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اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای توسعه یافته
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چکیده

یکی از مهمترين دغدغه های اقتصاددانان ،شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است .در این میان ،عوامل

نهادی
تجربی اثر پیچیدگی مالیاتی ،در جایگاه یک عامل
نهادی اهمیت به سزایی دارند .این مقاله به بررسی
ِ
ِ
تعیین کننده رشد اقتصادی در  42کشور نسبتاً توسعه یافته تر در دوره زمانی  2008تا  2016می پردازد .متغیرهای

پیچیدگی مالیاتی شامل زمان الزم برای پرداخت های مالیاتی ،تعداد پرداخت های مالیاتی و فاصله تا مرز یا سهولت
 های نماگر «پرداخت مالیات» هستند که دادههای آنها هر سال زیر عنوان گزارش
پرداخت مالیات ،زیرشاخص ِ

«پرداخت مالیات» در بخش شاخصهای فضای کسب وکار توسط بانک جهانی منتشر می شود .انتخاب کشورهای

توسعه  یافته تر از این رو صورت گرفته که داده های پیچیدگی مالیاتی انتشار یافته درباره این کشورها نسبت به
سایر کشورها قابل اتکاتر است .برآورد الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمی م یافته ( )GMMانجام شده است.

اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارد .به دیگر سخن،
یافته ها نشان می دهند که پیچیدگی مالیاتی اثر منفی بر رشد
ِ

هرچه نظام مالیاتی پیچیده تر باشد ،رشد اقتصادی در این گروه کشورها کمتر خواهد بود.

واژه های کلیدی :پیچیدگی مالیاتی ،رشد اقتصادی ،فضای کسب وکار ،مالیات ،برآوردگر گشتاورهای تعمیم
یافته
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 -1مقدمه

رشد اقتصادی پیوسته به عنوان مهمترین متغیر کالن اقتصادی همواره از اساسی ترین دغدغههای سیاستگذاران

و اقتصاددانان بوده است .گذار اقتصادها از وضعیت نامطلوب توسعهنیافتگی به وضعیت مطلوب توسعهیافتگی
تنها در سایه رشد پیوسته و قابل مالحظه امکانپذیر است ،و رشد ناپیوسته و پرنوسان و نادر به مثابه واحدهایی

در کویر نمیتوانند اقتصادها را از فقر و بیکاری و شرایط مشابه برهانند .از این رو است که برای دستیابی به رشد

پیوسته و قابل مالحظه ،شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مهمترین دغدغه اقتصاددانان است.

از میان عوامل و متغیرهای متعدد تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ،پیچیدگی مالیاتی 1به عنوان یک متغیر نهادی

در مجموعه متغیرهای تعیین کننده فضای کسب وکار 2مطرح است .نظام مالیاتی با ارکان سه گانه اش یعنی

قوانین و مقررات ،سازمان وصول مالیات و مؤدیان ،بر چگونگی فضای کسب و کار و بالتبع عملکرد اقتصادی

و رشد اقتصادی تأثیر دارد .پیچیدگی مالیاتی یک مفهوم چند بعدی است و از دیدگاه های مختلفی تعریف شده

است .ایوانز و ترن-نم ( )2013سه تعریف متفاوت از پیچیدگی مالیاتی را از منظر حسابداران مالیاتی ،وکالی

مالیاتی و مالیات دهندگان ارائه میدهند .برای حسابدار مالیاتی ،پیچیدگی مالیاتی به زمان الزم برای تهیه گزارش

پرداخت های مالیات بر درآمد ،از جمله برنامه ریزی برای ارائه اطالعیه های مالیاتی و مشاوره ،اشاره دارد .برای

وکیل مالیاتی ،پیچیدگی مالیاتی را می توان از لحاظ دشواری در خواندن ،درک و تفسیر قوانین مالیاتی برای کاربرد
آنها در تمکین مالیاتی بیان کرد .برای مالیات دهندگان ،پیچیدگی مالیاتی از لحاظ زمانِ صرف شده و هزینه های

وارد آمده به دلیل پیروی از قوانین مالیاتی مربوطه تعریف می شود (ایوول.)577 :2014 ،

باتوجه به اینکه نظام مالیاتی اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران از نظر قوانین و مقررات ،بخشنامه ها و

آییننامهها و دستورالعمل های مالیاتی و همچنین به لحاظ اجرا دارای ابهامات و پیچیدگی های زیادی است و

به زعم اغلب کارشناسان این پیچیدگی به صورت یک مانع عمده در فضای کسب وکار و فعالیتهای اقتصادی
داشته باشد.

پیچیدگی مالیاتی یک موضوع نهادی است و از آنجایی که غالباً انتظار می رود نهادها در کشورهای توسعه یافته

بهتر تعبیه شده و شکل گرفته باشند ،بررسی اثر نهادها (از جمله پیچیدگی مالیاتی) ،روی رشد اقتصادی این گروه

از کشورها نتایج قابل استنادتری به دست میدهد .به همین دلیل در این پژوهش با استفاده از آمار و دادههای

نمونه منتخبی از کشورهای نسبتاً توسعه یافته اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی مورد بررسی تجربی قرار

1. Tax Complexity
2. Doing Business
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میگیرد .مضاف بر این که متغیر رشد اقتصادی نیز معمو ًال در این گروه کشورها از پیوستگی و قابلیت اتکای

مهم تعیین کننده رشد اقتصادی را برای ما
بیشتری برخوردار است .نتایج این بررسی میتواند یکی از عوامل ِ
بازشناساند.

در ادامه ،ابتدا مروری بر ادبیات نظری و تجربی موضوع خواهیم داشت .پس از آن روش اندازه گیری پیچیدگی

مالیاتی مطرح و سپس به بررسی تجربی تأثیر پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی و تخمین و ارزیابی مدل و

تفسیر یافته ها پرداخته می شود .در نهایت ،نتیجه گیری و پیشنهادهای سیاستی ارائه خواهد شد.
 -2مروری بر ادبیات نظری

 -1-2منشأ پیچیدگی مالیاتی

یکی از ویژگیهای سیستم های مالیاتی پیچیدگی آنها است .منشأ این پیچیدگی میتواند هم در اهداف و
کارکردهای نظام مالیاتی و هم در ارکان نظام مالیاتی باشد .عموم ًا ،برای یک نظام مالیاتی سه کارکرد درآمدی،

اجتماعی و سیاستگذاری اقتصادی با درجات اهمیت متفاوت در نظر گرفته میشود .هدف درآمدی مالیاتها،

