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چكیده

اعطای معافيت ها در نظام ماليات بر ارزش  افزوده، عالوه بر آن كه موجب افزایش هزینه های تمکين، افزایش 
هزینه های اجرایی، اختالل در انتخاب نهاده ها به نفع نهاده های واسطه ای وارداتی، ادغام عمودی فعاليت ها و 
تقویت انگيزه عرضه به خود می شود، از دست رفتن درآمدهای مالياتی قابل مالحظه ای را نيز در پی دارد. در 
این مقاله با استفاده از جدول داده  ستانده محصول در محصول )با ابعاد 156 در 156( و حساب های ملی كشور 
ماليات  اعطای معافيت ها و شکاف تمکين در نظام  از  ناشی  تا 1395، شکاف سياستی  طی سال های 1388 
بر ارزش افزوده محاسبه شده است. نتایج محاسبات حاكی از آن است كه در طول اجرای آزمایشی ماليات بر 
ارزش افزوده، حدود 260 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتی از دست رفته است. سهم دولت از این ميزان درآمد 
مالياتی از دست رفته حدود 157 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين سهم شهرداری ها و دهياری ها بالغ 
بر 103 هزار ميليارد تومان بوده است كه بيش از 2/3 برابر كل وجوه واریزی به حساب نهاده های مذكور در 
طول اجرای قانون می باشد. با عنایت به یافته های مذكور، مقاله حاضر حاوی دو پيام سياستی است. اواًل در 
فرآیند بررسی الیحه ماليات بر ارزش افزوده، از گسترش دایره معافيت ها بایستی به شدت احتراز شود و ثانيًا 
حتی المقدور معافيت هایی كه فاقد منطق علمی است و ردپایی از آن در قوانين دیگر كشورهای مجری نظام 

ماليات بر ارزش افزوده مشاهده نمی شود، حذف گردند.
واژه های کلیدی: شکاف سياستی، شکاف تمکين، ماليات بر ارزش افزوده، معافيت  مالياتی، جدول داده  
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1- مقدمه
یکی از عوامل كليدی توسعه اقتصادی، فراهم سازی زیرساخت های عمومی و ارائه خدمات دولتی است. در 
بسياری از كشورهای در حال توسعه، كمبود خدمات عمومی، رشد اقتصادی را آهسته نموده و تالش برای 
بهبود استانداردهای زندگی افراد جامعه را با موانع جدی روبرو می سازد. دالیل متعددی را می توان برای عدم 
توفيق بسياری از دولت ها در كشورهای در حال توسعه برای فراهم سازی خدمات عمومی كافی برشمرد كه 
كمبود درآمدهای مالياتی، یکی از آن ها است. در حالی كه نسبت ماليات به GDP طی دوره 2000-2015 
حدود 15 درصد بوده است1، متوسط این نسبت برای ایران اندكی باالتر از 6 درصد می باشد كه بر اساس 
آمارهای بانک مركزی در سال 1395 با اندكی بهبود به حدود 7/9 درصد رسيده است. یکی از دالیل این 
شکاف ميان نسبت ماليات به GDP ایران با جهان، معافيت های گسترده  و بعضًا غيرهدفمندی است كه در 
قوانين ماليات های مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده تعبيه شده است. اعطای معافيت ها در نظام ماليات بر 
ارزش افزوده نه تنها باعث كاهش درآمدهای مالياتی می شود، بلکه آثار و تبعات پيچيده تری نيز بر این نظام 

دارد. این مقاله، سه هدف اصلی را دنبال می كند كه عبارتند از:
نخست، تشریح پيامدهای اعطای معافيت ها 9
دوم، محاسبه شکاف سياستی و شکاف تمکين ماليات بر ارزش افزوده  9
و  9 كاالها  اساسی  ویژگی های  بر  تمركز  با  معافيت ها  اعطای  برای  منطقی  چارچوبی  استخراج  سوم، 

خدمات معاف و تجربيات كشورهای منتخب
به توضيحات فوق، مقاله حاضر در 5 بخش سازماندهی می شود. در بخش نخست، ماليات بر  با عنایت 
ارزش افزوده و انواع آن تشریح می گردد. بخش دوم از مقاله به تبيين مفهوم »اعطای معافيت« در نظام 
ماليات بر ارزش افزوده و تبعات نامطلوب آن اختصاص دارد. در بخش سوم، چارچوب نظری و نحوه برآورد 
شکاف سياستی و شکاف تمکين تشریح می گردد. بخش چهارم از مقاله را پایه های آماری و محاسبه شکاف 
سياستی و شکاف تمکين تشکيل می دهد. بخش پنجم از مقاله به استخراج چارچوب منطقی برای اعطای 

معافيت ها اختصاص دارد و در پایان نيز جمع بندی از مهم ترین یافته های مقاله ارائه می شود.
2- مالیات بر ارزش افزوده و انواع آن

ماليات بر ارزش افزوده، نوعی ماليات بر مصرف است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات/توليد/توزیع و 
مصرف، به تدریج توسط بنگاه های اقتصادی كه در مراحل مختلف زنجيره قرار می گيرند، اخذ شده و از 
هر بنگاه به بنگاه بعدی انتقال مي یابد تا نهایتًا به مصرف كنندگان منتقل گردد )ابریل و همکاران، 2001(. 

1. رقم مذكور با استفاده از آمارهای بانک جهانی )2017( توسط نویسندگان مقاله محاسبه شده است.
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هرچند ماليات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجيره اخذ می شود، اما وجود ویژگی اعتبار مالياتی در 
این نظام، سبب شده است تا مؤدیان و فعاالن اقتصادی بتوانند مالياتی را كه روی نهاده های خود پرداخت 
نموده اند، از ماليات های فروش كسر نموده و یا استرداد نمایند. این ویژگی ماليات بر ارزش افزوده سبب 
به مراتب  احتمال وقوع  ماليات فروش رخ می دهد،  بودن« كه حتمًا در مورد  پدیده »آبشاری  تا  می شود 
البته تحقق این امر مستلزم دو شرط است، نخست آنکه  كمتری در ماليات بر ارزش افزوده داشته باشد. 
بایستی كل زنجيره عرضه كاالها و خدمات، مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشند )یعنی هيچ كاال و یا 
در  ارزش افزوده كه  مالياتی  و دوم، مؤدیان  باشد(  نشده  معاف  ارزش افزوده  بر  ماليات  پرداخت  از  خدمتی 

زنجيره حضور دارند، ترتيبات مقرر در حلقه های ارزش افزوده را كاماًل رعایت نمایند )مهاجری، 1396(.
محاسبه ماليات بر ارزش افزوده، با استفاده از فرمولی ساده و با كسر نمودن ماليات خرید )كه بدان اعتبار 
مالياتی خرید اطالق می شود( از ماليات فروش )كه بدان ماليات متعلق گفته می شود( صورت می گيرد. این 
نحوه محاسبه ماليات كه از آن به روش تفریقی غيرمستقيم یاد می شود، در عمده كشورهای مجری نظام 
ماليات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه در این نظام، مؤدی مؤظف است كه به 
هنگام عرضه كاال یا ارائه خدمت به خریدار، ماليات بر عرضه كاال یا ارائه خدمت را از وی اخذ نماید و پس 
از كسر ماليات خرید نهاده هایش، باقيمانده را به حساب های تعيين شده سازمان مالياتی واریز كند )نصيری 
اقدم و مهاجری، 1394(. به لحاظ نظری، ماليات بر ارزش افزوده را به سه دسته می توان طبقه بندی نمود 

كه عبارتند از:
ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدی: ماليات كلی بر فروش است و در این روش تمام كاالهای توليدی  9

حفظ  )یا  استهالک  جبران  منظور  به  كه  سرمایه ای  كاالهای  و  می شوند  ماليات  مشمول  مصرفی  و 
ظرفيت توليد( و توسعه ظرفيت توليد خریداری می شوند از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف نيستند 

و این موضوع باعث تضعيف انگيزه سرمایه گذاری می شود.
استهالک  9 هزینه  درآمدی،  نوع  از  ارزش افزوده  بر  ماليات  در  درآمدی:  نوع  از  ارزش افزوده  بر  ماليات 

سرمایه ها از پایه مالياتی كسر و مخارج سرمایه گذاری خالص مشمول ماليات می شود.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی: این ماليات، نوعی ماليات عمومی بر مصرف است و تأثيری بر  9

تصميمات توليدی یا سرمایه گذاری ندارد، زیرا سرمایه گذاری خالص مشمول ماليات نمی شود )ابریل و 
همکاران، 2001(. 

