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چكیده

قانون ماليات بر ارزش افزوده در ایران از ابتداي مهرماه سال 1387 با تصویب مجلس شوراي اسالمي و تأیيد 
شوراي نگهبان اجرایي شده است. باتوجه به اصل 85  قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، اجراي آزمایشي 
این قانون به مدت پنج سال در نظرگرفته شده تا پس از ارزیابي مجدد و رفع مشکالت و رویه هاي اجرایي 
با تصویب مجلس شوراي اسالمي تبدیل به قانون دائمي گردد. در این مقاله به منظور تعيين شکاف درآمدي 
ماليات بر ارزش افزوده، ابتدا با استفاده از روش اقتصاد كالن، پایه بالقوه این نظام مالياتي بر اساس درصدي 
از توليد ناخالص داخلي3 طي سال هاي 1394-1388 تعيين و سپس درآمد بالقوه )مورد انتظار( ماليات بر ارزش 
افزوده با نرخ عمومي و بر اساس اطالعات آماري موجود در حساب هاي ملي بانک مركزي جمهوري اسالمي 
ایران، محاسبه شده است. در مرحله بعد با درنظرگرفتن ميزان درآمد وصولي تحقق یافته سازمان امور مالياتي 
كشور طي سال هاي مذكور، شکاف درآمدي ماليات بر ارزش افزوده )VAT GAP) معادل 31/43 درصد و 
ضریب كارایي نظام مالياتي معادل 69 درصد محاسبه شده است كه بيانگر عملکرد مناسب نظام ماليات بر ارزش 

افزوده در ایران مي باشد. 
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1- مقدمه
امروزه دولت ها براي انجام وظایف خود، مخارج و هزینه هاي بسيار سنگيني را متحمل مي شوند و به منظور 
مالياتي جمع آوري  درآمدهاي  از جمله  گوناگوني  درآمدهاي  راه هاي مختلف،  از  این مخارج،  مالي  تأمين 
مي كنند. درآمدهاي دولت را مي توان به دو گروه درآمدهاي مالياتي1 و درآمدهاي غيرمالياتي2 طبقه بندي 
نمود. درآمدهاي مالياتي به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي مي شوند. ماليات هاي مستقيم3 شامل 
ماليات بر حقوق و دستمزد، ماليات بر اجاره، ماليات بر ارث، ماليات بر سود و ماليات بر ثروت مي باشند. 
این دسته از ماليات ها بر خالف ماليات هاي غيرمستقيم4، داراي پرداخت كنندگان نهایي مشخص بوده و 
بر اساس توانایي پرداخت وضع مي شوند. همچنين این ماليات ها، برخالف ماليات هاي غيرمستقيم )كه بر 
مخارج وضع مي شوند(  بر منبع درآمد وضع مي گردند. ماليات هاي غيرمستقيم شامل ماليات بر مصرف و 

فروش و ماليات بر واردات می باشد.
زنجيره  مراحل مختلف  در  است كه  پایه مصرف  بر  ماليات غيرمستقيم  نوعي  افزوده  ارزش  بر  ماليات 
واردات/ توليد/ توزیع/ مصرف، به ميزان درصدي از ارزش افزوده حاصله در هر مرحله، از هر فعال اقتصادي 
به فعال اقتصادي بعدي منتقل تا نهایتًا در انتهاي زنجيره توسط مصرف كنندگان نهایي كاالها و خدمات 
پرداخت مي شود. ماليات بر ارزش افزوده به عنوان یک نظام مالياتي غيرمستقيم به علت خود كنترلي بودن 
و خنثي بودن از نظر اقتصادي و از همه مهم تر به علّت گستردگي پایه مالياتي و درآمدزایي باالي آن نسبت 

به انواع دیگر ماليات ها از اهميت به سزایي برخوردار مي باشد )پژویان، 1386(.
بنابراین در این راستا هدف اصلي این مقاله، تعيين شکاف درآمدي باتوجه به ظرفيت مالياتي ماليات بر 

ارزش افزوده در ایران طي سال هاي 1388 تا 1394 مي باشد.
2- مباني نظري

پيشنهاد اوليه براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در دهۀ 1920 در فرانسه و در سال 1949 توسط شاپ 
ميشن در ژاپن مطرح گردید؛ و اولين بار در فرانسه در سال 1949 اجرا شد. در اواخر دهۀ 1960 ميالدي، 
اجراي آن شدت گرفت؛ به طوري كه برزیل در آمریکاي جنوبي در سال 1967 و سپس دانمارک در اروپا 
آن را اجرا نمودند. امروزه یکي از منابع درآمدي بيش از 160 كشور جهان، نظام ماليات بر ارزش افزوده 
است؛ به گونه اي كه چهار ميليارد نفر )تقریبًا 80 درصد جمعيت جهان( در كشورهایي زندگي مي كنند كه 
1. Tax Revenue
2. Non – Tax Revenue
3. Direct Tax
4. Indirect Tax
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داراي چنين نظامي هستند. از دیدگاه ليام ابریل )2001( ماهيت ماليات بر ارزش افزوده به گونه اي است كه 
بر همۀ كاالها و خدمات در مراحل مختلف زنجيرۀ توليد و توزیع وضع مي شود و به بنگاه ها امکان مي دهد 
تا مالياتي را كه در هنگام خرید كاالها پرداخته اند، با مالياتي كه بر فروش كاالها و خدمات شان دریافت 
مي كنند، جبران نمایند. دالیل متعددي براي انتخاب و اجراي این نظام مالياتي در سطح برنامه هاي كالن 

دولت ها مطرح است كه مي توان آنها را در پنج گروه كلي زیر طبقه بندي نمود )ضيائي بيگدلي، 1384(: 
y رفع نارسایي هاي ماليات سنتي؛
y ایجاد منبع درآمدي كه پاسخگوي نيازهاي مالي روزافزون دولت باشد؛
y ایجاد سيستم مالياتي متناسب با الزامات پيمان هاي منطقه اي و بين المللي؛
y ایجاد تحول در ساختار مالياتي براي هماهنگ كردن آن با روند توسعه اقتصادي؛
y .شفاف سازي مبادالت اقتصادي و آشکارسازي بخش اقتصاد زیرزميني