تأمین مالی بودجه دولت است .استفاده از مالیات ،منطقیترین روش تأمین مخارج دولتها است و در اغلب
کشورهای جهان ،به عنوان یگانه منبع درآمدي مطمئن و پايدار در تأمین مالی دولتها شناخته میشود .چرا

که مالیاتها حاصل فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور است .در بُعد اجتماعی ،توزیع
مناسب درآمد و به اصطالح ،کاهش فاصله طبقاتی به عنوان مهمترین هدف نظام مالیاتی برشمرده میشود .به

عالوه ،تعامل گسترده سازمان اجرایی نظام مالیاتی با اشخاص در جامعه ،میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای

داشته باشد .از این لحاظ کارکرد مناسب این نظام میتواند سطح رضایتمندی و اعتماد عمومی در جامعه و

حس مسئولیتپذیری مردم در قبال مسائل ملی و منطقهای را افزایش دهد .به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی،
مالیاتها یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی مناسب و قوی شناخته میشود .هدف این ابزار از این بُعد ،تخصیص
منطقهای است.

این اهداف چندگانه که گاهی حتی جمع کردن آنها بسیار دشوار است ،خود میتواند منشأ پیچیدگی نظام

مالیاتی باشد .الفر 1و همکاران ( )2011نیز به این اهداف چندگانه از نظام مالیاتی به عنوان منشأ پیچیدگی مالیاتی
اشاره دارند .آنها یکی از علت های پیچیدگی مالیاتی در اکثر کشورها را این می دانند که ماليات صرف ًا به منظور

کسب بودجه الزم براي انجام عمليات دولت که در ظاهر نخستین هدف مالیات هاست ،وضع نمی شود ،بلکه

سیاست گذاران از سیاست های مالیاتی برای دستیابی به اهداف دیگر استفاده می کنند که در نهایت به نیازهای
1. Laffer et al
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بهینه منابع ،تثبیت نوسانهای اقتصادی و فراهم کردن زمینه مناسب برای رشد اقتصادی در سطوح ملی و
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مالی دولت مربوط نیست .آنها می گویند که هدف از سیاست های مالیاتی ،طراحی یک سیستم مالیاتی است که

مقدار مطلوب درآمد را تولیدکند و با حداقل کردن هزینه ها از طریق اهدافی دیگر از قبیل عدالت ،شفافیت و

مدیریت پذیری ،تعادل ایجاد کند (الفر و همکاران .)10 :2011 ،پیچیدگیِ ناشی از نقصِ سیاست های مالیاتی،

وصول صحیح و عادالنه مالیات را غیرواقعی و دور از انتظار نگه می دارد و سبب خواهد شد تا مدیریت نتواند در

مورد چگونگی تحصیل منابع مالیاتی به درستی قضاوت نماید .بین نیازهای فنی و الزامات طراحی نظام مالیاتی
تنشی وجود دارد که با اعمال فشارهای سیاسی ،پیچیدگی در این نظام را دو چندان می نماید .استفاده از ابزار

مالیات برای سیاست گذاری مالی در راستای ایجاد تحرک و رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و همزمان ،پیشبرد
اهداف اجتماعی و برابری ،دائم ًا نیازمند تغییر در مقررات مالیاتی است .این تغییرات ،پیچیدگی را افزایش میدهد.

بارتلی و تریسی ( )2005معتقدند پیچیدگی سیستم مالیاتی حاصل طیف وسیعی از اثرات خارجی و داخلی برای

توسعه ،پیاده سازی و اجرای سیاست های مالیاتی است .آنها همچنین پیچیدگی در نظام مالیاتی را به میزان قابل

توجهی بازتاب پیچیدگی در بازار عوامل تولید ،کاالها و خدمات می دانند .افزایش جهانی شدن و ظهور تجارت

الکترونیک منجر به گسترش سریع در معامالت برون مرزی شده و نیاز به مقابله با مسائل مالی دوگانه را افزایش

میدهد و این مسأله زمانی بوجود می آید که دو (یا بیشتر) قانون مالیاتی به طور همزمان در یک معامله اقتصادی

دخیل هستند (بارتلی و تریسی.)61 :2005 ،

سطح ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ارکان نظام مالیاتی یعنی قوانین و مقررات ،سازمان وصول مالیات و مؤدیان و عملکرد

آنها نیز وابسته است .از این بُعد ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺮخ های ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ و

ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴـﺎت و همچنین ویژگیهای
سازمان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺘﺎﻧﻲ و حتی فرهنگ مالیاتی و نحوۀ عملکرد مؤدیان نیز بر سطح ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ مالیاتی مؤثر است.

عالوه بر اهداف و ارکان نظام مالیاتی ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي دیگری نیز اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ مالیاتی هستند .این نیروها

● ●ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ روشهایی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﻳﺎ ﻣﻬﺎر ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛

● ● ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن اﺋﺘﻼﻓـﻲ و ﻧﻔـﻮذ ﮔﺮوههای ذي ﻧﻔﻮذ اﻳﺠﺎد میﺷﻮد؛

● ●ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻋﻼن ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت
وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎز ﺗﻮزﻳﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ مالیات؛

● ● ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﻛﺮدن ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت؛

● ●ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ سیستمهای ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و انتخابهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﻮﻣﻲ از دیدگاه نظریه انتخاب عمومی؛
1. American Institute of Certified Public Accountants
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● ● ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ؛
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● ● ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﺑﺨﺶهای مختلف اقتصاد؛

● ●ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﺗﺠﺎرب و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ؛
● ● ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ناشی از ﻓﺴﺎد.

 -2-2آثار پیچیدگی مالیاتی

پیچیدگی مالیاتی آثار گستردهای از جوانب اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی دارد .این آثار گاهی منفی است و حتی

ممکن است این آثار منفی از منافع نظام مالیاتی بیشتر هم بشود .برای توضیح این موضوع الزم است هزینه های

مالیات ستانی مورد توجه قرار گیرد.

