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چکیده
مالیات بر ارزشافزوده طی سااا های اخیر بهصااترت افزایشاا ی به یکی از منابع درآمدی عمده و پایدار دولت
تبدیلشاده اسات؛ بااینحا  ،یک پرسا مهم آن اسات هه طی ساا های اجرای این قانتن ،چهمقدار درآمد
مالیاتی بهدلیل عدم تمکین مؤدیان (شااکات تمکین) و تعقیب اهدات خاص سا یاس ا ی (شااکات سا یاس ا ی)
ازدسااترف ه و وضااعیت هر یک از اساا انهای هشااتر در اینخصااتص چنتنه اساات در این پژوه برای
پاسا دادن به این پرسا  ،پایۀ مالیاتی ،شاکات اس یاسا ی و شاکات تمکین ازطریق رویکرد اق صااد هنن و روش
تتلید برآورد شااده و برای دسا یابی به برآوردهای مذهتر ،جداو داده-سا اندۀ اسا انی برای  31اسا ان طی
ساا های  1394-1388محاسابه و اسا اادهشاده اسات .براساا یاف ههای پژوه  ،شاکات اس یاسا ی و تمکین
متردبررس ی شاکات اس یاسا ی نسابت به پایۀ درآمد بالقتۀ
ا
هاهش ی دارند ،بهطتریهه طی دورۀ
روند نتساانی و ا
مالیات بر ارزشافزوده از  %39/3به  %32/9و شاکات تمکین نسابت به پایۀ درآمد قانتنی مالیات بر ارزشافزوده
از  %68به  53%هاه یاف ه اسات .شاکات تمکین مالیاتی نسابت به پایۀ درآمد بالقتۀ مالیات بر ارزشافزوده از
 41%/2به  % 35/5هاه یاف ه اساات؛ همچنین ،اساا انهای تهران ،خراسااان رضااتی ،بتشااهر ،فار  ،البرز،
اصاااهان و آبربایجان شاارقی ،بهترتیب باالترین سااهم از شااکات تمکین را دارند ،درحالیهه پایینترین سااهم
شکات تمکین به اس انهای اینم ،خراسان شمالی و جنتبی و اس ان ههنیلتیهوبتیراحمد اخ صاص دارد.
کلیدواژهها :مالیات بر ارزشافزوده ،شکات تمکین ،شکات سیاس ی ،جدو داده-س اندۀ تکمنطقهای.
طبقهبندی .R15 ،C67 ،H26 :JEL
 .1دانش یار گروه اقتص اد ن ری ،دانش د ۀ اقتص اد ،دانش هاه مه ط اطااطا ، ،رارا ،
ایرا .
 .2اس تادیار گروه روس هط و ررنا طریزی اقتص ادی دانش د ۀ اقتص اد ،دانش هاه مه ط
اطااطا ، ،رارا  ،ایرا (*نویسن ۀ سئول).
 .3دانشآ وختۀ دکتری اقتص اد ،دانش د ۀ اقتص اد ،دانش هاه مه ط اطااطا ، ،رارا ،
ایرا .
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 .1مقدمه
ازدالیل اصل رغطت دولتها رط پیادهسازی سیستم الیات رر ارزشافزوده ،دستیار رط نطع درآ ی
پای ار و ا دا دریافت الیات رطروش کارا است (ررو و دیاکیتط2016 ،1؛ نصیراالسه

و همدارا ،

 .)1394ا ا سیاستگذار الیار رطدلیل راالرود هزینطهای وصول الیات از ررخ کاالها و خ ات،
لزوم حمایت از خانوارهای آسیبپذیر ازاریق هافیت رهض اقهم خوراک و صرفطهای ثطت خارج
رخش از خ ات (رطویژه خ ات آ وزش و را اشت ) ،از کارای این نوع الیات راح ی چشمپوش
کن و رین درآ رالقوۀ این نوع الیات و درآ قانون آ  ،شداف سیاست  2ایجاد

کن ؛ مهوهرر

این ،همۀ ؤدیا در ررارر سیاست الیار دولت و قوانین صوب رطاور کا ل رمدین نم کنن (شداف
رمدین .)3م م رمدین الیار  ،اثرات خرر رر مملدرد دولتها و کارای ن ام الیار دارد (رهین،4
2008؛ ارریل و همدارا 2001 ،5؛ فنستین1991 ،6؛ جار

وسوی و رورونچ لد .)1395 ،

کاهش شداف الیات رر ارزشافزوده ستلزم دستیار رط ااهمات دقیق درخصوص یزا آ و
شناسای

نااق و رخشهای اقتصادی است کط ریشترین سام را در این شداف (شداف رمدین و

سیاست ) دارن ؛ ازاینروی راه ف رجزیطورحلیل شداف الیات رر ارزشافزودۀ کشور در دو جزء شداف
سیاست و رمدین رط رفدیک استا های کشور در این پژوهش ،ارت ا طان ن ری و پیشینۀ رجرر
درخصوص ان ازهگیری شداف الیار  ،طرحش ه است؛ سپس روش رحقیق کط حاسطات رر پایۀ آ
انجامگرفتط ،ارا،طش ه است .در ادا ط ،پایطهای آ اری و یافتطهای رحقیق روضیح دادهش ه و در انتاا،
جمعرن ی و پیشناادها ارا،ط ش ه است .شایا ذکر است وجطرمایز پژوهش حاضر را پژوهشهای قطل
انجامش ه در این ز ینط ،شا ل وارد ذیل است.
در پژوهش « یرجلیل » و همدارا ( )1398حاسطۀ شداف الیات رر ارزشافزوده ررای یکسال
انجام ش  ،درحال کط در پژوهش حاضر سری ز ان شداف رمدین و شداف سیاست استا های کشور

1.

Brun & Diakite
Policy Gap
3
. Compliance Gap
4. Nur-tegin
5. Ebrill et al.
6. Feinstein
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ا سالهای  1394-1388حاسططش ه کط ا دا رحلیل و رررس رون رغییرات شداف الیات رر
ارزشافزوده را در یک دورۀ ز ان و دالیل آ را یسر

کن .

در پژوهش حاضر ،حاسطۀ شداف الیات رر ارزشافزوده نطرناا رط رفدیک استا های کشور
انجامش ه است ،رلدط رخشهای ؤثر رر الیات رر ارزشافزودۀ قانون و رطرطع آ شدافها شناسای ش ه
است.
در حاسطات این پژوهش از ج ول داده-ستان ۀ ل سال  1390نتشرش ه روسط رکز آ ار
ایرا رطمنوا ج ول طنا استفادهش ه است .این ج ول در قایسط را ج ول رطهنهام سال  1390رکز
پژوهشهای جلس کط طنای حاسطات در پژوهش یرجلیل و همدارا ( )1398رود ،دقیقرر است
و انت ار

رود را رطکارگیری آ نتایج وثقرری رطدست آی .

در این پژوهش در حاسطات شداف رمدین و شداف سیاست ر قیق ریشتری ش ه است و هر
شداف رر پایۀ ررطط حاسططش ه است .در پژوهش یرجلیل و همدارا ( )1398شدافهای رمدین
و سیاست فقط رر پایۀ رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده حاسطط ش .
وجطرمایز حاسطات این پژوهش را روش حاسطۀ شداف الیات رر ارزشافزودۀ «هورن» ()2017
در نطقطای رود

حاسطات این پژوهش است؛ این رفاوت ،در حاسطات رخش واردات شا ل واردات

از خارج کشور و واردات از سایر نااق نمود پی ا

کن .

