیق جهت تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران از منحنی  

(  و مطالعه آلتونز  2015الفر استفاده شده است. از این رو، با توجه به مقاله گارن و کاتاراما )
 در نظر گرفته شده است.  (1)(، مدل تحقیق به صورت معادله 2017)
(1) VATt=  β0 VATt-1+ β1 Rtaxt+ β2 (Rtax)t

2+ε_t                           
رابطه   افزوده،    VATtنماد    (1)در  ارزش  بر  مالیات  از  مالیاتی دولت حاصل  درآمد 

VATt-1    ،درآمد مالیاتی با یک دوره وقفهRtax  باشند. این  نرخ مالیات بر ارزش افزوده  می
زمانی   دوره  در  دیتا  پنل  از روش  استفاده  با  داده  1387-97تحقیق  از  استفاده    24های  با 

های  های تحقیق از سالنامهاستان که اطالعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است. داده
آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و    1387آوری گردید. سال  آماری استان ها جمع 
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ها  تجزیه و تحلیل داده  باشد. آخرین سالی است که اطالعات و آمار آن موجود می  1397سال  
 انجام شده است.   EViews 9و تخمین مدل با استفاده از نرم افزار 

روند نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در اقتصاد ایران نشان می دهد. قانون    2نمودار  
در اقتصاد ایران اجرا شده است. نرخ مالیات در این    1387مالیات بر ارزش افزوده از سال  

به بعد   89نرخ باقی مانده است. از سال    در همین  89درصد تعیین شده و تا سال    3سال  
درصد    9به    1394نرخ مالیات بر ارزش افزوده روند افزایش داشته به طوری که در سال  

 درصد ثابت باقی مانده است.  9در همین نرخ   96تا سال   94رسیده  است. از سال 

 
 ایران  روند نرخ مالیات بر ارزش افزوده در .2نمودار  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Figure 2. Value Added Tax rate trend in Iran 

Source: Research calculations 
 

روند درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را نشان می دهد. الزم به ذکر   3نمودار  
است که این رقم با توجه به شاخص قیمت به صورت واقعی محاسبه شده است. همان طور  

به جز در    1396افزوده از زمان اجرا تا سال  که مشاهده می شود. درآمد مالیات بر ارزش  
می تواند    3و    2ها روند افزایشی داشته است. از مقایسه نمودارهای  در بقیه سال  1389سال  

دریافت که با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی واقعی دولت نیز از روند  
 افزایش برخوردار بوده است. 
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 روند درآمد مالیاتی حاصل از  مالیات بر ارزش افزوده در ایران .3نمودار  

 محاسبات تحقیق  مأخذ: 
Figure 3. Tax revenue trend obtained from value added tax 

Source: Research calculations 

 تخمین مدل  -6
، میانگین  1جدول  پردازیم. با توجه به  توصیف آماری متغیرهای میقبل از تخمین مدل ابتدا به  

درصد بوده که با انحراف    12/5نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی مورد مطالعه، برابر  
می باشد.    3و    9ده است. مقادیر حداکثر و حداقل این متغیر به ترتیب  همراه بو   21/2معیار  

مقدار درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به طور متوسط در این بازه زمانی در 
معیار    5/31استان های کشور   انحراف  با  ریال  مالیاتی    3/16میلیارد  درآمد  است. حداکثر 

 باشد. ریال می میلیارد 3/11و حداقل آن  7/56
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش آمار  . 1جدول  
         محاسبات تحقیق  مأخذ: 

Table  1 .Descriptive statistics of research variables 
Source: Research calculations 

 

 متغیرها تعداد مشاهدات  میانگین  انحراف معیار مینیمم  ماگزیمم 

7/56 3/11 3/16 5/31 192 VAT 
9 3 21/2 12/5 192 Rtax 
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لیمر برای تشخیص یکسان بودن عرض از  های ترکیبی ابتدا از آزمون  برای برآورد مدل داده
( ) Poolمبدأ مقاطع  از مبدأ مقاطع  بودن عرض  یا متفاوت  شود.  ( استفاده می Panel( و 

فرضیه    2جدول  فرضیه صفر در این آزمون یکسان بودن عرض از مبدأ مقاطع است. با توجه به  
درصد رد شده بنابراین  عرض از مبدأ مقاطع یکسان نبوده و    5داری  صفر در سطح معنی

 ها را  بایستی به صورت پنل تخمین زد. داده
 

 نتایج آزمون لیمر  و هاسمن. 2جدول  
         محاسبات تحقیق  مأخذ: 

Table  2 .Lemaire and Hausman test results 
Source: Research calculations 

 

 نوع آزمون  آماره  Prob نتیجه
 لیمر  37/22 000/0 یکسان نبودن عرض از مبدا مقاطع 

 هاسمن 194/0 659/0 تایید وجود اثر تصادفی 

 شودمی مطرح پرسش این باشد، شده فرضیه صفر رد لیمر  Fآزمون دادن انجام از اگر بعد
است.   بررسی تصادفی، قابل اثرات و ثابت اثرات  هایاز روش یک کدام قالب در مدل که

آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و  
متغیرهای مستقل مدل استوار است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت  
و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثرات تصادفی کاربرد خواهد داشت. با توجه به  