در پیاده سازی و اجرای قوانین و سیاست های نظام مالیاتی به منظور افزایش درآمد مالیاتی و همچنین تمکین

از این نظام هزینه هایی بر تمام اقشار درگیر با این نظام تحمیل می شود .در جدول ( )1یک نمای کلی از انواع این

هزینهها نشان داده شده است .دو نوع عمده از هزینه های مرتبط با افزایش درآمد مالیاتی ،هزینه های جمع آوری

و هزینه های بهره وری هستند .هزینه های بهره وری چند برابر بزرگتر از هزینه های جمع آوری هستند .هزینه های

جمع آوری شامل هزینه های اداری دولت و هزینه های تحمیل شده به مالیات دهندگان (هزینه های تمکین) در

انجام تعهدات ،خود تحت کنشهای وضع مالیات است .هزینه های تمکین طیف وسیعی از هزینه های پولی و

غيرپولی را در بر میگیرد .منظور از هزینه های غیرپولی ،همان هزینه فرصت اقتصادی یعنی زمان صرف شده
برای پرداخت مالیات ها است .هزینه های پولی نیز شامل به دست آوردن دانش الزم درباره جنبه های مختلف

سیستم مالیاتی ،جمع آوری و ثبت مالیات ،یادگیری و نگهداری در سیستمهای حسابداری ،تکمیل فرم های

مالیاتی و سایر هزینه های از این قبیل است .هزینه های تمکین را همچنین می توان به هزینه های اجباری و
داوطلبانه تقسیم کرد .هزینه های اجباری هزینه هایی است که مالیات دهندگان باید بنا به تعهدات قانونی خود

خود را مطابق اساسنامه گزارش دهند و بتوانند هر گونه کسری ،تخفیف یا انحراف از آن را اثبات کنند .هزینه

داوطلبانه نیز شامل هزینه های اضافی تغییر رفتار اختیاریِ افراد در پاسخ به سیاست های مالیاتی است (بارتلی و
تریسی .)55 :2005 ،هزینه های بهره وری نیز به معنی فرصت های اقتصادی از دست رفته ناشی از پیچیدگی
قوانین مالیاتی است .هزینه های بهره وری ناشی از تغییر رفتار پرداخت کنندگان مالیات در پاسخ به پیچیدگی های

مالیاتی ممکن است از بین همه هزینه ها بیشترین تأثیر نامطلوب اقتصادی را برای کشورها به همراه داشته باشد

(الفر و همکاران.)17 :2011 ،
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جدول ( -)1یک تقسیم بندی از هزینه های اجرای مالیات

هزینه های اجرای مالیات

هزینه های جمعآوری

هزینه های تمکین

پولی
غیر پولی
هزینه های اداری

منبع :بارتلی و تریسی ( .)55 :2005

اجباری

داوطلبانه
اجباری

داوطلبانه

هزینه های بهره وری

هرچه نظام مالیاتی پیچیده تر باشد ،هزینه های تمکین از آن نیز باالتر است .اثر هزینه های تمکین باالتر به

این صورت است که در ابتدا با تحمیل هزینه های اضافی به تمام اقشار درگیر با نظام مالیاتی منجر به افزایش

هزینهها در اقتصاد شده و سپس موجب دور شدن اقتصاد از تعادل و در نتیجه کاهش سرعت دستیابی به رشد
اقتصادی خواهد شد.

آثار اقتصادی افزایش پیچیدگی های مالیاتی و افزایش هزینه های تمکین از نظام مالیاتی بسیار قابل مالحظه

است .سیاست های مالیاتی بر رفتار افراد و بنگاهها مؤثر است .افراد و بنگاهها رفتار خود از جمله ترکیب ،محل،
زمان و حجم درآمد خود را در پاسخ به سیاست های مالیاتی و برای کم کردن بدهی های مالیاتی خود تغییر

میدهند .الفر و همکاران ( )2011بر تأثیر هزینه های اجتناب از مالیات قانونی و یا فرار مالیاتی غیرقانونی تأکید

می کنند .در این دیدگاه ،افراد و بنگاهها برای یافتن راههای جایگزین به منظور کم کردن بدهی های مالیاتی

خود ،کارشناسان مالیاتی استخدام می کنند .چنین اقداماتی اگرچه قانونی است ،ولی هزینه هایی در خالف جهت
بهره وری و رشد اقتصادی به همراه دارند .اقدامات دیگر آنها ،به کارگیری استراتژیهای گریز از مالیات است

می کنند .اندازه گیری هزینه های عملیاتی اجتناب از مالیات قانونی و یا فرار مالیاتی غیرقانونی مشکل است ،ولی
این هزینه های اضافی بدون شک آنقدر بزرگ هستند که ممکن است با گذشت زمان ،پرداخت مالیات واقعی به
عنوان مانع رشد اقتصادی شناخته شود (الفر و همکاران.)7 :2011 ،

بروکس ( )2001معتقد است که با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط ،پیچیده تر بودن مقررات و قوانین مالیاتی

منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی می گردد .زیرا این مسأله عالوه بر اینکه آزادی و اختیار افراد برای حضور

در اقتصاد رسمی را کاهش میدهد ،امکان تفسیر به رأی افراد به منظور اجتناب از پرداخت مالیات را فراهم

می نماید .در مقابل ،ساده سازی قوانین ،درک آن را برای مؤدیان بسیار آسان نموده و میتواند تأثیر به سزایی در
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کاهش پیچیدگی مالیاتی و در نتیجه افزایش اثربخشی و کارآیی دستگاه مالیاتی داشته باشد .مطالعه جانسون

و همکاران ( )1997نشان میدهد کشورهایی که در آنها میزان مقررات بیشتری وجود دارد ،پیچیدگی مالیاتی

افزایش یافته و در نتیجه نسبت اقتصاد غیر رسمی به کل تولید ناخالص داخلی بزرگتر خواهد بود .گیلز ()1997

معتقد است کاستیها در نهاد مالیاتی و نبود یک نظام حقوقی مؤثر و کارا میتواند زمینه ساز تعویق مالیات باشد.

هزینه های تمکین و هزینه های کارآیی (بهره وری) به طور مستقیم هزینه های اقتصادی ناشی از سیستم

مالیاتی بیش از حد پیچیده را اندازه گیری می کنند .اگر هزینه های تمکین مالیات نسبت به درآمد مالیاتی حداقل

باشند ،بر تولید ناخالص تأثیر نخواهند گذاشت ،اما زمانی که این هزینهها درصد زیادی از درآمد مالیاتی را تشکیل
میدهند و این مالیات ها به صورت ناکارآمد جمع آوری شده باشند ،هزینه های تمکین نماینده یک نیروی
اقتصادی کام ً
ال غیرمولد هستند که درآمدهای کار و سرمایه را کاهش میدهند (الفر و همکاران.)17 :2011 ،
بهطور کلی سیست م مالیاتی پیچیده ،هزینه های انجام کسب وکار را به خاطر افزایش بار مالیاتی افزایش و

انگیزه کار ،تولید و سرمایهگذاری را کاهش میدهد .در نتیجه ،شروع کسب وکار جدید کاهش خواهد یافت و

رشد اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود .الفر و همکاران ( )2011بر تأثیر کمیت و کیفیت سیاست های مالی بر رشد
اقتصادی کشورها تأکید می کنند و بر این باورند که کشورهایی که با قوانین پیچیده مالیاتی سر و کار دارند ،رشد
اقتصادی را محدود می کنند ،در حالی که کشورهایی که قوانین مالیاتی کم و نسبت ًا کم هزینه دارند ،رشد اقتصادی
را تشویق خواهند کرد .در رقابت شدید جهانی برای جذب سرمایه و فناوری های پیشرفته ،برندگان با توجه به

جذابیت محیط اقتصادی خود تعیین می شوند .مقررات و محیط قانونی کشورها نقش کلیدی در تصمیم گیری

در مورد منابع کسب وکار بازی می کند .در میان آنها ،سیاست مالیاتی یکی از مهمترین عواملی است که بهطور
مستقیم بر درآمد سرانه مالیات ،سودآوری و بازگشت سرمایه تأثير میگذارد.