 .2مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
را اجرای ن ام الیات رر ارزشافزوده از اواخر دهۀ 1950م ،.اکثر طالهات اولیۀ آثار این الیات را رر
کارای  ،رورم و روزیع درآ

وردرررس قرار دادهان  .رحلیل نتایج رسیاری از طالهات ن ری وجود

حاک از آ است کط در یا انواع الیاتها ،الیات رر ارزشافزودۀ ویژگ های یک ن ام الیار کارا
را دررردارد؛ زیرا الیات رر ارزشافزوده درناایت رط صرفکنن ه رهلق

گیرد ،ازاینروی در قیمتهای

نسط رولی کنن گا رطهنهام خری وفروش را ید یهر اختهل ایجاد نم کن و الیاتهای پرداخت روسط
رولی کنن گا در جریا رولی کاال سترد

شود (دیا ون و یرلس1971 ،1؛ اردینسو و استیهلیتز،2
Diamond & Mirrlees
Atkinson & Stiglitz

1.
2.
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1976؛ ندیو و همدارا  .)2009 ،1ا ا در اجرا وجود هافیتها را روجط رط گسسته کط در زنجیرۀ
الیات ستان ایجاد

کن و همچنین ،م م رمدین ؤدیا  ،وجب از رین رفتن شفافیت و کاهش

کارای ن ام الیات رر ارزشافزوده
الیار و فراگیر ش

شود .در همینراستا ،را کمرنگ ش

شدهت اجرای این ن ام

آ  ،همز ا را اولین طالهات درز ینۀ رمدین الیار از اواخر دهۀ 1970م،.

وضومات دیهری ازجملط حاسطۀ درآ

رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده و ررآورد شداف الیات رر

ارزشافزوده وردروجط حققا قرارگرفت (آگویره و شوم.)1988 ،2
ررداشت حققا از شداف الیات رر ارزشافزوده تفاوت است؛ رطاورکل  ،دو رهریف ررای فاوم
شداف الیات رر ارزشافزوده ارا،ط ش ه است؛ اول اینکط ،شداف الیات رر ارزشافزوده از رفاوت درآ
الیار رالقوه (رراساس پایۀ الیار اقتصادی) و آ چط رط وقع پرداخت

شود ،رطدست

آی  .رطمطارر

شداف الیات رر ارزشافزوده در این رهریف ،از دو رخش شداف سیاست (ناش از هافیتهای قانون ،
ح آستانط و استرداد الیات رر کاالهای سر ایطای) و شداف رمدین (ناش از فرار و رقلب الیار )
رشدیل ش ه است (هورن2017 ،3؛ کارگروه شداف الیات (کمیسیو اروپا).)2016 ،4
رهریف دوم این است کط ،شداف الیات رر ارزشافزوده از رفاوت رین ق ار الیات رر ارزشافزودهای
کط رر پایۀ قوانین و قررات ررطط را الیات رر ارزشافزوده ررآورد
رحققیافتط حاسطط

شود و الیات رر ارزشافزوده

شود؛ رطمطارر  ،فاوم شداف الیات رر ارزشافزوده هادل شداف رمدین درن ر

گرفتط ش ه است .شایا ذکر است در ره ادی از رحقیقات انجامش ه راوجود هک قرارداد این رهریف
در حاسطۀ شداف الیات رر ارزشافزوده ،شداف سیاست نیز رطصورت جزا حاسطط کردهان
(نویس الک و پاالکوویدوا2012،5؛ و راسدوسد  .)2015 ،6در این پژوهش ،رهریف اول کط شداف
الیات رر ارزشافزوده را شتملرر شداف رمدین و شداف سیاست

دان  ،طنا قرار گرفتط است.

در اررطاط را حاسطۀ شداف الیات رر ارزشافزوده ،دو رویدرد اقتصاد خُرد و اقتصاد که وجود دارد.
رویدرد اقتصاد خرد را نمونطگیری رصادف از الیاتدهن گا و رسی گ رط پرون ههای الیار در سطح
1.

Mankiw et al.
Aguirre & Shome
3
. Hutton
)4. Tax Gap Project Group (European Commission
5. Novysedlak & Palkovicova
6. Raczkowski
2.
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شود کط هزینطهای اجرای راالی دارد .رویدرد اقتصاد که  ،مم راً شا ل دو روش

طتن رر رولی و صرف است .روش طتن رر رولی رراساس ج ول داده-ستان ه رنا ش ه است .در ج ول
داده-ستان ه ،یزا فروش هر رخش و ناادههای کط ررای رولی رطکاررفتطان

شخص است ،و

ازآنجای کط الیات رر ارزشافزوده از رفاضل الیات فروش از الیات خری ناادهها رطدست

آی  ،نتایج

حاسطات شداف رر طنای این ج ول دقیقرر خواه رود (هورن2017 ،؛ نویس الک و پالدوویدوا2012 ،؛
جندینز و همدارا 2000 ،1؛ ااجری و سطحانیا 1397 ،؛ یرجلیل و همدارا .)1398 ،
رمرکز روش دوم کط طتن رر صرف است ،هطوف رط رولی ناای سر ایطگذاری و خالص
صادرات است کط ناایتاً ق ار خالص یا راق ان ه ،شمول الیات رر ارزشافزوده
پایۀ قانون

ه
شود؛ یهن مم ً

الیات رر ارزشافزوده از حاصلضرب صرف خانوار و صرف دولت از کاالها و خ ات در

نرخ الیات ررواط (را جرح و ره یهر ررای رخشهای هاف از الیات) رطدست

آی  .رطوضوح این

روش ،روش سادهرری ررای انجام حاسطات است (کانیدالپ و همدارا 2016 ،2؛ آلم2012 ،3؛ اسلمرود
و وییتزاک 2002 ،4؛ غیاثون و وقری سادات حلط1390 ،؛ رورد و ندوآ الکر ان 1396 ،؛ ایزدخواست
و مرب ازار .)1397 ،در این پژوهش ،روش رولی طنای حاسطۀ شداف الیات رر ارزشافزوده قرار
گرفتط است.
ازآنجاکط قانو

الیات رر ارزشافزوده ،ررخ کاالها و خ ات را از الیات هاف کرده و ررکیب

رولی در نااق ختلف یک کشور تفاوت است ،و همچنین ،ا دا فرار در حلقطهای ختلف
زنجیرههای رولی  ،تفاوت است ،انت ار

رود شداف الیات رر ارزشافزوده در نااق ختلف کشور

تفاوت راش ؛ ازاینرو ،در رحقیقات اخیر ،رررس شداف الیات ارزشافزوده در سطح نااق یک کشور
وردروجط قرار گرفتط است (ایطراگیموا2016 ،5؛ کارفورا و همدارا .)2018 ،6
کم سازی شداف الیات رر ارزشافزوده اولین گام و امررین رحلط در شناسای دالیل و ارخاذ
راهدارهای ؤثر ررای کاهش این شداف است .در ایرا

طالهات زیادی ررای ررآورد شداف الیات رر
1.

Jenkins et al.
Canıkalp et al.
3
. Alm
4. Slemrod & Yitzhaki
5. Ibragimova
6. Carfora et al.
2.
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ارزشافزوده انجامش ه ،ا ا راکنو

طالهطای جا ع درخصوص اینکط در اول سالهای اجرای الیات

رر ارزشافزوده ،یزا درآ ازدسترفتط ناش از هافیتها و فرار الیار در سطح استا های کشور
چطق ر روده ،انجام نش ه است .دلیل طالهط در سطح استان روجط رط سطوح ختلف روسهطیافته
استا های کشور ،روزیع تفاوت رخشهای اقتصادی استا های کشور و رهلق هافیتهای وضوع
قانو

الیات رر ارزشافزوده رط نسطتهای تفاوت در آ ها است؛ رطمطارر دیهر ،طالهۀ استان اجازه

ده را اثر جنططهای رمایز یا استا های کشور رر شداف الیات رر ارزشافزوده رررس شود.
رررس

نطقطای ررای ح ود کرد شداف الیار  ،رطویژه شداف رمدین ضروری است و الزم است

اق ا ات ؤثررری ازسوی ساز ا ا ور الیار کشور در اینخصوص انجام گیرد؛ رطمنوا ثال ،ساز ا
ا ور الیار

روان فراوان رسی گ خود را در استا های کط م م رمدین راالرر دارن افزایش ده .

