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چكیده
یکی از  مهم ترین دغدغه  های اقتصاددانان،  شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. در این ميان، عوامل 
نهادی اهميت به  سزایی دارند. این مقاله به بررسی تجربِی اثر پيچيدگی مالياتی، در جایگاه یک عامل نهادِی 
تعيين  كننده رشد اقتصادی در 42 كشور نسبتاً توسعه  یافته  تر در دوره زمانی 2008 تا 2016 می  پردازد. متغيرهای 
پيچيدگی مالياتی شامل زمان الزم برای پرداخت  های مالياتی، تعداد پرداخت  های مالياتی و فاصله تا مرز یا سهولت 
پرداخت ماليات، زیرشاخص  هاِی نماگر »پرداخت ماليات« هستند كه داده های آنها هر سال زیر عنوان گزارش 
»پرداخت ماليات« در بخش شاخص های فضای كسب  وكار توسط بانک جهانی منتشر می  شود. انتخاب كشورهای 
توسعه   یافته  تر از این رو صورت گرفته كه داده  های پيچيدگی مالياتی انتشار یافته درباره این كشورها نسبت به 
سایر كشورها قابل اتکاتر است. برآورد الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعميم  یافته )GMM( انجام شده است. 
یافته  ها نشان می  دهند كه پيچيدگی مالياتی اثر منفی بر رشد اقتصادِی كشورهای مورد مطالعه دارد. به دیگر سخن، 

هرچه نظام مالياتی پيچيده  تر باشد، رشد اقتصادی در این گروه كشورها كمتر خواهد بود. 
واژه  های کلیدی: پيچيدگی مالياتی، رشد اقتصادی، فضای كسب  وكار، ماليات، برآوردگر گشتاورهای تعميم 
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1. مقدمه 
رشد اقتصادی پيوسته به عنوان مهم ترین متغير كالن اقتصادی همواره از اساسي ترین دغدغه های سياست گذاران و 
اقتصاددانان بوده است. گذار اقتصادها از وضعيت نامطلوب توسعه نيافتگی به وضعيت مطلوب توسعه يافتگی تنها 
در سایه رشد پيوسته و قابل مالحظه امکان پذیر است، و رشد ناپيوسته و پرنوسان و نادر به مثابه واحه هایی در كویر 
نمی توانند اقتصادها را از فقر و بيکاری و شرایط مشابه برهانند. از این رو است كه برای دستيابی به رشد پيوسته 

و قابل مالحظه، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مهم ترین دغدغه اقتصاددانان است. 
از ميان عوامل و متغيرهای متعدد تأثيرگذار بر رشد اقتصادی، پيچيدگی مالياتی1 به عنوان یک متغير نهادی 
در مجموعه متغيرهای تعيين كننده فضای كسب  وكار2 مطرح است. نظام مالياتی با اركان سه گانه  اش یعنی 
قوانين و مقررات، سازمان وصول ماليات و مؤدیان، بر چگونگی فضای كسب و كار و بالتبع عملکرد اقتصادی 
و رشد اقتصادی تأثير دارد. پيچيدگی مالياتی یک مفهوم چند بعدی است و از دیدگاه  های مختلفی تعریف شده 
است. ایوانز و ترن-  نم )2013( سه تعریف متفاوت از پيچيدگی مالياتی را از منظر حسابداران مالياتی، وكالی 
مالياتی و ماليات دهندگان ارائه می دهند. برای حسابدار مالياتی، پيچيدگی مالياتی به زمان الزم برای تهيه گزارش 
پرداخت  های ماليات بر درآمد، از جمله برنامه  ریزی برای ارائه اطالعيه  های مالياتی و مشاوره، اشاره دارد. برای 
وكيل مالياتی، پيچيدگی مالياتی را می  توان از لحاظ دشواری در خواندن، درك و تفسير قوانين مالياتی برای كاربرد 
آنها در تمکين مالياتی بيان كرد. برای ماليات دهندگان، پيچيدگی مالياتی از لحاظ زمانِ صرف شده و هزینه  های 

وارد آمده به دليل پيروی از قوانين مالياتی مربوطه تعریف می  شود )ایوول، 2014: 577(.
باتوجه به اینکه نظام مالياتی اكثر كشورهای دنيا از جمله ایران از نظر قوانين و مقررات، بخش نامه  ها و آیين نامه  ها 
و دستورالعمل  های مالياتی و همچنين به لحاظ اجرا دارای ابهامات و پيچيدگی  های زیادی است و به زعم اغلب 
كارشناسان این پيچيدگی به صورت یک مانع عمده در فضای كسب  وكار و فعاليت های اقتصادی درآمده است، 
بررسی و تحقيق در آثار پيچيدگی مالياتی روی رشد اقتصادی می تواند توصيه  های سياستی مهمی داشته باشد. 
پيچيدگی مالياتی یک موضوع نهادی است و از آنجایی كه غالباً انتظار می  رود نهادها در كشورهای توسعه  یافته 
بهتر تعبيه شده و شکل گرفته باشند، بررسی اثر نهادها )از جمله پيچيدگی مالياتی(، روی رشد اقتصادی این گروه 
از كشورها نتایج قابل استنادتری به دست می دهد. به همين دليل در این پژوهش با استفاده از آمار و داده های 
نمونه منتخبی از كشورهای نسبتاً توسعه  یافته اثر پيچيدگی مالياتی روی رشد اقتصادی مورد بررسی تجربی قرار 
می گيرد. مضاف بر این كه متغير رشد اقتصادی نيز معمواًل در این گروه كشورها از پيوستگی و قابليت اتکای 

1. Tax Complexity
2. Doing Business
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بيشتری برخوردار است. نتایج این بررسی می تواند یکی از عوامل مهِم تعيين كننده رشد اقتصادی را برای ما 

بازشناساند.
در ادامه ، ابتدا مروری بر ادبيات نظری و تجربی موضوع خواهيم داشت. پس از آن روش اندازه  گيری پيچيدگی 
مالياتی مطرح و سپس به بررسی تجربی تأثير پيچيدگی مالياتی بر رشد اقتصادی و تخمين و ارزیابی مدل و 

تفسير یافته  ها پرداخته می  شود. در نهایت، نتيجه  گيری و پيشنهادهای سياستی ارائه خواهد شد. 
2. مروری بر ادبیات نظری 

