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چکیده

هدف این مقاله، ارائه روشى براى اندازه گیرى شکاف مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک شکاف تمکین و سیاستى 
در سطح استان هاى کشور است. منظور از شکاف سیاستى فاصله اى است که مقنن و سیاستگذار میان پایه ایده آل 
مالیات بر ارزش افزوده و الگوى قانونى آن ایجاد کرده است. منظور از شکاف تمکین فاصله اى است که از طریق 
فرار مالیاتى و تقلب میان الگوى قانونى و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده ایجاد مى شود. براى ارزیابى شکاف 
مالیاتى در سطح استان هاى کشور باید راهى براى شناسایى داد و ستد میان مناطق و بخشهاى اقتصادى و ارزیابى 
میزان معافیت ها و اعتبار مالیاتى قابل کسر از مالیات متعلق و آستانه شمول مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
طراحى مى شد. به این منظور از روش باال به پائین که از مسیر تولید به شناسایى ارزش افزوده هر بخش در هر 
منطقه مى پردازد و همچنین از جداول داده ستانده منطقه اى استفاده شده است که به طور خاص براى اهداف این 
مقاله مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکى از آن است که شکاف سیاستى در استان هاى 31 گانه کشور به طور 
متوسط 35/2 درصد و شکاف تمکین 33/7 درصد است. یعنى، از هر 100 ریالى که در الگوى مالیات بر ارزش 
افزوده ایده آل و بدون اختالل قابل وصول بود، تنها 31/1 ریال وصول شده است. این نتایج، فقط از حیث درآمد 
از دست رفته مالیات بر ارزش افزوده حائز اهمیت نیست، بلکه از حیث اختاللى که در فرآیند تولید ایجاد مى کند و 
فاصله اى که از توصیه سیاستى لم دایموند- میرلس (1970) ایجاد شده نیز در خور توجه است. توصیه سیاستى مقاله 
حاضر بازنگرى سیاستى در قانون مالیات بر ارزش افزوده و فراخوان هاى آن و همچنین، تمرکز امکانات اجرایى نظام 

مالیاتى در استان هایى است که بیشترین شکاف تمکین را دارند.
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1- مقدمه

اصالح نظام درآمدى دولت با افزایش سهم درآمدهاى مالیاتى از اهداف تعیین شده در اسناد باالدستى کشور 
است (براى مثال، نگاه کنید به بند 17 سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى). تحلیل آمارهاى موجود از عملکرد نظام 
مالیاتى کشور نشان مى دهد که با وجود اقدامات مثبت انجام شده در این زمینه هنوز از وضعیت مطلوب فاصله 
زیادى وجود دارد. براى مثال، نسبت مالیات به هزینه هاى جارى دولت (به عنوان یکى از شاخص هاى ارزیابى 
عملکرد نظام مالیاتى) در یک دهه اخیر، متجاوز از 50/5 درصد نبوده است در حالى که در برخى از کشورهاى 
جهان این نسبت به 90 درصد نیز مى رسد (حسنى و همکاران 1395). افزایش نسبت مذکور (ضمن تأکید بر 
کاهش هزینه هاى غیر ضرورى دولت) از سه روش امکان پذیر است. روش اول افزایش نرخ مالیات، روش دوم 
گستردگى پایه و کاهش معافیت هاى غیر ضرور و روش سوم جلوگیرى از فرار مالیاتى است. از آنجاکه افزایش 
نرخ مالیات در پایه هاى موجود مى تواند آثار منفى بر انگیزه فعاالن اقتصادى کشور داشته باشد، لذا جلوگیرى از 

فرار مالیاتى و کاهش معافیت هاى غیرضرور اهمیت بیشترى پیدا مى کند.
از سویى مقایسه نسبت درآمدهاى مالیاتى وصول شده به GDP در ایران با سایر کشورهاى پیشرفته، حاکى از 
وجود شکاف قابل مالحظه در این بخش است، به طورى که نسبت مذکور براى ایران در بهترین حالت، کمتر 
از 50 درصد متوسط این نسبت در جهان است که معافیت هاى گسترده در قوانین مالیاتى کشور و همچنین 
عدم تمکین مالیاتى، از مهم ترین عوامل این شکاف است. وجود چنین شکاف مالیاتى عمیقى نه تنها موازنه 
درآمد-هزینه دولت را مخدوش مى کند بلکه در نظام اقتصادى ایجاد اختالل مى کند و آثار سوء انگیزشى بر جاى 
مى گذارد (نووى سدالك2012، نور تگین 2008، اسلم رود 2007، فنستین 1991 و جهرمى موسوى و همکاران 
1395). به لحاظ نظرى مالیات بر ارزش افزوده اثر اختالل زایى بر تولید ندارد (میرلس و دیاموند، 1971) و نسبت 
به سایر درآمدهاى مالیاتى از پایدارى بیشترى برخوردار است (بران و همکار،2016). وقتى به دلیل فرار یا تقلب 
مالیاتى از یک سو و سیاست گذارى مالیاتى از سوى دیگر از الگوى نظرى مالیات بر ارزش افزوده فاصله گرفته 
مى شود (یعنى شکاف تمکین و شکاف سیاستى افزایش مى یابد)، دیگر قاعده دایموند-میرلس برقرار نخواهد بود 

و اعمال این مالیات اثر اختاللى بر تولید خواهد داشت. 
با توجه به اهمیت این مالیات چه از حیث درآمد زایى براى دولت و چه از حیث کارایى تولید، الزم است بدانیم که 
شکاف تمکین و شکاف سیاستى چقدر است و آیا در میان استان هاى کشور تفاوت معنادارى از این حیث وجود 
دارد. پرداختن به این دو پرسش هدف اصلى مقاله حاضر است. براى دستیابى به این هدف، ادامه مطالب به شرح 
زیر سازماندهى شده است: ابتدا مبانى نظرى و رویکرد هاى مختلف اندازه گیرى شکاف مالیاتى، مفهوم شکاف 
مالیاتى و اجزاى آن و پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه اندازه گیرى شکاف مالیاتى ارائه شده است. سپس 
مدل مفهومى و روشى که محاسبات این تحقیق بر پایه آن انجام شده تشریح شده است. پس از آن پایه هاى 
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آمارى و یافته هاى تحقیق بررسى و در انتها، مطالب مقاله جمع بندى شده است.