 .3روششناسی تحقیق
در این قالط از روش هورن ( )2017و ج ول داده-ستان ه ررای ان ازهگیری شداف الیات رر ارزشافزوده
در ایرا استفاده ش ه است .رراساس این روش ،ررای حاسطۀ درآ
رطاینررریب ممل

شود:

ارت ا الیار کط هنهام خری نااده پرداخت
شود ،کسر

رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده

گردد و رط آ

شود از الیار کط هنهام فروش-ستان ه دریافت

الیار کط هنهام واردات کاال دریافت

را رطینی ) .ن ر رط اینکط صادرات کاال را نرخ صفر شمول الیات

شود ،اضافط

شود ،الیات پرداخت هنهام خری

ناادههای رطکاررفتط در رولی حصوالت صادرار از درآ رالقوۀ الیار کسر
الیات رر فروش-ستان ه رط آ اضافط نم شود .از اینرارطط ،هم

گردد( .رارطۀ ()1

گردد ،ول چیزی رارت

روا ررای حاسطۀ درآ های رالقوۀ

الیات رر ارزشافزوده و هم ررای حاسطۀ درآ های قانون این الیات استفاده کرد .رناا رفاوت آ ها این
است کط ررای حاسطۀ اول نرخ استان ارد در پایۀ الیار

رروط ضرب

شود ،ا ا ررای حاسطۀ دو

نرخهای قانون رط استخ ام در آی  .رنا رطرهریف ،شداف سیاست از رفاضل این دو رطدست
روجط داشت کط ررای انجامداد

آی  .رای

حاسطات رارطۀ ( )1رای مهوهرر حسابهای ل  ،ج اول داده-ستان ه

استان نیز رای حاسطط ش ه و رطکار گرفتط شون ؛ ازاینرو ،انجام حاسطات رطهیچروی ،رطآسان آ چط از
ظاهر رارطۀ ( )1شاه ه

شود ،نیست.
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) 𝑛 𝑖𝑉 𝑅𝑃𝑅, 𝐶𝑃𝑅 = ∑𝑛(𝑉𝑚𝑛 + 𝑉𝑜𝑛 −

()1

کط در این رارطط 𝑉𝑜𝑛 ،𝑉𝑚𝑛 ،CPR2 ،RPR1 ،و 𝑛 𝑖𝑉 رطررریب درآ
ارزشافزوده ،درآ قانون
درآ

الیات رر ارزشافزوده ،درآ

رالقوۀ الیات رر

الیات رر ارزشافزوده روی واردات رخش ،N

الیات رر ارزشافزوده روی ستان ۀ رخش  Nو امتطار الیات رر ارزشافزوده روی ناادههای رطکار

رفتط ررای رولی رخش  Nاست 𝑉𝑚𝑛 .در رارطۀ ( )1از رارطۀ ( )2رطدست

آی .

) 𝑐𝜏 × 𝑛𝑐𝑀(𝑐∑ = 𝑛𝑚𝑉

() 2

کط در آ  𝑀𝑐𝑛 ،واردات کاالی  cروسط رخش  Nو   cنرخ الیات رر ارزشافزودهای است کط
روی کاالی  cاممال
درن ر گرفتط

شود (درصورت وجود هافیت یا امطای نرخ صفر  c ،ررای آ کاال صفر

شود) .ر یا است ررای حاسطۀ درآ رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده کط در آ

و نرخ صفری اممال نم شود  c ،ررای رما

هافیت

کاالها و خ ات واردار ررارر را نرخ استان ارد خواه

رود.
𝑛𝑜𝑉 از رارطۀ ( )3قارل حاسطط است.
𝑛 𝑟 × 𝑐𝜏 × ) 𝑛𝑐𝑋 𝑉𝑜𝑛 = ∑𝑐(𝑂𝑐𝑛 −

() 3

کط در آ  𝑂𝑐𝑛 ،و 𝑛𝑐𝑋 رطررریب ستان ه و صادرات کاالی  cروسط رخش  Nو 𝑛 𝑟 اثر ح آستانط
( ؤدیا

شمول الیات) را نهدس

کسر کرد را ستان ۀ داخل
در رما

ه رشریح ش صادرات را رای از کل ستان ه
کنن  .هما اورکط قط ً

شمول الیات رطدست آی و این نحوۀ حاسطۀ رها ات الیار

کشورهای جری ن ام الیات رر ارزشافزوده استفاده

از قایسۀ نرخهای استان ارد را نرخهای الیار
رخش اقتصادی رطسادگ

شود .ررخهف تغیر   cکط رطراحت

وجود قارلرشخیص است ،حاسطۀ ق ار 𝑛 𝑟 ررای هر

یسر نیست و نیاز ن دادههای آ اری جز ،از صورتهای ال رنهاهها و

ااهمات اظاارنا طهای الیار

ؤدیا است.

درناایت امتطارات الیار روی ناادههای رخش  Nاز رارطۀ ( )4حاسطط
() 4

ؤدیا رقریطاً

شود.

𝑛𝑐𝜃 × ) 𝑛 𝑒 𝑃𝑉𝑖 𝑛 = ∑𝑐(𝑍𝑐𝑛 + 𝐼𝑐𝑛 ) × 𝜏𝑐 × 𝑟 𝑛 × (1 −

)Reference Potential Revenue (RPR
)Current Potential Revenue (CPR

1.
2.
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کط در آ  𝑍𝑐𝑛 ،و 𝑛𝑐𝐼 رطررریب صارف واسططای و رشدیل سر ایۀ ثارت ناخالص روسط رخش N

از کاالی  cرا نشا

ده  𝑒 𝑛 .نسطت ستان ۀ هر یک از رخشهاست کط هاف از الیات است و 𝑛𝑐𝜃

نهدسکنن ۀ آ نسطت از امتطارات الیار ناادههاست کط ازن ر قنن قارلپذیرش و استرداد است.
در شدل  1رصویری از شداف الیات رر ارزشافزوده و اجزای آ ارا،ط ش ه است.

شداف سیاست رر پایط
درآ رالقوه
درآ

شداف رمدین رر پایط

الیات رر

درآ قانون

درآ رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده

ارزش

الیات

افزوده

وصول

قانون

شکل  .1شکاف مالیات بر ارزشافزوده و اجزای آن ( أخذ.)Ueda, 2015 :

پس از حاسطۀ قادیر درآ رالقوه و درآ قانون

الیات رر ارزشافزوده رطروش ذکور ،رالحاظ

الیات وصول  ،شداف الیات رر ارزشافزوده و اجزای آ شا ل شداف رمدین و شداف سیاست رر
پایۀ روارط ( )5ال ( )7حاسطط

شود (کانستنتین و همدارا :)2017 ،1
𝑒𝑇𝐴𝑉𝑉𝐴𝑇𝑟 −

() 5
() 6
() 7

𝑟𝑇𝐴𝑉
𝑒𝑇𝐴𝑉𝑉𝐴𝑇𝑐 −
𝑐𝑇𝐴𝑉

= 𝑝𝑎𝐺 𝑇𝐴𝑉

= 𝑝𝑎𝐺 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑖𝑙𝑝𝑚𝑜𝐶

𝑐𝑇𝐴𝑉𝑉𝐴𝑇𝑟 −
𝑟𝑇𝐴𝑉

= 𝑝𝑎𝐺 𝑦𝑐𝑖𝑙𝑜𝑃

Constantin et al.

1.
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در روارط فوق:
𝑟𝑇𝐴𝑉 :درآ رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده :𝑉𝐴𝑇𝑐 ،درآ قانون

الیات رر ارزشافزوده و 𝑒:VAT

الیات رر ارزشافزودۀ وصول است.
 .4فرآیند استخراج پایههای آماری
ازآنجای کط در قانو

الیات رر ارزشافزوده ررای رخشهای ختلف نرخهای الیار

تفاور درن ر

گرفتط ش ه است و ازارف ررای حاسطۀ الیات رر ارزشافزوده رطروش رولی رط ساختار هزینطای
رخشها (خری نااده و فروش حصول رین رخشها) نیاز است ،ناسبررین ارزاری کط این جمومۀ
آ اری را درررگیرد ج اول داده-ستان ه هستن ؛ ازاینروی در این رحقیق از ج ول داده-ستان ۀ  35رخش
تناسب را نرخهای تفاوت الیار

ن رج در قانو استفاده ش .