برخي از برجستگي هاي عملياتي  این ماليات كه سبب شده در مقایسه با ماليات هاي دیگر با سرعت بيشتري 
محبوبيت پيدا كند به قرار ذیل مي باشند:

y افزایش قابل مالحظه درآمدهاي مالياتي دولت؛
y  سهولت نسبي محاسبه و اخذ آن توسط بنگاه هاي اقتصادي )نسبت به انواع دیگر ماليات خصوصًا ماليات

بر درآمد(؛
y  سهولت نسبي وصول آن توسط دولت )نسبت به انواع دیگر ماليات خصوصًا ماليات بر درآمد(؛
y /عدم امکان اخذ این نوع ماليات به صورت مضاعف از كاال یا خدمت واحد در طول زنجيره هاي واردات

توليد/توزیع/مصرف؛
y حداقل فشار این نوع ماليات بر فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان نسبت به سایر انواع ماليات ها؛
y .اصابت نهایي این نوع ماليات به مصرف كننده نهایي كاال و خدمات

استفاده  با  دولت  است.  ماليات  دولت،  در دست  مالي  ابزارهاي سياست  مؤثرترین  از  یکي  تردید  بدون 
از اهرم ماليات ها مي تواند عالوه بر تأمين مالي هزینه هاي، در جهت نيل به سایر اهدافش حركت كند. 
به عنوان مثال، دولت مي تواند با اعمال ماليات بر توليد یا مصرف كاالیي خاص مانند كاالهاي غيرضروري، 
تقاضا و توليد این كاال را كاهش دهد. به این ترتيب منابع متمركز شده بر روي توليد این كاال خود به خود 
به سمت توليدات دیگر سوق مي یابند. در واقع، دولت در اینجا به وسيله اعمال ماليات، رفتار بازار را تحت 
تأثير قرار داده است. همچنين دولت به منظور دسترسي به ثبات اقتصادي و رهایي از بحران هاي ایجاد شده 
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در اقتصاد، مي تواند از اهرم ماليات ها به عنوان ابزار سياست مالي به خوبي استفاده كند )موسوي جهرمي، 
.)1376

در مجموع سياست هاي مالي اتخاذ شده توسط دولت مي تواند آثار متفاوتي بر متغيرهاي كالن اقتصادي، 
به ویژه مصرف به عنوان بخش مهمي از تقاضاي كل داشته باشد كه در مقدار و نحوه این تأثير نظرات 
متفاوتي وجود دارد. در این راستا سه نظریه براي بررسي چگونگي تأثيرگذاري سياست هاي مالي دولت بر 

مصرف خصوصي در ادبيات اقتصادي مطرح شده است:
الف ـ رهیافت کینزي:

براساس رهيافت كينزي، تغيير مخارج دولتی به صورت تکاثري و بدون توجه به روش هاي تأمين مالي 
آن به كل اقتصاد تسّري مي یابد به طوري كه افزایش مخارج دولتي از طریق افزایش خالص ثروت بخش 

خصوصي موجب افزایش تقاضاي كل و به تبع آن افزایش توليد مي شود )محمود و احمد، 2012(.
ب ـ فرضیه جانشیني:

از آن جایي كه مصرف، تابع مستقيم از درآمد است، افزایش مخارج دولتي به افزایش مصرف منجر خواهد 
شد )اثر مکملي(. طبق فرضيه جانشيني كه نخستين بار توسط بيلي )1971( مطرح شد، مخارج مصرف 
مي باشند،  یکدیگر  جانشين  دولتي  مخارج  تأمين  نحوه  ی  و  چگونگي  از  صرف نظر  دولتي  و  خصوصي 
به طوري كه افزایش مخارج دولتي با افزایش ماليات ها و كاهش منابع در دسترس براي بخش خصوصي 

منجر به كاهش مصرف خصوصي به همان ميزان مي شود )اثر جایگزیني( )محمود و احمد، 2012(.
ج ـ فرضیه برابري ریكاردویي1:

بر  ندارد.  دولتي و مصرف خصوصي وجود  ميان مخارج  ارتباطي  ریکاردویي هيچ گونه  برابري  در فرضيه 
از  یا  از طریق ماليا ت ها تأمين شده باشد  اساس این فرضيه اهميتي ندارد كه تأمين مالي مخارج دولتي 
طریق بدهي. چرا كه به نظر مي رسد در حال حاضر جایگزیني بدهي با ماليات، درآمد قابل تصرف را افزایش 
مي دهد، اما از آن جا كه این بدهي ها باید همراه با بهره بازگردانده شوند، ماليات دهندگان عقالیي تمام این 
پول بادآورده را حفظ خواهند كرد تا بتوانند در آینده از پس پرداخت صورت حساب هاي مالياتي برآیند. این 
امر سبب مي شود كه تغييري در مخارج روي ندهد. تعادل ریکاردویي از آن جهت بحث برانگيز مانده كه 
به فرضياتي درباره پيش بيني هاي عموم مردم و فهم آنها از سيستم مالي وابسته است؛ مواردي كه ارتباط 
نزدیکي با فرضيه انتظارات عقالیي دارد و نيز بر مبناي فرضيات قابل بحثي راجع به اصابت ماليات ها و 
مخارج قرار دارد. بر این اساس مخارج دولتي صر ف نظر از نحوه تأمين آن، تأثيري بر مصرف خصوصي 
1. Ricardian Equivalence Hypothesis
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نخواهند داشت )محمود و احمد، 2012(

در مجموع به نظر مي رسد نحوه تأثير سياست هاي مالي بر مصرف به نحوه ی تأمين درآمد دولت و ميزان 
از دیدگاه اقتصاددانان، معقول ترین و مناسب ترین نوع درآمد دولت، ماليات  تغيير ماليات ها بستگي دارد. 
است و افزون بر این ماليات ها مهم ترین ابزار براي اعمال سياست هاي مالي به شمار مي آیند. همچنين، 
به عنوان مهم ترین ابزار براي انتقال درآمد از گروهي از جامعه )بيشتر، گروه پردرآمد( به گروه دیگر جامعه 
اقتصادي دولت  ابزار  را مؤثرترین  ماليات  این رو،  از  قرار مي گيرد.  استفاده  )بيشتر، گروه كم درآمد( مورد 