2- مبانى نظرى و پیشینه پژوهش 
در مباحث نظرى مرتبط با مالیات ستانى بهینه دو نتیجه مهم مورد توجه است. دیاموند و میرلس (1971) این 
نتیجه را مطرح مى کنند که مالیاتى بهینه است که به نهاده هاى تولید و مواد واسطه اصابت نکند. زیرا وضع مالیات 
بر نهاده هاى تولید موجب تغییر نسبت قیمت نهاده هاى تولید مى شود و تخصیص عوامل تولید را دچار اختالل 
مى کند. اتکینسون و استیگلیتز(1976) نیز با لحاظ فروضى بیان مى کنند که مالیات بهینه براى همه کاالهاى 
مصرفى نهایى یکسان است. البته استثنائاتى براى این نتایج در نظر گرفته شده است (براى مثال براى کاالهایى 

که اثرات خارجى ایجاد مى کنند.) 
منکیو و همکاران (2009) به این موضوع اشاره مى کنند که در میان انواع مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده دو 
شرط مذکور را پوشش مى دهد. به عبارتى در این سیستم مالیاتى از نهاده هاى واسطه مالیات اخذ نمى شود و 
مالیات به مصرف کننده نهایى اصابت مى کند و از طرفى نرخ مالیات براى همه کاالهاى نهایى یکسان است. 
از اینروى مالیات بر ارزش افزوده یک سیاست مالیاتى فراگیر در جهان محسوب مى شود و در حال حاضر بیش 
از 160 کشور جهان این نظام مالیاتى را اجرا کرده اند. اما در اجرا، سیاست گذاران براى کاهش اثر تنازلى این 
مالیات برخى از محصوالت را مشمول معافیت و در مواردى نرخ هاى کاهشى را مبناى عمل قرار دادند. اعمال 
این سیاست ها منجر به افزایش هزینه هاى تمکین و هزینه هاى اجرایى و اختالل زایى در انتخاب نهاده هاى 

تولید مى شود. 
در ارتباط با روش هاى بررسى شکاف مالیاتى نیز در ادبیات نظرى و کاربردى، مطالعات گسترده اى انجام شده 
که در دو دسته کلى طبقه بندى مى شود. اولین گروه مبتنى بر کنترل انتخاب شده و روش هاى رسیدگى مستقیم 
است که به روش هاى رسیدگى محور معروف است. روش رسیدگى مستقیم با محدودیت هایى روبروست که از 
آن جمله مى توان به هزینه برى و زمان بر بودن اشاره کرد. گروه دوم روش ها که در واقع روش هاى غیر مستقیم 
هستند، کنترل فیزیکى روى مالیات دهنده وجود ندارد. این روش ها مبتنى بر اظهارات مالیاتى و سایر منابع 
اطالعاتى هستند. در برخى از منابع، طبقه بندى مذکور با ادبیات دیگرى تحت عنوان رویکردهاى اقتصادکالن 

(باال به پایین) و رویکردهاى اقتصاد خرد (پایین به باال) به شرح زیر بیان شده است:
الف) رویکرد اقتصاد خرد

در روش اقتصاد خرد ابتدا یک نمونه از مالیات دهندگان به طور تصادفى انتخاب مى شوند و مورد رسیدگى مالیاتى 
قرار مى گیرند. نتیجه رسیدگى با مقدار مالیات اظهار شده توسط مالیات دهندگان مقایسه مى شود و میزان شکاف 
مالیاتى محاسبه مى شود. نتایج این روش را نمى توان به کل اقتصاد بسط داد و احتمال بیش برآوردى وجود دارد. 
با وجود اینکه یک نمونه تصادفى به عنوان نمایندهاى از کل مطرح است اما در این مورد خاص نمى توان نتایج 
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حاصل از نمونه را به کل بسط داد. زیرا در این حالت روى یک گروه منتخب از مالیات دهندگان تمرکز شده است.

ب) رویکرد اقتصاد کالن 
این رویکرد در واقع همان روش غیر مستقیم است که شکاف مالیاتى بر اساس داده هاى آمارى موجود در 
حساب هاى ملى و به طور کلى داده هاى کالن محاسبه مى شود. روش محاسبه شکاف مالیاتى بر اساس اقتصاد 
زیر زمینى با روش شاخص هاى چندگانه mimic، روش جدول داده ستانده، روش درآمد ملى و روش بخشى در 

این گروه جاى مى گیرد. در نمودار 1 روش هاى محاسبه شکاف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.
نمودار (1)- رویکردهاى مختلف محاسبه شکاف مالیات بر ارزش افزوده

منبع: راسکوسکى،کنراد، (2015)، "اندازه گیرى شکاف مالیاتى در اقتصاد اروپا"، مجله مدیریت و اقتصاد، شماره 21

شایان ذکر است رویکرد اتخاذ شده در این مقاله رویکرد باال به پایین و مبتنى بر داده هاى تولید است. 
2-1- مفهوم شکاف مالیات بر ارزش افزوده

بر مبناى مطالعات انجام شده دو تعریف کلى براى مفهوم شکاف مالیات بر ارزش افزوده قابل طرح است. اول این 
که شکاف مالیات بر ارزش افزوده عبارت از تفاوت درآمد مالیاتى بالقوه بر اساس پایه مالیاتى اقتصادى و درآمد 
مالیاتى محقق شده است. به عبارتى بر مبناى این تعریف، شکاف مالیات بر ارزش افزوده، درآمد از دست رفته در 
نتیجه معافیت ها، نرخ هاى کاهش یافته، تقلب و فرار مالیاتى را منعکس مى کند که از دو جزء شکاف سیاستى و 
شکاف تمکین تشکیل شده است. شکاف سیاستى عمدتاً ناشى از اعمال معافیت ها و حد آستانه و انتخاب مالیات 
بر ارزش افزوده از نوع مصرفى است و شکاف تمکین مربوط به فرار مالیاتى مى شود(صندوق بین المللى پول، 

2017و سازمان همکارى و توسعه اقتصادى(2016)). این موضوع در نمودار 2 نشان داده شده است.
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نمودار (2)- تجزیه شکاف مالیات بر ارزش افزوده

شکاف سیاستیشکاف تمکینانحرافات
اصل مقصد ناقص •
نقص هاي مدیریتی (جمع آوري و برگشتی ها) •
الگوهاي مصرفی •
مشکالت مرتبط با اندازه گیري •

عدم تمکین تقلب •
تقلب •

نرخ هاى کاهشى و معافیت ها •
حد آستانه •
فعالیت هاى بخش  عمومی •

مأخذ: کمیسیون اروپا، 2016.