2-1- منشأ پیچیدگی مالیاتی 
یکی از ویژگی های سيستم  های مالياتی پيچيدگی آنها است. منشأ این پيچيدگی می تواند هم در اهداف و 
كاركردهای نظام مالياتی و هم در اركان نظام مالياتی باشد. عموماً، برای یک نظام مالياتی سه كاركرد درآمدی، 
اجتماعی و سياست گذاری اقتصادی با درجات اهميت متفاوت در نظر گرفته می شود. هدف درآمدی ماليات ها، 
تأمين مالی بودجه دولت است. استفاده از ماليات، منطقی ترین روش تأمين مخارج دولت ها است و در اغلب 
كشورهای جهان، به عنوان یگانه منبع درآمدي مطمئن و پایدار در تأمين مالی دولت ها شناخته می شود. چرا 
كه ماليات ها حاصل فعاليت های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد كشور است. در بُعد اجتماعی، توزیع 
مناسب درآمد و به اصطالح، كاهش فاصله طبقاتی به عنوان مهمترین هدف نظام مالياتی برشمرده می شود. به 
عالوه، تعامل گسترده سازمان اجرایی نظام مالياتی با اشخاص در جامعه، می تواند پيامدهای اجتماعی گسترده ای 
داشته باشد. از این لحاظ كاركرد مناسب این نظام می تواند سطح رضایتمندی و اعتماد عمومی در جامعه و حس 
مسئوليت پذیری مردم در قبال مسائل ملی و منطقه ای را افزایش دهد. به لحاظ سياست گذاری اقتصادی، ماليات ها 
یک ابزار سياستگذاری اقتصادی مناسب و قوی شناخته می شود. هدف این ابزار از این بُعد، تخصيص بهينه منابع، 
تثبيت نوسان های اقتصادی و فراهم كردن زمينه مناسب برای رشد اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای است. 
این اهداف چندگانه كه گاهی حتی جمع كردن آنها بسيار دشوار است، خود می تواند منشأ پيچيدگی نظام 
مالياتی باشد. الفر1 و همکاران )2011( نيز به این اهداف چندگانه از نظام مالياتی به عنوان منشأ پيچيدگی 
مالياتی اشاره دارند. آنها یکی از علت  های پيچيدگی مالياتی در اكثر كشورها را این می  دانند كه ماليات صرفاً به 
منظور كسب بودجه الزم براي انجام عمليات دولت كه در ظاهر نخستين هدف ماليات هاست، وضع نمی  شود، بلکه 
سياست گذاران از سياست  های مالياتی برای دستيابی به اهداف دیگر استفادهمی  كنند كه در نهایت به نيازهای 
مالی دولت مربوط نيست. آنها می  گویند كه هدف از سياست  های مالياتی، طراحی یک سيستم مالياتی است كه 
مقدار مطلوب درآمد را توليد  كند و با حداقل كردن هزینه  ها از طریق اهدافی دیگر از قبيل عدالت، شفافيت و 
1. Laffer et al
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مدیریت  پذیری، تعادل ایجاد كند )الفر و همکاران، 2011: 10(. پيچيدگیِ ناشی از نقصِ سياست  های مالياتی، 
وصول صحيح و عادالنه ماليات را غيرواقعی و دور از انتظار نگه می  دارد و سبب خواهد شد تا مدیریت نتواند در 
مورد چگونگی تحصيل منابع مالياتی به درستی قضاوت نماید. بين نيازهای فنی و الزامات طراحی نظام مالياتی 
تنشی وجود دارد كه با اعمال فشارهای سياسی، پيچيدگی در این نظام را دو چندان می  نماید. استفاده از ابزار 
ماليات برای سياست  گذاری مالی در راستای ایجاد تحرك و رشد اقتصادی و كاهش بيکاری و همزمان، پيشبرد 
اهداف اجتماعی و برابری، دائماً نيازمند تغيير در مقررات مالياتی است. این تغييرات، پيچيدگی را افزایش می دهد. 
بارتلی و تریسی )2005( معتقدند پيچيدگی سيستم مالياتی حاصل طيف وسيعی از اثرات خارجی و داخلی برای 
توسعه، پياده  سازی و اجرای سياست  های مالياتی است. آنها همچنين پيچيدگی در نظام مالياتی را به ميزان قابل 
توجهی بازتاب پيچيدگی در بازار عوامل توليد، كاالها و خدمات می  دانند. افزایش جهانی شدن و ظهور تجارت 
الکترونيک منجر به گسترش سریع در معامالت برون مرزی شده و نياز به مقابله با مسائل مالی دوگانه را افزایش 
می دهد و این مسأله زمانی بوجود می  آید كه دو )یا بيشتر( قانون مالياتی به طور همزمان در یک معامله اقتصادی 

دخيل هستند )بارتلی و تریسی، 2005: 61(.
سطح پيچيدگي به اركان نظام مالياتی یعنی قوانين و مقررات، سازمان وصول ماليات و مؤدیان و عملکرد 
آنها نيز وابسته است. از این بُعد، عوامل متعددي نظير پایه هاي مالياتي، ساختار نرخ  های مالياتي، معافيتها و 
مشوقهاي مالياتي، جرایم مالياتي و به طور كلي مؤلفههاي ساختاري قانون ماليـات و همچنين ویژگی های 
سازمان ماليات ستاني و حتی فرهنگ مالياتی و نحوۀ عملکرد مؤدیان نيز بر سطح پيچيدگي مالياتی مؤثر است.

عالوه بر اهداف و اركان نظام مالياتی، نيروهاي دیگری نيز ایجاد كننده پيچيدگي مالياتی هستند. این نيروها 
را می  توان بـه صـورت زیر برشمرد )مؤسسه حسابداران رسمی آمریکا1، 2000(.  

پيچيدگي روش هایی كه به منظور كنترل و یا مهار فرار مالياتي و امتناع مالياتي بـه كـار گرفته ميشود؛ ●
 پيچيدگيهاي سياسي كه به منظور حل بده بستان ائتالفـي و نفـوذ گروه های ذي نفوذ ایجاد می شود؛ ●
پيچيدگي مربوط به عدالت به عنوان ابزار سياسي براي اعالن تعهدي كه نسـبت بـه عدالت اجتماعي ماليات  ●

وجود دارد و برقراري عدالت باز توزیعي از طریق ماليات؛
 پيچيدگي قانوني براي روشن و شفاف كردن معاني و مفاهيم حقوقي ماليات؛ ●
پيچيدگي ارتباط بين سيستم های مالياتي و انتخاب های مربوط به مخارج عمومي از دیدگاه نظریه انتخاب عمومی؛ ●
 پيچيدگي مربوط به قانون اساسي؛ ●
 پيچيدگي ناشـي از فشارهاي اقتصاد سياسي بر بخش های مختلف اقتصاد؛  ●

1. American Institute of Certified Public Accountants



47اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای توسعه یافته
پيچيدگي تصادفي انباشته شده از تجارب و عملکردهاي گذشته؛ ●
 پيچيدگي ناشی از فساد. ●

2-2- آثار پیچیدگی مالیاتی
پيچيدگی مالياتی آثار گسترده ای از جوانب اقتصادی، اجتماعی و سياسی دارد. این آثار گاهی منفی است و حتی 
ممکن است این آثار منفی از منافع نظام مالياتی بيشتر هم بشود. برای توضيح این موضوع الزم است هزینه  های 