درحالحاضر فقط ج ول داده-ستان ۀ ل سال  1390ه.ش .روسط رکز آ ار ایرا

نتشر ش ه

است ،رط ن ور استخراج ج اول آ اری سالهای  1389-1388و  ،1394-1391ج ول آ اری سال
 1390را استفاده از روش رأس ( )RASررای سالهای ذکور رطهنهام ش .
ررای این ن ور ،دادههای آ اری صرف واسطط و ستان ه رط رفدیک رخشهای اقتصادی کل
کشور در سالهای وردن ر رطکار گرفتط ش  .ررای ررآورد رقاضای واسطط و رقاضای ناای رط رفدیک
رخشهای ختلف در سالهای وردن ر از نسطتهای ج ول داده-ستان ه ل در سال 1390ه.ش.
استفاده ش (ج ول نسطتهای ذکور در رخش ضما،م ارا،ط ش ه است).
در ادا ط را روجط رطضرورت استفاده از ااهمات ساختار هزینطای هر یک از رخشهای اقتصادی رط
رفدیک استا های کشور ،ج اول داده-ستان ۀ نطقطای  35رخش را استفاده از روش «سام دان
تقااع مرضط و رقاضای ره یلش ه ) »(ACILQررای  31استا کشور ررای سالهای 1394-1388
استخراج ش  .در رخش پیوست ،نحوۀ رطهنهام سازی ج اول داده-ستان ۀ ل و فرآین حاسطۀ ج ول
داده-ستان ۀ نطقطای رطاور خهصط رشریح ش ه است.
پس از حاسطۀ ج اول داده-ستان ۀ نطقطای و ررآورد ارریس صارف واسطط رط رفدیک 35
رخش ررای هر استا  ،رالحاظ نرخ استان ارد و نرخهای قانون

الیات رر ارزشافزوده صوب هرسال،
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الیات رر ارزشافزودۀ رالقوه و قانون

حاسطط ش  .شداف سیاست از رفاوت این دو رقم و درناایت

را کسر درآ های حقق ش ه از درآ قانون  ،شداف رمدین حاسطط ش  .در این پژوهش صرفاً درآ
الیار سام دولت حاسططش ه و رخش موارض قانو

الیات رر ارزشافزوده را شا ل نم شود.

حاسطات انجامش ه در ج ول  1ارا،ط ش ه است.
جدول  .1روش برآورد شکاف مالیات بر ارزشافزوده در استانها و اجزای آن.
درآمد بالقوۀ مالیات بر ارزشافزوده

درآمد قانونی مالیات بر ارزشافزوده

(بالحاظ نرخ مالیات استاندارد)

(بالحاظ نرخهای مالیات قانونی)
درآ الیار کاالها و
امتطار الیار
خ ات و واردات
× ∗𝑡 = ∗𝐶
× ∗ 𝑡 = ∗𝑅
𝑖𝑂𝑀 (𝐶𝑋𝑖 +
𝑋(
𝑖𝐼 𝑖 − 𝐸𝑋𝑖 −
) 𝑖𝐼𝑀 +
) 𝑖𝑀 +
) ∗ 𝐶 𝑉𝐴𝑇𝐶 = 𝑟(𝑅∗ −

درآ الیار کاالها و
خ ات و واردات
×𝑡=𝑅
) 𝑖𝑀 (𝑋𝑖 − 𝐸𝑋𝑖 +

امتطار الیار
×𝑡=𝐶
𝑖𝑂𝑀 (𝐶𝑋𝑖 +
) 𝑖𝐼𝑀 +

𝑉𝐴𝑇𝑟 = 𝑅 − C
𝐶𝑇𝐴𝑉𝑉𝐴𝑇𝑟 −
𝑟𝑇𝐴𝑉
𝑒𝑇𝐴𝑉𝑉𝐴𝑇𝐶 −
𝐶𝑇𝐴𝑉

 :شداف سیاست
 :شداف رمدین

توضیحات :X :رردار ستان ه :EX ،رردار صادرات استا  :M ،رردار واردات استا  :I ،رردار رشدیل سر ایۀ ثارت ناخالص استا :t ،
رردار نرخ استان ارد الیات رر ارزشافزوده در سالهای ختلف :CX ،ارریس صارف واسطۀ داخل  :MO ،ارریس واردات واسططای
از خارج کشور :MI ،ارریس واردات واسططای از سایر نااق 𝑡 ∗ ،رردار نرخهای قانون

الیات :r ،ح آستانط و 𝑒𝑇𝐴𝑉 :درآ

الیات

رر ارزشافزودۀ وصولش ۀ استا و  i=1…, 35نشانۀ رخشهای اقتصادی است.

هما اور از ج ول  1شخص است را روجط رط اجرای اصل قص در ن ام الیات رر ارزشافزودۀ
کشور ،صادرات شمول نرخ صفر روده و یزا صادرات استا از ستان ۀ آ کسر ش ه است .همچنین
ازآنجای کط قانو گذار در قانو

الیات رر ارزشافزودۀ کشور ،ن ام الیات رر ارزشافزوده از نوع صرف

را ررگزی ه؛ رنارراین یزا رشدیل سر ایۀ ثارت ناخالص از درآ

الیات قانون کسر

شود .نرخهای
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الیار کط در این پژوهش طنای حاسطات روده شا ل نرخ استان ارد و نرخهای خاص ررگرفتط از قانو
الیات رر ارزشافزوده

است1.

 .5یافتههای تحقیق
یافتطهای رحقیق ،ارت ا درخصوص ررآورد شداف الیات رر ارزشافزوده در سطح که و ل و سپس
در سطح استان ارا،ط

شود .رراساس حاسطات ،درآ رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده کشور در سال

 1388ه.ش .ح ود 61/2هزار یلیارد ریال ررآورد

شود .این رقم رط 741/4هزار یلیارد ریال در سال

 1394افزایشیافتط است .رالحاظ ح ودیتهای شخصش ه در قانو
قانون

الیات رر ارزشافزوده ،درآ

الیات رر ارزشافزوده در سال  1388ح ود 37/1هزار یلیارد ریال ررآورد

شود کط این رقم

در سال  1394رالغرر 497/1هزار یلیارد ریال ش ه است .نمودار  1را روجط رط یزا الیات رر ارزشافزوده
وصولش ه 2شداف رمدین و شداف سیاست

الیات رر ارزشافزودۀ کل کشور ا سالهای -1388

 1394ه.ش .ارا،ط ش ه است.

 .1نرخ استان ارد الیات ررای همط کاالها و خ ات رطجز وارد خاص ا سالهای  1394 -1388رطررریب  5/3 ،3/6 ،2/9 ،2/2 ،1/5، 1/5و 6
درص روده است .نرخ انواع سیهار و حصوالت دخان  12درص  ،انواع رنزین و سوخت هواپیما  20درص  ،حصوالت کشاورزی ،ا وال غیر نقول،
خ ات و آ وزش هاف و صادرات شمول نرخ صفر است .شایا ذکر است نرخهای صوب در قانو

الیات رر ارزشافزوده شا ل دو رخش نرخهای

الیات و موارض است .در این قالط فقط نرخهای رروط رط الیات ن ر است.
 .2در این رحقیق درآ وصولش ه الیات رر ارزشافزوده شا ل درآ

الیات رر فرآوردههای نفت  ،سیهار و الیات رر ارزشافزوده سایر کاالها است.
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شکاف مالیات بر ارزش افزوده (درصد)
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شداف رمدین)( Linear
1394

1393

1392

شداف سیاست

 1391سال

شداف رمدین
1390

1389

0
1388

نمودار .1شکاف تمکین و شکاف سیاستی مالیات بر ارزشافزودۀ کل کشور طی سالهای .1394-1388

نتایج نشا

ده کط هرچن رغییرات شداف رمدین و سیاست

الیات رر ارزشافزوده ا

سالهای  1388ال  1394را نوسا همراه روده ،ا ا در جموع رون نزول داشتط است (نمودار .)1
رطاوریکط شداف رمدین نسطت رط پایۀ درآ قانون