مطالعه مؤسسه حسابداران رسمی آمریکا در سال  2000نیز تأثیر منفی پيچيدگي سيستم مالياتي بر دستيابي

اشاره کرد (مؤسسه حسابداران رسمی آمریکا:)2000 ،

● ●برابري و عدالت :پيچيده بودن سيستم مالياتي اين تصور را در بين عموم افزايش ميدهد كه قوانين مالياتي
ناعادالنه است.

● ●اطمينان و قطعيت :پيچيدگي سيستم مالياتي به دليل تغيير مداوم قوانين و نيز وجود وقفه در ارائۀ راهنمایيهاي
الزم از طرف سازمان مالياتي موجب افزايش عدم اطمينان ماليات دهندگان ميشود.

● ●اقتصاد وصول :پيچيدگي سيستم مالياتي موجب افزايش هزينه هاي اداري وصول ماليات نظير هزينه هاي
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مرتبط با وصول ،بررسی اظهارنامه ها و حل اختالفات مالیاتی می شود.

خنثایی و بيطرفي :پيچيدگي سيستم مالياتي ممكن است سبب شود تا ماليات دهندگاني كه از شرايط يكساني

برخوردار هستند ماليات متفاوتي پرداخت نمايند.

كارايي و رشد اقتصادي :پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي موجب انحراف و روانه شدن منابع از فعاليت ها و

سرمايه گذاري هاي كارا به سمت هزينه هاي تمكين اضافي و ناكارا ميشود.

شفافيت :پيچيدگي موجب ميشود تا ماليات دهندگان در مورد نحوه اعمال قوانين مالياتي براي خودشان و

ديگران دچار ترديد و سؤال شوند.

شکاف حداقل مالياتي :پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي اندازه شكاف مالياتي ،به معنی تفاوت بین هزینه های

یک شرکت برای استخدام یک نفر کارگر یا خرید یک واحد سرمایه و آنچه که کارگر یا پساندازکننده به صورت

خالص دریافت می کند ،را افزایش میدهد .باال بودن شکاف مالیاتی ،عرضه و تقاضای عوامل تولید و بالتبع خود

تولید را کاهش میدهد.

 -3-2مطالعات پیشین

در زمینۀ آثار پیچیدگی مالیاتی به ویژه اثر آن بر رشد اقتصادی مطالعات زیادی انجام نشده است .با این حال

ت کم مقاالت مرتبط تر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد .مقالۀ الفر و همکاران ()2011
تالش می شود تا دس 

یکی از مهمترین مقاالت در این زمینه است .آنها در این مقاله به بررسی و اندازه گیری هزینه های ناشی از

پیچیدگی مالیاتی در ایاالت متحده پرداخته اند و تأثیر کاهش این هزینهها را بر اقتصاد ایاالت متحده نشان

داده اند .هزینه های ناشی از پیچیدگی مالیاتی در این مقاله به صورت هزینه اتالف زمان مؤدیان ،هزینه های

تمکین از قوانین مالیاتی ،هزینه های اداری ،هزینه های وصول مجدد مالیات ،هزینه های اجتناب و فرار از پرداخت
مالیات و هزینه های بهره وری مورد بررسی و برآورد قرار گرفتهاند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که

مالیاتی ،هزینه های مالیات دهندگان را  216میلیارد دالر کاهش میدهد .همچنین ،این هزینهها سرمایهگذاری

و رشد اقتصادی را کاهش میدهد .زیرا پیچیدگی مالیاتی باعث می شود کشورها نسبت به رقبای جهانی جذابیت

کمتری برای سرمایهگذاری داشته باشند.

مولر و ووگت ( )2013به بررسی اثر پیچیدگی مالیاتی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای

 OECDپرداخته اند .بررسی آنها با استفاده از یک پایگاه داده ای بزرگ از شرکت های چند ملیتی آلمان و بر
اساس مدل دادههای پانل الجیت انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که میزان و چگونگی تأثیرگذاری پیچیدگی
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ناشی از سیستم مالیات روی فعالیتهای اقتصادی به شدت به ساختار سیاسی مرتبط است .همچنین کاهش
پیچیدگی مالیاتی یک ابزار قوی برای افزایش جذابیت پروژه های  FDIجدید برای کشورها محسوب می شود.

بوداک و جیمز ( )2018مسائل عمومی مربوط به دالیل پیچیدگی ،هزینهها و پیامدهای ناشی از آن و همچنین

چگونگی استفاده از قدرت مالیاتی برای ساده سازی آن بر اساس یکی از مهمترین شاخصهای پیچیدگی (که

پیچیدگی OTS1
توسط اداره اصالحات مالیاتی انگلیس توسعه یافته) را بررسی کردند .آنها با استفاده از شاخص
ِ

پیچیدگی های موجود در مالیات بر درآمد شخصی ،مالیات بر درآمد شرکت ،مالیات بر ارزش افزوده و مالیات

بر ارث در ترکیه و انگلستان را بررسی کردند .نتایج بررسی بر اساس این شاخص تفاوتهای قابل توجهی از
پیچیدگی در این دو کشور را نشان داد .کشور ترکیه نمرات بهتری از نظر سیاست ها و قوانین مربوط به پیچیدگی

بدست آورد ،در حالی که انگلستان از نظر اجرایی نمرات بهتری کسب کرد.

شاخص  OTSیک نسبت اندازه گیری مطلق پیچیدگی است و هدف آن نشان دادن این است که کدام مناطق

از نظر قوانین مالیاتی پیچیدگی بیشتری دارند و هدف دیگر آن این است که تأثیر پیچیدگی را که نشان دهنده

ترکیبی از هزینه های تمکین مالیات دهندگان فردی و هزینه های جمع آوری شده برای تمام مالیات دهندگان
است ،نشان دهد.