ماليات  ستانی مورد توجه قرار گيرد. 
در پياده  سازی و اجرای قوانين و سياست  های نظام مالياتی به منظور افزایش درآمد مالياتی و همچنين تمکين 
از این نظام هزینه  هایی بر تمام اقشار درگير با این نظام تحميل می  شود. در جدول )1( یک نمای كلی از انواع این 
هزینه ها نشان داده شده است. دو نوع عمده از هزینه  های مرتبط با افزایش درآمد مالياتی، 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 تحميل شده به ماليات دهندگان )هزینه  های تمکين( در 
انجام تعهدات، خود تحت كنش های وضع ماليات است. هزینه  های تمکين طيف وسيعی از هزینه  های پولی و 
غيرپولی را در بر می گيرد. منظور از هزینه  های غيرپولی، همان هزینه فرصت اقتصادی یعنی زمان صرف شده 
برای پرداخت ماليات ها است. هزینه  های پولی نيز شامل به دست آوردن دانش الزم درباره جنبه  های مختلف 
سيستم مالياتی، جمع  آوری و ثبت ماليات، یادگيری و نگهداری در سيستم های حسابداری، تکميل فرم های 
مالياتی و سایر هزینه  های از این قبيل است. هزینه  های تمکين را همچنين می  توان به هزینه  های اجباری و 
داوطلبانه تقسيم كرد. هزینه  های اجباری هزینه  هایی است كه ماليات دهندگان باید بنا به تعهدات قانونی خود 
پرداخت كنند. به عنوان مثال، طبق قانون الزم است كه ماليات دهندگان تمام تركيب درآمد شناسایی شده 
خود را مطابق اساسنامه گزارش دهند و بتوانند هر گونه كسری، تخفيف یا انحراف از آن را اثبات كنند. هزینه 
داوطلبانه نيز شامل هزینه  های اضافی تغيير رفتار اختياریِ افراد در پاسخ به سياست  های مالياتی است )بارتلی و 
تریسی، 2005: 55(. هزینه  های بهره  وری نيز به معنی فرصت  های اقتصادی از دست رفته ناشی از پيچيدگی 
قوانين مالياتی است. هزینه  های بهره  وری ناشی از تغيير رفتار پرداخت کنندگان ماليات در پاسخ به پيچيدگی  های 
مالياتی ممکن است از بين همه هزینه  ها بيشترین تأثير نامطلوب اقتصادی را برای كشورها به همراه داشته باشد 

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

هزینه  های اجرای ماليات
هزینه  های جمع آوری

هزینه  های تمکين
پولی

اجباری
داوطلبانه

غير پولی
اجباری
داوطلبانه

هزینه  های اداری
هزینه  های بهره  وری

منبع: بارتلی و تریسی ) 2005: 55(.

هرچه نظام مالياتی پيچيده تر باشد، هزینه  های تمکين از آن نيز باالتر است. اثر هزینه  های تمکين باالتر به 
این صورت است كه در ابتدا با تحميل هزینه  های اضافی به تمام اقشار درگير با نظام مالياتی منجر به افزایش 
هزینه ها در اقتصاد شده و سپس موجب دور شدن اقتصاد از تعادل و در نتيجه كاهش سرعت دستيابی به رشد 

اقتصادی خواهد شد.
آثار اقتصادی افزایش پيچيدگی  های مالياتی و افزایش هزینه  های تمکين از نظام مالياتی بسيار قابل مالحظه 
است. سياست  های مالياتی بر رفتار افراد و بنگاه ها مؤثر است. افراد و بنگاه ها رفتار خود از جمله تركيب، محل، 
زمان و حجم درآمد خود را در پاسخ به سياست  های مالياتی و برای كم كردن بدهي های مالياتی خود تغيير 
می دهند. الفر و همکاران )2011( بر تأثير هزینه  های اجتناب از ماليات قانونی و یا فرار مالياتی غيرقانونی 
تأكيدمی  كنند. در این دیدگاه، افراد و بنگاه ها برای یافتن راه های جایگزین به منظور كم كردن بدهي های مالياتی 
خود، كارشناسان مالياتی استخداممی  كنند. چنين اقداماتی اگرچه قانونی است، ولی هزینه  هایی در خالف جهت 
بهره  وری و رشد اقتصادی به همراه دارند. اقدامات دیگر آنها، به كارگيری استراتژی های گریز از ماليات است كه 
چه عمدی باشند و چه تصادفی، قانونی نيستند و هزینه  های اقتصادی و اجتماعی را برای كشورها ایجادمی  كنند. 
اندازه  گيری هزینه  های عملياتی اجتناب از ماليات قانونی و یا فرار مالياتی غيرقانونی مشکل است، ولی این 
هزینه  های اضافی بدون شک آنقدر بزرگ هستند كه ممکن است با گذشت زمان، پرداخت ماليات واقعی به 

عنوان مانع رشد اقتصادی شناخته شود )الفر و همکاران، 2011: 7(.
بروكس )2001( معتقد است كه با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط، پيچيده تر بودن مقررات و قوانين مالياتی 
منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمينی می  گردد. زیرا این مسأله عالوه بر اینکه آزادی و اختيار افراد برای حضور 
در اقتصاد رسمی را كاهش می دهد، امکان تفسير به رأی افراد به منظور اجتناب از پرداخت ماليات را فراهم 
می  نماید. در مقابل، ساده سازی قوانين، درك آن را برای مؤدیان بسيار آسان نموده و می تواند تأثير به سزایی 
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در كاهش پيچيدگی مالياتی و در نتيجه افزایش اثربخشی و كارآیی دستگاه مالياتی داشته باشد. مطالعه جانسون 
و همکاران )1997( نشان می دهد كشورهایی كه در آنها ميزان مقررات بيشتری وجود دارد، پيچيدگی مالياتی 
افزایش یافته و در نتيجه نسبت اقتصاد غير رسمی به كل توليد ناخالص داخلی بزرگ تر خواهد بود. گيلز )1997( 

معتقد است كاستي ها در نهاد مالياتی و نبود یک نظام حقوقی مؤثر و كارا می تواند زمينه ساز تعویق ماليات باشد.
هزینه  های تمکين و هزینه  های كارآیی )بهره وری( به طور مستقيم هزینه  های اقتصادی ناشی از سيستم 
مالياتی بيش از حد پيچيده را اندازه  گيریمی  كنند. اگر هزینه  های تمکين ماليات نسبت به درآمد مالياتی حداقل 
باشند، بر توليد ناخالص تأثير نخواهند گذاشت، اما زمانی كه این هزینه ها درصد زیادی از درآمد مالياتی را تشکيل 
می دهند و این ماليات ها به صورت ناكارآمد جمع  آوری شده باشند، هزینه  های تمکين نماینده یک نيروی اقتصادی 