شود. نتایج  شود، لذا مدل پانل با اثرات تصادفی تخمین زده میفرضیه صفر رد می 2جدول  
 آمده است.  3جدول  تخمین مدل در 

 

 نتایج  تخمین مدل .  3جدول  
         محاسبات تحقیق  مأخذ: 

Table  3 .Model Estimation Results 
Source: Research calculations   

 متغیر ضریب t  آماره prob نتیجه
 C - 5413 - 391/0 695/0 عدم معنی داری 

 Vat(-1) 752/0 83/14 000/0 معنی دار 
 Rtax 4319 834/4 021/0 معنی دار 
 (Rtax)2 -209 496/3 032/0 معنی دار 

=  2R90/0DW =                               21/2F =                             12/69   (000/0 ) 
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کند.  بوده که کلیت رگرسیون را تأیید می   69/12برابر    F  مقدار آماره  3جدول  با توجه به  

درصد از رفتار    90درصد( قرار دارد. به عبارتی    90ضریب تعیین مدل نیز در سطح باالیی )
وضیح داده شده است. بنابراین مدل  سپر مالیات بر ارزش افزوده توسط متغیرهای مدل ت

می قبول  از  قابل  کمتر  خطای  سطح  در  مدل  متغیرهای  کلیه  دار    5باشد.  معنی   درصد 
افزوده )  می ( مثبت و ضریب مربع نرخ  Rtaxباشند. ضریب متغیر نرخ مالیات بر ارزش 

ار است.  ( منفی بوده که با مبانی نظری منحنی الفر سازگ  2Rtaxمالیات بر ارزش افزوده )  
با  می  -209برابر    2Rtaxو ضریب متغیر  4319برابر    Rtaxضریب متغیر   نتیجه  باشد. در 

در    4319افزایش یک واحد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مقدار درآمد مالیاتی دولت با ضرب  
در مربع نرخ مالیات کاهش می یابد. به این ترتیب،    219نرخ مالیات  افزایش و با ضرب  

مالیات از یک طرف درآمد مالیاتی دولت را به طور مستقیم افزایش داده و از    افزایش نرخ
طرف دیگر به طور غیر مستقیم  با کاهش انگیزه تولید و رشد اقتصادی، درآمد مالیاتی دولت  

دهد. تا زمانی که اثر مستقیم بیشتر از اثر غیر مستقیم باشدف افزایش نرخ  را کاهش می
با افزایش نرخ م با درآمد مالیاتی دولت همراه است. اما از نقطه ای که اثر  مالیات  الیات 

غیرمستقیم بر اثر مستقیم پیشی می گیرد درآمد مالیاتی دولت با افزایش نرخ مالیات کاهش  
بهینه میمی افزوده دارای یک نقطه  ارزش  بر  مالیات  بنابراین نرخ  به یابد.  با توجه  باشد. 

توان منحنی الفر را به صورت رابطه    و با حذف متغیرهای کنترل می 3جدول  نتایج حاصل در 
 نوشت.  (2)
(2)              VATt=  4319 Rtaxt- 209 (Rtax)t

2                                             
( نسبت به نرخ مالیات مشتق  2برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده، از رابطه )

 مساوی صفر قرار می دهیم در این صورت خواهیم داشت: گرفته و  
 

(3)    4319 - 418 Rtaxt =0  
 

باشد. برای این که  می  33/10نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده ایران    (3)با توجه به رابطه  
این نرخ، ماگزیمم درآمد مالیاتی را ایجاد کند بایستی مشتق دوم تابع مالیات بر ارزش افزوده  

رابطه   به  توجه  با  باشد.  دوم    3منفی  برابر  مشتق  مالیات  دوم    -418تابع  شرط  و  بوده 
 کثرسازی درآمد مالیاتی نیز برقرار است.  احد
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 گیری  نتیجه  -7
تابع مالیات بر ارزش افزوده بر اساس منحنی الفر در اقتصاد ایران برآورد   در این تحقیق 

داده از  کار  این  برای  درآمد  گردید.  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نرخ  به  مربوط  مالیاتی  های 
استفاده شد. برای تخمین مدل    1387-96استان کشور در دوره زمانی    24حاصل از آن در  

افزوده در   ارزش  بر  نتایج تحقیق نشان داد که مالیات  از روش پنل دیتا استفاده گردید. 
ای که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده  با اقتصاد ایران دارای اثرات الفری است. به گونه

مستقیم باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت و با اثر غیر مستقیم از طریق کاهش انگیزه  اثر  
شود. از این رو، نتیجه تحقیق نشان داد که نرخ  تولید باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می 

مالیات دارای یک مقدار بهینه است که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم خواهد  
باشد.  درصد می  33/10یات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق  شد. نرخ بهینه مال 

درصد تعیین شده است    9برابر    1398با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال  
درصد افزایش یابد با این کار    33/10گردد در سال های آتی این نرخ به  از این رو پیشنهاد می 

افزای دولت  مالیاتی  باعث  درامد  مقدار  این  از  بیش  مالیات  نرخ  افزایش  یافت.  خواهد  ش 
گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از  شود. لذا پیشنهاد می کاهش درآمد مالیاتی دولت می 

 درصد تجاوز ننماید.  33/10
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