از ميان سه نوع مختلف ماليات بر ارزش افزوده، طراحی سيستم مالياتی به صورت ماليات بر مصرف با 
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بار  از جمله كاهش  این روش تحقق اهدافی  استقبال بيشتري توسط كشورها روبه رو بوده است زیرا در 
مالياتی بر بخش توليد، تشویق صادرات و ایجاد زمينه مساعد براي سرمایه گذاری تعقيب می شود )عبداهلل 
ميالنی و همکاران، 1396(. قانون ماليات بر ارزش افزوده در ایران نيز به تبعيت از منطق و رویه جهانشمول 
فوق، پس از طی یک دوره طوالنی در سال 1387 به تصویب رسيد و از نيمه دوم همان سال به صورت 
آزمایشی به اجرا درآمد. الزم به ذكر است كه نظام ماليات بر ارزش افزوده در ایران نيز همانند بسياری از 
كشورهای مجری نظام ماليات بر ارزش افزوده، از نوع مصرفی است و محاسبه ماليات نيز از طریق روش 
تفریقی غيرمستقيم صورت می پذیرد كه مورد پذیرش كشورهای مجری نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده 
منظور  به  سرمایه ای  كاالهای  )خرید  سرمایه گذاری  ایران،  ارزش افزوده  بر  ماليات  قانون  طبق  لذا  است. 
جایگزینی كاالهای سرمایه ای مستهلک شده و یا خرید كاالهای سرمایه ای جدید در راستای توسعه كسب 
و كار( مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمی شود و ماليات بر ارزش افزوده نيز از طریق كسر ماليات خرید از 

ماليات فروش محاسبه می شود )مهاجری، 1396(.
3- تبیین مفهوم »اعطای معافیت« در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تبعات آن

از  بر ارزش افزوده حاكی  بر ارزش افزوده تمامی كشورهای مجری نظام ماليات  مروری بر قوانين ماليات 
آن است كه آن ها، نرخ های ترجيحی1 را برای برخی كاالها و خدمات در قالب »نرخ صفر« و »معافيت« 
اعمال می كنند. اعمال نرخ صفر مالياتی بدین معناست كه فروشنده به هنگام عرضه كاال یا ارائه خدمت، 
نباید هيچ مالياتی روی فروش )یا ستانده اش( از خریدار دریافت نماید، اما این اجازه به وی داده می شود كه 
اعتباِر ماليات بر ارزش افزوده پرداختی روی نهاده هایش را از سازمان مالياتی مسترد كند. در مقابل، زمانی 
كه یک محصول از ماليات بر ارزش افزوده معاف می شود، دولت از فروش آن محصول، مالياتی اخذ نمی كند 
اما توليدكننده نيز نمی تواند ماليات خریدی را كه روی نهاده های توليد آن محصول پرداخت نموده است، 
بازپس گيرد2. همانند هر سياست گذاری اقتصادی، »اعطای معافيت ها« نيز عاری از بروز پيامدها و تبعات 

نامطلوب نيست كه در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم
الف( افزایش هزینه های تمکين: هنگامی كه برخی محصوالت در اقتصاد با نرخ استاندارد، برخی دیگر با نرخ 
صفر، برخی با نرخ های خاص )نظير سيگار و فرآورده های نفتی( و برخی دیگر نيز معاف می شوند، هزینه های 
تمکين افزایش می یابد. استفاده از یک نرخ واحد استاندارد، دفاتر و صورت حساب های صادر شده توسط 

1. Preferential Rates
2. ازم به ذكر است كه در قوانين ماليات بر ارزش افزوده كشورها، »از عبارت معافيت بدون استرداد ماليات  پرداختی روی نهاده ها« به جای »معافيت« و از 

عبارت »معافيت با استرداد ماليات پرداختی روی نهاده ها« به جای »نرخ صفر« استفاده می شود.
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مؤدی را ساده تر نموده و نيازی نيست كه مؤدی، حساب های جداگانه ای را برای خریدها و فروش هایش 
بر حسب نرخ مالياتی اعمالی افتتاح نماید. همچنين این كار موجب افزایش سادگی و درک بهتر فرم های 
مالياتی می شود. بدیهی است كه سهولت نگهداری حساب ها، صورت حساب ها و فرم های مالياتی به نوبه 

خود منجر به تضمين اثربخشی عملکرد نظام خوداظهاری بر مبنای تمکين داوطلبانه می گردد.
ب( افزایش هزینه های اجرایی: در یک نظام ماليات بر ارزش افزوده كه نرخ های متفاوتی برای ماليات ستانی 
پيچيده تر  و  نيز دشوارتر  ارزش افزوده  بر  ماليات  نظر گرفته می شود، حسابرسی  از مصرف محصوالت در 
می شود زیرا مميز مالياتی ناگزیر است خریدها و فروش ها را طبق نرخ ماليات بر ارزش افزوده تقسيم بندی 
نموده و ریزحساب های مؤدی را بررسی كند. در حالی كه در یک نظام ماليات بر ارزش افزوده تک نرخی، 
مميز مالياتی به راحتی می تواند عمليات حسابرسی را بر روی دو موضوع اساسی مشتمل بر كم گویی در 
ماليات فروش و بيش گویی در ماليات خرید متمركز نماید. برای مثال حسابرسی كارخانه لبنياتی كه ماست 
)مشمول ماليات( و پنير )معاف از ماليات( توليد می كند به مراتب دشوارتر از كارخانه ای است كه فقط به 
توليد ماست اشتغال دارد. در مورد نخست، مميز مالياتی باید دقيقًا محاسبه كند كه برای توليد هر یک از 
محصوالت، نياز به چه مقدار نهاده وجود دارد و صرفًا بخشی از ماليات پرداختی بابت خرید نهاده ها به عنوان 
اعتبار مالياتی پذیرفته خواهد شد و اعتبار مالياتی آن بخش از نهاده ها كه در فرآیند توليد محصول معاف 
)پنير( مورد استفاده قرار می گيرد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. اما در مورد دوم، بدهی مالياتی مؤدی به 

راحتی از طریق محاسبه مابه التفاوت ماليات فروش از ماليات خرید قابل محاسبه خواهد بود.
ج( خزش معافيت ها: یکی از ویژگی های اصلی معافيت ها، تغذیه آن ها از یکدیگر است كه موجب فرآیندی 
موسوم به »خزش معافيت ها«1 می شود. نگرانی موجود از این قرار است كه هر معافيت، مقدمه ای برای بنا 
نهادن معافيت بعدی می شود و در واقع، هر معافيتی، فشارهای مستقيمی برای گسترش چتر معافيت ها هم 
برای زنجيره باالدستی و هم برای زنجيره پایين دستی به وجود می آورد )ابریل و همکاران، 2001(. مثاًل 
وضع معافيت به منظور كاهش بار مالياتی كاالها یا كاستن از شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش افزوده، 
نوعی فشار برای معاف نمودن )و یا اعمال نرخ صفر بر( نهاده های مورد استفاده در توليد كاالهای معاف را 
در پی دارد. در چنين شرایطی، گروه فشار حاميان توليدكنندگان باالدست، این سوأل را مطرح خواهند كرد 
كه آیا دولت نباید ماليات بر نهاده های كاالهای معاف را نيز حذف نموده و آنها را معاف كند؟ بارزترین نمونه 
در قانون مالياتی كشور، اعطای معافيت به كود و سموم است. هنگامی كه محصوالت كشاورزی از پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده معاف می شوند، فشار شدیدی به منظور اعطای معافيت به كود و سموم وارد می شود 
1. Exemption Creep
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و در گام بعدی، خدمات كشاورزی مشمول معافيت می شود و در فرآیند بعدی، كاالها و تجهيزات صنعتی 
مورد استفاده در بخش كشاورزی و خدمات كشاورزی و ...، و این خزش معافيت ها تا جایی می تواند ادامه 

داشته باشد كه به حذف نظام ماليات بر ارزش افزوده بيانجامد.
د( وجود انگيزه عرضه به خود1 و بروز ادغام عمودی2 فعاليت ها به دليل وقوع پدیده آبشاری: معافيت ها با 
ایجاد پدیده آبشاری، انگيزه ادغام عمودی فعاليت ها و عرضه به خود را برای گریز از ماليات می آفریند )ابریل 
از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده  بار  و همکاران، 2001(. مثاًل هنگامی كه خدمات حمل و نقل جاده ای 
معاف می شود این بدین معناست كه شركت حمل و نقل بار قادر به بازدریافت ماليات پرداخت شده روی 
نهاده هایش نيست. تحت این شرایط مقدار ماليات پرداختی را جزئی از هزینه های ارائه خدمتش احتساب 
نموده و از خریدار خدمات حمل و نقل )مثاًل یک كارخانه توليد لبنيات( مطالبه می كند. هرچند كارخانه توليد 
لبنيات، ظاهراً مالياتی بابت خرید خدمات حمل و نقل نمی پردازد، اما در دِل بهای پرداخت شده، یک جزء 
ماليات پنهان وجود دارد. هنگامی كه محصول این كارخانه لبنی مشمول ماليات بر ارزش افزوده می شود، 
بخشی از ماليات دریافت شده از مشتریان، ماليات مضاعف خواهد بود زیرا ماليات روی ماليات وضع می گردد 
كه به آن »پدیده آبشاری« اطالق می شود. در این شرایط، كارخانه توليد محصوالت لبنی ترجيح می دهد 
كه یک واحد حمل و نقل را به عنوان زیرمجموعه خودش ایجاد نماید و خدمات حمل و نقل را خودش به 

خودش عرضه كند كه به این پدیده، »عرضه به خود« گفته می شود.
و( اختالل زایی در انتخاب نهاده: یکی از پيامدهای معافيت، برهم خوردن انتخاب های شركت های توليدی 
است زیرا به دليل عدم بازدریافت ماليات بر برخی نهاده های ميانی، توليدكنندگان مجبور به كاوش برای 
یافتن جانشين نزدیک برای آنها خواهند بود. از سوی دیگر توليدكنندگان را متمایل به استفاده از نهاده های 
واسطه ای وارداتی به جای نهاده های واسطه ای توليد داخل خواهد نمود. مثاًل هنگامی كه عرضه و واردات 
كود از ماليات بر ارزش افزوده معاف می شود این بدین معناست كه از یک سو واردات كود، مشمول هيچ 
مالياتی نمی شود و از سوی دیگر توليدكننده  داخلی كود نيز هيچ مالياتی به هنگام فروش نباید از خریدار 
از  اما نکته ای كه در این ميان وجود دارد آن است كه توليدكننده داخلی برای توليد كود،  مطالبه نماید. 
یکسری نهاده های واسطه ای استفاده نموده است كه برخی از آنها مشمول ماليات بوده اند، لذا ماليات بر 
ارزش افزوده ای را روی نهاده هایش پرداخت نموده است كه قابل بازدریافت از سازمان امور مالياتی نيست. 
لذا این توليدكننده كود داخلی مجبور است كه ماليات پرداختی روی نهاده هایش را به عنوان جزئی از بهای 

1. Self Supply
2. Vertical Integration
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این شرایط  وارداتی مطالبه كند. تحت  با كود  مقایسه  در  را  باالتری  قيمت  و  تمام شده كاالیش منظور 
كشاورز ترجيح خواهد داد كه از كود وارداتی كه قيمت كمتری دارد استفاده كند. دليل این چرخش به سمت 
كاالی واسطه ای وارداتی نيز آن است كه معافيت، آثار متفاوت بر كاالها و نهاده های وارداتی و توليد داخلی 
دارد. البته برخی از كشورها برای حذف برتری اقالم معاف وارداتی بر كاالهای داخلی، از سياست های وضع 