دومین تعریف اینکه شکاف مالیات بر ارزش افزوده عبارت است ازتفاوت بین مقدار مالیات بر ارزش افزوده اى 
که به صورت نظرى بر پایه قوانین و مقررات مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده برآورد مى شود و مالیات بر ارزش 
افزوده اى که به صورت واقعى جمع آورى شده است. به عبارتى مفهوم شکاف مالیات بر ارزش افزوده معادل 
شکاف تمکین در نظر گرفته شده است. اما در برخى مطالعات به همراه این تعریف به موضوع شکاف سیاستى 
هم اشاره شده است (مرکز تحقیقات اقتصادى و اجتماعى (CASE)، 2016). در نمودار 3 این موضوع نشان 

داده شده است. 
نمودار (3)-  شکاف مالیات بر ارزش افزوده و شکاف سیاستی

منبع: همان

همانگونه که از مطالب ارائه شده مشخص است در برخى از مطالعات مفهوم شکاف مالیات بر ارزش افزوده را 
مشتمل بر دو بخش شکاف سیاستى و شکاف تمکین تعریف کرده اند (صندوق بین المللى پول(2017) و سازمان 
همکارى و توسعه اقتصادى (2016)) ، اما در برخى از مطالعات از جمله مدل مرکز تحقیقات اقتصادى و اجتماعى، 
نویسدالك و پاالکوویکوا (2012) و راسکوسکی (2015) شکاف مالیاتی را همتراز با شکاف تمکین دانسته اند. 

در این مقاله، شکاف مالیاتی شامل هر دو جزء شکاف سیاستی و تمکین است. 
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در ادامه برخى از مطالعات انجام شده در خصوص روش هاى اندازه گیرى شکاف مالیات بر ارزش افزوده در داخل 

و خارج از کشور ارائه شده است. 
مهاجرى و سبحانیان (1396) در مقاله با عنوان «برآورد شکاف سیاستى و شکاف تمکین در نظام مالیات بر 
ارزش افزوده ایران و ضرورت استخراج چارچوب منطقى براى اعطاى معافیت ها» با استفاده از جدول داده ستانده 
محصول در محصول و حساب هاى ملى کشور طى سال هاى 1388 تا 1395 شکاف سیاستى و شکاف تمکین 
در نظام مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه کردند. بر اساس نتایج این تحقیق در طول اجراى آزمایشى مالیات 
بر ارزش افزوده حدود 260 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى از دست رفته است. سهم دولت از این میزان درآمد 
مالیاتى حدود 157 هزار میلیارد تومان و سهم شهردارى ها و دهیارى ها حدود 103 هزار میلیارد تومان بوده است.
بورد و نکو آمال کرمانى(1396) در مطالعه اى با عنوان �تعیین شکاف درآمدى مالیات بر ارزش افزوده در ایران 
طى سال هاى 1388-1394� به منظور محاسبه پایه درآمدى مالیات بر ارزش افزوده از مجموع ارزش افزوده 
بخش هاى اقتصادى کشور استفاده کردند. براى این هدف ارزش افزوده هر یک از بخش هاى معاف و واردات 
آنها از پایه تولید ناخالص داخلى کسر شده است. همچنین ارزش افزوده مربوط به کاالهاى خاص مشخص شده 
در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از پایه مالیاتى خارج شده است. بر اساس نتایج این تحقیق طى سال هاى 
1388-1394 به طور متوسط  34 درصد کل تولید ناخالص داخلى ایران به عنوان پایه بالقوه مشمول مالیات بر 
ارزش افزوده ایران محاسبه شده است. با مقایسه نتایج حاصل از درآمد مالیاتى بالقوه و درآمدهاى وصولى سازمان 
امور مالیاتى کشور، میزان شکاف درآمدى مالیات بر ارزش افزوده به طور متوسط 31/4 درصد محاسبه شده است.
خالقى رخنه،، زاهدى و عودى (1391) در مقاله اى با عنوان �تبیین روش و برآورد پایه مالیات بر ارزش افزوده با 
استفاده از جدول داده ستانده» پایه مالیات بر ارزش افزوده را براى سال 1386 بر اساس اطالعات بانک مرکزى 
و جدول داده ستانده سال 1378 به میزان 1281837/91 میلیارد ریال معادل 44/34 درصد تولید ناخالص داخلى 

برآورد کرده اند. 
آگور (1988) در مقاله اى با عنوان "مالیات بر ارزش افزوده مکزیک؛ روشى براى محاسبه پایه"، پایه مالیات بر 
ارزش افزوده به لحاظ نظرى در سال هاى 1983 و 1987 با استفاده از جدول داده ستانده 504 کاالیى کشور 

مکزیک به صورت مرحله به مرحله و با جزئیات محاسبه شده است.
نویسدالك و پاالکوویکو (2012)  در مقالۀ "تخمین درآمد از دست رفته مالیات بر ارزش افزوده در جمهورى 
اسلواکى» شکاف مالیاتى را با استفاده از دو روش جداول داده ستانده براى سال هاى 2000-2007 و روش تولید 
ناخالص ملى براى سال هاى 2000-2010، محاسبه کردند. نتایج این مقاله حاکى از آن است که برآوردهاى 
شکاف مالیاتى روش اول و دوم یکسان نبودند ولى هر دو روش روند یکسانى در رشد شکاف مالیات بر ارزش 
افزوده نشان داده است. شکاف مالیات بر ارزش افزوده در طول زمان افزایش یافته و بیشترین شکاف مربوط به 
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دورهاى است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است.

راسکوسکى (2015) در مطالعه اى با عنوان «اندازه گیرى شکاف مالیاتى در اقتصاد اروپا" شکاف مالیاتى را براى 
28 کشور اروپایى در طول سال هاى 2011-2014 برآورد کرد. در این مقاله از اندازه اقتصاد زیر زمینى با استفاده 
از روش شاخص هاى چندگانه - دالیل چندگانه (mimic) به منظور محاسبه شکاف مالیاتى استفاده شده است. 
در بخش دالیل متغیرهاى نرخ بیکارى، حق بیمه تأمین اجتماعى، مقررات و ساعات کار مورد استفاده قرار گرفته 
 GDP است. بر اساس نتایج این تحقیق بیشترین سطح اقتصاد زیر زمینى به کشور بلغارستان با بیش از 30 درصد

در سال 2014 تعلق داشته است.
کانیکالپ و همکاران (2016) در مقاله با عنوان "تخمین مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه" از روش هاى باال به 
پایین براى محاسبه شکاف مالیاتى استفاده کردند. در مقاله به این نکته اشاره شده است که به دلیل سطح پایین 
کیفیت حکمرانى در کشور ترکیه از روش هاى پایین به باال براى محاسبه شکاف استفاده نشده است. شکاف 
سیاستى و شکاف تمکین بر اساس داده هاى حساب هاى ملى محاسبه شده و نشان داده شده که همواره شکاف 
سیاستى از شکاف تمکین بیشتر بوده است. به عبارتى، درآمد از دست رفته دولت از بابت معافیت ها و نرخ هاى 