مي دانند )موسوي جهرمي، 1392(.
ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ماليات بر مصرف، بر روي تمامي كاالها و خدمات با یک نرخ مشابه 
اعمال  مي گردد، بنابراین ماليات بر ارزش افزوده مانند ماليات بر درآمد، درآمد قابل تصرف خانوارها را تحت 

تأثير قرار داده و در نتيجه مي تواند سبب كاهش مخارج مصرفي شود )طيب نيا، 1383(.
بدیهي است كه واكنش مصرف كنندگان به این كاهش درآمد به عوامل گوناگوني بستگي دارد. مثاًل در 
كوتاه مدت به ميل نهایي به مصرف، سطح درآمد خانوارها و در بلندمدت بنا به نظر فریدمن )نظریه درآمد 
دائمي( منوط به این است كه مردم، این ماليات را دائمي یا موقت تلقي كنند. اگر موقت تلقي كنند تأثير 
چنداني ندارد ولي از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده یک ماليات دائمي است، انتظار مي رود مصرف جامعه 
را )در صورت تغيير نکردن سایر موارد مانند اینکه درآمد قابل تصرف جامعه تا مدتي افزایش چنداني پيدا 

نکند( كاهش دهد )طيب نيا، 1383(.
وضع ماليات بر ارزش افزوده سبب مي گردد تا بخشي از قدرت خرید و درآمد خانوارها به عنوان ماليات 
به بخش عمومي منتقل شود. به عبارت دیگر وضع ماليات بر ارزش افزوده سبب كاهش توان مصرفي و 
پس اندازي افراد جامعه مي گردد. این كاهش درآمد، بسته به سطح درآمد و همچنين جایگاه پس انداز در 
بودجه خانوار مي تواند اثرات متفاوتي را بر سطح پس انداز و همچنين مخارج مصرفي خانوار بر جاي گذارد. 
با فرض این كه الگوي مصرفي خانوارها از الگوي مصرف "كينزي" تبعيت نماید، با كاهش درآمد در اثر 
وضع ماليات، ميزان مصرف و پس انداز خانوارها در نتيجه اثر درآمدي، كاهش مي یابد، با این تفاوت كه 
سهم مصرف در بودجه خانوار در نتيجه كاهش درآمد افزایش و سهم پس انداز در آن كاهش خواهد یافت 

)تيزهوش تابان، 1382(.
وقوع نتایج فوق در رابطه با اثرات درآمدي وضع ماليات، تحت تأثير سطح درآمد جاري خانوارها قرار 
دارد. به عبارت دیگر در سطوح پایين درآمدي، این امکان وجود دارد كه وضع ماليات تنها منجر به كاهش 
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پس انداز گردیده و تأثيري بر روي مصرف برجاي نگذارد. به بيان دیگر در صورتي كه افراد درگير تأمين 
نيازهاي اوليه و ضروري خود بوده و امکان پس انداز چنداني نداشته باشند، با وضع ماليات و در نتيجه كاهش 
قدرت خرید، امکان كاهش متناسب در مخارج مصرفي خود را نداشته، زیرا مخارج فوق دربرگيرنده نيازهاي 
اوليه زندگي بوده و آنها الزام به تأمين چنين نيازهایي را داشته و لذا تنها گزینه پيش روي آنان جهت جبران 
كاهش قدرت خرید، كاهش در سطح پس اندازشان مي باشد. از سوي دیگر در سطوح متوسط درآمد كه 
تأمين  به  قادر  نبوده و مصرف كنندگان  تنها دربرگيرنده مخارج مصرفي ضروري  مخارج مصرفي خانوار 
بعضي از نيازهاي غير ضروري خود نيز مي باشند، وضع ماليات و كاهش درآمد، مي تواند موجب كاهش 
مصرف و پس انداز آنها گردد. در سطوح باالي درآمدي كه پس انداز، سهم قابل توجهي از بودجه خانوار را 
به خود اختصاص مي دهد، افراد با اتکاء بر منابع پس اندازي خود در مقابل كاهش پایه هاي مصرفي از خود 
مقاومت نشان مي دهند. همچنين در این سطح از درآمد این امکان نيز وجود دارد كه افراد باتوجه به كاهش 

درآمد خود در نتيجه وضع ماليات به كاهش در سطح پس انداز و مصرف خود اقدام نمایند.
عامل اثرگذار دیگر در تعيين اثرات درآمدي وضع ماليات بر ارزش افزوده، به ميزان اطمينان جامعه در 
خصوص موقتي و یا دائمي بودن تغييرات مالياتي بر مي گردد. به این معني كه دائمي تلقي نمودن تغييرات 
مالياتي و به عبارتي دیگر دائمي بودن تغييرات در قدرت خرید افراد، آنها را وادار به تجدید نظر در الگوي 
مصرفي و پس اندازي خود مي نماید، در حالي كه موقتي انگاشتن تغييرات فوق ممکن است فقط به تغييرات 
پس انداز منجرگردد. براي مثال اگر افراد بدانند كه درآمد آنها به طور دائمي كاهش یافته، دیگر قادر به تأمين 
سطوح جاري مصرف و پس انداز خود نمي باشند. از این رو آنها را وادار خواهد ساخت تا با تجدید ساختار 
مصرفي و پس اندازي خود، به تغيير در درآمد، واكنش مناسبي نشان دهند. اما در صورتي كه تغيير در درآمد 
و قدرت خرید، موقتي تلقي گردد، این امکان وجود دارد كه افراد به جهت حفظ عادات مصرفي جاري خود 
در دوران موقتي تغيير درآمد، تنها به تغيير در سطوح پس اندازي خود دست زده و به تغييرات درآمدي پاسخ 
گویند. لذا در جمع بندي اثر درآمدي وضع ماليات مي توان عنوان نمود كه ميزان پس انداز و مصرف افراد در 
نتيجه وضع ماليات كاهش خواهد یافت. با توجه به این كه ميزان كاهش بسته به عوامل مختلف از جمله 