تعرفه جبرانی استفاده می كنند.
4- چارچوب نظری برآورد شكاف سیاستی و شكاف تمكین در نظام مالیات بر ارزش افزوده

پيش از آنکه بخواهيم ميزان درآمد مالياتی از دست رفته در ایران به دليل وضع معافيت ها و اعطای نرخ 
صفر را به دست آوریم الزم است كه درباره یکی از اصول كليدی در طراحی نظام ماليات بر ارزش افزوده 
از اصل مبدأ1 یا اصل مقصد2   بحث نمایيم. به طور كلی در طراحی نظام ماليات بر ارزش افزوده می توان 
پيروی نمود. اصل مبدأ به این معناست كه تمامی كاالها و خدماتی كه داخل ایران توليد می شود )یعنی 
مبدأ توليد( صرف نظر از آنکه داخل ایران مصرف شود یا خير، مشمول ماليات می شود. بر اساس این اصل، 
اواًل روی واردات كاالها و خدمات، مالياتی وضع نمی شود و ثانيًا اعتبار مالياتی مربوط به كاالها و خدمات 
صادراتی مسترد نمی گردد. در مقابل طبق اصل مقصد، تمامی مصارف كاال و خدماتی كه داخل ایران انجام 
می شود )یعنی مقصد مصرف(، مشمول ماليات خواهد شد خواه این محصوالت در داخل ایران توليد شده 
باشند، خواه از خارج از كشور وارد شده باشند. بر اساس اصل مقصد اواًل واردات كاالها و خدمات مشمول 
ماليات می شود و هنگامی كه فعال اقتصادی، كاال یا خدمتی را صادر می كند می تواند اعتبار مالياتی مربوط 
به نهاده های توليدش را از سازمان مالياتی مطالبه نماید. با تعاریف مذكور كاماًل مشخص است كه نظام 
مالياتی كه بر پایه اصل مبدأ طراحی شده باشد، مشوِق واردات و مخِلّ صادرات خواهد بود در حالی كه نظام 
ماليات بر ارزش افزوده مبتنی بر اصل مقصد، مقّوِم صادرات و ارتقاء دهنده انگيزه توليد در كشور خواهد بود. 
از این روست كه طراحی نظام ماليات بر ارزش افزوده بر مبنای اصل مقصد به یک رویه غالب در كشورها 

از جمله ایران تبدیل شده است )مهاجری، 1396(.
كل درآمد مالياتی بالقوه در نمودار )1(، معادل با مساحت AEHC خواهد بود. بدیهی است كه دستيابی به 
كل درآمدهای مالياتی بالقوه عماًل غيرممکن است و بخشی از درآمدهای بالقوه به دو دليل اصلی از دست 

می روند:

1. Origin Principal
2. Destination Principal
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y  DEHG دليل نخست كه از آن به »شکاف سياستی«1 یاد می شود و در نمودار )1( معادل مساحت
می باشد به معنای مقدار درآمدهای مالياتی از دست رفته به دليل سه عامل سياستی است. بر اساس 
عامل سياستی اول؛ دولت ها ممکن است برخی از كاالها و خدمات را از پرداخت ماليات معاف )و یا در 
برخی كشورها مشمول نرخ صفر( نمایند. در عامل سياستی دوم، به دليل باال بودن هزینه های تمکين و 
وصول ماليات از كسب و كارهای كوچک، ممکن است دولت ها با وضع »حد آستانه«، برخی از كسب و 
كارهای كوچک را از دایره شمول VAT مستثنی نمایند. بر اساس عامل سياستی سوم؛ دولت ها عمومًا 
»ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی« را اجرا می كنند كه پياده سازی این نظام به مفهوم آن است كه 
باید ماليات پرداخت شده روی نهاده های واسطه ای و كاالهای سرمایه ای توسط بنگاه های اقتصادی را 
به عنوان اعتبار مالياتی منظور نمود و آن را از ماليات فروش كسر و یا استرداد كرد. از آنجایی كه اواًل 
داده های رسمی در خصوص ميزان فعاليت هایی كه زیر حد آستانه قرار می گيرند منتشر نمی شود و ثانيًا 
نظام ماليات بر ارزش افزوده ایران از نوع مصرفی است و ثالثًا مصرف هيچ یک از كاالها و خدمات در 
داخل كشور مشمول نرخ صفر نمی شود، لذا در مقاله حاضر، صرفًا روی شکاف سياستی ناشی از »اعطای 

معافيت های قانونی« تمركز شده است.
y  می باشد. شکاف مذكور BCGF دليل دوم، »شکاف تمکين«2 است كه در نمودار )1( برابر با مساحت

ریشه در عدم تمکين و رعایت قانون ماليات بر ارزش افزوده دارد و می تواند منتج از كم گویی و كتمان 
فروش های مشمول ماليات و بيش گویی در اعتبار مالياتی باشد كه هر دوی آنها منجر به كاهش بدهی 
مالياتی مؤدی خواهد شد. برای نمونه، عدم صدور صورتحساب برای قسمتی از فروش ها، استفاده از 
فاكتورهای جعلی برای استرداد اعتبار مالياتی، گزارش برخی از فروش های مشمول ماليات تحت عنوان 
معاف یا مشمول نرخ صفر، واردات غيرقانونی و قاچاق، عدم ثبت نام در مهلت مقرر و ... از مصادیق بارز 

اجتناب و فرار مالياتی است كه موجب ایجاد شکاف تمکين می شود.

1. Policy Gap
2. Compliance Gap
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نمودار )1(- شكاف مالیاتی )درآمد مالیاتی از دست رفته ناشی از عدم تمكین و سیاستگذاری(

4-1- فرآیند محاسبه درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده )با فرض مشمولیت تمام کاالها و خدمات و 

یا اعطای معافیت ها به برخی کاالها و خدمات(1 

در مدل ارائه شده توسط IMF، كل درآمد بالقوه VAT از مجموع ماليات بر واردات و مالياتی كه می بایستی 
روی ستانده فروخته شده در داخل كشور دریافت شود )كه به معنای محاسبه صادرات با نرخ صفر است( 
برای  را می توان  الگو  این  نهاده ها به دست می آید. هنگامی  ماليات پرداختی روی  و سپس كسر نمودن 
محاسبه درآمدهای بالقوه VAT به كار برد كه عالوه بر حساب های ملی، جداول عرضه-مصرف و یا جداول 
 AEHC كه همان ناحيه( VAT داده ستانده2 در دسترس باشد. با عنایت به توضيحات مذكور، درآمد بالقوه

در نمودار 1 است( از طریق رابطه )1( قابل محاسبه است.
( )s s s

s
PV PVm PVo PVi= + −∑

   )1(

1. الزم به ذكر است كه تمامی فرآیند انجام محاسبات و توضيحات ارائه شده در این قسمت، اقتباسی از مقاله )Hutton )2017 است كه توسط صندوق 
بين المللی پول )IMF( منتشر شده است.

2. Supply-Use or Input-Output Tables
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 VAT درآمد بالقوه ،VAT به ترتيب كل درآمد بالقوه PVis و PVms ،PVos ،PV ،كه در این رابطه
روی واردات بخش S، درآمد بالقوه VAT روی ستانده بخش S و اعتبار بالقوه VAT روی نهاده های توليدی 

بخش S است. PVms در رابطه )1( را از طریق فرمول زیر می توان محاسبه نمود.

( )s s
c c

c
PVm M τ= ×∑    )2(

Ms واردات كاالی c توسط بخش S و τc نرخ ماليات بر ارزش افزوده ای است كه روی 
c ،)2( كه در رابطه

كاالی c اعمال می شود )در صورت وجود معافيت، τc برای آن كاال صفر در نظر گرفته می شود(. τc یا 
بردار نرخ های VAT اولين »متغير سياستی« از سه متغير سياستی موجود در این الگو است. بدیهی است 
اگر سياستگذاران، هيچ معافيتی را به كاالهای وارداتی اعطا ننمایند در آن صورت تمامی كاالها و خدمات 

وارداتی با نرخ های استاندارد مشمول ماليات خواهد شد.
برای محاسبه PVos نيز می توان از رابطه )3( بهره جست.

( )s s s sPVo O X rc c cc
τ= − × ×∑

   )3(

 rs را نشان می دهد و S توسط بخش c به ترتيب ستانده و صادرات كاالی Xs
c و Os

c ،)3( كه در رابطه
منعکس كننده قسمتی از ارزش افزوده بخش S است كه توسط بنگاه های ثبت نام شده در VAT ایجاد شده 
است. همانطور كه قباًل تشریح شد صادرات را می بایستی از كل ستانده كسر كرد تا ستانده داخلی مشمول 
ماليات به دست آید و این نحوه محاسبه تعهدات مالياتی مؤدیان تقریبًا در تمامی كشورهای مجری نظام 
ماليات بر ارزش افزوده استفاده می شود. در اینجا متغير سياستی دوم از سه متغير سياستی كه همانا rs است 
ظاهر می شود. این متغير منعکس كننده وجود »حد آستانه VAT« است و به دليل وجود حد آستانه، برخی از 
بنگاه ها و كسب و كارهای اقتصادی از دایره شمول VAT مستثنی می شوند. بر خالف متغير سياستی τc كه 
به راحتی از مقایسه نرخ های استاندارد با نرخ های مالياتی موجود قابل تشخيص بود، محاسبه مقدار rs برای 
هر بخش اقتصادی به سادگی ميسر نيست و نيازمند داده های آماری جزئی از كسب و كارهای اقتصادی 
و آمارهای اظهارنامه های مالياتی آنان است. با توجه به اینکه اطالعات جزئی از آمار ثبت نام شدگان وجود 
ندارد و ميزان فعاليت هایی كه زیر حد آستانه قرار می گيرند در دسترس نيست، لذا امکان محاسبه شکاف 

سياستی ناشی از حد آستانه وجود ندارد.
جزء آخر از اجزای درآمد بالقوه VAT، اعتبارات مالياتی روی نهاده های بخش S یعنی PVis است كه از 
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رابطه )4( محاسبه می شود.