کاهش یافته بیشتر از درآمد از دست رفته از بخش غیر رسمى اقتصاد و فرار مالیاتى بوده است.
بررسى روش هاى اندازه گیرى شکاف مالیات بر ارزش افزوده نشان مى دهد که اغلب مطالعات انجام شده رویکرد 
غیر مستقیم را مبنا قرار داده اند ولی در هر مطالعه اي متناسب با آمارهاي در دسترس، روش هاي متفاوتی از جمله 
روش حساب هاي ملی (کانیکالپ و همکاران، 2016)، روش محاسبه اقتصاد زیر زمینی (راسکوسکى، 2015) 
و روش جدول داده ستانده در سطح کالن (نویسدالك و پاالکوویکوا، 2012) و در سطح خرد (آگور، 1988) به 

کار گرفته شده است. 
در خصوص کاربرد رویکرد کالن با استفاده از داده هاي ملی در مطالعات انجام شده، ذکر این نکته الزم است 
که در این روش ها عمدتاً از متوسط نرخ مالیات یا نرخ مالیات استاندارد در محاسبه شکاف مالیاتی استفاده شده 
است. این موضوع بیش برآوردي یا کم برآوردي محاسبات را تشدید میکند. براي مثال، در مورد محاسبه شکاف 
مالیات بر ارزش افزوده مناسبتر است که داده ها در سطح کاال و بخش خرد شود به ویژه زمانی که چندین نرخ 
در قانون وجود دارد. لذا به نظر میرسد استفاده از روش جداول داده ستانده و محاسبه شکاف در سطوح جزئیتر 
در رفع این نقص مثمر ثمر باشد. لذا یکى از ویژگى هاى مقاله حاضر ارائه روش برآورد شکاف مالیات بر ارزش 
افزوده (به تفکیک شکاف سیاستى و شکاف تمکین) با لحاظ نرخ هاى متعدد مصوب در قانون مالیات بر ارزش 
افزوده کشور است. براى این منظور از جداول داده ستانده بخشى سال1390 (البته به دلیل محدودیت عدم وجود 

جداول داده ستانده کاالیی) استفاده شده است. 
از میان مطالعات انجام شده در کشور، مقاله مهاجرى و سبحانیان (1396) به لحاظ محتوایى به مقاله حاضر 
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نزدیک تر است. لکن در مقاله مذکور شکاف تمکین فقط ناشى از فروش کاالها و خدمات تولید داخل محاسبه 
شده است در حالى که محاسبات مقاله حاضر واردات را نیز شامل مى شود. از دیگر نوآورى هاى این مقاله مى توان 
به محاسبه شکاف مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک استان هاى کشور اشاره کرد. بررسى توزیع منطقه اى شکاف 
تمکین و شکاف سیاستى مشخص مى کند در مناطق مختلف کشور شکاف سیاستى مهمتر است یا شکاف 

تمکین. 
بررسى منطقه اى براى محدود کردن شکاف مالیاتى به ویژه شکاف تمکین ضرورى است و الزم است اقدامات 
مؤثرترى از سوى سازمان امور مالیاتى کشور در این خصوص انجام گیرد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتى 
مى تواند فراوانى رسیدگى خود را در استان هایى که عدم تمکین باالتر دارند افزایش دهد، یا با توجه به امکانات 
آنها  تمکین  شکاف  مقدار  برحسب  را  کشور  استان هاى  در  خود  فنى  تجهیزات  توزیع  سازمان،  این  محدود 
اولویت بندى کند. عالوه بر این، موارد بررسى توزیع منطقه اى شکاف مالیاتى باالخص محاسبه شکاف سیاستى، 
پتانسیل مالیات بر ارزش افزوده در بین استان هاى کشور را مشخص مى سازد و این امکان را فراهم مى سازد 
تا برنامه ریزان کشور با اطالع از این پتانسیل، تصمیم هاى مناسبترى بویژه در خصوص دامنه معافیت ها اتخاذ 

نمایند.
3- روش شناسى تحقیق 

در این مقاله از مدل مفهومى صندوق بین المللى پول در تعریف و اندازه گیرى شکاف مالیات بر ارزش افزوده 
استفاده شده است. بر اساس مدل ارائه شده توسط IMF، کل درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از 
مجموع مالیات بر واردات و مالیاتى که باید روى ستانده فروخته شده در داخل کشور دریافت شود (صادرات با 
نرخ صفر محاسبه مى شود) و سپس کسر کردن مالیات پرداختى روى نهاده ها به تفکیک بخش هاى اقتصادى 
به دست مى آید. مالیات قانونى نیز با لحاظ متغیر هاى سیاستى از جمله نرخ مالیات، حد آستانه و نوع مالیات بر 
ارزش افزوده(مصرفى، درآمدى و تولیدى) مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده محاسبه مى شود. هنگامى این 
الگو را مى توان براى محاسبه درآمدهاى بالقوه و قانونى VAT به کار برد که عالوه بر حساب هاى ملى، جداول 
داده-ستانده نیز در دسترس باشد. با عنایت به توضیحات مذکور، درآمد بالقوه VAT ازطریق رابطه (1) قابل 

محاسبه است.
( )s s s

s
PV PVm PVo PVi    (1)

sPVi به ترتیب کل درآمد بالقوه VAT، درآمد بالقوه VAT روى  sPVo و   ، sPVm  ، PV،که در رابطه مذکور
واردات بخش S، درآمد بالقوه VAT روى ستانده بخش S و اعتبار بالقوه VAT روى نهاده هاى تولیدى بخش 
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sPVm در رابطه (1) را از طریق فرمول زیر مى توان محاسبه کرد. S است. 