ادامۀ بررسی مطالعات پیشین درباره پیچیدگی مالیاتی نشان میدهد که بیشتر این مطالعات به بررسی مشکالت

ناشی از پیچیدگی مالیاتی به ویژه فرار مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات (عدم تمکین) پرداخته اند و برخی نیز
عوامل بوجود آورنده و تشدید کننده پیچیدگی را نشان داده اند .این تحقیقات به صورت غیرمستقیم با پژوهش ما
مرتبط اند ،از این جهت که افزایش عدم تمکین موجب کاهش منابع درآمدی دولت ها و به تبع آن افزایش کسری
بودجه و اثرگذاری بر اقتصاد می شود .از جملۀ این مطالعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اویوول و همکاران ( )2014به بررسی پیچیدگی مالیاتی بر مبنای زمان صرف شده برای تمکین قوانین مالیاتی

مالیاتی بر تمکین مالیاتی در میان مالیات دهندگان آفریقا منفی است .سعد ( ،)2013دیدگاه های مالیات دهندگان

در مورد سطح دانش مالیاتی آنها و پیچیدگی های موجود در سیستم مالیات بر درآمد ،همچنین دالیل عدم

تمکین مالیات دهندگان در کشور نیوزیلند را مورد بررسی قرار داد .وی نشان داد که مالیات دهندگان دارای دانش

فنی ناکافی هستند و سیستم مالیاتی را پیچیده می دانند .دانش مالیاتی و پیچیدگی مالیاتی به عنوان عوامل
کمک کننده به رفتار عدم تمکین مالیات دهندگان در آیندۀ نزدیک نمود پیدا می کند .این مطالعه همچنین

)1. Office of Tax Simplification (OTS
 OTSدر انگلستان در تاریخ  20جوالی  2010تأسیس شد تا مشاوره مستقلی درباره گزینه های مربوط به پیچیدگی موجود در سیستم مالیاتی ارائه دهد.
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پیچیدگی مالیاتی را ناشی از افزایش پیچیدگی در قوانین مالیاتی می داند که میتواند اشکال متعددی از پیچیدگی
محاسباتی ،پیچیدگی تمکین ،سطح پایین از قابلیت خوانایی و  ...باشد.

بارتلی و تریسی ( )2005برخی از عوامل مؤثر بر سطح پیچیدگی سیستم مالیاتی از جمله محیط اقتصادی

و اجتماعی که مالیات دهندگان با آن مواجهاند ،رفتار مالیات دهندگان و سیاست های توسعه و اجرای مالیات،

محرکان خصوصی و عمومی پیچیدگی و همچنین هزینه های تحمیل شده بر مالیات دهندگان در استرالیا را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج این بررسی نشان داد که محرکان خصوصی و عمومی پیچیدگی مستقل نیستند و

بر هم تأثیر می گذارند .آنها نشان دادند که چگونه رفتارهای به حداقل رساندن مالیات میتواند منجر به افزایش

پیچیدگی سیستم مالیاتی و هزینه های تمکین حتی بیش از سطح مطلوب اجتماعی شود .بررسی آنها همچنین

حاکی از آن بود که سطح معینی از پیچیدگی مالیاتی و هزینه های تمکین حتی با اجرای سیاست های عادالنه و
کارآمد مالیاتی اجتناب ناپذیر است.

امین خاکی ( ،)1390با بررسی فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران نشان داد که متغیرهای

روحیه مالیاتی ،انصاف مالیاتی و نرخ باسوادی اثر منفی و بار مالیاتی و پیچیدگی مالیاتی و جنسیت اثر مثبت

بر فرار مالیاتی داشته است .زایر ( ،)1388تالش کرده است تا جنبه های مختلف برنامه های اصالح مالیاتی ،و

تجارب کشورهای مختلف در زمینه ساده سازی مالیات و تأثیرات آن در ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

همچنین عوامل ایجاد کننده پیچیدگی مالیاتی را مشخصکند .نتایج مطالعه نشان میدهد که ﺳﺎدهﺳﺎزي ﻗﻮاﻧﻴﻦ

و ﻣﻘﺮرات ،ﭘﻴﺪا ﻛـﺮدن ﺳـﺎدهﺗـﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫـﺎ ،ﺣـﺪاﻗﻞ ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺮر
ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻳﻜﺴﺎن ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اداري ،ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي

ﻣﺤﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪد نرخها ،ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن مشوقهای ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ...از جنبهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺎدهﺳـﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮﻧﺪ.

زیرزمینی را فراهم آورد و پیچیدگی مالیاتی را افزایش میدهد .کاباله و پانادس ( )2004به اثر تورم بر افزایش فرار

مالیاتی و پیچیده تر شدن شرایط مالیاتی در حالت تورمی اشاره کردهاند .نیکولینی ( )1998و المرهوبی ( )2000این
رابطه را به صورت دیگری مورد بررسی قرار داده اند .آنها معتقدند که با فرض وجود بازارهای زیرزمینی ،چون پول

در این بازارها مورد مبادله قرار میگیرد ،لذا برای دولت بهینه خواهد بود که از طریق چاپ پول و به وجود آوردن

تورم از این گونه مبادله های زیرزمینی و غیرقانونی از طریق حق چاپ اسکناس ،مالیات دریافت کند .در واقع،

در اینجا وجود بازارهای زیرزمینی و فرار مالیاتی منجر به ایجاد تورم شده است .مطالعه کران و نورزاد ()1990
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نیز رابطه مثبت بین فرار مالیاتی و تورم را تأیید می نماید .نتایج متفاوت و دوسویه در این مطالعات نشان دهنده
پیچیدگی مالیاتی در کشورهای دارای تورم باال مانند ایران است.