( ) (1 )s s s s s sPVi N I r ec c c cc
τ η= + × × × − ×∑

  )4(

Is به ترتيب مصارف واسطه ای و تشکيل سرمایه ثابت ناخالص توسط بخش 
c و Ns

c ،كه در رابطه فوق

 ƞ
s
c نسبت ستانده هریک از بخش هاست كه معاف از ماليات است و es .را منعکس می كند c از كاالی S

منعکس كننده نسبتی از اعتبارات مالياتی نهاده ای كاالی c توسط بخش S است كه امکان مطالبه و استرداد 
آن وجود دارد. رابطه )4( را به زبان ساده می توان بدین طریق تبيين نمود كه هریک از بنگاه های اقتصادی، 
در فرآیند توليد محصوالت خود ناگزیر به استفاده از كاالها و خدمات واسطه ای )N( و همچنين كاالهای 
سرمایه ای )I( هستند كه به هنگام خرید هریک از این كاالها و خدمات، نرخ ماليات τ را می پردازند. اما 
ماليات پرداختی روی نهاده ها صرفًا برای بنگاه هایی مورد پذیرش است كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده 

.)1-es ( و كاالها و خدمات غيرمعاف توليد می كنند )یعنیr ثبت نام نموده اند )یعنی
جدول )1(- محاسبه درآمد بالقوه VAT با فرض وجود و نبود مجموعه متغیرهای سیاستی

VAT اجزای درآمد بالقوهVAT درآمد بالقوه
درآمد بالقوه VAT با فرض وجود 
متغيرهای سياستی )معافيت ها، حد 

آستانه و استرداد(

 VAT درآمد بالقوه PVms

S روی واردات بخش

( )s
c c

c
M τ×∑

كه در غياب معافيت ها، τc بردار 
نرخ استاندارد ماليات را نشان 

می دهد. 

'( )s
c c

c
M τ×∑

كه در آن τc بردار نرخ های 
مختلف ماليات را نشان می دهد.
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 VAT درآمد بالقوه PVos

S روی ستانده بخش

( )s s s
c c c

c
O X rτ− × ×∑

در این رابطه با فرض نبود حد 
آستانه، r برابر با 1 خواهد بود. 

''( )s s s
c c c

c
O X rτ− × ×∑

در این رابطه با فرض وجود حد آستانه، 
r كوچکتر از 1 خواهد بود. از آنجایی 
كه دسترسی به داده های جزئی وجود 
ندارد لذا در این مقاله فرض شده است 

كه حد آستانه وجود ندارد و تمامی 
كسب و كارها صرف نظر از مقياس 
فعاليت هایشان، مؤدی نظام مالياتی 
هستند. تحت این شرایط، اثر متغير 

سياستی حد آستانه بر شکاف سياستی، 
در محاسبات منظور نمی شود.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            12 / 28

http://taxjournal.ir/article-1-1326-fa.html


161برآورد شکاف سیاستی و شکاف تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران ...

اعتبار بالقوه VAT روی 
S نهاده های توليدی بخش

( ) (1 )s s s s sN I r ec c c cc
τ η+ × × × − ×∑

در این مقاله فرض می شود كه 
هم امکان استرداد اعتبار مالياتی 

نهاده ها و هم اعتبار مالياتی 
كاالهای سرمایه ای وجود دارد 
لذا متغير سياستی معادل با یک 

خواهد بود. بدیهی است در 
صورت عدم امکان استرداد اعتبار 
مالياتی روی كاالهای سرمایه ای 

این مقدار كوچکتر از یک و 
در صورت عدم امکان استرداد 

اعتبار مالياتی نهاده ها و كاالهای 
سرمایه ای، مقدار این بردار صفر 

خواهد شد. 

' ' '( ) (1 )s s s s sN I r ec c c cc
τ η+ × × × − ×∑

كه در این رابطه با فرض عدم امکان 
استرداد اعتبار مالياتی روی نهاده های 
توليد كاالهای معاف، متغير سياستی 
كوچکتر از خواهد شد. الزم به ذكر 

است كه در این مقاله، فرض نموده ایم 
كه اعتبار مالياتی كاالهای سرمایه ای، 
صرف نظر از اینکه مؤدی نظام مالياتی 

مشغول توليد كاالهای معاف است 
یا غير معاف، برای وی منظور شود. 
همچنين فرض كرده ایم كه اعتبار 
مالياتی مربوط به نهاده های توليد 

كاالهای غيرمعاف نيز مورد پذیرش 
باشد.

در اینجا سؤال آن است كه آیا كل اعتبار مالياتی بنگاه هایی كه ویژگی های مذكور را دارند قابل مطالبه 
ƞs است كه نشان می دهد چه ميزان از اعتبار 

c است. پاسخ این سؤال در گرو متغير سياستی سوم یعنی
ماليات خرید نهاده ها قابل پذیرش دولت است. مثاًل ممکن است برخی دولت ها، اجازه به استرداد اعتبار 
مالياتی كاالهای سرمایه ای را ندهند و یا ماليات خرید برخی نهاده ها نظير حامل های انرژی )مانند بنزین، 
ƞs كمتر باشد، اعتبار مالياتی 

c نفت كوره، گازوئيل، گاز طبيعی و ...( را نپذیرند. بدیهی است كه هر چه مقدار
قابل استرداد یا تهاتر یا كسر نيز كمتر بوده و بدین ترتيب درآمد بالقوه مالياتی بيشتر خواهد بود. باتوجه 
به این كه نظام ماليات بر ارزش افزوده ایران از نوع مصرف است لذا ماليات پرداخت شده به هنگام خرید 
كاالهای سرمایه ای و نهاده های توليد به عنوان اعتبار مالياتی پذیرفته می شود. نکته مهم آن كه به هنگام 
محاسبه اعتبار مالياتی در سناریویی كه تمامی كاالها و خدمات مشمول ماليات است، باید ماليات پرداخت 
شده روی نهاده های توليد و كاالهای سرمایه ای به طور جداگانه محاسبه شده و از ماليات فروش )ماليات 
ستانده( كسر شود. اما در سناریویی كه برخی از كاالها و خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف 
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هستند، صرفًا اعتبار مالياتی كاالهای سرمایه ای خریداری شده در آن رشته فعاليت، قابل پذیرش بوده و 
ماليات خرید روی نهاده ها به مؤدی استرداد نخواهد شد.

4-2- نحوه محاسبه شكاف سیاستی ناشی از اعطای معافیت ها
هنگامی كه درآمد بالقوه ماليات بر ارزش افزوده با فرض نبود متغيرهای سياستی )یعنی ناحيه AEHC در 
نمودار 1( و با فرض وجود متغيرهای سياستی )یعنی ناحيه ADGC در نمودار 1( به دست آمد، تفاضل 
این دو ناحيه برابر با DEHG خواهد بود كه منعکس كننده شکاف سياستی است. همانطور كه قباًل تشریح 

گردید این شکاف سياستی از سه جزء تشکيل خواهد شد
شکاف سياستی به دليل وجود معافيت ها 9
شکاف سياستی به دليل وجود حد آستانه 9
شکاف سياستی به دليل امکان استرداد اعتبار مالياتی نهاده ها و سرمایه گذاری 9

كه هيچ حد  نموده ایم  اواًل فرض  معافيت ها،  از  ناشی  نمودن شکاف سياستی  برجسته  منظور  به  لکن 
آستانه ای وجود ندارد )چنين فرضی در غياب داده های جزئی، اجتناب ناپذیر است(. ثانيًا فرض نموده ایم كه 
ماليات خرید پرداختی روی كاالهای سرمایه ای و نهاده های توليد، به عنوان اعتبار مالياتی محسوب می شود. 
بدین ترتيب، صرفًا شکاف سياستی ناشی از اعطای معافيت ها را در این مقاله محاسبه نموده ایم. با عنایت 

به توضيحات فوق، شکاف سياستی از رابطه )5( قابل محاسبه است.

   )5(
' ' ' '( ) ( )s s s s s s

s s
PG PV PV PVm PVo PVi PVm PVo PVi= − = + − − + −∑ ∑

4-3- نحوه محاسبه شكاف تمكین
برای محاسبه شکاف تمکين كافی است مقدار درآمدهای وصولی ماليات بر ارزش افزوده )مشتمل بر ماليات 
و عوارض( توسط سازمان مالياتی )یعنی ناحيه ABFD در نمودار 1( را از درآمد مالياتی بالقوه با فرض وجود 
متغيرهای سياستی )یعنی ناحيه ADGC در نمودار 1( كسر نمود. بدین ترتيب شکاف تمکين به صورت 

پسماند به دست می آید.
5- پایه های آماری و نتایج محاسبات

صندوق   2017 سال  گزارش  در  كه  روشی  از  استفاده  با  مالياتی  شکاف های  و  درآمدی  پتانسيل  برآورد 
بين المللی پول )IMF( تبيين شده است، هنگامی امکان پذیر خواهد بود كه به اطالعات تفصيلی ساختار 
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هزینه ای توليد كاالها و خدمات و همچنين تركيب كاالهای توليدشده توسط هریک از بخش های اقتصادی 
دسترسی وجود داشته باشد1. با عنایت به این موضوع، صرفًا محاسبه دقيِق شکاف سياستی و شکاف تمکين 
برای سال 1390 ميّسر است زیرا امکان دسترسی به آمار تفصيلی جداول ساخت و جذب تفصيلی كه توسط 
مركز آمار ایران در سال 1396 منتشر شده است وجود دارد2. پس از آن با استفاده از نتایج به دست آمده 
برای سال 1390، درآمدهای بالقوه و شکاف های مالياتی برای دیگر سال های اجرای قانون آزمایشی ماليات 
بر ارزش افزوده به صورت سرانگشتی قابل برآورد خواهند بود. پایه های آماری مورد نياز برای برآورد شکاف 