)( 
c

c
s
c

s MPVm   (2)

c نرخ مالیات بر ارزش افزوده اى است که روى  s واردات کاالى c توسط بخش S و 
cM که در رابطه (2)، 

کاالى c اعمال مى شود. 
sPVo نیز بر اساس رابطه (3) محاسبه مى شود.

 
c

src
s
cX

s
cO

sPVo )(  (3)

 sr s به ترتیب ستانده و صادرات کاالى c توسط بخش S را نشام مى دهد و 
cX s و 

cO که در رابطه (3)، 
منعکس کننده قسمتى از ارزش افزوده بخش S است که توسط بنگاه هاى ثبت نام شده در VAT ایجاد شده است. 
همانطور که توضیح داده شد براى محاسبه ستانده داخلى مشمول مالیات، صادرات از کل ستانده کسر مى شود. 
sPVi است که از رابطه  جزء آخر از اجزاى درآمد بالقوه VAT، اعتبارات مالیاتى روى نهاده هاى بخش S یعنى 

(4) محاسبه مى شود.
s
cc

sesrc
s
cI

s
cN

sPVi    )1()(  (4)

s به ترتیب مصارف واسطه اى و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط بخش 
cI s و 

cN که در رابطه فوق، 
 s

c se نسبت ستانده هر یک از بخش هاست که معاف از مالیات است و  S از کاالى c را منعکس مى کند. 
منعکس کننده نسبتى از اعتبارات مالیاتى نهاده اى کاالى c توسط بخش S است که امکان مطالبه و استرداد 
آن وجود دارد. رابطه (4) را بدین صورت مى توان توضیح داد که هر یک از بنگاه هاى اقتصادى، در فرآیند تولید 
محصوالت خود از کاالها و خدمات واسطه اى (N) و همچنین کاالهاى سرمایه اى (I) استفاده مى کنند که به 
 را مى پردازند. اما مالیات پرداختى روى نهاده ها صرفًا  هنگام خرید هر یک از این کاالها و خدمات، نرخ مالیات 
براى بنگاه هایى مورد پذیرش است که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند (r) و کاالها و خدمات 
). از سویى در اغلب قوانین مالیات بر ارزش افزوده بخشى از اعتبار مالیات خرید  se1 غیرمعاف تولید مى کنند (
). به عنوان مثال ممکن است برخى دولت ها، اجازه استرداد اعتبار مالیاتى  s

c نهاده ها قابل پذیرش دولت است (
کاالهاى سرمایه اى را ندهند و یا مالیات خرید برخى نهاده ها نظیر حامل هاى انرژى را نپذیرند. بدیهى است که 
s کمتر باشد اعتبار مالیاتى قابل استرداد کمتر بوده و بدین ترتیب درآمد بالقوه مالیاتى بیشتر 

c هر چه مقدار 
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خواهد بود.

بر اساس این روش پس از محاسبه مالیات بالقوه و قانونى مالیات بر ارزش افزوده، شکاف سیاستى از تفاوت 
این دو مقدار و شکاف تمکین از تفاوت مالیات قانونى محاسبه شده و مالیات واقعى وصول شده برآورد مى شود. 

4- پایه هاى آمارى و تحلیل یافته ها 
4-1- فرایند استخراج پایه هاى آمارى 

در این مقاله با توجه به ضرورت استفاده از اطالعات ساختار هزینه اي هر یک از بخش هاي اقتصادي به تفکیک 
استان هاى کشور، جداول داده ستانده منطقه اى 71 بخشى با استفاده از روش "سهم مکانی متقاطع عرضه و 
تقاضاي تعدیل شده" براى 31 استان کشور استخراج شد. سپس با لحاظ آمارهاى منطقه اى مرکز آمار ایران و 
استفاده از روش رأس با 27 بار تکرار براى هر استان کشور، جداول منطقه اى استخراج شده تعدیل شد. در این 
مقاله مقادیر صادرات، واردات و تشکیل سرمایه در سطح استان هاى کشور به تفکیک بخش ها، بر پایه آمارهاى 

ملى به نسبت ارزش افزوده هر بخش در استان به ارزش افزوده همان بخش در کشور محاسبه شده است. 
در مرحله بعد با احتساب نرخ هاى استاندارد و نرخ هاى ترجیحى درآمد مالیاتى کاالها، خدمات و واردات و اعتبار 
مالیاتى به تفکیک 71 بخش محاسبه و از تفاوت آنها، مالیات بر ارزش افزوده پایه بالقوه و پایه قانونى درآمد 
مالیات بر ارزش افزوده براى 31 استان کشور محاسبه شد. در نهایت با لحاظ درآمدهاى وصولى، شکاف سیاستى 
و شکاف تمکین برآورد شد. شایان ذکر است در این مقاله فقط درآمد مالیاتى سهم دولت محاسبه شده و سهم 

شهردارى ها و دهیارى ها ناشى از اخذ عوارض را شامل نمى شود. 
مبناى محاسبات انجام شده در جدول 1 ارائه شده است. وجه تمایز محاسبات این مقاله با مدل مفهومى شکاف 
مالیات بر ارزش افزوده صندوق بین المللى پول در منطقه اى بودن محاسبات این مقاله نسبت به ملى بودن 
محاسبات مبنا است. این تفاوت در محاسبات بخش واردات شامل واردات از خارج کشور و واردات از سایر مناطق 

مى شود. 
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جدول (1)-  فرایند محاسبه اجزاى شکاف مالیات بر ارزش افزوده (شکاف سیاستى و شکاف 

تمکین) در سطح استان هاى کشور

درآمد مالیاتى 
کاالها و 

خدمات و 
واردات با نرخ 
(A) استاندارد

اعتبار مالیاتى با 
(B) نرخ استاندارد

پایه 
بالقوه 
مالیات 

بر ارزش 
افزوده 

(C)

درآمد مالیاتى کاالها 
و خدمات و واردات 
با نرخ هاى ترجیحى 

(D)

اعتبار مالیاتى با 
نرخ ترجیحى 

(E)

مالیات 
بر ارزش 
افزوده 
قانونى 

(F)

شکاف 
سیاستى

شکاف 
تمکین

t(xi-exi)+t-

mi

 t(zxi+

moi+zmii)
A-Bt*(xi-exi-I)+t*m

t*(zxi+z-

moi+zmii)
r(D-E)C-FF-PT

توضیحات: x: ستانده، ex: صادرات استان، m: واردات استان، I: سرمایه گذارى استان و t: نرخ استاندارد مالیات 
 zmi ،هزینه واسطه واردات از خارج کشور :zmo ،هزینه واسطه داخلى :zx  بر ارزش افزوده در سال 1390 و
: هزینه واسطه واردات از سایر مناطق،  نرخ هاى خاص، r: حد آستانه و PT: درآمد مالیاتى وصول شده استان 
و i=1…..,71  نشانه بخش است. شایان ذکر است محاسبات انجام شده به تفکیک 71 بخش اقتصادى انجام 