الیات رر ارزشافزوده از  %68در سال  1388رط

 52%/9در سال  1394کاهشیافتط است .شداف سیاست نسطت رط پایۀ درآ

رالقوه الیات رر

ارزشافزوده نیز رون ی شارط داشتط و از  %39/3رط  %32/9کاهشیافتط است .افزایش شداف در سال
1391

روان ناش از افزایش سام ارزشافزودۀ رخش خ ات در این سال نسطت رطکل ارزشافزوده

راش ؛ زیرا را روجط رط اهیت خودکنترل

الیات رر ارزشافزوده ،انت ار ن ری آ است کط فرار الیار

در رخش صنهت رطدلیل رطادالت در زنجیره و وجود رنهاههای پسین و پیشین کمتر راش  ،و در رخش
خ ات رنا رطدالیل ته د ،ازجملط کوچک رود ان ازه رنهاهها و قرارگرفتن این فهالیتها در حلقطهای
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آخر زنجیرۀ ارزش و اررطاط ستقیم را صرفکنن ه ،ا دا ر اظااری و فرار الیار ریشتر راش (ف ل
و فورت.)1999 ،1
نتایج حاسطات استان حاک از آ است کط شداف رمدین در سطح استا های کشور همسا
نیست .در نمودار  2روزیع نطقطای شداف رمدین الیات رر ارزشافزوده ا سالهای ،1394-1388
نهدسش ه است.

شکاف تمکین (درصد)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

نام استان
نمودار .2شکاف تمکین مالیات بر ارزشافزوده به تفکیک استانهای کشور طی سالهای .1394-1388

ا دورۀ وردرررس شداف رمدین الیات رر ارزشافزودۀ استا های کشور نسطت رط پایۀ درآ
قانون

الیات رر ارزشافزودۀ هر استا رطاور توسط ریش از  %60است .شداف رمدین الیات رر

ارزشافزودۀ استا رارا از  %88در سال  1388رط  %53در سال  1394کاهشیافتط است .رطن ر

رس

ید ازدالیل راالرود شداف رمدین در مم ۀ استا های کشور سام ریش از  %50الیات رر
ارزشافزودۀ قانون

رخشهای «ساخت حصوالت غذای

و انواع آشا ی ن »« ،مم هفروش ،

Fedeli & Forte

1.
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خردهفروش  ،رهمیر وسایل نقلیط» « ،ستغهت ،کرایط و خ ات کسبوکار» رطکل الیات رر ارزشافزودۀ
قانون استا در اکثر استا های کشور است .در ررخ استا ها ،ازجملط استا خراسا رضوی ،استا
رارا و ازن را رخش «هتل و رستورا » نیز رط نسطت سایر رخشها سام راالی از الیات رر
ارزشافزودۀ قانون استا های ذکور دارن  .مم ۀ رخشهای ذکور در حلقطهای آخر زنجیرۀ ارزش
قراردارن و را صرفکنن ه اررطاط ستقیم دارن و رنارراین ،ا دا ر اظااری و فرار الیار ریشتر است.
رررس آ ار کارگاههای صنهت 10نفر کارکن و ریشتر حاک از آ است کط ریش از دو-سوم کارگاههای
فهال رخش رولی حصوالت غذای و انواع آشا ی ن را کارگاههای زیر  50نفر کارکن رشدیل
رنارر طالهات رجرر انجامش ه ،پیشرین

ده

1.

شود کط فرار الیار در رنهاههای کوچک ریشتر از

رنهاههای رزرگ راش (ال یر و همدارا  2017 ،2و ؤرمن .)1398 ،
در نمودار  ،3سام شداف رمدین الیات رر ارزشافزودۀ استا های کشور از کل شداف رمدین
الیات رر ارزشافزودۀ کشور ر و احتساب شار رارا نشا داده ش ه است .سام شداف رمدین استا
رارا از کل شداف رمدین رافاصلۀ زیاد از سایر استا ها در رازۀ  %23را  %38را ا سالهای -1388
 1394در نوسا روده است .را روجط رط اینکط ارزشافزودۀ استا رارا رطاور توسط  %25ارزشافزودۀ
کل کشور است ،انت ار نیز این رود کط ریشترین شداف الیات رر ارزشافزوده را داشتط راش .

 .1نتایج ارح آ ارگیری از کارگاههای صنهت  10نفر کارکن و ریشتر کشور در سال  ،1394رکز آ ار ایرا .1395 ،
Lumir et al.

2.
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سم (درصد)

10
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نام استان
نمودار  .3سهم هر اسهتان از شهکاف تمکین مالیات بر ارزشافزودۀ کشهور (بدون اسهتان تمران) طی سهالهای -1388
.1394

را احتساب استا رارا  ،رطاور توسط استا های خراسا رضوی (را سام  ،)%6روشار (را سام
 ،)% 5/9فارس (را سام  ،)% 5/2الطرز (را سام  ،)% 4/8اصفاا (را سام  )% 4/7و آذررایجا شرق (را
سام  ،)% 4/2در ا سالهای  1394 -1388ریشترین سام از کل شداف رمدین الیات رر ارزشافزوده
را داشتطان  .استا های ایهم ،خراسا جنور و شمال  ،کاهیلویطورویراحم کمترین سام از شداف
رمدین الیات رر ارزشافزوده را ا سالهای ذکور داشتطان .
ررای اینکط رصور راتری از نحوۀ روزیع شداف رمدین در استا های کشور رطدست آوریم،
روانیم ااهمات رروط رط قادیر طلق شداف رمدین را را نسطت شداف در استا های کشور رقااع
دهیم؛ هما اورکط در نمودار  4هح ط

شود در سال  ،1394مهوهرر استا رارا  ،ق ار و نسطت

شداف رمدین در استا های خراسا رضوی ،فارس ،روشار ،اصفاا  ،الطرز ،آذررایجا شرق و ازن را
ریش از توسط کشور در این سال روده است و انت ار

رود را افزایش ن ارت و رمرکز ا دانات در این

استا ها رتوا را اثررخش راالرری از دا نۀ م م رمدین کاست .از این حیث ،اولویت ره ی رروط رط
استا های واقع در ناحیۀ  4نمودار است کط اکثر استا های کشور را رشدیل

دهن .
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نمودار  .4مقدار و نسبت شکاف تمکین به تفکیک استانهای کشور ( بدون استان تمران ) در سال .1394

در نمودار  ،5شداف سیاست در هر استا و سام هر استا از کل شداف سیاست کشور در سال
 1394نهدسش ه است .استا های خراسا جنور و شمال  ،ایهم و لرستا ریشترین شداف سیاست
را نسطت رط ظرفیت الیات رر ارزشافزودۀ استا رطخود اختصاص دادهان  .ا ا قایسۀ سام شداف
سیاست استا ها نسطت رط شداف کل حاک از آ است کط استا رارا را سام  %24ریشترین شداف
سیاست را در کل کشور دارد .را روجط رط سام  % 35ارزشافزودۀ رخش خ ات استا رارا نسطت رط
ارزشافزودۀ رخش خ ات کل کشور این نتیجط قارلپیشرین رود .پس از استا رارا  ،استا های
اصفاا  ،خراسا رضوی ،خوزستا و فارس رطررریب در جایهاه دوم را پنجم قراردارن  .رخشهای
کشاورزی ،ساختما  ،حملونقل ،آ وزش و را اشت ریشترین رأثیر را در شداف سیاست استان دارن .
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ایهم

خراسا جنور

نام استان
نمودار  .5شکاف سیاستی هر استان و سم هر استان از کل شکاف سیاستی کشور در سال .1394

 .6تحلیل یافتهها
راه ف ارزیار قارلیت اردای نتایج یافتطهای قالط ،در این قسمت نتایج طالهط را یافتطهای طالهات
شارط قایسط ش ه است؛ ازجملط طالهات انجامش ۀ اخیر در کشور پژوهش «ایزدخواست » و
«مرب ازار» ( )1397است کط پایۀ رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده را را استفاده از روش دنزی)1991( 1
حاسطط کرده است .در پژوهش ذکور ،کارای وصول الیات رر ارزشافزوده در اول ز ا ارزیار ش ه
است .قایسۀ رون کارای را رون شداف الیات رر ارزشافزوده کط در این قالط حاسطط ش ه است،
انططاقدارد (نمودار  ،)6رط این هنا کط افزایش کارای

تناسب را کاهش شداف الیات رر ارزشافزوده

است2.