سياستی و شکاف تمکين در خالل سال های اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده به قرار زیر است:
جداول ساخت و جذب سال 1390 منتشر شده توسط مركز آمار ایران كه مبنای محاسبه جدول محصول  9

در محصول به ابعاد 156 در 156 توسط نگارندگان مقاله قرار گرفته اند.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال های مختلف اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ارزش افزوده و سهم  9

دولت و شهرداری ها از ماليات های وصولی.
آمارهای واردات، تشکيل سرمایه، صادرات و ارزش افزوده در سال های مختلف كه از حساب های ملی  9

استخراج شده است.
ميزان وصولی های ماليات بر ارزش افزوده و مقدار درآمدهای واریز شده به حساب دولت و شهرداری ها. 9

با استفاده از این روابط )1( تا )5( می توان درآمد مالياتی بالقوه با فرض وجود و نبود متغيرهای سياستی، 
شکاف سياستی و شکاف تمکين را در هر یک از بخش های اقتصادی محاسبه نمود و نهایتًا با تجميع تمامی 
آنها به ارقام كل ماليات از دست رفته به دليل چارچوب سياستی اتخاذ شده و عدم تمکين مؤدیان دست 
یافت. نتایج محاسبات شکاف سياستی و شکاف تمکين در این مقاله برای سال 1390 به ترتيب در جداول 
)2( و )3( منعکس شده است. الزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسی به اطالعات جزئی اظهارنامه های 
مالياتی كسب و كارها، در این گزارش از محاسبه شکاف سياستی منبعث از حد آستانه چشم پوشی نموده ایم 
لذا شکاف سياستی كمتر از حد برآورده شده است. همچنين از آنجایی كه شکاف تمکين به صورت پسماند 
و از تفاضل بين درآمد بالقوه مالياتی با فرض وجود متغيرهای سياستی )كه با تورش بيش گویی روبروست( 

1. الزم به ذكر است كه اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1387 آغاز شده است و در این دوره زمانی، تنها برای سال 1390 است كه 
جداول آماری ساخت و جذب را در اختيار داریم.

2. باتوجه به اینکه در زمان نگارش این مقاله، مركز آمار ایران جداول داده-ستانده متقارن كاال در كاال )یا محصول در محصول( را محاسبه و منتشر 
نکرده بود لذا در این مقاله، جدول محصول در محصول )كاال در كاال( به ابعاد 156 در 156 )كه تفصيلی ترین حالت ممکن است( توسط نویسندگان مقاله 
محاسبه گردید. با عنایت به اینکه تمركز مقاله حاضر روی محاسبه شکاف سياستی و تمکين در نظام ماليات بر ارزش افزوده است، لذا از ارائه نحوه محاسبه 
جدول داده-ستانده محصول در محصول به دليل اجتناب از طوالنی شدن مقاله صرف نظر نموده ایم. برای اطالع از جزئيات نحوه محاسبه به مهاجری و 

همکاران )1394( مراجعه نمایيد.
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و درآمدهای وصول شده به دست می آید، شکاف تمکين نيز با اریب بيش گویی مواجه است.
جدول )2(- شكاف سیاستی ناشی از اعطای معافیت ها در نظام مالیات بر ارزش افزوده در 

سال 1390
واحد: ميليارد ریال

ماليات واردات

ماليات بر ارزش افزوده كاالها و خدمات توليدی در داخل 
كشور

ماليات فروش 
)ماليات ستانده(

اعتبار مالياتی 
)ماليات خرید 

نهاده(

ماليات بر 
ارزش افزوده 

)تفاضل ماليات 
خرید از ماليات 

فروش(
درآمدهای مالياتی بالقوه 

در صورت مشموليت 
تمامی كاالها و خدمات

43.565457.820230.355227.465

درآمدهای مالياتی بالقوه 
در صورت معافيت برخی 

كاالها و خدمات
26.719284.157138.931145.226

شکاف سياستی ناشی از 
اعطای معافيت ها

16.846--82.239

سهم دولت از درآمدهای 
مالياتی از دست رفته به 

دليل شکاف سياستی
9.476--46.259

سهم شهرداری ها از 
درآمدهای مالياتی از 
دست رفته به دليل 

شکاف سياستی

7.370--35.980
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مالياتی  ریال درآمد  ميليارد  این محاسبات آن است كه در سال 1390 حدود 99.085  یافته  مهم ترین 
)16.846 ميليارد ریال به دليل اعطای برخی معافيت ها به واردات كاالها و خدمات و 82.239 ميليارد ریال 
به دليل اعطای برخی معافيت ها به مصرف برخی كاالها و خدمات توليدی داخل( صرفًا به دليل اعطای 
معافيت ها از دست رفته است. این بدین معناست كه به دليل اعطای معافيت ها، دولت از 55.735 ميليارد 
ریال درآمد مالياتی و شهرداری ها به مقدار 43.350 ميليارد ریال درآمد عوارض ارزش افزوده چشم پوشی 
نموده اند. الزم به ذكر است كه درآمد مالياتی كه دولت )شهرداری ها( به دليل اعطای معافيت ها از دست 

داده اند، بيش از درآمدهای ماليات )عوارض( بر ارزش افزوده ای است كه وصول نموده اند.
شکاف تمکين را نيز می توان از طریق تفاضل درآمدهای بالقوه VAT )با فرض اعطای معافيت ها به برخی 
كاالها و خدمات( از درآمدهای وصول شده ماليات بر ارزش افزوده به دست آورد. در فرآیند محاسبه شکاف 
تمکين به دو كاستی در پایه های آماری باید توجه كرد كه وجود آنها سبب می شود تا نتوان به رقم دقيقی 
از نسبت ارزش افزوده ای  برای شکاف تمکين دست یافت. كاستی نخست آن است كه هيچ آمار رسمی 
كه مؤدیان ثبت نام شده در هریک از بخش های اقتصادی ایجاد می كنند به كل ارزش افزوده بخش های 
اقتصادی در اختيار نيست. همين باعث می شود تا شکاف تمکين با اریب بيش گویی روبه رو باشد. كاستی 
دوم آن است كه در آمارهای مندرج در تراز مالی دولت كه توسط بانک مركزی منتشر می شود تفکيک نشده 
است كه چه مقدار از حقوق و عوارض گمركی وصول شده مربوط به ماليات ارزش افزوده است. با عنایت به 
این دو كاستی، در اینجا ما از محاسبه شکاف تمکين ماليات واردات چشم پوشی نموده ایم و در جدول )3( 

مقدار شکاف تمکين ناشی از فروش كاالها و خدمات توليد داخل را مدنظر قرار داده ایم.
جدول )3(- محاسبه شكاف تمكین در سال 1390

)واحد: ميليارد ریال(
145.226مقدار درآمد بالقوه VAT با فرض اعطای معافيت به برخی كاالها و خدمات توليدی داخل كشور
مجموع ماليات و عوارض ارزش افزوده وصول شده )مشتمل بر ماليات بر ارزش افزوده، 

ماليات سيگار و ماليات فرآورده های نفتی(
65.189

80.037شکاف تمکين
45.021سهم دولت از درآمدهای مالياتی از دست رفته به دليل عدم تمکين

35.016سهم شهرداری ها از درآمدهای مالياتی از دست رفته به دليل عدم تمکين
ارقام مندرج در این جدول نيز حاكی از آن است كه بيش از 55 درصد درآمدهای مالياتی بالقوه ای كه با 
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فرض وجود تمامی معافيت ها قابل حصول بود به دليل عدم تمکين مؤدیان و سایر كاستی های اجرایی، از 
دست می رود. 

همانطور كه پيش تر تشریح شد، صرفًا برای سال 1390، جداول آماری ساخت و جذب در دسترس است. 
لذا محاسبه شکاف سياستی و شکاف تمکين از طریق روش داده-ستانده صرفًا برای سال 1390 ميّسر 
می باشد. با عنایت به این موضوع، اگر بخواهيم شکاف سياستی و شکاف تمکين را برای سایر سال های 
اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ارزش افزوده محاسبه نمایيم، ناگزیر به استفاده از برخی فروض ساده كننده 
می رسد  به نظر  گرفت.  كار  به  مالياتی  شکاف های  برآورد  برای  می توان  را  متعددی  روش های  هستيم. 
 GDP اوليه شکاف های مالياتی آن است كه نسبت شکاف های موجود به سهل ترین روش برای برآورد 
در سال 1390 را محاسبه نمایيم. الزم به یادآوری است كه شکاف مالياتی در سال 1390 با نرخ ماليات 
4 درصد محاسبه شده است و بدیهی است كه اگر در سال مذكور، نرخ ماليات بيشتر بود شکاف مالياتی 
بزرگتری نيز به وجود می آمد. با عنایت به این توضيح می بایستی نسبت شکاف به GDP در هر سال را 
متفاوت از سال 1390 در نظر بگيریم و بدین منظور از یک ضریب تعدیل كه عبارتند از نسبت نرخ ماليات 
در سال مورد نظر به نرخ ماليات در سال 1390 استفاده می كنيم. روش دیگر كه نسبت به روش نخست 
پيچيده تر است، آن است كه ظرفيت بالقوه درآمدی را با فرض مشموليت تمامی كاالها و خدمات و یا اعطای 
معافيت به برخی كاالها و خدمات به صورت ارقام كالن )و نه در سطح بخشی( برآورد و با استفاده از آنها، 
شکاف های سياستی و تمکين را محاسبه نمایيم. در این مقاله، از روش دوم استفاده نموده ایم زیرا به نظر 

می رسد این روش، برآورد دقيق تری از شکاف ها به دست خواهد داد1. 

