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چكیده
مالیات بر ارزشافزوده ازیکطرف می تواند منبع درآمدی برای دولت باشد و از طرفی دیگر سیاستی جهت تصحیح خطای بازار و
ابزار بهبود درآمد باشد و یا اینکه بر تورم تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد .قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمک به تولید و
بهبود محیط کسب و کار طراحی شده و باید در این مسیر حرکت کند .این تحقیق به بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزشافزوده با نرخ
 9درصد بر بخشهای تولیدی می پردازد .با توجه به اینکه این قانون پس از یک دوره آزمایشی از سال  1493به اجرا گذاشته شده
است ،بررسی اثرات واقعی آن پس از مطالعات قبلی و با نرخهای فرضی متفاوت ،میتواند حاوی اطالعات ارزشمندی در مورد تحقق
اهداف آن باشد .این مطالعه از لحاظ استفاده ،کاربردی و از لحاظ روش تجزیهوتحلیل آمـاری از روش تحلیـل داده -ستانده مربوط به
سال ( 1491بهعنوان آخرین جدول موجود) و تحلیل حساسیت برای ارزیابی سیاستگذاریهای مالیاتی استفاده میکند .نتایج حاصل
از تجزیهوتحلیل داده ها نشان داد که با اجرای این نرخ مالیاتی ،در  22بخش تولیدی شاهد افزایش تغییرات قیمتی و افزایش تورم
خواهیم بود و در  3بخش تولیدی با مالیات بر ارزشافزوده  9درصد شاهد تغییرات قیمتی و کاهش تورم خواهیم بود .همچنین نتایج
نشان داد که با جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده با سایر مالیاتها  1341درصد قیمتها کاهش مییابد .درنتیجه یکپارچگی و
جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده با دیگر مالیاتهای غیرمستقیم و اعمال معافیت صادرات بر بخشهای تولیدی باعث کاهش تورم می
شود.
واژههای كلیدی :مالیات بر ارزش افزوده،تورم ،اثرات قیمتی ،داده-ستانده.
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 -1مقدمه
در کشورهای پیشرفته مالیاتها نقش مهمی در برنامههای
حکومتها دارند و ابزار قدرتمندی برای دستیابی به اهداف
اقتصادی اصلی دارند (کاالش و همکاران )2110 ،1؛ اما ظرفیت
مالی و توانایی کسب درآمد از طریق مالیات هنوز هم در
کشورهای درحالتوسعه بسیار پایین است( .جبریسالس و سو ،2
 )2112چرا که در این کشورها توانایی دولتها برای اعمال
مالیات به علت بزرگ بودن بخش غیررسمی در اقتصاد پایین
است (کلوین و همکاران 2119 ،4؛ گوردون و لی  .)2119 ،3به
همین دلیل یکی از موارد اصالحات کشورهای کمتر
توسعهیافته ،اصالح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست (ارشدی و
مهدوی .)1491 ،یکی از انواع مالیاتهای اخذشده توسط
دولتها مالیات بر ارزشافزوده  2میباشد .از سال  1901تعداد
کشورهای با درآمد کم و متوسط که از این شیوه مالیات
استفاده میکنند افزایش پیدا کرده است( .آبراموفسکی و
همکاران )2112 ،1؛ بهنحویکه در سال  2121در حدود 111
کشور در جهان از مالیات بر ارزشافزوده (مالیات بر مصرف)
بهعنوان جایگزینی برای مالیات بر فروش استفاده میکنند
(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  .)2121 ،2مالیات بر
ارزشافزوده یک مالیات بر مصرف است که در هر مرحله از
تولید و چرخه فروش وضع میشود و نهایتاً مصرفکننده نهایی
آن را پرداخت میکند( .جبریسالس و سو )2112 ،اجرای
مالیات بر ارزشافزوده نسبتاً آسان است و باعث جلوگیری از
فرار مالیاتی میشود؛ اما اجرای این نوع از مالیات نتایج
گوناگون و متنوعی در کشورهای مختلف دارد (انجوگو ،0
.)2112
بهطورکلی این آثار را به سـه دسـته آثـار قیمتـی (تـورم)،
آثـار تـوزیعی و آثـار درآمـدی میتوان تقسیم نمود (ارشدی و
همکاران .)1491 ،تورم به همراه تولید ناخالص داخلی از
مهمترین پدیدهها در اقتصاد کالن هستند .تورم به عوامل
زیادی بستگی دارد که یکی از آنها میتواند مالیات بر
ارزشافزوده باشد (کاالش .)2110 ،در مورد تأثیر اجرای مالیات
بر ارزشافزوده بر تورم دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ اما
تجربه کشورهایی که مالیات بـر ارزشافزوده را وضع نمودند
نشان میدهد که الزاماً همبستگی مثبتی میـان اعمـال مالیـات
بـر ارزشافزوده و افزایش تورم وجود ندارد (تایت .)1991 ،9
همچنین برخی تحقیقات نشان داده است که یکپارچگی و
جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده با دیگر مالیاتهای
غیرمستقیم و اعمال معافیت صادرات میتواند بر اثرات تورمی
تأثیرگذار باشد.