آلینگام و ساندمو ( )1972موضوع پیچیدگی مالیاتی را در یک چارچوب تصمیم گیری تحت شرایط نااطمینانی

بیان نموده اند .آنها معتقدند که یک فرد باید در دو مورد یعنی اقدام به فرار از پرداخت مالیات و میزان آن،

تصمیم گیری کند .اینگونه تصمیم گیری نیز همانند هر نوع تصمیم گیری در شرایط ریسکی و نااطمینانی است

که در آن فرد به دنبال حداکثر نمودن مطلوبیت انتظاری خود است .آنها با طرح اثرات درآمدی و جانشینی نرخ
مالیات ،این نرخ را بر پیچیدگی مالیاتی مؤثر دانسته اند (هادیان وتحویلی.)43 :1392 ،

دو مقالۀ زیر به بررسی روشهای تسهیل پرداخت مالیات در ایران پرداخته است .نصیری اقدم (-1392الف)

با هدف ارزیابی آثار مثبت و منفی الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم بر محیط کسب وکار و با استفاده

از روششناسی گروه کسب وکار بانک جهانی در برآورد شاخص پرداخت مالیات به عنوان مبنا ،نشان داد که

با تصویب این الیحه و در صورت اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی امکان کاهش زمان و تعداد پرداخت های

مالیاتی برای شرکت مؤدی وجود دارد .همچنین وی در مقالۀ دیگر در همین سال (-1392ب) ﺑﺎ توجه به اثری

که سهولت پرداخت مالیات در درآمدهای مالیاتی ،اندازه اقتصاد غیررسمی و انگیزههای سرمایهگذاری دارد این

پرسش را مطرح می کند که چگونه می توان پرداخت مالیات در ایران را تسهیل نمود .نتایج این تحقیق نشان داد
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮق و ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻌﺪاد و زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ داد.

یک نتیجه مشترک در میان اغلب تحقیقات باال این است که کاهش پیچیدگی مالیاتی موجب کاهش

هزینه های تمکین مالیاتیِ مالیات دهندگان و در نتیجه افزایش درآمد آنها شده و همچنین موجب کاهش فرار
مالیاتی می شود .همچنین کاهش پیچیدگی مالیاتی از یک طرف موجب کاهش هزینه های انجام کسب وکار و
سرمایهگذاری داخلی و خارجی می شود .هر دو نتیجۀ حاصل از کاهش پیچیدگی مالیاتی میتواند موجب افزایش

رشد اقتصادی کشورها شود و این همان مسأله ای است که پژوهش ما در صدد بررسی تجربی آن است.

 -3اندازه گیری پیچیدگی مالیاتی

اسلمرود ( )1984پیچیدگی مالیاتی را به صورت مجموعۀ هزینه های تمکینی تعریف می کند که بر دوش مؤدیان،
افراد و شرکت ها و دولت می افتد و شامل موارد زیر است( :الف) مدت زمانی که مؤدیان برای آماده سازی و

پرکردن فرم های مالیاتی ،یادگیری قوانین مالیاتی و نیز ثبت و نگهداری فعالیتهای مالی خود برای مقاصد
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مالیاتی صرف می کنند( .ب) هر نوع مخارج پولی که افراد و شرکت ها به منظور امتناع و فرار مالیاتی ،آماده سازی

فرمها و اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات توسط دیگران و پاسخ به حسابرسان پرداخت می نمایند( .پ)
هزینه های اداری پرداخت شده توسط دولت که شامل بودجه جمع آوری و وصول مالیات توسط ادارات مالیات و

بودجه مرتبط با مالیات در سایر دستگاه هایی که به اداره مالیاتی در برنامه های شناسایی و وصول مالیات کمک
می کنند .هزينه هاي اداري اگر چه بر دولت تحميل مي شود ،اما سرانجام اين هزينه ها نيز بر دوش افراد و

شركت ها مي افتد (اسلمرود.)1984 ،

-1-3تعریف متغیرهای پیچیدگی مالیاتی

محاسبه هزینه های تمکین مطابق تعریف باال نسبت ًا دشوار است و آمار دقیقی برای آن وجود ندارد .از این رو در
این پژوهش از گزارش «پرداخت مالیات» در بخش شاخص های فضای کسبو کار که هر ساله توسط بانک

جهانی منتشر می شود 1استفاده می کنیم .در این گزارش ،سه شاخصِ پرداخت های مالیاتی ،زمان الزم برای

پرداخت های مالیاتی و فاصله تا مرزِ بهترین عملکرد مالیاتی به شرح زیر به عنوان شاخص های پیچیدگی مالیاتی

در نظر گرفته میشوند.

تعداد پرداخت های مالیاتی  :این شاخص تعداد دفعات پرداخت مالیات ها را نشان می دهد ،که شامل کل
2

مالیات ها ،بیمه ها و عوارض و تعداد دفعات پرداخت هر کدام از آنها در یک سال می شود.

زمان 3الزم برای پرداخت های مالیاتی :مدت زمان صرف شده بابت پرداخت های مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی

را شامل می شود که بر حسب ساعت در سال محاسبه می شود .زمان تمکین از مجموع زمان الزم برای سه

مرحله «آماده سازی»« ،تکمیل فرم» و «پرداخت مالیات» تشکیل می شود .منظور از زمان آماده سازی ،زمان

الزم برای استخراج اطالعات و محاسبه مالیات شرکت است .در صورتی که دفاتر حسابداری جداگانه ای برای
این منظور الزم باشد ،آنها به زمان آماده سازی اضافه می شوند .منظور از زمان تکمیل فرم ،زمان الزم برای

در صورت پرداخت شخصی مالیات ،زمان انتظار نیز باید محاسبه شود (عامری.)8 :1392 ،

فاصله تا مرز :4این معیار بیانگر فاصلۀ اقتصادها از بهترین عملکرد مالیاتی (مرز) است و به عنوان شاخص

شاخص پرداخت مالیات یعنی
سهولت پرداخت مالیات شناخته می شود و میانگین نمرات کشورها در سه زیر
ِ

تعداد پرداخت ها ،زمان تمکین و نرخ کلی مالیات است .این معیار اقتصادها را با بهترین روش های قانونی ارزیابی

)بازیابی در تاریخ 1. www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/paying-taxes ( 97/7/ 25
2. Tax Payment
3. Time
4. Distance To Frontier
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می کند و فاصله مطلق تا بهترین عملکرد را در هر شاخص کسب وکار نشان می دهد .بهترین عملکرد (مرز)100 ،
مطلق هر اقتصاد با
در نظر گرفته می شود و اگر مقادیر بدست آمده برای این شاخص را از  100کسر کنیم فاصلۀ
ِ

مرز مشخص می شود .بنابراین بهترین عملکردها نسبت به مرز ،باالترین مقادیر این شاخص هستند که کمترین
فاصله را با مرز دارند .به بیان دیگر هرچه مقایر این شاخص باالتر باشد یعنی اقتصاد مورد نظر عملکرد بهتری از

نظر زمان پرداخت ،تعداد پرداخت و نرخ کلی مالیات داشته است.

 -4ارائه و تخمین مدل و ارزیابی نتایج

اقتصادی تعداد زیادی از کشورها ،متخصصان اقتصادی را به استفاده هرچه بیشتر از
دسترسی آسان به دادههای
ِ
دادههای پانل ترغیب کرده است (منکیو .)1992 ،از آنجا که هدف این تحقیق بررسی آثار پیچیدگی های مالیاتی

انعکاس تغییرات زمانی و تغییرات
روی رشد اقتصادی گروهی از کشورهای توسعه یافته است ،و دادههای پانل با
ِ

درون هر مقطع میتوانند اطالعات بیشتری را در اختیار قرار دهند ،از یک مدل دادههای پانل استفاده می شود.

روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته 1در سال های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی تخمین مد ل دادههای

پانل پویا تبدیل شده است .این روش توسط هانسن ( )1982ارائه شد و پس از آن توسط چمبرلین ( ،)1987نوی

( ،)1998آرالنو و باند ( ،)1991آرالنو و باور ( )1995و بلوندل و باند ( )1998بسط داده شد .به کار بردن روش

 GMMدر مدل داده های پانل پویا ،مزیت هایی همانند لحاظ نمودن ناهمسانی های فردی و اطالعات بيشتر و

حذف تورش های موجود در رگرسيون های مقطعی دارد که نتيجه آن تخمين های دقيق تر ،با کارایی باالتر و
همخطی کمتر است (بالتاجی.)2005 ،

هدف این تحقیق بررسی تجربی اثر پیچیدگی های مالیاتی روی رشد اقتصادی گروهی از کشورهای توسعه یافته

است .بدین منظور ،مدل زیر مورد استفاده قرار میگیرد:
						
()1

gdpg
=
α gdpgit −1 + β xit + ε it
it

 :Paymتعداد پرداخت های مالیاتی

 :Timeزمان الزم برای پرداخت های مالیاتی

 :DTFفاصله تا مرز (بیانگر فاصلۀ اقتصادها از بهترین عملکرد مالیاتی (مرز) که به عنوان شاخص سهولت

پرداخت مالیات نیز شناخته می شود)

)1. Generalized Method of Moments (GMM
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 :Inflنرخ تورم

 :Opnsدرجه باز بودن اقتصاد

 :Gexpنسبت مخارج دولت به GDP

 :Fcapنسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به GDP

سه متغیر نخست ،نشان دهنده پیچیدگی مالیاتی هستند .چهار متغیر بعدی برای کنترل آثار سیاست های پولی،

تجاری و بودجه ای در مدل وارد شده اند .براي برآورد این مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMاستفاده
می شود .دادههای  42کشور توسعه یافته طی سال های  2008تا  ،2016مورد استفاده قرار میگیرد.

دادههای پیچیدگی مالیاتی همانطور که پیشتر اشاره شد ،از گزارش «پرداخت مالیات» در بخش شاخصهای

ب و کار که هر ساله توسط بانک جهانی منتشر می شود استخراج شده است .سایر دادهها از
فضای کس 

شاخصهای توسعۀ جهانی در تارنمای بانک جهانی گرفته شده است .دو متغیر  paymو  timeهر دو جزئی از
متغیر  dtfهستند و در درون آن لحاظ شده اند ،به همین دلیل هر سه متغیر مربوط به پیچیدگی مالیاتی با هم در
یک مدل وارد نمی شوند.

پیش از برآورد مدل از مانایی متغیرها اطمینان حاصل می کنیم .برای این منظور از آماره لواین ،لین خو ()LLC

استفاده می کنیم .نتایج این آزمون که بیانگر مانایی همۀ متغیرها است ،در جدول شماره ( )2آمده است.
جدول ( -)2نتایج آزمون مانایی متغیرها

متغیر

مقدار آماره LLC

سطح احتمال

نتیجه آزمون

gdpg

-16.88

0.00

مانا

paym

-90.44

0.00

مانا

dtf

-20.52

0.00

مانا

infl

-6.31

opns
gexp
fcap
منبع :یافته های پژوهش

-7.19

-10.26
-10.98

0.00

0.00

0.00
0.00

مانا

مانا

مانا
مانا

نتایج تخمین سه الگو که هر کدام حاوی یک متغیر مربوط به پیچیدگی مالیاتی است ،با استفاده از روش GMM
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time

-10.76

0.00

مانا
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برای  42کشور نسبتاً توسعه یافته  تر در جدول شماره ( )3آمده است.

جدول ( -)3نتایج تخمین

متغیر
gdpgit-1

مدل ()1

مدل ()2

مدل ()3

***-0.28

***-0.26

***-0.33

-

-

()-43.6

()-23.09

()-37.42

paym

***-0.62

time

-

dtf

-

-

infl

***-0.2

***-0.17

***-0.11

opns

***0.14

***0.15

***0.09

gexp

***-2.32

***-1.97

***-2.87

fcap

***0.69

***-0.04
()-6.02

()-11.6

()-8.43

()14.7

()14.44

***0.83

()35.12

()-3.68
()9.13

()-44.68

()-37.36

()-47.6

()32.73

()13.91

()26.56

()0.29

()0.30

()0.29

39.05

***0.61
38.81

***0.81
39.1

یادداشت ،gdpg :متغیر وابسته است .اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  tرا نشان می دهد ،*** .معنیداری

ضریب در سطح  1درصد را نشان می دهد .در خصوص آماره  ،Jاعداد درون پرانتز مقادیر  P-Valueرا
منبع :یافته های پژوهش

نشان می دهند.

همانطـور کـه یافته هـای تخمیـن در جـدول ( )3نشـان میدهنـد ،در دو مـدل نخسـت ،متغیرهـای تعـداد

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-08-14

آماره J

()-17.69
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پرداخت های مالیاتی و زمان الزم برای پرداخت های مالیاتی روی رشـد اقتصادی کشـورهای نسـبتاً توسـعه یافتۀ

منتخـب ،اثـر منفـی میگذارند؛ یعنی افزایش پیچیدگی مالیاتی ،رشـد اقتصـادی این کشـورها را کاهش میدهد.

اثر مثبت متغی ِر  ،dtfکه بیانگر فاصلۀ اقتصادها از بهترین عملکرد مالیاتی (مرز) است و به عنوان شاخص
سهولت پرداخت مالیات نیز شناخته می شود ،روی رشد اقتصادی نیز کام ً
ال مطابق انتظارات نظری ما است .هرچه
مقدار  dtfبیشتر باشد به این معنا است که فاصلۀ کشورها از بهترین عملکرد مالیاتی کمتر و پرداخت مالیات با

سهولت بیشتری انجام می شود و با افزایش این شاخص ،رشد اقتصادی افزایش می یابد.