1. الزم به ذكر است كه از حساب های ملی بانک مركزی برای انجام محاسبات استفاده شده است. بدیهی است كه به دليل متفاوت بودن منابع آماری، 
بروز خطا در محاسبات اجتناب ناپذیر باشد. از این رو محاسباتی كه در جدول )4( درج شده است، صرفًا یک برآورد سرانگشتی و اوليه از ميزان شکاف های 

سياستی و شکاف تمکين است و نمی توان به طور كامل به این ارقام اطمينان كرد.
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جدول )4(- برآورد اولیه شكاف سیاستی و شكاف تمكین

شکاف تمکين ناشی از فروش داخلیشکاف سياستی

شکاف 
ناشی از 
واردات

شکاف 
ناشی از 
فروش 
داخل

سهم دولت
سهم 

شهرداری
شکاف 
تمکين

سهم دولت
سهم 

شهرداری

13889.69839.47424.58624.58646.33323.16723.167
138910.97448.36329.66929.66847.29823.64923.649
139016.84682.23955.74543.35780.03745.02135.016
139131.997117.65289.79059.860106.57163.94342.628
139252.412190.776151.99391.196147.40792.13055.278
139364.890254.626193.992125.524159.00796.54062.467
139465.997287.614221.007132.604186.307116.44269.865
139575.450328.808252.661151.597142.34988.96853.381

328.2641.349.5521.019.443658.392915.309549.860365.849مجموع 
منبع: محاسبات تحقيق

طبق محاسبات مندرج در جدول )4( در سال 1395 حدود 546.607 ميليارد ریال درآمد مالياتی به دليل 
شکاف سياستی ناشی از معافيت ها و شکاف تمکين وصول نشده است كه سهم دولت از این درآمدها معادل 
341.629 ميليارد ریال و سهم شهرداری ها نيز برابر با 204.978 ميليارد ریال بوده است. برای درک ابعاد 
ارقام فوق، كافی است بدانيم كه اگر اعطای معافيت صورت نمی گرفت و تمکين كامل وجود داشت، دولت 
صرفًا از طریق اضافه درآمدهای حاصله در سال 1395 قادر بود بدهی خود به بانک مركزی را تسویه كند. 
همچنين كل درآمدهای مالياتی از دست رفته مربوط به سهم دولت در طول اجرای آزمایشی قانون ماليات 

بر ارزش افزوده تقریبًا معادل با بدهی دولت به سيستم بانکی كشور است.
6- ضرورت ترسیم چارچوب منطقی برای اعطای معافیت ها در اصالح قانون مالیات  بر ارزش افزوده

همانطور كه در بخش های پيشين مقاله تشریح گردید، اعطای معافيت ها پيامدهای نامطلوبی دارد و سبب از 
دست رفتن درآمدهای مالياتی قابل مالحظه می شود. بدیهی است كه موسع نمودن دامنه معافيت ها، تشدید 
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شکاف سياستی را در پی خواهد داشت و به نوبه خود به كسری بودجه باالتر دولت دامن خواهد زد. اما به 
رغم بروز تبعات منفی در پی اعمال معافيت ها، در برخی موارد نادر توصيه می شود كه هزینه ها و كاستی های 
اعطای این معافيت ها بپذیریم زیرا منافع اعطای معافيت در این موارد استثنا به هزینه های آن غلبه می كند. 
لذا مسئله كليدی آن است كه آیا می توان چارچوب منطقی برای اعطای معافيت ها ترسيم نمود و بر اساس 
آن، معافيت های غيرضروری كه در قانون بدان ها اشاره شده و در الیحه ماليات بر ارزش افزوده نيز تعدادی 
از كاالها و خدمات به فهرست معافيت ها افزوده شده است را شناسایی نمود و پيشنهاد حذف این معافيت ها 
از دو منظر امکان پذیر است. نخست آنکه، كاالها و خدماتی كه قرار  ارائه كرد؟ پاسخ به این پرسش  را 
است از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف باشند باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ دوم آنکه، كشورهای 
مجری نظام ماليات بر ارزش افزوده از چه رویه ای برای اعطای معافيت به كاالها و خدمات پيروی می كنند؟ 
در ادامه روی این دو محور تمركز نموده و با استفاده از نتایج به دست آمده، پيشنهادهایی را برای اصالح 

قانون و الیحه ماليات بر ارزش افزوده ارائه می دهيم.
6-1- ویژگی های اصلی کاالها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

یکی از موضوعات مبنایی در طراحی و اصالح نظام ماليات بر ارزش افزوده، اعطای معافيت به كاالها و 
به دليل اعطای  پایه مالياتی  از محدود كردن  اجتناب  بين المللی،  خدمات است. توصيه عمومی  نهادهای 
معافيت ها است. لکن در برخی موارد، اعطای معافيت ها منافعی را در پی دارد كه بر هزینه های آن غلبه 
می كند. بدیهی است صرفًا برخی از كاالها و خدمات حائز ویژگی فوق هستند كه در ادامه به تبيين مختصر 

آن ها می پردازیم. مهم ترین 
الف( کاالهایی که موجب »برابری عمودی«1 و کاهش شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده 

می شوند.
 برابری عمودی و كاهش شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش افزوده از این واقعيت سرچشمه می گيرد كه 
به موازات با كاهش درآمد، نسبتی از درآمد كه پس انداز می شود كاهش می یابد و طبقات فقير و با درآمد 
اندک در جامعه، تمام درآمدهای شان را مصرف می كنند و قادر به پس انداز كردن نيستند. از آنجایی كه 
ماليات بر مصرف )كه ماليات بر ارزش افزوده نيز نوعی از آن محسوب می گردد( صرفًا روی آن بخشی از 
درآمد كه برای مصرف مورد استفاده قرار می گيرد، وضع می شود و بخشی از درآمد كه پس انداز می شود از 
دایره شمول این ماليات مستثنی است لذا نسبت ماليات پرداختی به درآمد در طبقات آسيب پذیر و كم درآمد 

جامعه به مراتب بيشتر از نسبت مذكور برای اشخاص پردرآمد خواهد بود.
1. Vertical Equity
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از آنجایی كه درآمد هر فرد می تواند یک معيار معتبر از ميزان توانمندی وی برای مشاركت در تأمين مالی 
كاالها و خدمات عمومی محسوب شود، اصل برابری عمودی، سياستگذاران را به سمت طراحی ماليات بر 
درآمدی سوق می دهد كه به موازات با افزایش درآمد، نسبت ماليات پرداختی به درآمد نيز افزایش یابد. 
این در حالی است كه ماليات بر مصرف، دقيقًا نتایجی متضاد با »اصل برابری عمودی« در پی دارد و این 
موضوع برای كشورهایی كه از ماليات ها به مثابه ابزاری برای توزیع مجدد درآمد استفاده می كنند شدیداً 
اشخاص  از مخارج  بيشتری  به كاالهایی كه سهم  معافيت  اعطای  رو  این  از  است.  و دردسرساز  رنج آور 
كم درآمد را تشکيل می دهند، می تواند راهکاری برای كاهش بار مالياتی این افراد باشد و توانمندی آنان 

برای مصرف را افزایش دهد )دی الفریا و كریور، 20121(. 
این  به  اعطای معافيت   با »آثار خارجی مثبتی«2 همراه است و  آنها  ب( كاالها و خدماتی كه مصرف 
محصوالت به عنوان راهی برای افزایش مصرف آنها مدنظر قرار می گيرد. منطق اعطای معافيت مربوط 
به وجود »آثار خارجی مثبت« نشأت گرفته از این باور است كه قيمت بازاری برخی از محصوالت عرضه 
شده نمی تواند به طور كامل، منافع و مزایای ناشی از مصرف این نوع محصوالت را منعکس سازد و مداخله 
دولت از طریق اعطای سوبسيد برای مصرف این محصوالت، امری مطلوب تلقی می شود. در واقع فرض بر 
آن است كه هزینه پرداختی مصرف كننده نهایی به هنگام خرید این محصوالت معاف، كمتر از حالتی است 
كه این محصوالت مشمول ماليات بر ارزش افزوده شوند و لذا درآمدی كه دولت به دليل اعطای معافيت 
از آن صرف نظر نموده است به مثابه سوبسيد غيرمستقيم عمل می كند )دی الفریا و كریور، 2012(. برای 
نمونه طبق توصيه و رویه استاندارد صندوق بين المللی پول )IMF(3، خدمات آموزشی اساسی باید از ماليات 
معاف شوند و آموزش های تخصصی با عرضه تجاری به نرخ عادی مشمول ماليات گردند. همچنين خدمات 
تخصصی پزشکان و دندانپزشکان مجاز، تأمين داروها و مراقبت های بهداشتی كه دارای منافع و آثار خارجی 

مثبت هستند نيز عمومًا مشمول معافيت می شوند.
ج( كاالها و خدماتی كه امکان اخذ ماليات بر ارزش افزوده از آن ها، با دشواری های فنی زیادی روبه روست. 