سطح درآمد جاري افراد متفاوت خواهد بود )ضيائي بيگدلي، 1384(
ایجاد  از ماليـات هـاي دیگـر اختالل  افـزوده آن اسـت كـه كـمتـر  ارزش  بر  از مزایاي ماليات  یکي 
كه  است  ایـن  فـروش(  ماليـات  )ماننـد  غيرمسـتقيم  هاي  ماليات  دیگر  انواع  گرایش  ویژه  به   ميکند. 
قيمت هاي نسبي را به دليل آبشاري بودن دچار اخـتالل مـي كننـد. بـراي مثـال اگـر ماليـات غيرمستقيم 
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در سطوح مختلف توليد وضع شود، بر كاالهایي كه داراي مراحل چندگانه توليد هستند، به طور نامتناسبي 
اثر مي گذارد؛ زیرا ماليات در هر سـطح انباشـته خواهـد شـد. در نتيجـه مصـرف مي تواند از توليدات داخلي 

چند مرحله اي به طرف كاالهاي وارداتي منحرف شود.
از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده بر افزایش ارزش محصول در هر مرحله از توليد وضع مي شود، نرخ 
مؤثر مالياتي براي همه كاالهاي توليد شده داخلي یکنواخت خواهد شد. همچنين به نظر مي رسد كه ماليات 
بر ارزش افزوده در مقایسـه با ماليات بر درآمد كمتر اختالل زا باشد، بدین دليل كه ماليات بر درآمد هم بر 
درآمد نيروي كار و هم بر بازدهي پس اندازها وضع مي شود. باتوجه به برخي عوامل مثل ترجيحات مصرف 
كننده مي توان دریافت كه ماليات بر درآمد سبب كاهش انگيزه براي عرضه نيروي كار و پس انداز گردیده 

و بنـابراین توليـد كـل را كاهش مي دهد )سورن شاه ،1995(.
3- سابقه پژوهش

سنکاک، ولوسو و زینگ )2010(، در مطالعه اي تحت عنوان »ارتباط بين درآمدهاي مالياتي و ادوار تجاري«، 
ارتباط ميان كارایي وصول ماليات بر ارزش افزوده )به عنوان جانشيني براي درآمدهاي مالياتي( و شکاف 
توليد )به عنوان شاخصي براي نشان دادن ادوار تجاري( را برآورد نمودند. نتایج در 32 كشور عضو اتحادیه 
اروپا، 84 اقتصاد پيشرفته و در حال توسعه به روش اثرات ثابت در دوره زماني 2008-1995 نشان مي دهد 
كه بهبود در كارایي وصول ماليات ها ناشي از تغييرات در الگوي مصرف و تغييرات در فرار مالياتي طي 
دوران رونق اقتصادي مي باشد. همچنين در دوران رونق اقتصادي، درآمد مالياتي سریع تر از پایه مالياتي 

رشد مي كند و در دوره هاي ركود اقتصادي، درآمدهاي مالياتي نسبت به پایه مالياتي افت شدیدي دارد. 
ارزش  بر  ماليات  شبيه سازي  »مدل  عنوان  تحت  مطالعه اي  در   )2000( كو  چان یان  و  جنگينز  گلين 
افزوده براي اصالحات مالياتي در كشورهاي در حال توسعه مطالعه موردي براي كشور نپال«، به شبيه 
سازي سياست ها و درآمد نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور جایگزیني این نظام مالياتي در كشورهایي 
كه داراي نظام ماليات بر فروش مي باشند، مي پردازد و پيشنهاد مي دهد كه این كشورها به منظور تحقق 
سياست هاي توسعه اي خود هرچه سریعتر نظام ماليات بر ارزش افزوده را پياده سازي و پایه مالياتي آن را 

گسترش نمایند.
كوليس و همکاران )1997( در مطالعه اي تحت عنوان »برآورد درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در 
جمهوري كرواسي«، به برآورد درآمد ماليات بر ارزش افزوده به دو روش ساده و اقتصاد كالن مي پردازد: در 
روش اول از طریق مقایسه كشورهایي مانند دانمارک و نروژ كه نرخ مالياتي و دامنه شموليت مانند كرواسي 
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دارند، پيش بيني نمود كه درآمد ماليات بر ارزش افزوده معادل 10% توليد ناخالص داخلي آن كشور خواهد 
بود. در روش دوم با استفاده از روش هاي اقتصاد كالن، درآمد ماليات بر ارزش افزوده معادل 12% توليد 
ناخالص داخلی محاسبه گردید و این درحالي بود كه ماليات بر فروش در كشور كرواسي معادل 13% توليد 
ناخالص داخلی بوده است و آن هم به دليل عدم وجود اخذ ماليات مضاعف و آبشاري در ساختار ماليات ستاني 

ارزش افزوده مي باشد.
پژویان )1392( در مطالعه اي تحت عنوان »اثر استقرار ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي منتخب 
منطقه منا )خاورميانه و شمال آفریقا(« به بررسي كارایي ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از اثر آن بر 
نسبت درآمدهاي دولت به توليد ناخالص داخلي در دو رویکرد اثرگذاري مستقيم و اثرگذاري متقابل پرداخته 
است. نتایج در 8 كشور منتخب منطقه منا )ایران، الجزایر، مصر، اردن، سوریه، لبنان، مراكش، تركيه( در 
دوره  زماني 2008 -1998 نشان  مي دهد كه در مدل اثرگذاري مستقيم، پذیرش ماليات بر ارزش افزوده 
همواره منجر به افزایش در نسبت درآمدهاي دولت به توليد ناخالص داخلی مي شود و در مدل اثرگذاري 
متقابل استقرار ماليات بر ارزش افزوده در جهت مخالف اهدافي عمل مي كند كه تمایل به بزرگتر شدن در 

اقتصادهاي بازتر و درآمد سرانه )قدرت خرید( باالتر دارد.
غياثوند و سادات محله )1389(، در تحقيقي با عنوان »برآورد درآمد مالياتي ناشي از اجراي قانون ماليات 
بر ارزش افزوده در ایران«، درآمد ناشي از اجراي این قانون را بر اساس جدول داده ـ ستانده و روش توليد، 
حدود 44% توليد ناخالص داخلي برآورد و با توجه به نرخ مالياتي 1/5% قانون، درآمد بالقوه ماليات بر ارزش 
افزوده را حدود 0/67% درصد از توليد ناخالص داخلي محاسبه نموده و براي اینکه دولت بتواند كسري بودجه 