Mackenzie

1.

 .2شایا ذکر است در طالهۀ ایزدخواست و مرب ازار ( ،)1397رخشهای ساخت صنایعغذای و صنایع واد و حصوالت شیمیای
ص درص هاف از الیات رلق ش ن  ،درحال کط این رخشها رطاور کا ل هاف از الیات نیستن و فقط ررخ از حصوالت این
رخشها هاف از الیات هستن  .در قالۀ حاضر ،نرخهای استان ارد رط نسطت ارزشافزودۀ حصوالت هاف از الیات از کل ارزشافزودۀ
رخش ره یلش ه است .همچنین در قالۀ ذکور درخصوص لحاظ نرخهای خاص در رخش حاسطات طلط ارا،ط نش ه است ،ا ا در
قالۀ حاضر لحاظ نرخهای خاص نیز وردروجط قرار گرفتط است.
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پژوهش دیهری کط در اررطاط را این وضوع ارا،طش ه ،قالۀ « ااجری» و «سطحانیا » ()1396

است .در این قالط ق ار درآ رالقوه و قانون

الیات رر ارزشافزوده را استفاده از ج ول داده-ستان ۀ

حصول در حصول (را ارهاد  )156×156سال  1390و حسابهای ل
نمودار  6نشا

حاسطط ش ه است؛ هما اورکط

ده ق ار شداف رمدین حاسططش ه در سال  1390را ق ار ررآورد ش ه این شداف

در طالهۀ حاضر رسیار نزدیک است.
ندتۀ دیهر درخصوص قارلاردا رود نتایج رررس حاضر ،آ است کط شداف رمدین در سطح
ل

نططق است را جمع شداف رمدین در سطح استا ها؛ درواقع ،این دو حاسطط ؤی ید یهرن

(نمودار .)6
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کارای وصول الیات رر پایط رولی ناخالص داخل (ایزدخواست و مرب ازار)1397،
شداف رمدین کل کشور(داده های حاضر)

10

شداف رمدین سال  (1390ااجری وسطحانیا )1397،
شداف رمدین جموع  31استا کشور(داده های حاضر)

0
1394

1393

1392

 1391سال

1390

1389

1388

نمودار  .6مقایسۀ نتایج مطالعۀ حاضر و برخی از مطالعات مشابه انجامشده در سالهای اخیر.

ق ار(درص )

40
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 .7نتیجهگیری
در این پژوهش را استفاده از ج اول داده-ستان ۀ استان  ،درآ رالقوه و قانون

الیات رر ارزشافزوده رط

شیوۀ امتطاری ،یهن کسر الیات رر ستان ه از الیات پرداخت رارت ناادهها رط رفدیک  35رخش حاسطط
ش  .ید از ویژگ های این روش ،ررآورد درآ های الیار و رطرطع آ

حاسطط شداف الیار رالحاظ

جز،یات ریشتر و درنتیجط دستیار رط نتایج دقیقرر است.
نتایج این رحقیق نشا

ده رغییرات شداف الیات رر ارزشافزوده ا سالهای  1388ال

 1394را نوسا همراه روده ،ا ا در جموع رون نزول داشتط است؛ رطاوریکط شداف رمدین رر پایۀ
درآ قانون

الیات رر ارزشافزوده از  %68در سال  1388رط  %53در سال  1394کاهشیافتط است.

شداف سیاست رر پایۀ درآ رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده نیز رون ی شارط داشتط و از  %39/3رط
 %32/9کاهشیافتط است .شداف رمدین رر پایۀ درآ رالقوۀ الیات رر ارزشافزوده رطاور توسط ا
سالهای ذکور ح ود  %38ررآورد ش  .مهوهرر این ،سام شداف رمدین مم ۀ استا های کشور نسطت
رط الیات رر ارزشافزودۀ قانون استا  ،ریش از  %60و یزا فرار الیار کمتر از 10هزار یلیارد ریال
است .استا رارا  ،خراسا رضوی ،فارس ،الطرز و اصفاا  ،رطاور توسط ریشترین و استا های ایهم،
خراسا جنور و شمال  ،کاهیلویطورویراحم کمترین سام از شداف رمدین الیات رر ارزشافزوده را
داشتطان ؛ همچنین استا های ایهم ،لرستا و خراسا جنور ریشترین شداف سیاست را نسطت رط
ظرفیت الیات رر ارزشافزوده استا رطخود اختصاص دادهان .
از دیهر نتایج این رحقیق ،شناسای رخشهای است کط ریشترین سام از درآ

الیات رر

ارزشافزودۀ قانون استا های کشور را رطخود اختصاص دادهان  .مم ۀ این رخشها شا ل رخشهای
«ساخت حصوالت غذای و انواع آشا ی ن »« ،مم هفروش  ،خردهفروش  ،رهمیر وسایلنقلیط»،
« ستغهت ،کرایط و خ ات کسبوکار» در اکثر استا های کشور و رخش «هتل و رستورا » در ررخ
از استا ها ،ازجملط استا های رارا  ،خراسا رضوی و ازن را رود.
را روجط رط سام قارلروجط رخشهای کط در حلقطهای انتاای زنجیره قرار دارن و را صرفکنن ۀ
ناای در اررطاط هستن از کل الیات رر ارزشافزودۀ قانون در اکثر استا های کشور ،رطکارگیری
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ارزارهای کط هزینطهای اجرای پیادهسازی این ن ام الیار را کاهش و شفافیت ال را افزایش ده ،
ضروری است.
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پیوست
 .1فرآیند محاسبۀ پایۀ بالقوه و قانونی مالیات بر ارزشافزوده بهروش تولید طی
سالهای  1394-1388به تفکیک  31استان کشور
هما اورکط اشاره ش کط در قانو

الیات رر ارزشافزوده ررای رخشهای ختلف نرخهای الیار

تفاور درن ر گرفتط ش ه است؛ از اینروی در این رحقیق از ج ول داده-ستان ۀ  35رخش
نرخهای تفاوت الیار

تناسب را

ن رج در قانو استفاده ش ؛ ا ا از آنجای کط درحالحاضر ،فقط ج ول داده-

ستان ۀ ل سال  1390روسط رکز آ ار ایرا

نتشر ش ه است رط ن ور استخراج ج اول آ اری

سالهای  1389-1388و  ،1394-1391ج ول آ اری سال  1390را استفاده از روش رأس ررای
سالهای ذکور رطهنهام ش .
 .1-1مراحل بههنگام سازی جداول ملی با استفاده از روش رأس

در این رحقیق ررای رطهنهام سازی ج اول ل از روش شطط آ اری رأس استفاده ش ه است .ردنیک
رأس رخمین از ضرایب فن در سال ه ف را رراساس سط دستط ااهمات سال ه ف استخراج

کن .

این ااهمات شا ل وارد ذیل است ( یلر و همدار.)2007 ،
«ستان ۀ کل (« ،»)Xiرقاضای واسطط رط رفدیک رخشها ( 𝑖𝑈)« و « صارف واسطط رط رفدیک
رخشها ( 𝑗𝑉)» در آ ار حسابهای ل

نتشر ش ه روسط رکز آ ار کشور ،دو تغیر ستان ۀ کل و

صارف واسطط رط رفدیک رخشها ررای سالهای ختلف نتشر

شود ،ا ا آ ار رروط رط رقاضای

واسطط رط رفدیک رخشها در دسترس نیست .در ج ول داده-ستان ه ،رقاضای واسطط از رفاوت رقاضای
کل از رقاضای ناای دست

آی ؛ لذا را ررآورد اجزای رقاضای ناای

روا رقاضای واسطط رط

رفدیک رخشها را حاسطط کرد .ررای این ن ور از نسطتهای اجزای رقاضای ناای رط رقاضای کل در
ج ول داده-ستان ۀ سال  1390استفاده ش  .پس از ررآورد رقاضای ناای ررای سالهای ورد رررس ،
ضرایب فن ج اول داده-ستان ۀ  35رخش ررای سالهای  1389-1388و  1394-1391استخراج ش .
ررای این ن ور را استفاده از ارریس ضرایب فن ) 𝐴(0در سال پایط (سال  )1390و سط رردار ستان ۀ
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کل ،رقاضای واسطط و صارف واسطط رط رفدیک رخشها ،حاوی ااهمات سالهای ه ف ضرایب فن
ررای هر سال رطروش زیر ررآورد ش .
)̂(1)](i
U 0 = Z 0 (i) = [A(0)X

مه ت ∧ نشانۀ قطری رود

ارریس است.