كاماًل غيرمولد هستند كه درآمدهای كار و سرمایه را كاهش می دهند )الفر و همکاران، 2011: 17(.
به طور كلی سيستم  مالياتی پيچيده، هزینه  های انجام كسب  وكار را به خاطر افزایش بار مالياتی افزایش و 
انگيزه كار، توليد و سرمایه گذاری را كاهش می دهد. در نتيجه، شروع كسب  وكار جدید كاهش خواهد یافت و رشد 
اقتصادی بسيار دشوار خواهد بود. الفر و همکاران )2011( بر تأثير كميت و كيفيت سياست  های مالی بر رشد 
اقتصادی كشورها تأكيدمی  كنند و بر این باورند كه كشورهایی كه با قوانين پيچيده مالياتی سر و كار دارند، رشد 
اقتصادی را محدودمی  كنند، در حالی كه كشورهایی كه قوانين مالياتی كم و نسبتاً كم هزینه دارند، رشد اقتصادی 
را تشویق خواهند كرد. در رقابت شدید جهانی برای جذب سرمایه و فناوری های پيشرفته، برندگان با توجه به 
جذابيت محيط اقتصادی خود تعيين می  شوند. مقررات و محيط قانونی كشورها نقش كليدی در تصميم گيری 
در مورد منابع كسب  وكار بازی می  كند. در ميان آنها، سياست مالياتی یکی از مهم ترین عواملی است كه به طور 

مستقيم بر درآمد سرانه ماليات، سودآوری و بازگشت سرمایه تأثير می گذارد. 
مطالعه مؤسسه حسابداران رسمی آمریکا در سال 2000 نيز تأثير منفی پيچيدگي سيستم مالياتي بر دستيابي 
به اهداف یک سيستم مالياتي مطلوب و كارا را مورد اشاره قرار می دهد. از جمله این اهداف می  توان به موارد زیر 

اشاره كرد )مؤسسه حسابداران رسمی آمریکا، 2000(:  
برابري و عدالت: پيچيده بودن سيستم مالياتي این تصور را در بين عموم افزایش مي دهد كه قوانين مالياتي  ●

ناعادالنه است. 
اطمينان و قطعيت: پيچيدگي سيستم مالياتي به دليل تغيير مداوم قوانين و نيز وجود وقفه در ارائة راهنمایي هاي  ●

الزم از طرف سازمان مالياتي موجب افزایش عدم اطمينان ماليات دهندگان مي شود.
اقتصاد وصول: پيچيدگي سيستم مالياتي موجب افزایش هزینه  هاي اداري وصول ماليات نظير هزینه  هاي  ●
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مرتبط با وصول، بررسی اظهارنامه ها و حل اختالفات مالياتی می  شود.

خنثایی و بي طرفي: پيچيدگي سيستم مالياتي ممکن است سبب شود تا ماليات دهندگاني كه از شرایط یکساني 
برخوردار هستند ماليات متفاوتي پرداخت نمایند.

كارایي و رشد اقتصادي: پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي موجب انحراف و روانه شدن منابع از فعاليت ها و 
سرمایه گذاری هاي كارا به سمت هزینه  هاي تمکين اضافي و ناكارا مي شود.

شفافيت: پيچيدگي موجب مي شود تا ماليات دهندگان در مورد نحوه اعمال قوانين مالياتي براي خودشان و 
دیگران دچار تردید و سؤال شوند. 

شکاف حداقل مالياتي: پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي اندازه شکاف مالياتي، به معنی تفاوت بين هزینه  های 
یک شركت برای استخدام یک نفر كارگر یا خرید یک واحد سرمایه و آنچه كه كارگر یا پس اندازكننده به صورت 
خالص دریافت می  كند، را افزایش می دهد. باال بودن شکاف مالياتی، عرضه و تقاضای عوامل توليد و بالتبع خود 

توليد را كاهش می دهد. 
2-3- مطالعات پیشین

در زمينة آثار پيچيدگی مالياتی به ویژه اثر آن بر رشد اقتصادی مطالعات زیادی انجام نشده است. با این حال 
تالش می  شود تا دست کم مقاالت مرتبط تر در این زمينه مورد بررسی قرار گيرد. مقالة الفر و همکاران )2011( 
یکی از مهمترین مقاالت در این زمينه است. آنها در این مقاله به بررسی و اندازه  گيری هزینه  های ناشی از 
پيچيدگی مالياتی در ایاالت متحده پرداخته اند و تأثير كاهش این هزینه ها را بر اقتصاد ایاالت متحده نشان 
داده اند. هزینه  های ناشی از پيچيدگی مالياتی در این مقاله به صورت هزینه اتالف زمان مؤدیان، هزینه  های 
تمکين از قوانين مالياتی، هزینه  های اداری، هزینه  های وصول مجدد ماليات، هزینه  های اجتناب و فرار از پرداخت 
ماليات و هزینه  های بهره  وری مورد بررسی و برآورد قرار گرفته اند. نتایج این تحقيق حاكی از آن است كه 
هزینه  های یادشده از خالص ماليات جمع  آوری شده توسط دولت بيشتر است و كاهش 50 درصدی پيچيدگی 
مالياتی، هزینه  های ماليات دهندگان را 216 ميليارد دالر كاهش می دهد. همچنين، این هزینه ها سرمایه گذاری 
و رشد اقتصادی را كاهش می دهد. زیرا پيچيدگی مالياتی باعث می  شود كشورها نسبت به رقبای جهانی جذابيت 

كمتری برای سرمایه گذاری داشته باشند. 
در كشورهای  خارجی  مستقيم  بر سرمایه گذاری  مالياتی  پيچيدگی  اثر  بررسی  به   )2013( ووگت  و  مولر 
OECD پرداخته اند. بررسی آنها با استفاده از یک پایگاه داده ای بزرگ از شركت  های چند مليتی آلمان و بر 
اساس مدل داده های پانل الجيت انجام شد. نتایج تحقيق نشان داد كه ميزان و چگونگی تأثيرگذاری پيچيدگی 
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ناشی از سيستم ماليات روی فعاليت های اقتصادی به شدت به ساختار سياسی مرتبط است. همچنين كاهش 
پيچيدگی مالياتی یک ابزار قوی برای افزایش جذابيت پروژه های FDI جدید برای كشورها محسوب می  شود. 
بوداك و جيمز )2018( مسائل عمومی مربوط به دالیل پيچيدگی، هزینه ها و پيامدهای ناشی از آن و همچنين 
چگونگی استفاده از قدرت مالياتی برای ساده سازی آن بر اساس یکی از مهم ترین شاخص های پيچيدگی كه 
 OTS1 توسط اداره اصالحات مالياتی انگليس توسعه یافته( را بررسی كردند. آنها با استفاده از شاخص پيچيدگِی
پيچيدگی  های موجود در ماليات بر درآمد شخصی، ماليات بر درآمد شركت، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر 
ارث در تركيه و انگلستان را بررسی كردند. نتایج بررسی بر اساس این شاخص تفاوت های قابل توجهی از پيچيدگی 
در این دو كشور را نشان داد. كشور تركيه نمرات بهتری از نظر سياست  ها و قوانين مربوط به پيچيدگی بدست 