را با درآمد ناشي از این نظام مالياتي برطرف نماید، پيشنهاد افزایش نرخ را ارائه نموده است.
غربالي مقدم )1384( در طرح تحقيقاتي خود با استفاده از یک مدل شبيه سازي شده با به روز رساني 
جدول داده ـ ستانده سال 1370 براي سال 1380 و به كمک روش توليد، با توجه به نرخ 8% ماليات بر 
ارزش افزوده درآمدي معادل 31179 ميليارد ریال كه 26/4% از توليد ناخالص داخلي آن سال مي باشد را 
بدست آورد و به این نتيجه رسيد كه اجراي این نظام مالياتي از وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي خواهد 

كاست.  
نادران )1383(، در تحقيقي با عنوان »تخمين ظرفيت مالياتي ناشي از اجراي الیحه ماليات بر ارزش 
افزوده« از روش توليد و مصرف و نيز روش اقتصادسنجي استفاده نموده است و در تمام این روش ها به پایه 

مالياتي برابر48% درصد از توليد ناخالص داخلي دست یافته است. 
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4- تصریح مدل و برآورد
اندازه گيري پایه ماليات بر ارزش افزوده نخستين گام در برآورد درآمدهاي ناشي از اعمال نظام ماليات بر 
ارزش افزوده است. با درنظرگرفتن ویژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده و بررسي مطالعات داخلي و خارجي 
در این زمينه مي توان روش هاي تعيين درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده را در دو روش متکي بر جدول 

داده ـ ستانده1 و حساب هاي ملي و روش هاي اقتصاد سنجي 2طبقه بندي كرد )غياثوند، 1389(.
4-1- روش جدول داده ـ ستانده و حساب هاي ملي

اصواًل توليد ناخالص داخلي از طریق مجموع ارزش افزوده هاي بخش هاي اقتصادي یک كشور و یا به روش 
مخارج محاسبه مي گردد كه هریک از این دو طریق محاسبه به شرح ذیل مي باشند:

y  روش ارزش افزوده به قيمت عوامل توليد، حاصل جمع كليه ارزش افزوده هاي ایجاد شده توسط تمامي
بخش هاي اقتصادي یک كشور با كسر كارمزد احتسابي مي باشد )رحماني، 1382: 42(. 

كارمزد احتسابي ـ ارزش افزوده خدمات + ارزش افزوده صنعت و معدن + ارزش    )1(
y  ،روش مخارج به قيمت بازاري كه از حاصل جمع كليه هزینه هاي مربوط به بخش خصوصي و دولتي

مخارج سرمایه گذاري و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست  مي آید )همان منبع(.

GDP = C + I + G + )X-M(       )2(

بنابراین به منظور محاسبه پایه مالياتی ماليات بر ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلی دو روش ذیل وجود 
دارد:

پایه  نتيجه  افزوده  هر بخش محاسبه مي شود. در  از جمع ارزش  پایه مالياتي  این روش،  روش اول: در 
مالياتي كه هر بخش ایجاد مي كند، به طور مجزا محاسبه و باتوجه به اینکه ماليات بر ارزش افزوده از نوع 
مصرف واردات را مشمول ماليات مي نماید، مي بایست در محاسبه پایه مالياتي تعدیالتي در مورد تغيير 
موجودي انبار، كاالها و خدمات توليد داخل كه مشمول ماليات نمي گردند و نيز كاالهاي وارداتي معاف از 

ماليات انجام گيرد )نادران، 1383(.
روش دوم: در این روش براي محاسبه از توليد ناخالص داخلي كه مجموع ارزش افزوده هایي است كه 
توسط عوامل توليد در داخل مرزهاي جغرافيایي صورت گرفته و در توليد كليه كاالها و خدمات داخلي ایجاد 
مي شود، استفاده مي گردد. این روش بر اساس آمار و اطالعات مربوط به توليد بنا شده است، از این رو آن را 

1. Input – Output Table
2. Econometric Technique
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روش توليد مي گویند. اگر هيچ گونه معافيتي براي كاالها و خدمات وجود نداشته باشد، پایه ماليات بر ارزش 
افزوده مطابق رابطه زیر مي باشد: 

)VATC( = GDP – I = C + G + )X – M( پایه مالياتي     )3(

I: مخارج سرمایه گذاري؛
C: مخارج مصرف خصوصي؛

G: مخارج بخش دولتي؛
X: صادرات؛

M: ميزان واردات یک كشور؛
در ایران نيز نظام ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف اعمال مي گردد، به طوري كه سرمایه گذاري و 
استهالک از طریق اعطاي اعتبار مالياتي ماليات هاي پرداخت شده بر روي خرید كليه كاالها و خدمات 
غير معاف توسط فعاالن اقتصادي، از شمول پایه مالياتي خارج و تمامي بار مالياتي به مصرف انتقال یافته 
است. این امر مبين افزایش انگيزه هاي سرمایه گذاري و توليد در اقتصاد مي باشد. بنابراین اكثر كشورهاي 
اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از این روش استفاده نموده اند. این نوع ماليات بر ارزش افزوده 
بر مبناي كاالها و خدمات مصرفي اعمال و در این روش كليه مخارج سرمایه گذاري ناخالص )I( از پایه 

مالياتي حذف شده است.
4-2- روش هاي اقتصادسنجي

از این عوامل به طور مستقيم و برخي به صورت  تأثير دارند. برخي  عوامل متعددي بر درآمدهاي مالياتي 
غيرمستقيم درآمد مالياتي را تحت تأثير قرار مي دهند. به طور مثال، نرخ ماليـات، تعداد نرخ ها و فاصله آنها، 
وسعت پایه مالياتي، مقبوليت ماليات نزد مؤدیان مالياتي و ... از عواملي هستند كه بر درآمدهاي ناشي از 
ماليات بر ارزش افزوده تأثير دارند. در این روش مي توان با بهره گيري از داده هاي مقطعي براي كشورهاي 
مختلف و روش هاي اقتصادسنجي اقدام به برازش مدلي كرد تا بررسي وضعيت كشور مورد نظـر امکان پذیر 
باشد. به دليل عدم اجراي كامل این قانون در كشور ایران اطالعات الزم بـه تفکيـک استان هاي كشور و 
سري زماني و یا مقطعي مورد نياز وجود نداشته و لذا این روش را نمي توان در این تحقيق مورد استفاده 
قرار داد. همانگونه كه گفته شد در تخمين درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده و یا هر ماليات دیگري عوامل 
غيركّمي وجود دارند كـه باعث انحراف تخمين ها از درآمدهاي بالفعل مي شوند. قدرت سيستم اداري در 
است  آنها مشکل  عوامل هستند كه كّمي كردن  این  از   ... و  زیرزميني  اقتصاد  ماليات، حجم  جمع آوري 
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47تعيين شكاف درآمدي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
)غياثوند، 1389(.