اگر ) 𝑈 0 = 𝑈(1راش در آ صورت جموع سطرهای  𝑍 0صحیح است و کاف است جموع
ستو های  𝑍 0را ) 𝑉(1قایسط شود.
اگر ) 𝑖́𝑍 0 = 𝑉 (1راش در آ صورت ضرایب فن سال ه ف ررآورد ش ه است .ا ا اگر ≠ 𝑈 0

) 𝑈(1و ) 𝑉 0 ≠ 𝑉 (1رای راحل ردرار شود.
در اینصورت خواهیم داشت:
−1

̂ (1)](U
̂ )0
r̂1 = [U

و ارریس ضرایب  𝐴1ررایر خواه رود را:
)A1 = r̂1 A(0

و در ادا ط ارریس  𝑍1ررارر خواه رود را:
̂(1) = r̂1 A(0)X
)̂(1
Z1 = A1 X

جمع سطری ارریس  𝑍1ررارر را  𝑈1خواه رود کط دقیقاً را ) 𝑈(1ررارر است:
̂(1)]i = {[U
̂ (1)]U
̂ 0−1 U
)̂ 0 }i = U(1
U1 = Z1 i = [r̂1 A(0)X

حال رای  (𝑍́1 )i = 𝑉 1را را ) 𝑉(1قایسط کنیم .اگر  𝑉(1) = 𝑉 1راش نتیجط حاصل
ش ه است؛ ا ا اگر  𝑉(1) ≠ 𝑉1راش در آ صورت:
̂(1)](V
̂ 1 )−1
Ŝ1 = [V

و
A2 = A1 Ŝ1

و در نتیجط
])̂(1
Z 2 = A2 [X

و
)̂́ (1)]i = V(1
(Ź2 ) i = [A2 X
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را جایگذاری از رورط قطل مطارت ذیل حاصل

شود:
A2 = r̂1 A(0)ŝ1

صرفن ر از مه،م و ام اد در سمت راست مطارت ( )RASظاهر ش ه است کط نام ردنیک رطکار
گرفتط ش ه است .ر ینررریب ج د ارریس  Zو سپس  Uو ̂𝑟 و در ادا ط ارریس  Vو ̂𝑠 ررآورد

شود

و درناایت را ردرار فرآین ها خواهیم داشت:
] An = [r̂ n … r̂1 ]A(0)[ŝ1 … ŝ n

ردرار فرآین را ز ان ادا ط

یار کط رفاوت ]|  [|U(1) − UKو ]|  [|V(1) − VKریشتر از ε

نطاش .
هما اورکط اشاره ش اینروش ،رغییرات در ضرایب ارریس پایط را رراساس لحاظ کرد دو رغییر
نسط در سطر و ستو

ارریس ذکور و رراساس جموع سطر و ستو های ارریس ج ی کط رطصورت

ررو زا طارق آ ارهای رسم گردآوریش ه ،ره یل

کن .

 .1-2مراحل استخراج جداول منطقهای

ازآنجای کط ه ف این قالط حاسطۀ شداف الیات رر ارزشافزوده رط رفدیک استا های کشور است،
رای ج اول نطقطای حاسطط

ش  .در ادریات وجود روشهای ختلف ررای رایط ج اول داده-

ستان ۀ نطقطای هرف ش هان کط هر یک رراساس فروضار و ررای چارچوب خاص از ررنا طریزی
تقااع مرضط

نطقطای ر وین و ارا،ط ش ه است .در این رحقیق ج اول نطقطای را روش سام دان

و رقاضای ره یلش ه ) (ACILQ: Adjusted Crross Industy Location Quotientحاسطط ش .
در این روش ارریس ضرایب داده-ستان ۀ داخل

نطقط ررارر است را:
dGij = ACILQGij . dN
ij
G
̂
ACILQ ij = SLQ i × CILQ ij
𝑖𝑄𝐿𝑆
𝑄𝐿𝑆⁄
𝑗

= 𝑗𝑖𝑄𝐿𝐼𝐶

𝑖𝐺 𝑄𝐿𝑆 ضریب سام دان رخش iام در سطح نطقۀ  Gاست کط ررارر است را
𝐺 𝑋𝑇
𝑁 𝑋𝑇

÷

𝐺𝑖𝑋
𝑁𝑖𝑋

= SLQ Gi

194
194

مهاجری و همکاران :مخارج مالیاتی سیاستگذاری و عدم تمکین در نظام مالیات بر ارزشافزوده در ایران...

 :XiGارزش ستان ۀ رخش iام در نطقۀ  :XiN ،Gارزش ستان ۀ رخش iام در سطح ل :𝑇𝑋 𝐺 ،

کل ارزش ستان ه در نطقۀ  Gو  :TX Nکل ارزش ستان ه در سطح ل است.
رابطۀ واردات یک منطقه از خارج از هشتر برابر است با:
𝐺
̂𝑋 ×
𝑗

𝑁𝑗𝑀
𝑁𝑗𝑋

=

𝐺𝑗𝑀

𝐺𝑗𝑀 :ارزش واردات واسطه بخ  Jام یک منطقه از دنیای خارج 𝑀𝑗𝑁 ،ارزش واردات
واسطۀ بخ  Jام در سطح ملی است.
رابطۀ واردات یک منطقه از سایر مناطق طی دو مرحله محاسبه میشتد.
مرحلۀ او  :محاسبۀ رابطۀ ضریب واردات واسطهای بخ

 jام از سایر مناطق:
𝑁
𝑑
𝑚
𝑗𝑖𝑑(∑ = 𝐺𝑗̅
𝑗𝑖𝑑 −
)
𝑖

مرحلۀ دوم :بردار ارزش واردات واسطهای عبارت است از:
𝑚 = 𝐺𝑗̅
𝑀
𝑮𝒋𝑋 × 𝐺𝑗̅

در اینروش ارزشافزوده بهصترت رفاوت ستان ه از صرف واسطط ،واردات از دنیای خارج و واردات
از سایر نااق رطدست

آی .
𝐺
) 𝐺𝑗̅
𝑗𝑖𝑥𝑑 ∑( 𝑉𝑗𝐺 = 𝑋𝑗𝐺 −
𝑀 + 𝑀𝑗𝐺 +
𝑖

ازآنجاییهه در این روش ارزشافزوده رطصورت رفاوت ستان ه از صرف واسطط ،واردات از دنیای
خارج و واردات از سایر نااق رطدست آی ؛ ازسوی رکز آ ار ،دادههای ارزشافزوده ،صرف واسطط
و ستان ه رط رفدیک استا های کشور را نتشر کن ؛ لذا ررای ر قیق ج ول داخل حاسططش ه را
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استفاده از روش رأس ،ضرایب فن ج اول داده-ستان ه رصحیح شود؛ رطاوریکط اختهف
ارزشافزوده حاسططش ه رطروش سام دان و ارزشافزوده ارا،طش ه روسط رکز آ ار صفر شود.
 نسهبتهای اجزای تقاضهای نمایی و تقاضهای واسهطۀ جدول داده-سهتاندۀ ملی سهال1390
در ج ول  ،1ذیل نسطتهای اجزای رقاضای ناای و رقاضای واسطۀ ج ول داده-ستان ۀ ل سال
 1390کط در این قالط طنای ررآورد رخش رقاضای ناای و رقاضای واسطط رط رفدیک  35رخش ا
سالهای  1394-1388روده است ،ارا،ط ش ه است.
جدول  .1نسبتهای اجزای تقاضای نمایی و تقاضای واسطۀ جدول داده-ستانده ملی سال .1390
سم از تقاضای
سم از کل
تقاضای واسطه