طبق نتایج تخمین در جدول ( )3تأثیر متغیر تورم روی رشد اقتصادی در هر سه مدل منفی است .این تأثیر

منفی شاید با انتظارات نظری دربارۀ اثر تورمهای سطح پایین بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته هماهنگ
نباشد ولی از آنجا که انتخاب نمونۀ نسبت ًا بزرگ ما در این تحقیق صرف ًا بر مبنای سطح درآمد سرانۀ کشورها انجام
شده و در این نمونه کشورهایی با تورم نسبت ًا باالتر نیز حضور دارند این اثر منفی میتواند توجیه داشته باشد .تأثیر

متغیر درجۀ باز بودن تجاری روی رشد اقتصادی در هر سه مدل مثبت است که با انتظارات نظری هماهنگ است.
همچنین تأثیر منفی متغیر نسبت مخارج دولت به  GDPو تأثیر مثبت متغیر نسبت سرمایهگذاری به  GDPروی
رشد اقتصادی نیز با انتظارات نظری سازگار است.

برای بررسی اعتبار متغیرهای ابزاری تعریف شده در مدل دو فرضیه زیر را بررسی می کنیم:
 H 0 : m(θ 0 ) = 0

 H1 : m(θ1 ) ≠ 0

فرض  H0عدم همبستگی بین متغیرهای ابزاری با اجزا اخالل و معتبر بودن مدل را نشان میدهد .روش

پذیرش یا رد این فرضیه ،مقایسۀ آماره  jمحاسباتی که توزیع

χ2

دارد با

χ2

جدول است .نتایج این آماره در

سطر آخر جدول ( )3بیانگر معتبر بودن متغیرهای ابزاری در تمامی مدلها است.

پیچیدگی مالیاتی یک موضوع نهادی است و از آنجایی که غالباً انتظار می رود نهادها در کشورهای توسعه یافته

بهتر تعبیه شده و شکل گرفته باشند ،بررسی اثر نهادها (از جمله پیچیدگی مالیاتی) روی رشد اقتصادی این گروه

از کشورها نتایج قابل استنادتری به دست میدهد .به همین دلیل در این پژوهش با استفاده از آمار و دادههای

نمونه منتخبی از کشورهای نسبتاً توسعه یافته اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی مورد بررسی تجربی قرار
گرفت .مضاف بر این که متغیر رشد اقتصادی نیز معمو ًال در این گروه کشورها از پیوستگی و قابلیت اتکای
بیشتری برخوردار است.
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اغلب تحقیقات گذشته درباره منشأ و آثار پیچیدگی مالیاتی یک نتیجه مشترک به این صورت دارند که کاهش

پیچیدگی مالیاتی موجب کاهش هزینه های تمکین مالیاتی مالیات دهندگان و در نتیجه افزایش درآمد آنها شده

و همچنین موجب کاهش فرار مالیاتی می شود .همچنین کاهش پیچیدگی مالیاتی به کاهش هزینه های انجام
کسب وکار و حذف مالیات های اضافی مربوط به آن منجر شده و موجب بهبود محیط کسب وکار و افزایش
سرمایهگذاری داخلی و خارجی می شود .هر دو نتیجه حاصل از کاهش پیچیدگی مالیاتی میتواند موجب افزایش

رشد اقتصادی کشورها شود و این همان مسأله ای بود که این پژوهش درصدد بررسی تجربی آن برآمد.

در پژوهش حاضر ،اثرِ پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادیِ  42کشور نسبتاً توسعه یافته طی سال های 2008

تا  2016در قالب یک مدل دادههای پانل پویا با تخمین به روش  GMMمورد بررسی قرار گرفت .یافته ها

نشان داد که نظام مالیاتی هر چه پیچیده تر باشد ،موجب کاهش رشد اقتصادی می شود .نتایج این بررسی یکی
مهم تعیین کننده رشد اقتصادی را برای ما بازمیشناساند .بنابراین ،برای بهبود رشد اقتصادی ،الزم
از عوامل ِ

است کشورها پیچیدگی های موجود در سیستم مالیاتی خود را به حداقل برسانند و ساده سازی و شفافیت سیستم
مالیاتی را جزء اولویتهای اصلی برنامه های توسعه اقتصادی خود قرار بدهند.

کشورهای توسعه یافت ه نسبت به کشورهای درحال توسعه ،عالوه بر رشد اقتصادی قابل اتکاتر ،دارای سیستم

مالیاتی توسعه یافته تری نیز هستند .همچنین طبق رتبه بندی شاخص سهولت پرداخت مالیات ،این کشورها
اغلب رتبه های بسیار بهتری را نسبت به کشورهای در حال توسعه به دست آوردهاند .بر اساس شاخص سهولت

پرداخت مالیات که شامل نرخ مالیاتی مناسب ،تعداد پرداخت های کمتر و زمان تمکینِ کمتر می شود ،کشورهای

توسعه یافته پیچیدگی کمتری دارند .می توان با فرض برقراری سایر شرایط ،نتایج این تحقیق را به کشورهای در
حال توسعه نیز تعمیم داد .به این ترتیب که کشورهای در حال توسعه نیز عالوه بر سایر اقدامات نهادی مناسب

پیچیدگی مالیاتی و نیز با توجه به پیشینه پژوهشها دربارۀ منشأ و آثار پیچیدگی مالیاتی می توان اقدامات زیر را

توصیه نمود .بدیهی است که در این خصوص ،تحقیقات بسیار بیشتری الزم است:

● ●کاهش هزینه تمکین مالیاتی که هزینه های انجام کسب وکار را در کشور کاهش میدهد.

الزم است تعداد مالیات های پرداختی منطقی باشد .در این خصوص توجه به پرشمار بودن تعداد پرداختها در قالب
مالیات و عوارض متعدد در کشور ما بسیار حائز اهمیت است.

بـرای کاهـش زمـان پرداخـت مالیـات توجه بـه مؤلفه هایـی مانند دفعـات پرداخـت مالیـات و الکترونیکی
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رشد ،ساده سازی ،شفافیت و کاهش پیچیدگی مالیاتی را نیز مد نظر قرار دهند .با در نظر گرفتن نتایج پژوهش
کنونی طبع ًا مهمترین توصیه سیاستی این مقاله کاهش پیچیدگی مالیاتی است ولی با توجه به مؤلفههای
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بـودن سیسـتم های مالیاتـی ضروری اسـت.

ایجاد نظام جامع و توسعه یافته اطالعات مالیاتی ،اصالح قوانین و بهبود شیوه های پرداخت به منظور گسترش

پایه مالیاتی ،کاهش هزینه های جمع آوری مالیات ،کارایی نظام مالیاتی برای سیاستگذاری مالی و در نهایت برای

کاهش فاصله با نظامهای مالیاتی توسعه یافته بسیار ضروری است.
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