آورد، در حالی كه انگلستان از نظر اجرایی نمرات بهتری كسب كرد. 
شاخص OTS یک نسبت اندازه  گيری مطلق پيچيدگی است و هدف آن نشان دادن این است كه كدام مناطق 
از نظر قوانين مالياتی پيچيدگی بيشتری دارند و هدف دیگر آن این است كه تأثير پيچيدگی را كه نشان دهنده 
تركيبی از هزینه  های تمکين ماليات دهندگان فردی و هزینه  های جمع  آوری شده برای تمام ماليات دهندگان 

است، نشان دهد.
ادامة بررسی مطالعات پيشين درباره پيچيدگی مالياتی نشان می دهد كه بيشتر این مطالعات به بررسی مشکالت 
ناشی از پيچيدگی مالياتی به ویژه فرار مالياتی یا اجتناب از پرداخت ماليات )عدم تمکين( پرداخته اند و برخی نيز 
عوامل بوجود آورنده و تشدید كننده پيچيدگی را نشان داده  اند. این تحقيقات به صورت غيرمستقيم با پژوهش ما 
مرتبط اند، از این جهت كه افزایش عدم تمکين موجب كاهش منابع درآمدی دولت  ها و به تبع آن افزایش كسری 

بودجه و اثرگذاری بر اقتصاد می  شود. از جملة این مطالعات می  توان به موارد زیر اشاره كرد:
اویوول و همکاران )2014( به بررسی پيچيدگی مالياتی بر مبنای زمان صرف  شده برای تمکين قوانين مالياتی 
مربوطه به وسيله ماليات دهندگان در 42 كشور آفریقایی در سال 2013  پرداختند و نشان دادند كه اثر پيچيدگی 
مالياتی بر تمکين مالياتی در ميان ماليات دهندگان آفریقا منفی است. سعد )2013(، دیدگاه های ماليات دهندگان در 
مورد سطح دانش مالياتی آنها و پيچيدگی  های موجود در سيستم ماليات بر درآمد، همچنين دالیل عدم تمکين 
ماليات دهندگان در كشور نيوزیلند را مورد بررسی قرار داد. وی نشان داد كه ماليات دهندگان دارای دانش فنی ناكافی 
هستند و سيستم مالياتی را پيچيده می  دانند. دانش مالياتی و پيچيدگی مالياتی به عنوان عوامل كمک كننده به 
رفتار عدم تمکين ماليات دهندگان در آیندۀ نزدیک نمود پيدا می  كند. این مطالعه همچنين پيچيدگی مالياتی را 

1. Office of Tax Simplification (OTS)
OTS در انگلستان در تاریخ 20 جوالی 2010 تأسيس شد تا مشاوره مستقلی درباره گزینه  های مربوط به پيچيدگی موجود در سيستم مالياتی ارائه دهد.
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ناشی از افزایش پيچيدگی در قوانين مالياتی مي داند كه می تواند اشکال متعددی از پيچيدگی محاسباتی، پيچيدگی 

تمکين، سطح پایين از قابليت خوانایی و ... باشد. 
بارتلی و تریسی )2005( برخی از عوامل مؤثر بر سطح پيچيدگی سيستم مالياتی از جمله محيط اقتصادی 
و اجتماعی كه ماليات دهندگان با آن مواجهند، رفتار ماليات دهندگان و سياست  های توسعه و اجرای ماليات، 
محركان خصوصی و عمومی پيچيدگی و همچنين هزینه  های تحميل شده بر ماليات دهندگان در استراليا را 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج این بررسی نشان داد كه محركان خصوصی و عمومی پيچيدگی مستقل نيستند و 
بر هم تأثير مي گذارند. آنها نشان دادند كه چگونه رفتارهای به حداقل رساندن ماليات می تواند منجر به افزایش 
پيچيدگی سيستم مالياتی و هزینه  های تمکين حتی بيش از سطح مطلوب اجتماعی شود. بررسی آنها همچنين 
حاكی از آن بود كه سطح معينی از پيچيدگی مالياتی و هزینه  های تمکين حتی با اجرای سياست  های عادالنه و 

كارامد مالياتی اجتناب ناپذیر است.
امين خاكی )1390(، با بررسی فرار مالياتی و عوامل تعيين كننده آن در اقتصاد ایران نشان داد كه متغيرهای 
روحيه مالياتی، انصاف مالياتی و نرخ باسوادی اثر منفی و بار مالياتی و پيچيدگی مالياتی و جنسيت اثر مثبت 
بر فرار مالياتی داشته است. زایر )1388(، تالش كرده است تا جنبه  های مختلف برنامه  های اصالح مالياتی، و 
تجارب كشورهای مختلف در زمينه ساده سازی ماليات و تأثيرات آن در ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار دهد. 
همچنين عوامل ایجاد كننده پيچيدگی مالياتی را مشخص  كند. نتایج مطالعه نشان می دهد كه سادهسازي قوانين 
و مقررات، پيدا كـردن سـادهتـرین رویکردهـا، حـداقل كردن هزینه هاي تمکين مالياتي، پرهيز از تغييرات مکرر 
قـوانين ماليـاتي، اسـتفاده از مفـاهيم و تعـاریف یکسان، در نظر گرفتن هزینههاي اداري، پرهيز از كاربردهاي 
محدود قوانين مالياتي در كنار كاهش تعـدد نرخ ها، محدود كردن مشوق های مالياتي و... از جنبههاي مختلـف 

برنامـه سـادهسـازي سيستم مالياتي محسوب می شوند.
اوهيگينز )1985( نشان داده كه تورم می تواند با افزایش بار مالياتی حقيقی، انگيزه كافی برای فعاليت در اقتصاد 
زیرزمينی را فراهم آورد و پيچيدگی مالياتی را افزایش می دهد. كاباله و پانادس )2004( به اثر تورم بر افزایش فرار 
مالياتی و پيچيده تر شدن شرایط مالياتی در حالت تورمی اشاره كرده اند. نيکولينی )1998( و المرهوبی )2000( 
این رابطه را به صورت دیگری مورد بررسی قرار داده اند. آنها معتقدند كه با فرض وجود بازارهای زیرزمينی، 
چون پول در این بازارها مورد مبادله قرار می گيرد، لذا برای دولت بهينه خواهد بود كه از طریق چاپ پول و به 
وجود آوردن تورم از این گونه مبادله های زیرزمينی و غيرقانونی از طریق حق چاپ اسکناس، ماليات دریافت كند. 
در واقع، در اینجا وجود بازارهای زیرزمينی و فرار مالياتی منجر به ایجاد تورم شده است. مطالعه كران و نورزاد 
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)1990( نيز رابطه مثبت بين فرار مالياتی و تورم را تأیيد می  نماید. نتایج متفاوت و دوسویه در این مطالعات نشان 

دهنده پيچيدگی مالياتی در كشورهای دارای تورم باال مانند ایران است.
آلينگام و ساندمو )1972( موضوع پيچيدگی مالياتی را در یک چارچوب تصميم گيری تحت شرایط نااطمينانی 
بيان نموده اند. آنها معتقدند كه یک فرد باید در دو مورد یعنی اقدام به فرار از پرداخت ماليات و ميزان آن، 
تصميم گيری كند. اینگونه تصميم گيری نيز همانند هر نوع تصميم گيری در شرایط ریسکی و نااطمينانی است 
كه در آن فرد به دنبال حداكثر نمودن مطلوبيت انتظاری خود است. آنها با طرح اثرات درآمدی و جانشينی نرخ 