1. البته اعطای معافيت ها در مقایسه با »ماليات ستانی كامل و حمایت درآمدی هدفمند«، یک اقدام رفاه اجتماعی نامناسب تلقی می شود و ابزار مطلوبی 
برای بازتوزیع نيست )كریدی، 2001(. معاف نمودن برخی محصوالت، خسارتی به درآمدهای دولت وارد می كند كه شاید این هزینه یا خسارت، بسيار 
بيشتر از منافعی باشد كه عاید اشخاص كم درآمدتر جامعه می شود. مطالعه گادبوت و جرنی )2011( نشان می دهد كه با مشمول كردن كل كاالها و خدمات 
و اعطای اعتبار مالياتی هدف گذاری شده برای كم درآمدترین افراد جامعه، نرخ مؤثر ماليات بر مصرف افزایش خواهد یافت. نتایج مطالعه باالرد و شوون 
)1985( نيز حاكی از آن است كه اعطای معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده، تأثير بسيار اندكی بر كاهش اثر توزیعی نامطلوب این نوع ماليات دارد. در 
مطالعه ای كه عبداهلل ميالنی و همکاران )1396( با استفاده از داده های هزینه  درآمد خانوارها برای ایران نيز انجام داده اند مشخص شده است كه اعطای 

معافيت ها، در حد بسيار اندكی شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش افزوده را كاهش می دهد اما اثر چندانی بر ضریب جينی ندارد.
2. Positive Externalities
3. International Monetary Fund
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به طوركلی سه نوع معافيت در نظام ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد كه ضرورت اعطای چنين معافيت هایی 
از  به هيچ عنوان، جزئی  اعطای چنين معافيت هایی  واقع،  از طریق دالیل تکنيکی توجيه می كنند. در  را 
سياستگذاری برای انتقال یارانه از طریق نظام مالياتی قلمداد و یا تفسير نمی شود. به بيان دیگر ماليات ستانی 
از چنين فعاليت هایی امری مطلوب و مناسب تلقی می شود، لکن به دليل مالحظات اجرایی كه در وضع 
ماليات بر ارزش افزوده در آن فعاليت ها وجود دارد، نظام مالياتی ناگزیر به اعطای معافيت در آن بخش ها 
)قمار(3.  و شرط بندی  بيمه  شامل  تلفيقی2  خدمات  و  مالی  خدمات  غيرمنقول1،  اموال  عرضه  بود:  خواهد 
همانطور كه مشخص است اصل حاكم بر اعطای معافيت به این كاالها و خدمات، نه به دليل مزایا و منافع 

خاص آن ها بلکه به خاطر عدم اطمينانی است كه در نحوه به كارگيری VAT برای آن ها وجود دارد.
د( اعطای معافیت به محصوالت کشاورزی به دلیل مالحظات اجرایی و کاهش شدت تنازلی بودن مالیات 

بر ارزش افزوده.

كشورهای  اكثر  كه  است  آن  از  حاكی  ارزش افزوده  بر  ماليات  نظام  مجری  كشورهای  قوانين  بررسی 
بخش  توسعه،  حال  در  كشورهای  از  بسياری  در  نموده اند.  معاف  را  كشاورزی  محصوالت  بررسی،  مورد 
بين  حتی  دارند.  قرار  رسمی  بخش  از  خارج  در  كشاورزی  محصوالت  توليدكنندگان  از  قابل مالحظه ای 
در  را  خود  حساب های  سوابق  كشاورزان  بزرگترین  شاید  رسمی،  اقتصاد  نظام  داخل  در  فعال  كشاورزان 
حد كافی نگه داری كنند. دور افتادگی جغرافيایی آنها نيز چه بسا بر مشکالت نظارت بر تمکين از ماليات 
كشاورزان بيافزاید. همچنين وجود مشکالت فصلی و تفاوت در زمان خرید نهاده و فروش ستانده ها در 
بخش كشاورزی به نوبه خود، هم فرآیند اندازه گيری و هم فرآیند پرداخت را دشوار سازد. لذا به طور خالصه، 

باالست. كشاورزی  محصوالت  توليدكنندگان  برای  اجرا  و  تمکين  هزینه های 
بر  ماليات  است.  خاص  موارد  از  یکی  اغلب  كشاورزی  بخش  توزیعی،  اهداف  پيگيری  در  همچنين 
محصوالت غذایی، یا به شکل قيمت باالتر بر دوش مصرف كنندگان قرار می گيرد و یا توليدكنندگان، بار 
ماليات را از طریق كاهش درآمد واقعی خود به دوش می كشند. حالت اول، دست كم در ارتباط با مواد غذایی 
اساسی )مانند سبزیجات فرآوری نشده، گوشت و ميوه( به ميزان زیادی، تنازلی تلقی می شود و در مورد 
حالت دوم نيز، تا زمانی كه توليدكنندگان كم درآمد باشند، باال رفتن بار مالياتی آنها سبب بروز تنازلی بودن 

ماليات خواهد شد.

1. Immovable Properties
2. Pooling Services
3. Gambling
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6-2- مشاهدات کلیدی در حوزه اعطای معافیت ها در کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده

مروری بر تجربه بيش از 100 كشور مجری نظام ماليات بر ارزش افزوده در حوزه اعطای معافيت ها می تواند 
در استخراج چارچوب منطقی برای اعطای معافيت ها در نظام ماليات بر ارزش افزوده به ما یاری رساند1.  

مشاهدات كليدی از تجربيات مجریان نظام ماليات بر ارزش افزوده حاكی از آن است كه:
y  نخست در بسياری از كشورهای مجری نظام ماليات بر ارزش افزوده، سبد كاالهای اساسی مصرفی

اكثر  در  است.  شده  یافته  كاهش  نرخ های  یا  و  معافيت  مشمول  كشاورزی  محصوالت  و  خانوارها 
كشورهایی كه سابقه طوالنی در پياده سازی قانون ماليات بر ارزش افزوده دارند و از توانایی كافی برای 
اجرای یک نظام چندنرخی مالياتی برخوردارند عمدتًا مواد غذایی اساسی و كاالهای كشاورزی فرآوری 
نشده مشمول نرخ های كاهش یافته می شوند. همانطور كه قباًل تبيين شد، منطق اعطای این معافيت ها 
و یا كاهش نرخ های مالياتی، تخفيف دادن اثر تنازلی بودن ماليات بر ارزش افزوده است كه البته در 

پژوهش های اخير با نقدهای جدی روبه رو شده است.
y  دوم در اكثر كشورهای مجری نظام ماليات بر ارزش افزوده، خدمات آموزش و پرورش، خدمات درمانی

و پزشکی )با تأكيد بر انسان ها( و داروها مشمول معافيت هستند كه منطق اعطای این معافيت ها نيز 
ریشه در پيامدهای خارجی مثبت این كاالها و خدمات دارد. در واقع، دسترسی به نيروی كاری كه از 
سرمایه انسانی باالتری برخوردار است )یعنی نيروی كار سالم تر و با سطح تحصيالت باالتر( یکی از 
پيش نيازهای اساسی برای ارتقای رفاه و توسعه جوامع محسوب می شود. البته در تعداد انگشت شماری 
از كشورهای توسعه یافته، داروها و تجهيزات پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی از فهرست معافيت ها 

خارج شده و در فهرست كاالها و خدمات با نرخ كاهش یافته قرار گرفته اند.
y  سوم خدمات مالی، خدمات بيمه ای و بيمه اتکایی در كشورهای مجری نظام ماليات بر ارزش افزوده

معاف از ماليات بر ارزش افزوده است و نکته حائز اهميت آن است كه خدمات مذكور در اكثر كشورهای 
توسعه یافته نيز مشمول معافيت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شده است. منطق این معافيت ها ریشه 
در مالحظات فنی و اجرایی دارد و همانطور كه پيش تر نيز مطرح شد نمی توان ارزش افزوده این خدمات 

را به راحتی تشخيص و آن را مشمول پرداخت ماليات نمود.

1. نکات ذكر شده در این بخش از مقاله، مشاهداتی است كه نویسندگان با ترجمه خالصه قوانين ماليات بر ارزش افزوده كشورها در حوزه اعطای معافيت ها 
بدان ها دست یافته اند. خالصه قوانين ماليات بر ارزش افزوده در منبع زیر قابل دسترسی است:

Ernest and Young (2017). “Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide”, available at: http://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets/2017-worldwide-VAT-GST-and-sales-tax-guide/$FILE/2013-
worldwide-VAT-GST-and-sales-tax-guide.pdf.
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y  چهارم در تعدادی از كشورها، اجاره امالک و مستغالت و فروش ساختمان های مسکونی و غيرمسکونی
از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مستثنی شده اند.

y  پنجم در برخی كشورها، خصوصًا كشورهای توسعه یافته، ورودیه های پرداختی برای رویدادهای ورزشی
و فرهنگی و همچنين كتاب و روزنامه مشمول نرخ های كاهش یافته شده است.

y  ششم، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری در شماری از كشورهای مجری ماليات بر ارزش افزوده
مشمول معافيت شده است و این در حالی است كه خدمات حمل و نقل بار در اكثر كشورها با نرخ های 

عادی مشمول ماليات هستند.
y  هفتمين مشاهده كه چه بسا از اهميت بسيار باالتری در مقایسه با مشاهدات دیگر برخوردار است، احتراز

كشورها از موسع نمودن دایره معافيت های قانونی شان است. در واقع آنان سعی كرده اند كه از اعطای 
معافيت هایی كه منطق علمی و یا مالحظه اجرایی و فنی برای آن وجود ندارد پرهيز كنند.

با عنایت به مشاهدات كلی فوق و همچنين ویژگی كاالها و خدماتی كه حائز شرایط الزم برای اعطای 
معافيت هستند، می توان ارزیابی از فهرست معافيت های مندرج در قانون و الیحه ماليات بر ارزش افزوده 

ایران ارائه كرد.
نخست؛ دایره معافيت های قانونی كاالها و خدمات در ایران بسيار وسيع است و در الیحه، نه تنها قدمی  9

برای محدود نمودن این دایره معافيت ها برداشته نشده، بلکه این معافيت ها گسترده شده است. البته 
بخشی از گسترش معافيت ها مبتنی بر منطق های پذیرفته شده در جهان هستند كه از مهم ترین آنها 

می توان به پيشنهاد اعطای معافيت خدمات بيمه ای اشاره نمود.
دوم؛ تقریبًا در هيچ یک از كشورها، به سموم كشاورزی معافيت اعطا نمی شود و اساسًا منطقی برای  9

آن وجود ندارد. البته در ایران دو نگاه به اعطای معافيت به سموم وجود دارد. نگاه نخست آن است كه 
چون محصوالت كشاورزی از ماليات معاف هستند لذا برای كاهش قيمت تمام شده این محصوالت، 
می بایستی نهاده های اصلی توليد كشاورزی را نيز از پرداخت ماليات معاف نمود. در مقابل، طرفداران 
لغو معافيت سموم بر این باورند كه در غياب آموزش های صحيح برای استفاده بهينه از سموم شيميایی، 
ارزان بودن این سموم موجب استفاده بی رویه آنها در بخش كشاورزی كشور شده است به طوری كه 
سطح سموم دفع آفات آنها باالتر از حد مجاز است. این مشاهده در مورد كودهای شيميایی نيز صادق 
است به طوری كه این كاالها در اكثر كشورها نيز با نرخ های عادی و چه بسا با نرخ های افزایش یافته، 

مشمول ماليات می شوند.
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سوم؛ آب مصارف كشاورزی تقریبًا در هيچ یک از كشورهای مجری ماليات بر ارزش افزوده مشمول  9

معافيت نشده و منطق افزودن این كاال به فهرست معافيت های مندرج در الیحه نامعلوم است.
چهارم؛ افزوده شدن خمير كاغذ و كاغذ باطله به فهرست معافيت ها در الیحه ماليات بر ارزش افزوده  9

ایران نيز فاقد یک توجيه منطقی متقن است و تقریبًا چنين معافيتی در هيچ یک از كشورهای مجری 
نظام ماليات برارزش افزوده مشاهده نمی شود.