شده است. 
در محاسبه پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از آنجایى که مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر مبناى اصل 
مقصد است، صادرات مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و از تولید ناخالص داخلى استان کسر شده است، 
و چون واردات مشمول مالیات است به رابطه اضافه شده است. در محاسبه پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده 
فرض مى شود که همه افراد مشمول این نظام مالیاتى هستند (r=1) و معافیت مالیاتى وجود ندارد. اما در محاسبه 
مالیات بر ارزش افزوده قانونى، مبناى محاسبات برگرفته از احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده است، به طوریکه 
سرمایه گذارى نیز به دلیل اینکه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران از نوع مصرفى است از پایه مالیات کسر 
مى شود. در این مقاله حد آستانه با توجه به فراخوان هاى اعالم شده در خصوص مشمولین مالیات بر ارزش 
افزوده و مصاحبه با خبرگان، معادل 85 درصد(r=85/0) در سال 1390 لحاظ شده است.  نرخ مالیات از نرخ 

استاندارد به نرخ هاى ترجیحى مطابق جدول 2 تغییر مى کند. 
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جدول (2)- نرخ هاى مالیات کاالها و خدمات مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در سال 

1390
ماده قانونى مربوطنرخ مالیات(*) (درصد)شرح کاال و خدماتانواع نرخ

نرخ استاندارد
همه کاال و خدمات به جز موارد 

خاص
2/25

ماده (16) و تبصره (2) ماده (117) قانون برنامه 
پنجساله پنجم توسعه جمهورى اسالمى ایران

نرخ هاى خاص

تبصره ماده (16)12انواع سیگار و محصوالت دخانى
تبصره ماده (16)20انواع بنزین و سوخت هواپیما
محصوالت کشاورزى، اموال 
غیر منقول، خدمات آموزش،....

ماده (12)معاف

ماده (13)صفرصادرات
مأخذ: قانون مالیات بر ارزش فزوده

(*): نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1390 معادل 4 درصد بود که 2/25 درصد آن متعلق به مالیات و 1/75 
درصد ان مربوط به عوارض بوده است. با توجه به تمرکز این مقاله بر محاسبه مالیات فقط به سهم مالیاتى نرخ 

مذکور اشاره شده است. 
همانطور که اشاره شد هدف این مقاله برآورد شکاف مالیات برارزش افزوده در سطح استان هاى کشور در سال 
1390 است. با توجه به ماهیت مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر توزیع فعالیت ها در هر استان در شکاف مالیات بر 
ارزش افزوده به ویژه شکاف سیاستى، ابتدا وضعیتى از شاخص اقتصادى مرتبط با موضوع، در سطح استا نهاى 

کشور بررسى شده است. 
4-2- بررسى توزیع استانى بخش هاى معاف از مالیات بر ارزش افزوده 

در نمودار 4 سهم ارزش افزوده بخش هاى معاف از مالیات ارزش افزوده نسبت به کل ارزش افزوده بخش هاى 
اقتصادى در سطح استان هاى کشور ارائه شده است. 

نمودار (4)- سهم ارزش افزوده بخش هاى معاف از مالیات بر ارزش افزوده ازکل ارزش 
)افزوده استان ها (درصد) ررر ) ننن زوزوزو
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منبع: محاسبات تحقیق

همانطور که از نمودار 4 مشخص است بیش از 30 درصد ارزش افزوده اکثر استان ها از مالیات بر ارزش افزوده 
معاف است. این مقدار با در نظر گرفتن حد آستانه و نرخ صفر افزایش نیز مى یابد. 

4-3- یافته هاى تحقیق
بر اساس محاسبات انجام شده در این تحقیق، پایه بالقوه اقتصادى کشور در سال 1390 حدود 131 هزار میلیارد 
ریال برآورد شد. با لحاظ محدودیت هاى مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، پایه قانونى مالیات 
بر ارزش افزوده در سال 1390 حدود 85 هزار میلیارد ریال برآورد شد. با توجه به میزان مالیات بر ارزش افزوده 
وصول شده معادل 40/8 هزار میلیارد ریال در این سال، شکاف تمکین در سال 1390 بیش از 44 هزار میلیارد 
ریال برآورد شد. شکاف سیاستى با لحاظ معافیت ها، نرخ صفر و حد آستانه تقریباً 46 هزار میلیارد ریال محاسبه 

شد. این نتایج در نمودار 5 ارائه شده است.
نمودار (5)- اجزاى شکاف مالیاتى مالیات بر ارزش افزوده در کشور طى سال 1390

در جدول 3 خالصه اى از یافته هاى این تحقیق به ترتیب استان هایى که نسبت شکاف سیاستى و تمکین به پایه 
بالقوه درآمد مالیات بر ارزش افزوده آنها از متوسط کشور بیشترین و کمترین بوده است ارائه شده است. 

جدول (3 )- بیشترین و کمترین شکاف سیاستى و تمکین نسبت به پایه بالقوه مالیات بر 
ارزش افزوده در سال 1390

مقدار (درصد)نام استانشرح
نسبت شکاف تمکین به پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده



پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و یک (مسلسل 89)، بهار 1398 150
33/7متوسط کشور

بیشترین نسبت در سطح استان ها
52/4بوشهر
43/6تهران
38/6گلستان

کمترین نسبت در سطح استان ها
3/4سیستان و بلوچستان

11/7قزوین
14/7سمنان

نسبت شکاف سیاستى به پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده
35/2متوسط کشور

بیشترین نسبت در سطح استان ها
58/7ایالم
53/3لرستان

52/4خراسان جنوبى

کمترین نسبت در سطح استان ها 
16/6هرمزگان
17/2خوزستان
21/5مرکزى

مأخذ: محاسبات تحقیق

توضیح: جزئیات محاسبات و نتایج بدست آمده براى 31 استان کشور در جداول پیوست ارائه شده است. 
5- نتیجه گیرى و پیشنهادها

در این مقاله روشى براى اندازه گیرى شکاف مالیات بر ارزش افزوده، مشتمل برشکاف سیاستى و شکاف تمکین 
در سطح استان هاى کشور ارائه شد. روش ارائه شده در مقایسه با روش هاى مرسوم از مزایایى همچون مطابقت 
بیشتر با قانون مالیات بر ارزش افزوده، رعایت جزئیات بیشتر در برآورد شکاف مالیاتى، تفکیک درآمد از دست رفته 
ناشى از سیاست گذارى دولت و عدم رعایت قانون توسط مؤدیان و امکان رصد این شکاف در سطح استان هاى 

کشور برخوردار است. 
نتایج این مقاله نشان مى که به طور متوسط بیش از 50 درصد از شکاف مالیات بر ارزش افزوده کشور (مجموع 
شکاف سیاستى و شکاف تمکین) در سال 1390 مربوط به شکاف سیاستى است که موسع بودن معافیت هاى 
مندرج در قانون و همچنین ترکیب متفاوت ارزش افزوده در استان هاى کشور از جمله دالیل آن است. بررسى 
توزیع شکاف سیاستى در سطح استان هاى کشور نشان مى دهد که استان ایالم با 58/7 درصد بیشترین و استان 