ماليات، این نرخ را بر پيچيدگی مالياتی مؤثر دانسته اند )هادیان وتحویلی، 1392: 43(.
دو مقالة زیر به بررسی روش های تسهيل پرداخت ماليات در ایران پرداخته است. نصيری اقدم )1392-الف( با 
هدف ارزیابی آثار مثبت و منفی الیحه اصالح قانون ماليات های مستقيم بر محيط كسب  وكار و با استفاده از روش-

شناسی گروه كسب  وكار بانک جهانی در برآورد شاخص پرداخت ماليات به عنوان مبنا، نشان داد كه با تصویب 
این الیحه و در صورت اجرایی شدن طرح جامع مالياتی امکان كاهش زمان و تعداد پرداخت  هایمالياتی برای 
شركت مؤدی وجود دارد. همچنين وی در مقالة دیگر در همين سال )1392-ب( با توجه به اثری كه سهولت 
پرداخت ماليات در درآمدهای مالياتی، اندازه اقتصاد غيررسمی و انگيزه های سرمایه گذاری دارد این پرسش را 
مطرح می  كند كه چگونه می  توان پرداخت ماليات در ایران را تسهيل نمود. نتایج این تحقيق نشان داد كه با 
الکترونيکي 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 نتيجه مشترك در ميان اغلب تحقيقات باال این است كه كاهش پيچيدگی مالياتی موجب كاهش 
هزینه  های تمکين مالياتیِ ماليات دهندگان و در نتيجه افزایش درآمد آنها شده و همچنين موجب كاهش فرار 
مالياتی می  شود. همچنين كاهش پيچيدگی مالياتی از یک طرف موجب كاهش هزینه  های انجام كسب  وكار 
و حذف ماليات های اضافی مربوط به آن شده و موجب بهبود محيط كسب  وكار و از طرف دیگر موجب افزایش 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی می  شود. هر دو نتيجة حاصل از كاهش پيچيدگی مالياتی می تواند موجب افزایش 

رشد اقتصادی كشورها شود و این همان مسأله ای است كه پژوهش ما در صدد بررسی تجربی آن است. 
3. اندازه  گیری پیچیدگی مالیاتی

اسلمرود )1984( پيچيدگی مالياتی را به صورت مجموعة هزینه  های تمکينی تعریف می  كند كه بر دوش مؤدیان، 
افراد و شركت  ها و دولت مي افتد و شامل موارد زیر است. )الف( مدت زمانی كه مؤدیان برای آماده سازی و پركردن 
فرم های مالياتی، یادگيری قوانين مالياتی و نيز ثبت و نگهداری فعاليت های مالی خود برای مقاصد مالياتی صرف 
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می  كنند. )ب( هر نوع مخارج پولی كه افراد و شركت  ها به منظور امتناع و فرار مالياتی، آماده  سازی فرم ها و 
اظهارنامه مالياتی و پرداخت ماليات توسط دیگران و پاسخ به حساب رسان پرداخت می  نمایند. )پ( هزینه  های 
اداری پرداخت شده توسط دولت كه شامل بودجه جمع  آوری و وصول ماليات توسط ادارات ماليات و بودجه 
مرتبط با ماليات در سایر دستگاه  هایی كه به اداره مالياتی در برنامه  های شناسایی و وصول ماليات كمک می  كنند. 
هزینه  هاي اداري اگر چه بر دولت تحميل مي  شود، اما سرانجام این هزینه  ها نيز بر دوش افراد و شركت  ها مي  افتد 

)اسلمرود، 1984(.
3-1-تعریف متغیرهای پیچیدگی مالیاتی

محاسبه هزینه  های تمکين مطابق تعریف باال نسبتاً دشوار است و آمار دقيقی برای آن وجود ندارد. از این رو 
در این پژوهش از گزارش »پرداخت ماليات« در بخش شاخص  های فضای كسب  و كار كه هر ساله توسط 
بانک جهانی منتشر می  شود1 استفاده می  كنيم. در این گزارش، سه شاخصِ پرداخت  هایمالياتی، زمان الزم برای 
پرداخت  هایمالياتی و فاصله تا مرزِ بهترین عملکرد مالياتی به شرح زیر به عنوان شاخص  های پيچيدگی مالياتی 

در نظر گرفته می شوند. 
تعداد پرداخت  های مالياتی2: این شاخص تعداد دفعات پرداخت ماليات  ها را نشان می  دهد، كه شامل كل 

ماليات  ها، بيمه  ها و عوارض و تعداد دفعات پرداخت هر كدام از آنها در یک سال می  شود. 
زمان3 الزم برای پرداخت  های مالياتی: مدت زمان صرف شده بابت پرداخت  های مالياتی توسط مؤدیان 
مالياتی را شامل می  شود كه بر حسب ساعت در سال محاسبه می  شود. زمان تمکين از مجموع زمان الزم برای 
سه مرحله »آماده سازی«، »تکميل فرم« و »پرداخت ماليات« تشکيل می  شود. منظور از زمان آماده  سازی، زمان 
الزم برای استخراج اطالعات و محاسبه ماليات شركت است. در صورتی كه دفاتر حسابداری جداگانه  ای برای 
این منظور الزم باشد، آنها به زمان آماده  سازی اضافه می  شوند. منظور از زمان تکميل فرم، زمان الزم برای 
تکميل و تسليم اظهارنامه می  باشد. منظور از پرداخت ماليات، زمان الزم برای پرداخت برخط یا حضوری است. 

در صورت پرداخت شخصی ماليات، زمان انتظار نيز باید محاسبه شود )عامری، 1392: 8(.
فاصله تا مرز4: این معيار بيانگر فاصلة اقتصادها از بهترین عملکرد مالياتی )مرز( است و به عنوان شاخص 
سهولت پرداخت ماليات شناخته می  شود و ميانگين نمرات كشورها در سه زیر شاخِص پرداخت ماليات یعنی 
تعداد پرداخت  ها، زمان تمکين و نرخ كلی ماليات است. این معيار اقتصادها را با بهترین روش  های قانونی ارزیابی 

1. www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/paying-taxes ) 97/7/ 25 بازیابی در تاریخ(
2. Tax Payment
3. Time
4. Distance To Frontier
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می  كند و فاصله مطلق تا بهترین عملکرد را در هر شاخص كسب  وكار نشان می  دهد. بهترین عملکرد )مرز(، 100 
در نظر گرفته می  شود و اگر مقادیر بدست آمده برای این شاخص را از 100 كسر كنيم فاصلة مطلِق هر اقتصاد با 
مرز مشخص می  شود. بنابراین بهترین عملکردها نسبت به مرز، باالترین مقادیر این شاخص هستند كه كمترین 
فاصله را با مرز دارند. به بيان دیگر هرچه مقایر این شاخص باالتر باشد یعنی اقتصاد مورد نظر عملکرد بهتری از 