پنجم، واردات ماشين آالت و تجهيزات سرمایه ای معدنی، كشاورزی و خطوط توليد صنعتی، ماشين آالت  9
و تجهيزات سرمایه ای راهسازی و ریل گذاری، هواپيما، هلی كوپتر، لوكوموتيو و واگن كه در فهرست 
معافيت های الیحه ماليات بر ارزش افزوده قرار دارد نيز تقریبًا در هيچ یک از كشورهای مجری نظام 
نيز سازگاری  این كاالها  به  معافيت  اعطای  و منطق  نيست  معافيت  ارزش افزوده مشمول  بر  ماليات 

چندانی با استدالل های مطرح شده در بخش قبلی گزارش ندارد.
ششم؛ ارائه معافيت به خدمات مالی )اعم از آنکه توسط سيستم بانکی كشور ارائه شده باشد یا توسط  9

بازار سرمایه(، خدمات بيمه ای، اموال غيرمنقول، خدمات درمانی، خدمات آموزشی و پژوهشی كه بعضًا 
و  با منطق  الحاق شده اند  ارزش افزوده  بر  ماليات  به فهرست معافيت های مندرج در الیحه  یا  موسع 

استدالل هایی كه پيش تر تبيين شدند، سازگاری و هماهنگی دارد.
7- جمع بندی و نتیجه گیری

مقایسه نسبت درآمدهای مالياتی وصول شده به كل GDP بين ایران و سایر كشورهای جهان حاكی از 
وجود یک شکاف قابل مالحظه است، به طوری كه نسبت مذكور برای ایران در بهترین حالت، كمتر از 50 
این نسبت در جهان است1. بدیهی است كه وجود معافيت های گسترده و غيرهدفمند در  درصد متوسط 
قوانين مالياتی كشور یکی از مهم ترین عوامل توضيح دهنده این شکاف است. اعطای معافيت  از پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده، عالوه بر آثار نامطلوبی كه روی درآمدهای مالياتی دولت می گذارد معایب دیگری از 
جمله افزایش هزینه های تمکين، افزایش هزینه های اجرایی، اختالل در انتخاب نهاده ها به نفع نهاده های 
واسطه ای وارداتی، ادغام عمودی فعاليت ها و تقویت انگيزه عرضه به خود دارد كه از یک سو مشکالتی 
با چالش های جدی روبه رو  نيز  را  توليدی كشور  از سوی دیگر نظام  ایجاد می كند و  مالياتی  برای نظام 
می سازد. با عنایت به اینکه بررسی الیحه »اصالح و دائمی كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده« هم اكنون 
در دستور كار مجلس محترم شورای اسالمی قرار دارد فرصتی فراهم شده است تا تجدیدنظر جدی در 

فهرست معافيت ها و اعمال نرخ صفر در قانون ماليات بر ارزش افزوده كشور صورت گيرد.
1. بر اساس محاسبات نویسندگان با استفاده از آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی )2017(.
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محاسبات مندرج در این مقاله حاكی از آن است كه درآمدهای مالياتی هنگفت و عظيمی در هر سال به 
دليل وجود سياستگذاری های صورت گرفته در حوزه معافيت ها و عدم تمکين مؤدیان از دست می رود. برای 
نمونه در سال 1395 حدود 546.607 ميليارد ریال درآمد مالياتی به دليل شکاف سياستی ناشی از معافيت ها 
و شکاف تمکين وصول نشده است كه سهم دولت از این درآمدها معادل 341.629 ميليارد ریال و سهم 
شهرداری ها نيز برابر با 204.978 ميليارد ریال بوده است. مقایسه صورت گرفته ميان ایران و كشورهای 
مجری نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز حاكی از آن است كه محدوده معافيت های مندرج در قانون و الیحه 
قانون و الیحه  بعضًا معافيت هایی در  از سایر كشورهاست و  ایران بسيار وسيع تر  ارزش افزوده  بر  ماليات 
مشاهده می شود كه نه تنها هيچ رّدپایی از این معافيت در قوانين كشورها وجود ندارد، بلکه استدالل متقنی 

نيز برای اعطای چنين معافيتی در ادبيات نظری این حوزه به چشم نمی خورد.
برای اعطای معافيت ها وجود دارد و تجربه كشورهای مجری نظام  به چارچوب منطقی كه  با عنایت 
فرآیند  و  ارزش افزوده  بر  ماليات  اصالح الیحه  راستای  در  پيشنهادهایی  می توان  ارزش افزوده  بر  ماليات 

تصویب آن به شرح زیر مطرح نمود.
y .احتراز از وسيع تر نمودن دایره معافيت ها و نرخ  صفر پيشنهاد شده در الیحه
y  بازنگری اساسی در فهرست معافيت های پيشنهادی در الیحه با تأكيد بر معافيت كود، سموم، كاغذ

باطله، خمير كاغذ، آب مصارف كشاورزی.
y .بازنگری در تعرفه كاالهای وارداتی كه قرار است از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف باشند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            26 / 28

http://taxjournal.ir/article-1-1326-fa.html


175برآورد شکاف سیاستی و شکاف تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران ...

فهرست منابع 
در . 1 دولت  مالی  ترازنامه  و  اقتصادی  آمارهای  زمانی  سری  ایران،  اسالمی  جمهوری  مركزی  بانک 

سال های مختلف.
 ابریل، ليام، ميشائيل، بودین، جين، پائول و سامرز، ویکتوریا )2001(. »ماليات بر ارزش افزوده نوین«، . 2

ترجمه مریم حدادی و بهداد ميرزایی، 1385، چاپ اول، سازمان امور مالياتی كشور.
 عبداهلل ميالنی، مهنوش، نصيری اقدم، علی، مهاجری، پریسا، آریان نژاد، مریم )1396(. »ارزیابی تأثير . 3

معافيت ها بر تنازلی بودن ماليات بر ارزش افزوده در ایران«، فصلنامه پژوهشنامه ماليات، سال بيست و 
پنجم، شماره سی و سوم )شماره مسلسل 81(، صص 33- 68.

 مركز آمار ایران، حساب های ملی و جداول ساخت و جذب سال 1390.. 4
تبيين . 5 و  فعلی  قانون  با  ارزش افزوده  بر  ماليات  تمایز الیحه  پریسا )1396(. »بررسی وجوه  مهاجری، 

بخش  اقتصاد  مطالعات  دفتر  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهش های  مركز  آن«،  اساسی  اصالحات 
عمومی، شماره مسلسل 15615.

مهاجری، پریسا، بانوئی، علی اصغر، جلودار ممقانی، محمد، شاكری، عباس و منوچهر عسگری )1394(. . 6
»به كارگيری الگوریتم ریاضی آلمن در حذف عناصر منفی جدول متقارن داده-ستانده با فرض تکنولوژی 

كاال«، فصلنامه پژوهش های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(، سال پانزدهم، شماره دو، صص 1-25.
نصيری اقدم، علی و مهاجری، پریسا )1394(. »برخورد نظام ماليات بر ارزش افزوده با نظام پيمانکاری؛ . 7

وضع موجود و سناریوهای پيش رو«، سومين همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محيط كسب و 
كار، 25 و 26ام آذر ماه 1394، اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی.

8.  Ballard, Ch., Shoven, J. (1985). “The Efficiency Cost of Achieving Progressivity 

by Using Exemptions”, Center for Economic Policy Research, Stanford Univer-

sity, Policy Paper, No. 61.

9.  Creedy, J. (2001). “Indirect Tax Reform and the Role of Exemption”, Fiscal 

Studies, Vol. 22, No. 4., PP: 457-486.

10.  De La Feria, R. and Krever, R. (2012). “Ending VAT Exemptions: Towards A 

Post-Modern VAT”, Oxford University, Center for Business Taxation, Working 

Paper 12/28.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            27 / 28

http://taxjournal.ir/article-1-1326-fa.html


پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وششم )مسلسل 84(، زمستان 1761396

11.  European Union (2017). “The Concept of Tax Gaps; Report on VAT Gap Estima-

tions”, Fiscalis Tax Gap Project Group.

12. Ernest and Young (2017). “Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide”, available 

at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2017-worldwide-VAT-GST-

and-sales-tax-guide/$FILE/2013-worldwide-VAT-GST-and-sales-tax-guide.pdf.

13. Hutton, E. (2017). “The Revenue Adminstration- Gap Analysis Program: Model 

and Methodology for Value-Added Tax Gap Estimation”, International Monetary 

Fund, Fiscal Affairs Department.

14. The Institute for Financial Policy (2012). “The Estimate of the Value Added Tax 

Revenue Loss”, The Ministry of Finance of the Slovak Republic, Economic Ana-

laysis, No. 25.

15. Godbout, C. Gerny, S. (2011). “Are Consumption Taxes Regressive in Quebec?”, 

Canadian Tax Journal, Vol. 59, No. 3, PP: 463-493.

16. World Bank (2017). “World Development Indicators (WDI)”, Data Bank, Avail-

able in: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-develop-

ment-indicators

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            28 / 28

http://taxjournal.ir/article-1-1326-fa.html
http://www.tcpdf.org