4-3- تعیین پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده
در این مقاله به منظور محاسبه پایه درآمدي ماليات بر ارزش افزوده بر پایه توليد ناخالص داخلي با توجه 
به مطالعات داخلي و خارجي انجام شده توسط كوليس و همکاران )1997(، غياثوند و سادات محله )1389( 
و نادران )1383( و با استفاده از روش اول یعنی محاسبه از طریق »مجموع ارزش افزوده به قيمت عوامل 
توليد در محاسبه توليد ناخالص داخلی« مطابق رابطه )1( و اطالعات حساب هاي ملي ساالنه اعالمي از 

سوي بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران تا پایان سال 1394: 
y  و افزوده1  ارزش  بر  ماليات  قانون   )12( ماده  موضوع  معاف  بخش هاي  از  هریک  افزوده  ارزش  ابتدا 

همچنين واردات آنها  از پایه توليد ناخالص داخلي كسر مي گردد.
y  باتوجه به اینکه در قانون ماليات بر ارزش افزوده برخي از اقالم به عنوان كاالهاي خاص مطرح و داراي

نرخ ماليات و عوارض باالتري نسبت به نرخ عمومي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، به منظور 
محاسبه پایه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به كاالها و خدمات عمومي از توليد ناخالص داخلي، ميزان 

ارزش افزوده هاي مربوط به این كاالهاي خاص از پایه مالياتي خارج مي گردد. این اقالم عبارتند از:
1. انواع سيگار و محصوالت دخاني؛

2. انواع فرآورده هاي نفتي )انواع بنزین، سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره(.

1. طبق ماده )12( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 عرضه و ارائه و همچنين واردات اقالم زیر از موضوع این ماده معاف مي باشند:
- انواع محصوالت كشاورزي فراوري نشده؛

- مواد خوراكي، شامل آرد خبازي، نان،  گوشت، قند، شکر،  برنج، حبوبات و سویا،  شير،  پنير، روغن نباتي و شير خشک مخصوص تغذیه كودكان؛
- كتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنين انواع كاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني )انساني، گياهي و حيواني( و خدمات توان  بخشي و حمایتي؛ 
- خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي،  ریلي،  هوایي و دریایي؛

- فرش دستباف؛
- اموال غير منقول )زمين، ساختمان و ...(؛

- انواع خدمات پژوهشي و آموزشي؛
- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع ماليات هاي مستقيم؛

- خدمات بانکي و اعتباري بانکها،  مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و كاال در 
بورسها و بازارهاي خارج از بورس؛

- دام و طيور زنده، آّبزیان،  زنبور عسل و نوغان؛
- خوراک دام و طيور؛

- انواع كود، سم، بذر و نهال؛
- كاالهاي همراه مسافرین خارج از كشور، براي استفاده شخصي تا ميزان مقرر؛

- رادار و تجهيزات كمک ناوبري هوانوردي ویژه فرودگاه ها؛
- كاالهاي اهدایي به صورت بالعوض به وزارت خانه ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي؛

- اقالم با مصارف صرفاً  دفاعي )نظامي و انتظامي( و امنيتي.
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پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وپنجم)مسلسل 83(، پاییز 481396

y  با توجه به هفت فراخوان ثبت نام اعالمي از سوي سازمان امور مالياتي كشور و دعوت از برخي از
فعاالن اقتصادي به منظور ثبت نام و انجام تکاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده  مشخص مي گردد 
كه باتوجه به فراخوان هاي اول، سوم، پنجم و هفتم1 كليه اشخاص حقوقي به عنوان مؤدي این نظام 
مالياتي محسوب و طي فراخوان هاي مرحله دوم، چهارم و ششم نيز در 26 رشته فعاليت شغلي بخشي 
از اشخاص حقيقي شاغل محدوده خرده فروشي نيز مشمول این نظام مالياتي شده اند. بنابراین درصد 
زیادي از بخش خرده فروشي و كسبه همچنان واجد شرایط ثبت نام در این نظام مالياتي نمي باشند. 
در محاسبه پایه ماليات بر ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلي، تنها20 درصد ارزش افزوده مربوط به 
بخش خرده فروشي كه تاكنون مشمول این نظام مالياتي شده اند را لحاظ و 80 درصد دیگر از پایه توليد 

ناخالص داخلي كسر گردیده است.
در محاسبه پایه ماليات بر ارزش افزوده مطابق ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي كه مؤدیان 
در موقع خرید كاال و خدمات )از جمله ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد( براي فعاليت هاي اقتصادي 
افزوده،  ارزش  بر  قانون ماليات  آنها مسترد مي گردد. همچنين مطابق ماده 13  به  خود پرداخت نموده اند 
صادرات كاال و خدمات به خارج از كشور مشمول این قانون نبوده و ماليات پرداخت شده بابت آنها مسترد 
مي گردد، لـذا سرمایه گذاري و صادرات مشمول ماليات با نرخ صفر بوده  و از پایه مالياتي كسر مي گردد. 
بر اساس رابطه )2( پایه بالقوه ماليات بر ارزش افزوده براي سال هاي 1394-1388 به شرح جدول ذیل 

محاسبه مي گردد.
جدول )1(- پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلي

مبالغ به هزار ميليارد ریال ـ  به قيمت سال پایه 1390
1388138913901391139213931394شـرح/سالردیف

5841617563645873585460435947توليد ناخالص داخلي1

2
ارزش افزوده هاي بخش هاي 

معاف  مطابق ماده )12( ق.م.ا.ا 
2370242424952543255126282521

3
ارزش افزوده مرتبط با كاالهاي 
خاص )طبق ق.م.ا.ا داراي نرخ 

باالتري هستند( 
133213531343733679708734

1. به منظور كسب اطالعات بيشتر به سامانه اطالع رساني معاونت ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.VAT.ir مراجعه شود.
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49تعيين شكاف درآمدي ماليات بر ارزش افزوده در ايران