نظر زمان پرداخت، تعداد پرداخت و نرخ كلی ماليات داشته است. 
4. ارائه و تخمین مدل و ارزیابی نتایج

دسترسی آسان به داده های اقتصادِی تعداد زیادی از كشورها، متخصصان اقتصادی را به استفاده هرچه بيشتر از 
داده های پانل ترغيب كرده است )منکيو، 1992(. از آنجا كه هدف این تحقيق بررسی آثار پيچيدگی  های مالياتی 
روی رشد اقتصادی گروهی از كشورهای توسعه يافته است، و داده های پانل با انعکاِس تغييرات زمانی و تغييرات 
درون هر مقطع می توانند اطالعات بيشتری را در اختيار قرار دهند، از یک مدل داده های پانل استفاده می  شود. 
روش تخمين گشتاورهای تعميم یافته1 در سال  های اخير به یکی از ابزارهای اصلی تخمين مدل  داده های 
پانل پویا تبدیل شده است. این روش توسط هانسن )1982( ارائه شد و پس از آن توسط چمبرلين )1987(، نوی 
)1998(، آرالنو و باند )1991(، آرالنو و باور )1995( و بلوندل و باند )1998( بسط داده شد. به كار بردن روش 
GMM در 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 كه نتيجه آن تخمين  های دقيق  تر، با كارایی باالتر و 
هم خطی كمتر است )بالتاجی، 2005(.

هدف این تحقيق بررسی تجربی اثر پيچيدگی  های مالياتی روی رشد اقتصادی گروهی از كشورهای توسعه-
یافته است. بدین منظور، مدل زیر مورد استفاده قرار می گيرد: 

1it it it itgdpg gdpg xα β ε−= + +       )1(

كه در آن، gdpg متغير رشد اقتصادی و ماتریس xit شامل متغيرهای توضيحی به شرح زیر است:
Paym: تعداد پرداخت  هایمالياتی 

Time: زمان الزم برای پرداخت  هایمالياتی

DTF: فاصله تا مرز )بيانگر فاصلة اقتصادها از بهترین عملکرد مالياتی )مرز( كه به عنوان شاخص سهولت 

پرداخت ماليات نيز شناخته می  شود(

1. Generalized Method of Moments (GMM)
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Infl: نرخ تورم

Opns: درجه باز بودن اقتصاد

GDP نسبت مخارج دولت به :Gexp

GDP نسبت تشکيل سرمایه ثابت ناخالص به :Fcap

سه متغير نخست، نشان  دهنده پيچيدگی مالياتی هستند. چهار متغير بعدی برای كنترل آثار سياست  های پولی، 
 )GMM( تجاری و بودجه ای در مدل وارد شده اند. براي برآورد این مدل از روش گشتاورهای تعميم یافته

استفاده می  شود. داده های 42 كشور توسعه یافته طی سال  های 2008 تا 2016، مورد استفاده قرار می گيرد. 
داده های پيچيدگی مالياتی همانطور كه پيشتر اشاره شد، از گزارش »پرداخت ماليات« در بخش شاخص های 
از  داده ها  سایر  است.  استخراج شده  می  شود  منتشر  جهانی  بانک  توسط  ساله  هر  كه  كار  و  فضای كسب  
شاخص های توسعة جهانی در تارنمای بانک جهانی گرفته شده است. دو متغير paym و time هر دو جزئی از 
متغير dtf هستند و در درون آن لحاظ شده اند، به همين دليل هر سه متغير مربوط به پيچيدگی مالياتی با هم 

در یک مدل وارد نمی  شوند.
 )LLC(  پيش از برآورد مدل از مانایی متغيرها اطمينان حاصل مي کنيم. برای این منظور از آماره لواین، لين خو

استفاده مي کنيم. نتایج این آزمون كه بيانگر مانایی همة متغيرها است، در جدول شماره )2( آمده است.
جدول )2(- نتایج آزمون مانایی متغیرها

نتیجه آزمونسطح احتمالمقدار آماره LLCمتغیر
gdpg-16.880.00مانا
paym-90.440.00مانا
time-10.760.00مانا
dtf-20.520.00مانا
infl-6.31 0.00مانا

opns-7.190.00مانا
gexp-10.260.00مانا
fcap-10.980.00مانا
منبع: یافته  های پژوهش

 GMM نتایج تخمين سه الگو كه هر كدام حاوی یک متغير مربوط به پيچيدگی مالياتی است، با استفاده از روش
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برای 42 كشور نسبتاً  توسعه  یافته   تر در جدول شماره )3( آمده است.

جدول )3(- نتایج تخمین

مدل )3(مدل )2(مدل )1(متغیر

1-gdpgit
***-0.28

)-43.6(
***-0.26 
)-23.09(

***-0.33 
)-37.42(

paym
***-0.62
)-17.69(

--

time-
***-0.04 

)-6.02(
-

dtf--
0.83***
)35.12(

infl
***-0.2
)-11.6(

-0.17***
)-8.43(

-0.11***
)-3.68( 

opns
***0.14

)14.7(
0.15*** 
)14.44(

0.09***
)9.13(

gexp
***-2.32
)-44.68(

-1.97***
)-37.36(

-2.87***
)-47.6(

fcap
***0.69
)32.73(

0.61***
)13.91(

0.81***
)26.56(

J آماره
39.05
)0.29(

38.81
)0.30(

39.1
)0.29(

یادداشت: gdpg، متغير وابسته است. اعداد داخل پرانتز مقدار آماره t را نشان می  دهد. ***، معني داری 
ضریب در سطح  1 درصد را نشان می  دهد. در خصوص آماره J، اعداد درون پرانتز مقادیر P-Value را 

نشان می دهند. 
منبع: یافته  های پژوهش

همانطـور كـه یافته  هـای تخميـن در جـدول )3( نشـان می دهنـد، در دو مـدل نخسـت، متغيرهـای تعـداد 
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پرداخت  هایمالياتـی و زمـان الزم بـرای پرداخت  های مالياتی روی رشـد اقتصادی كشـورهای نسـبتاً توسـعه  یافتة 
منتخـب، اثـر منفـی می گذارند؛ یعنی افزایش پيچيدگی مالياتی، رشـد اقتصـادی این كشـورها را كاهش می دهد. 
اثر مثبت متغيِر dtf، كه بيانگر فاصلة اقتصادها از بهترین عملکرد مالياتی )مرز( است و به عنوان شاخص 
سهولت پرداخت ماليات نيز شناخته می  شود، روی رشد اقتصادی نيز كاماًل مطابق انتظارات نظری ما است. هرچه 
مقدار dtf بيشتر باشد به این معنا است كه فاصلة كشورها از بهترین عملکرد مالياتی كمتر و پرداخت ماليات با 