151برآورد شکاف سیاستى و تمکین مالیات بر ارزش افزوده در استان هاى کشور
هرمزگان با 16/6 درصد کمترین شکاف سیاستى نسبت به پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده را داشته اند. در 
خصوص شکاف تمکین نیز نتایج حاکى از آن است که تفاوت زیادى بین استان هاى کشور وجود دارد. بر اساس 

یافته هاى این مقاله شکاف تمکین در استان هاى کشور از حدود 3/4 درصد تا 52/4 درصد در نوسان است. 
از دیگر یافته هاى این تحقیق مى توان به سهم شکاف سیاستى و تمکین استان ها نسبت به رقم کل این دو 
شکاف اشاره کرد. مطابق نتایج بدست آمده استان تهران بیشترین سهم از نسبت هاى مذکور را به خود اختصاص 
داده است (34/6 درصد نسبت شکاف تمکین به کل این شکاف و 29/5 درصد نسبت شکاف سیاستى به کل آن). 
استان هاى خراسان رضوى، اصفهان، و فارس در نسبت شکاف سیاستى به کل و استان هاى اصفهان، خوزستان 

و خراسان رضوى در نسبت شکاف تمکین به کل پس از استان تهران بیشترین سهم را داشته اند. 
همانطور که اشاره شد بررسى توزیع منطقه اى شکاف مالیاتى باالخص محاسبه شکاف سیاستى، پتانسیل مالیات 
بر ارزش افزوده در بین استان هاى کشور را مشخص مى سازد و این امکان را فراهم مى کند تا برنامه ریزان 
کشور با اطالع از این پتانسیل، تصمیم هاى مناسبترى بویژه در خصوص محدوه معافیت ها اتخاذ نمایند. با توجه 
به مقادیر قابل توجه درآمد مالیاتى از دست رفته دولت از محل اعمال معافیت ها پیشنهاد مى شود معافیت هاى 
مالیات بر ارزش افزوده تا حد امکان محدود شود و به منظور تحقق هدف کاهش اثر تنازلى مالیات بر ارزش 
افزوده، از ابزار مالیات بر درآمد اشخاص استفاده شود. تعقیب هدف بازتوزیع در مالیات بر ارزش افزوده آثار اختاللى 
بسیار وسیع و غیر قابل رصدى دارد. از طرفى با توجه به تفاوت قابل توجه شکاف تمکین در سطح استان هاى 
کشور پیشنهاد مى شود تمرکز و رسیدگى سازمان امور مالیاتى بر استان هایى که شکاف تمکین بیشتر دارند، 
افزایش یابد. همچنین، به منظور جلوگیرى از عدم تمکین مؤدیان، سیاست هاى انگیزشى براى تشویق خریداران 
به دریافت صورتحساب مورد نظر قرار گیرد. شایان ذکر است برآورد شکاف مالیات بر ارزش افزوده اولین گام در 

جهت کاهش این شکاف است و لذا شناسایى عوامل مؤثر بر این شکاف براى مطالعات آتى پیشنهاد مى شود. 
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ضمیمه: 

1- روش استخراج جداول داده ستانده منطقه اى
در ادبیات موجود روش هاى مختلفى براى تهیه جداول داده- ستانده منطقه اى معرفى شده اند که هر یک بر 
اساس مفروضاتى و براى چارچوب خاصى از برنامه ریزى منطقه اى تدوین و ارائه شده است. در این مقاله ابتدا 
 ACILQ: Adjusted Crross) جداول داخلى اولیه با روش سهم مکانی متقاطع عرضه و تقاضاي تعدیل شده
Industy Location Quotient)   براى سال1390محاسبه شد. این روش تعدیلی از روش سهم مکانی متقاطع 

بخش عرضه کننده و تقاضا کننده (CILQ) است. در روش CILQ نسبت تولید منطقه اي به ملی براي کاالي 
i به عنوان فروشنده را با نسبت تولید منطقه اي به ملی براي کاالي j ام به عنوان خریدار مقایسه می کند. 

CILQij= SLQi/SLQj

لکن در روش سهم مکانی متقاطع که از تقسیم مقدار دو SLQ بدست می آید، هنگامی که هنگامی که سطر و 
ستون i باشد عدد یک به خود اختصاص می دهد. لذا تمام اعداد روي قطر به خاطر برابر شدن صورت و مخرج 
کسر CILQ، یک شده و در نتیجه تعدیلی از ملی به منطقه صورت نمی گیرد. در روش سهم مکانی متقاطع 

تعدیلی، سهم مکانی ساده روي قطر قرار می گیرد: 
ACILQ=SLQi     if    i=j 
ACILQ= SLQi/SLQj     if…i.≠j

بدین ترتیب جداول داده ستانده 71 بخشى منطقه اى براى 31 استان کشور محاسبه شد. سپس با استفاده از 
روش شبه آمارى رأس و لحاظ آمار هاى رسمى موجود در سطح استان هاى کشور تعدیالت الزم انجام شد. این 
روش تغییرات در ضرایب ماتریس پایه را بر اساس لحاظ کردن دو تغییر نسبى در سطر و ستون ماتریس مذکور 
و بر اساس مجموع سطر و ستون هاى ماتریس جدید که به صورت برونزا مطابق آمارهاى رسمى گرد آورى 
شده، تعدیل مى کند. در این مقاله با استفاده از اطالعات آمارى مجموع مصارف واسطه، ارزش افزوده و ستانده 
هر بخش در سطح منطقه برگرفته از آمارهاى منطقه اى مرکز آمار ایران، ضرایب فزاینده جهت تعدیل سطرها 
 r و ستون هاى ضرایب جداول داده ستانده منطقه اى محاسبه شد. در این روش ضریب فزاینده اى که با بردار
نشان داده مى شود در امتداد سطرها و ضرایب فزاینده اى که با بردار s نشان داده مى شود در امتداد ستون ها 
 S و ماتریس R تحت تأثیر این دو ضریب قرار مى گیرد. ماتریس (A0) عمل مى کند. کلیه ارقام ماتریس پایه
ماتریس هایى هستند که بردارهاى r  و s به ترتیب در قطر آن قرار مى گیرند. ماتریس ضرایب فنى جدید را به 

A1 R =A0  S :این صورت مى توان نوشت
بیان ریاضى تکنیک رأس به صورت یک تابع هدف و محدودیت هاى سطرى و ستونى مربوط عبارت است از: 

X(bij)=ri aij sj: تابع هدف
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ri=U(bi)/Ʃ sjaij: محدودیت ها

sj=V(bj)/Ʃ riaij

U(bi), V(bj), aij>0

در رابطه باال bij، bi و bj به ترتیب عناصر ماتریس ضرایب تعدیل شده به روش رأس، مجموع سطرى و ستونى 
s و r ضرایب تعدیل شده در هر مر حله از تکرار فرایند تعدیل است. در این مقاله پس از استخراج بردارهاى

و با 27 بار تکرار ضرب ماتریس هاى قطرى و ماتریس 71 بخشى، مبادالت واسطه بر اساس داده هاى آمار 
منطقه اى رسمى تعدیل شد.