مبالغ به هزار ميليارد ریال ـ  به قيمت سال پایه 1390
1388138913901391139213931394شـرح/سالردیف

4
ارزش افزوده مربوط به بخش 
خرده فروشي )تا كنون مشمول 
فراخوان هاي ثبت نام نشده اند(

486523542499498499471

پایه بالقوه ماليات بر ارزش افزوده از توليد 
ناخالص داخلي

)كسرمجموع ردیف هاي2،3 و 4 از ردیف 
) 1

1653187519842098212622082221

منبع: محاسبات محقق و اطالعات آماري حساب هاي ملي ساالنه طي سال هاي 1394-1388 بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران

درآمد  نسبت  داخلي،  ناخالص  توليد  پایه  بر  افزوده  ارزش  بر  ماليات  انتظار(  )مورد  بالقوه  درآمد  تعيين  در 
ماليات بر ارزش افزوده به حاصل ضرب نرخ عمومي این نظام مالياتي براي سال هاي مورد مطالعه در توليد 
ناخالص داخلي محاسبه مي گردد و داللت بر كارایي سيستم هاي ماليات بر ارزش افزوده مبتني بر درآمد 
دارد. بنابراین باتوجه به جدول )2( مي توان اذعان نمود كه به صورت متوسط تقریبًا معادل 34 درصد از كل 

توليد ناخالص داخلي دركشور پایه بالقوه ماليات بر ارزش افزوده طي سال هاي مورد مطالعه مي باشد.
جدول )2( ـ سهم پایه بالفعل مالیات بر ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلي براي سال هاي 

1388-1394
1388138913901391139213931394شـرح/سالردیف

1
درصد توليد ناخالص داخلي به 

قيمت پایه
100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00

2
درصد ارزش افزوده هاي 

بخش هاي معاف  مطابق ماده 
)12( ق.م.ا.ا 

40/5836/2639/2043/3043/5843/4942/39

3
درصد  ارزش افزوده مرتبط با 
كاالهاي خاص )طبق ق.م.ا.ا 
داراي نرخ باالتري هستند( 

22/8021/9121/1012/4811/6011/7212/34
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پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وپنجم)مسلسل 83(، پاییز 501396

1388138913901391139213931394شـرح/سالردیف

4

درصد  ارزش افزوده مربوط به 
بخش خرده فروشي )تا كنون 
مشمول فراخوان هاي ثبت نام 

نشده اند(

8/328/478/528/508/518/267/92

5
درصد پایه بالقوه ماليات بر ارزش 

افزوده از توليد ناخالص داخلي
28/3030/3631/1835/7236/3236/5437/35

منبع: محاسبات محقق و اطالعات آماري حساب هاي ملي ساالنه طي سال هاي 1394-1388 بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران

4- محاسبه شكاف بین درآمد مورد انتظار و واقعي مالیات بر ارزش افزوده
باتوجه به تعيين سهم پایه بالقوه ماليات بر ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلي براي سال هاي 1388 تا 
1394، مي توان با احتساب نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده طي سال هاي مربوطه با توجه به جدول 
شماره )3(، درآمد بالقوه )مورد انتظار( ماليات و عوارض ارزش افزوده بر روي كاالها و خدمات عمومي را 
محاسبه نمود. نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده مطابق مواد )16( و )38( قانون ماليات بر ارزش افزوده 
نرخ عمومي ماليات و عوارض براي كاالها و خدمات عمومي محسوب و طبق تبصره )2( ماده )117( قانون 
برنامه توسعه پنج ساله پنجم جمهوري اسالمي ایران، از ابتداي برنامه پنجم )1394- 1390(، ساالنه یک 
درصد به این نرخ اضافه گردیده است. نرخ عمومي ماليات و عوارض ارزش افزوده طي سال هاي 1394-

1388 به قرار ذیل بوده است.
جدول )3( - نرخ هاي مالیات و عوارض ارزش افزوده طي سال هاي 1388-1394

نرخ کلي)%(نرخ عوارض)%(نرخ مالیات)%(سال

891/51/53- 87 )نيمه دوم(
13902/21/84
13912/92/15
13923/62/46
4/32/78+1 ماليات سالمت1393
539+1 ماليات سالمت1394
539+1 ماليات سالمت1395
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51تعيين شكاف درآمدي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
منبع: محاسبات محقق

پس از محاسبه درآمد بالقوه )مورد انتظار( ماليات بر ارزش افزوده براي كاالها و خدمات عمومي باتوجه به 
پایه بالقوه محاسبه شده از توليد ناخالص داخلي و با درنظرگرفتن درآمد واقعی/ وصولي ماليات و عوارض طي 
سال هاي مورد نظر، شکاف بين درآمد بالقوه )مورد انتظار( و درآمد وصولي تعيين مي گردد. با توجه به جدول )4( 
مشخص مي شود كه متوسط شکاف درآمدی طي سال هاي مورد مطالعه تقریباً معادل 31.43 درصد مي باشد.
جدول )4(- شكاف بین درآمد بالقوه و واقعي/ وصولي مالیات بر ارزش افزوده طي سال هاي 

1388-1394
مبالغ به هزار ميليارد ریال ـ  سال پایه 1390  

1388138913901391139213931394شـرح
5841617563645873585460435947توليد ناخالص داخلي 

1653187519842098212622082221پایه بالقوه ماليات بر ارزش افزوده 
درآمد بالقوه )مورد انتظار( ماليات 

بر ارزش افزوده
49/5956/2579/36104/9127/86176/56199/89

درآمد واقعی/ وصولي ماليات بر 
ارزش افزوده

4956324754138152

0/590/2547/3657/9573/8638/5647/89شکاف درآمدی موجود
1/190/4459/6855/2257/7721/8423/96درصد شکاف درآمدی موجود

منبع:  محاسبات محقق و اطالعات آماري حساب هاي ملي ساالنه طي سال هاي 1394-1388 بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران
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نمودار )1(- میزان شكاف درآمدی بین درآمد مورد انتظار محاسبه شده و درآمد وصولی طی 
سال های 1388-1394