خانوارها

1/2

0.0

0.0

0.0

0/7

0/2

0/6

0/2

0/6

1/034

76/9

23/1

سایر هاد
ساخت حصوالت غذای و
آشا ی ن ها
ساخت حصوالت از رورو و
رنطاکو
ساخت نسوجات
پوشاک ،مملآوری و رنگ
کرد خز
دراغ و پرداخت چرم و سایر
حصوالت
ساخت چوب و حصوالت
چور
ساخت کاغذ و حصوالت
کاغذی
ساخت کک و فرآوردههای
رفت
ساخت واد شیمیای و
حصوالت شیمیای
ساخت حصوالت از الستیک
و پهستیک

ناخالص

دولت

تشکیل سرمایۀ

نفت خام و گاز اطیه

17/2

0/ 1

0/6

0.0

57/1

13

14/6

0/1

15/8

1/001

43/5

صادرات

تقاضای نمایی

تقاضای کل

واردات

کشاورزی

8/2

11/2

0/8

1/3

1/8

5/2

6/3

6/6

6/3

1/089

48

52
56/5

تقاضای نمایی

ستانده

تقاضای کل به ستانده

تقاضای واسطه

نام بخش

کل

3/1

13/3

0.0

0/2

1

5/8

4/8

6/3

4/7

1/113

23/4

76/6

0.0

0/ 3

0.0

0.0

0.0

0/1

0/1

0/6

0.0

2/511

4/2

95/8

0/8

0/ 8

0.0

0/3

0/5

0/7

0/7

1/1

0/7

1/136

40/7

59/3

0/2

2/ 7

0.0

0/2

0/1

1/2

0/8

6

0/4

2/373

9/4

90/6

0/1

1/ 1

0.0

0.0

0/1

0/5

0/3

2/2

0/2

1/950

12/8

87/2

1

0/ 3

0.0

0/4

0.0

0/2

0/5

0/9

0/5

1/167

70/6

29/4

0/9

0/ 4

0.0

0/1

0.0

0/1

0/4

1/6

0/3

1/442

82/6

17/4

4/4

1/ 5

43/2

0/1

4/7

9/1

7/4

2/7

7/8

1/030

22

78

5/4

1/ 6

1/2

0.0

6/8

3/2

0/4

8/4

3/6

1/197

49/8

50/2

1/9

0/ 3

0.0

0/1

0/4

0/2

0/8

1/6

0/7

1/183

87/6

12/4
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ساخت سایر حصوالت کان
غیرفلزی
فلزات اساس و حصوالت
فلزی فاررید
ساخت اشینآالت دفتری،
حسار اری
ساخت وسایل نقلیط وروری،
رریلر و نیمرریلر
طلما  ،صنومات
اطقطرن ینش ه و رازیافت
رأ ین آب ،ررق و گاز اطیه
ساختما
مم هفروش  ،خردهفروش ،
رهمیر وسایل نقلیط
هتل و رستورا
حملونقل
انطارداری و فهالیتهای
پشتیطان حملونقل
پست و خاررات
رانک و سایر واسططگریهای
ال رطجز ریمط
ریمط

ستغهت ،کرایط و خ ات
کسبوکار
ا ور ممو و خ ات شاری

3/2

0/ 6

0.0

0/1

0/7

0/6

1/6

1/1

1/6

1/061

74/9

25/1

11/7

1

0/1

13/5

2/5

3/6

6/6

24

5/1

1/399

56/3

34/7

1/5

1/ 2

0.0

3/2

0/3

1/2

1/3

7

0/8

1/735

43

57

4/4

2/ 8

0.0

13/9

0/3

3/7

4

11/9

3/3

1/306

40/7

59/3

0/5

1

0.0

1/3

0/2

0/7

0/6

1/4

0/6

1/211

30/8

69/2

5/5

1/ 7

0.0

0/1

10/8

3/2

4

0/9

4/3

1/017

49/9

50/1

2

0.0

0.0

54/8

0/1

9/8

6/9

0.0

7/5

1

10/7

89/3

4/3

8/4

8/3

0/1

9

1/001

36/4

63/6

8/3

15/3

0.0

6/9

1/6

1/2

4/9

0/9

1/458

14/6

85/4

3/3

4/5

4/9

4/5

1/094

53/9

46/1

0/5

3/ 3

0/6

0.0

0/9

6/6

5/ 2

0/5

1/4

3/7

0/8

0.0

0/2

0/1

0/2

0/1

0/4

0/2

0/4

1/048

82/1

17/9

1/6

2/ 7

0.0

0.0

0.0

1/1

1/3

0/2

1/4

1/015

45/7

54/3

3/1

1/ 2

0.0

0.0

1/1

0/7

1/6

0/5

1/7

1/027

70/6

29/4

0/7

0/ 3

0.0

0.0

0/1

0/1

0/3

0/2

0/4

1/046

74/4

25/6

4/2

20/5

2/4

1/5

1/1

9/3

7/4

1/2

8

1/013

21

79

0/1

0/ 1

11/8

0.0

0.0

2/1

1/4

0/2

1/5

1/013

2/6

97/4

ا ور دفام و انت ا

0/1

0/ 3

15/7

0.0

0.0

2/9

1/9

0/2

2

1/007

2/2

97/8

رأ ین اجتمام اجطاری

0.0

0.0

1

0.0

0.0

0/2

0/1

0.0

0/1

1

0

100

آ وزش

0/2

2/ 5

14/2

0/1

0/1

3/6

2/3

2/1

2/4

1/075

3/8

96/2

را اشت و دکاری اجتمام

0/2

5/ 3

6

0/1

0/1

3/3

2/1

0/1

2/3

1/003

3/4

96/6

ذهط و سیاس

0/1

0/ 3

0/3

0.0

0.0

0/2

0/1

0/1

0/1

1/055

22/3

77/7

سایر خ ات

0/2

1/ 3

1/3

0/3

0/1

0/8

0/6

0/2

0/6

1/025

14/6

85/4

جمع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

أخذ :ج ول داده-ستان ۀ ل سال  ،1390رکز آ ار ایرا .
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VAT Tax Expenditure and Compliance Gap in Iran:
A Regional Analysis over 1388-1394
Parisa Mohajeri1, Ali Nassiri-Aghdam2*, Fatemeh Mir-Jalili3
Abstract
Since its inception at the mid- 1387, Value added tax has performed as a growing
and stable source of revenue for government. Nonetheless, the size of missing
VAT income because of non-compliance with law (compliance gap) as well as
ignoring income to achieve distributional targets or to facilitate implementation
(policy gap) is a question. In other word, in this paper we are going to give an
estimate of VAT gap and understand its evolution over time. To estimate VAT
gap, in this paper we employ a macro economic approach rather than micro
economic approach. Macro economic approach could be base on production or
consumption. Production method which is adopted in this paper is based on input
- output table. Relying on input - output table, the value of sales and buys can be
estimated and according to definition by subtracting latter from former the value
added can be computed. Based on computed value added and imposing standard
tax rates and actual policy rates, potential and legal tax revenue can be computed.
The difference between potential and legal tax revenue is called policy gap and if
government's actual tax revenue become substracted from legal tax revenue, the
result will be compliance gap. In this paper, we estimated 31 regional input-output
tables during 1388-1394 and computed the VAT gap. Results indicate a volatile
but decreasing VAT gap, so as compliance gap has decreased from 68% to 53%
and policy gap from 39.3% to 32.9%. Furthermore, Tehran, Khorasan-e Razavi,
Bushehr, Fars, Isfahan and Azarbaijan-e Sharghi are provinces with highest share
of compliance gaps while Ilam, Khorasan-e shomali and Jonoobi and Kohgiloye
va Boyer Ahmad are provinces with the lowest share of compliance gap.
Keyword: Value Added Tax, Compliance Gap, Policy Gap, Regional InputOutput Table.
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