سهولت بيشتری انجام می  شود و با افزایش این شاخص، رشد اقتصادی افزایش می  یابد.  
طبق نتایج تخمين در جدول )3(  تأثير متغير تورم روی رشد اقتصادی در هر سه مدل منفی است. این تأثير 
منفی شاید با انتظارات نظری دربارۀ اثر تورم های سطح پایين بر رشد اقتصادی كشورهای توسعه یافته هماهنگ 
نباشد ولی از آنجا كه انتخاب نمونة نسبتاً بزرگ ما در این تحقيق صرفاً بر مبنای سطح درآمد سرانة كشورها انجام 
شده و در این نمونه كشورهایی با تورم نسبتاً باالتر نيز حضور دارند این اثر منفی می تواند توجيه داشته باشد. تأثير 
متغير درجة باز بودن تجاری روی رشد اقتصادی در هر سه مدل مثبت است كه با انتظارات نظری هماهنگ است. 
همچنين تأثير منفی متغير نسبت مخارج دولت به GDP و تأثير مثبت متغير نسبت سرمایه گذاری به GDP روی 

رشد اقتصادی نيز با انتظارات نظری سازگار است. 
 برای بررسی اعتبار متغيرهای ابزاری تعریف شده در مدل دو فرضيه زیر را بررسی مي کنيم:

                                                                            0 0

1 1

: ( ) 0
: ( ) 0

H m
H m

θ
θ

=
 ≠

     

فرض H0 عدم همبستگی بين متغيرهای ابزاری با اجزا اخالل و معتبر بودن مدل را نشان می دهد. روش 
پذیرش یا رد این فرضيه، مقایسة آماره j محاسباتی كه توزیع  دارد با  جدول است. نتایج این آماره 

در سطر آخر جدول )3( بيانگر معتبر بودن متغيرهای ابزاری در تمامی مدل ها است. 
5. جمع بندی، نتیجه  گیری و توصیه های سیاستی

پيچيدگی مالياتی یک موضوع نهادی است و از آنجایی كه غالباً انتظار مي رود نهادها در كشورهای توسعه يافته 
بهتر تعبيه شده و شکل گرفته باشند، بررسی اثر نهادها )از جمله پيچيدگی مالياتی( روی رشد اقتصادی این گروه 
از كشورها نتایج قابل استنادتری به دست می دهد. به همين دليل در این پژوهش با استفاده از آمار و داده های 
نمونه منتخبی از كشورهای نسبتاً توسعه يافته اثر پيچيدگی مالياتی روی رشد اقتصادی مورد بررسی تجربی قرار 
گرفت. مضاف بر این كه متغير رشد اقتصادی نيز معمواًل در این گروه كشورها از پيوستگی و قابليت اتکای 

بيشتری برخوردار است.  
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اغلب تحقيقات گذشته درباره منشأ و آثار پيچيدگی مالياتی یک نتيجه مشترك به این صورت دارند كه 
كاهش پيچيدگی مالياتی موجب كاهش هزینه  های تمکين مالياتی ماليات دهندگان و در نتيجه افزایش درآمد آنها 
شده و همچنين موجب كاهش فرار مالياتی می  شود. همچنين كاهش پيچيدگی مالياتی به كاهش هزینه  های 
انجام كسب  وكار و حذف ماليات های اضافی مربوط به آن منجر شده و موجب بهبود محيط كسب  وكار و افزایش 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی می  شود. هر دو نتيجه حاصل از كاهش پيچيدگی مالياتی می تواند موجب افزایش 

رشد اقتصادی كشورها شود و این همان مسأله ای بود كه این پژوهش درصدد بررسی تجربی آن برآمد. 
در پژوهش حاضر، اثرِ پيچيدگی مالياتی روی رشد اقتصادیِ 42 كشور نسبتاً توسعه یافته طی سال  های 2008 
تا 2016 در قالب یک مدل داده های پانل پویا با تخمين به روش GMM مورد بررسی قرار گرفت. یافته  ها 
نشان داد كه نظام مالياتی هر چه پيچيده تر باشد، موجب كاهش رشد اقتصادی می  شود. نتایج این بررسی یکی 
از عوامل مهِم تعيين كننده رشد اقتصادی را برای ما بازشناساند. بنابراین، برای بهبود رشد اقتصادی، الزم است 
كشورها پيچيدگی  های موجود در سيستم مالياتی خود را به حداقل برسانند و ساده سازی و شفافيت سيستم 

مالياتی را جزء اولویت های اصلی برنامه  های توسعه اقتصادی خود قرار بدهند. 
كشورهای توسعه يافته  نسبت به كشورهای درحال توسعه، عالوه بر رشد اقتصادی قابل اتکاتر، دارای سيستم 
مالياتی توسعه یافته تری نيز هستند. همچنين طبق رتبه بندی شاخص سهولت پرداخت ماليات، این كشورها 
اغلب رتبه های بسيار بهتری را نسبت به كشورهای در حال توسعه به دست آورده اند. بر اساس شاخص سهولت 
پرداخت ماليات كه شامل نرخ مالياتی مناسب، تعداد پرداخت  هایکمتر و زمان تمکينِ كمتر می  شود، كشورهای 
توسعه يافته پيچيدگی كمتری دارند. می  توان با فرض برقراری سایر شرایط، نتایج این تحقيق را به كشورهای 
در حال توسعه نيز تعميم داد. به این ترتيب كه كشورهای در حال توسعه نيز عالوه بر سایر اقدامات نهادی 
مناسب رشد، ساده سازی، شفافيت و كاهش پيچيدگی مالياتی را نيز مد نظر قرار دهند. با در نظر گرفتن نتایج 
پژوهش كنونی طبعاً مهمترین توصيه سياستی این مقاله كاهش پيچيدگی مالياتی است ولی با توجه به مؤلفه های 
پيچيدگی مالياتی و نيز با توجه به پيشينه پژوهش ها دربارۀ منشأ و آثار پيچيدگی مالياتی می  توان اقدامات زیر را 

توصيه نمود. بدیهی است كه در این خصوص، تحقيقات بسيار بيشتری الزم است:
كاهش هزینه تمکين مالياتی كه هزینه  های انجام كسب  وكار را در كشور كاهش می دهد.  ●

الزم است تعداد ماليات های پرداختی منطقی باشد. در این خصوص توجه به پرشمار بودن تعداد پرداخت ها در قالب 
ماليات و عوارض متعدد در كشور ما بسيار حائز اهميت است.

بـرای كاهـش زمـان پرداخـت ماليـات توجه بـه مؤلفه هایـی مانند دفعـات پرداخـت ماليـات و الکترونيکی 
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بـودن سيسـتم های مالياتـی ضروری اسـت.

ایجاد نظام جامع و توسعه یافته اطالعات مالياتی، اصالح قوانين و بهبودی شيوه های پرداخت به منظور گسترش 
پایه مالياتی، كاهش هزینه  های جمع  آوری ماليات، كارایی نظام مالياتی برای سياست گذاری مالی و در نهایت برای 

كاهش فاصله با نظام های مالياتی توسعه یافته بسيار ضروری است. 
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