2- نتایج محاسبات انجام شده
جدول (1)- برآورد شکاف سیاستى مالیات بر ارزش افزوده در استان هاى کشور طى سال 1390

(ارقام: میلیون ریال)

نام استان
پایه بالقوه 
مالیات بر 
ارزش افزوده

مالیات بر 
ارزش افزوده 

قانونى
شکاف 
سیاستى

نسبت شکاف 
سیاستى استان به 

پایه بالقوه
مالیات بر ارزش 

افزوده آن
(درصد)

نسبت شکاف 
سیاستى استان 
به کل شکاف 

سیاستى
(درصد)

1216102/6608212/6607890503/1اردبیل
12859325/69895232/22964093/4236/4اصفهان
4743023/72960313/81782709/8383/86البرز
474737/4195903/3278834/1590/6ایالم

5843338/838746461968692/7344/2آذربایجان شرقى
2861391/415768181284573/2452/78آذربایجان غربى

3087198/72347127/7740070/9241/60بوشهر
35072912/42143680913636102/783929/5تهران

چهارمحال و 
بختیاري

1101800610369/2491430/8451/06

610985/5290632/53203535229/5خراسان جنوبی
7363787/84211693/93152093/86431/06خراسان رضوي
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نام استان
پایه بالقوه 
مالیات بر 
ارزش افزوده

مالیات بر 
ارزش افزوده 

قانونى
شکاف 
سیاستى

نسبت شکاف 
سیاستى استان به 

پایه بالقوه
مالیات بر ارزش 

افزوده آن
(درصد)

نسبت شکاف 
سیاستى استان 
به کل شکاف 

سیاستى
(درصد)

734389/8376718/2357671/36490/69خراسان شمالی
9148915/47572972/21575943/2176/8خوزستان
1245351672157/9573193/1460/77زنجان
1318482/7687594/5630888/3483/4سمنان

سیستان 
وبلوچستان

1466715/5813157/4653558/2451/2

5918121/436215282296593/3391/36فارس
2422454/51655426/7767027/8321/4قزوین
1411122/3866278/3544843/9394/9قم

1272279/1648769/6623509/5491/66کردستان
3545531/51888983/41656548/1471/2کرمان
23473431446283901060381/3کرمانشاه

کهگیلویه 
وبویراحمد

466596/9241164225432/9483/58

1537966/6890947647019/4421/95گلستان
4006444/92653263/81353181340/5گیالن
1444962/4675560/7769401/6531/4لرستان
4474539/32455106/42019432/9454/37مازندران
4439869/963485070/9954799222/06مرکزي
4761114/53969271/3791843/2171/7هرمزگان
1918092/41074099/86843992/6441/8همدان
2067040/61318464/7748575/9361/6یزد
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نام استان
پایه بالقوه 
مالیات بر 
ارزش افزوده

مالیات بر 
ارزش افزوده 

قانونى
شکاف 
سیاستى

نسبت شکاف 
سیاستى استان به 

پایه بالقوه
مالیات بر ارزش 

افزوده آن
(درصد)

نسبت شکاف 
سیاستى استان 
به کل شکاف 

سیاستى
(درصد)

131181937/785020577/346161360/535/2100کل کشور
منبع: محاسبات تحقیق

توضیح: در محاسبات، حد آستانه براى سال 1390 معادل 0/85 فرض شده است. 
جدول (2)- برآورد شکاف تمکین مالیات بر ارزش افزوده استان هاى کشور طى سال 1390

(ارقام: میلیون ریال)

نام استان

مالیات بر 
ارزش افزوده 

قانونى

درآمد مالیات 
بر ارزش 

افزوده وصول 
شده

شکاف تمکین

نسبت شکاف 
تمکین استان به

پایه بالقوه مالیات 
بر ارزش افزوده آن 

(درصد)

نسبت شکاف 
تمکین استان به

کل شکاف تمکین 
(درصد)

608212/6287413/5320799260/7اردبیل
9895232/26132658/63762573298/5اصفهان
2960313/81148368/11811945/7384/1البرز
195903/3119648/176255/2160/17ایالم

38746461830270/22044375/9354/6آذربایجان شرقى
1576818681028/9895789/2312/03آذربایجان غربى

2347127/77295301617597/7523/66بوشهر
214368096134478/715302330/94434/6تهران

چهارمحال و 
610369/2202642/3407726/8370/92بختیاري

290632/5193684/396948/2160/22خراسان جنوبی
4211693/91922283/72289410/3315/2خراسان رضوي
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نام استان

مالیات بر 
ارزش افزوده 

قانونى

درآمد مالیات 
بر ارزش 

افزوده وصول 
شده

شکاف تمکین

نسبت شکاف 
تمکین استان به

پایه بالقوه مالیات 
بر ارزش افزوده آن 

(درصد)

نسبت شکاف 
تمکین استان به

کل شکاف تمکین 
(درصد)

376718/2185046/2191671/9260/4خراسان شمالی
7572972/24043509/73529462/5397/9خوزستان
672157/9440942/4231215/5190/5زنجان
687594/5493580194014/5150/4سمنان

سیستان 
813157/4762334/35082330/1وبلوچستان

36215281896834/41724693/7293/9فارس
1655426/71371198/2284228/5120/6قزوین
866278/3420516/9445761/4321قم

648769/6336303/7312465/9250/7کردستان
1888983/41255834633149/3181/43کرمان
1446283672090774192/8331/75کرمانشاه

کهگیلویه 
241164158129/5883034/4180/18وبویراحمد

890947297512/4593434/7391/34گلستان
2653263/81167964/41485299/4373/36گیالن
675560/7301591/3373969/5260/84لرستان
2455106/41151738/6130336/8292/9مازندران
3485070/92151472/81333598303مرکزي
3969271/32890462/31078809232/44هرمزگان
1074099/86456440/4617659/4321/4همدان
1318464/7974919343545/4170/77یزد

85020577/340810427/544210149/833/7100کل کشور
منبع: محاسبات تحقیق