0

50

100

150

200

250

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

درآمد مورد انتظار درآمد واقعی/ وصولی

منبع: یافته های محقق

4-5-کارایي درآمدهاي مالیات بر ارزش افزوده طي سال هاي 1388-1394

دارد. شاخص ضریب  متعددي وجود  افزوده، شاخص هاي  ارزش  بر  ماليات  اجرایي  بررسي عملکرد  براي 
كارایي كه طبق تعریف عبارت است از ضریب درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده نسبت به توليد ناخالص 
داخلي تقسيم بر نرخ استاندارد )درج بر حسب درصد(، به ميزان گسترده اي به عنوان شاخص مختصر از 
عملکرد ماليات بر ارزش افزوده و معياري مفيد براي تعيين ميزان ارتباط ماليات بر ارزش افزوده با گستردگي 
بر  اغلب موارد دليلي  این ضریب در  استفاده قرار مي گيرد، به طوري كه كوچک بودن  پایه مالياتي مورد 
كاهش درآمد، خواه بر اثر معافيت و یا كاهش نرخ ها در چارچوب قانون و خواه بر اثر اجراي ناقص این نظام 

مالياتي و یا فرار مالياتي باال تفسير مي شود )ابریل ليام، كين مایکل، 2001 : 53(. 

 Tax efficiency=     tax revenue
  (standard tax) (tax base GDP)  

باتوجه به تابع تعریف شده براي تعيين ضریب كارایي درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده در ایران طي 
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53تعيين شكاف درآمدي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
سال هاي مورد مطالعه )1394-1388( با در نظر داشتن نرخ هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده مطابق 

جدول )3( مي توان كارایي این نظام مالياتي را براي هر سال به شرح جدول )5( محاسبه نمود.
جدول )5( - ضریب کارایي نظام مالیات بر ارزش افزوده طي سال هاي 1388-1394

 مبالغ به هزار ميليارد ریال ـ به قيمت سال پایه 1390
1388138913901391139213931394شـرح

5841617563645873585460435947توليد ناخالص داخلي 
درآمد بالقوه )مورد انتظار( 

ماليات بر ارزش افزوده
49/5956/2579/36104/95127/86176/56199/89

وصولي ماليات بر ارزش 
افزوده  با نرخ عمومي 

4956324754138152

ضریب كارایي نظام ماليات 
بر ارزش افزوده 

0/991/000/400/450/420/780/76

منبع: حساب هاي ملي ساالنه طي سال هاي 1394-1388 بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران

همانطور كه مشاهده مي شود ضریب كارایي نظام ماليات بر ارزش افزوده در ایران براي سال هاي مورد 
مطالعه به ترتيب سال 1388 معادل 99%، سال 1389 معادل 100%، سال 1390 معادل 40% و سال 1391 
معادل 45%، سال 1392 معادل 42%، در سال 1393 معادل 78% و در سال 1394 معادل 76 % مي باشد. 
بنابراین به طور متوسط ضریب كارایي ماليات بر ارزش افزوده در سال هاي 1394- 1388 معادل %69 

مي باشد.
سایر  با  آن  مقایسه  و  عملکرد  ميزان  محاسبه  براي  كارایي  ضریب  شاخص  از  شد  ذكر  كه  همانطور 
كشورهاي مجري این نظام مالياتي استفاده مي شود، به طوري كه طبق گزارش صندوق بين المللي پول در 
سال 2013 شاخص ضریب كارایي ماليات بر ارزش افزوده براي برخي از كشورهاي عضو اتحادیه اروپا به 

شرح جدول ذیل مي باشد )مایکل كين، 2013(.
جدول )6( - نرخ کارایي مالیات بر ارزش افزوده در برخي از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا

ضریب کارایيکشور

59اتریش

52بلژیک
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ضریب کارایيکشور

64دانمارک

61فنالند

51فرانسه

57آلمان

47یونان

66ایرلند

43ایتاليا

87لوكزانبورگ

60هلند

53پرتقال

57اسپانيا

56سوئد

48انگلستان
منبع: مایکل كين، 2013

باتوجه به جدول فوق مي توان اذعان نمود كه عملکرد اجرایي ماليات بر ارزش افزوده در ایران طي سال هاي 
مورد مطالعه 1394-1388 یک عملکرد معقول و مطلوب در این نظام مالياتي بوده است. 

5- نتیجه گیري
در این مقاله با محاسبه پایه بالقوه ماليات بر ارزش افزوده از روش توليد ناخالص داخلي بر اساس قانون 
ماليات بر ارزش افزوده ایران طي سال هاي 1394 تا 1388، ميزان 34% كل توليد ناخالص داخلي ایران 
به عنوان پایه بالقوه مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده ایران محاسبه گردید. بنابراین با محاسبه داده هاي 
با توجه به ميزان درآمدهاي وصولي  سازمان امور  بالقوه این نظام مالياتي تعيين و  موجود درآمد مالياتي 
مالياتي كشور از محل این پایه مالياتي جدید، ميزان شکاف درآمد مالياتي این منبع حدود 31/43% محاسبه 
زیر  اقتصاد  مالياتي، حجم  فرار  چون  مهم  كّمي  غير  عوامل  برخي  از  ناشی  درآمدی  این شکاف  گردید. 
زمينی، مشکالت ساختاري سازمان مالياتي، فرهنگ مشاركت و ... می باشد، كه نقش كليدي و اثرگذاری بر 
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درآمدهاي مالياتي دارند. تعيين هرچه دقيق تر ميزان اثرگذاری هریک از این عوامل در ایجاد این شکاف، 

می تواند موضوع مطالعات آینده باشد. 
مالياتي،  نظام  این  اجراي  در  مالياتي كشور  امور  سازمان  عملکردي  تعيين وضعيت  به منظور  از طرفي 
شاخص ضریب كارایي درآمدي ماليات بر ارزش افزوده كه به عنوان یکي از شاخص هاي ارزیابي عملکردي 
در ادبيات این نظام ماليات ستاني مورد استفاده قرار مي گيرد، براي سال هاي مورد نظر در این مقاله محاسبه 
گردید. ضریب كارایي درآمدي ماليات بر ارزش افزوده ایران به طور متوسط  69% محاسبه شده كه این 
درصد بيانگر عملکرد اجرایي مناسب سازمان امور مالياتي كشور در خصوص این نظام مالياتي طي سال هاي 

مورد مطالعه بوده است.
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