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همچنین از دیگر مزایای مالیات بر ارزشافزوده میتوان به
پایه گسترده مالیاتی ،جلوگیری از فرار مالیاتی (آقایی و
کمیجانی ،)1401 ،خنثی بودن ،عدالت مالیاتی ،رفع نارساییها
در سازمان مالیاتی ،تشویق صادرات و سرمایهگذاری (نادران،
 )1401کاهش فشار مالیاتی بـر بخش تولید و سرمایهگذاری
مولد اقتصـادی از طریـق تعدیل نرخهای مالیاتی بر درآمد و
تسهیل ورود به پیمانهای بینالمللی (رحیمی و انور)1491 ،
اشاره کرد .این مسئله که سیستم مالیاتی کشور باید اصالح
گردد تا جـایگزین مناسـبی برای تأمین مخارج دولت باشد،
اجتنابناپذیر است .با استناد به استفادهی وسیع از مالیات
ارزش افزوده در سطح جهانی ،بسیاری از کارشناسان این مالیات
را بهمنظور اصالح سیستم مالیاتی کشور پیشنهاد کردهاند.
بااینحال قبل از اتخاذ هر سیستم مالیاتی ،باید اثرات آن بر
بخشهای مختلف اقتصادی کامالً موردبررسی قرار گیرد
(صامتی و همکاران.)1409 ،
در سالهای گذشته همانطور که اشاره خواهد شد
تحقیقات مختلفی در مورد اثرات اجرای مالیات بر ارزشافزوده
با نرخهای  4درصد 1 ،درصد و یا نرخهای فرضی بر کل اقتصاد
کشور انجام شده است؛ و با توجه به وسعت پایه مالیاتی در این
مالیات مدرن و پایین بودن نرخ آن در کشور میتوان اجرای
آزمایشی این مالیات در کشور را با توجه به تحقیقاتی که
درگذشته در مورد آثار اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده با
نرخهای قبلی (روزبه و همکاران1494 ،؛ اسدزاده و همکاران،
1494؛ ارشدی و مهدوی1491 ،؛ صادقی و مهدوی1401 ،؛
طیب نیا 1403 ،و  - )...متفاوت ارزیابی کرد؛ اگرچه چالشها و
مشکالت مختلفی نیز طی دوره اجرای آزمایشی این قانون
قابلمشاهده است اما در این تحقیق برای نخستین بار پس از
اجرا ،اثرات مالیات بر ارزشافزوده با نرخ  9درصد و پس از
بررسی تمام بخشهای اقتصادی ،بر بخشهای تولیدی تاکید
دارد .درواقع همین نکته که اجرای صحیح قانون مالیات بر
ارزشافزوده و نرخهای متناسب آن بر بخشهای مختلف
تولیدی میتوان د هم یاریگر تولید باشد و هم دولت را ازلحاظ
اتکای صدساله به درامدهای نفتی که همیشه تحت تأثیر
بحرانهای سیاسی و تحریمها قرار گرفته است ،نجات دهد ،از
لحاظ علمی توجیهگر اهمیت پژوهشهای اینچنینی میباشد؛
بنابراین در این تحقیق به بررسی آثار تورمی اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده (شامل اثرات قمیتی شدید ،متوسط و
ضعیف) بر بخش تولیدی کشور خواهیم پرداخت و در این
زمینه آثار تورمی ناشی از یکپارچگی و جایگزینی مالیات بر
ارزشافزوده با دیگر مالیاتهای غیرمستقیم و اعمال معافیت
صادرات بر بخشهای تولیدی بررسی خواهد شد.
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 -2مبانی نظری پژوهش
منظور از اثرات قیمتی این است که اجرای مالیات بر
ارزشافزوده با تأثیرگذاری بـر عوامـل مـؤثر در ایجاد تورم
مانند تغییر در حجم نقدینگی ،شکلگیری انتظـارات و افـزایش
هزینههای تولیـد بهطور غیرمستقیم بر سطح عمومی قیمتها
اثـر میگذارد( .تایت .)1991 ،نظریهها و تحقیقات مختلفی در
مورد تأثیر مثبت یا منفی مالیات بر ارزش افزوده بر تورم از
ابتداییترین سالهای اعمال آن ارائهشده است .علیرغم وجود
مزایا و اجرای موفقیتآمیز مالیـات بـر ارزش افـزوده بهعنوان
جـایگزینی مناسب برای انواع مالیاتهای بر فروش ،معایبی از
قبیل فشار رو به باالی سطح عمومی قیمتها را به دنبال دارد.
(کین و همکاران  )2111 ،11و (ایکپه و همکاران  .)2114 ،11این
نگرانیها معمـوالً بـه علـت مشـمول شـدن پایـه مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده در مورد اکثر کاالهایی است که قبالً
مشمول مالیـات نبودهاند (انصاری و سامانی .)1491 ،این
نگرانی ازآنجا نشئت میگیرد که پایه این مالیات بسیار وسیعتر
از مالیاتهای دیگر جایگزین شده است ،چرا که بسیاری از
کاالهای غیرمعمول مالیات (غیرمستقیم) در نظام جدید،
مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد ،از این بحث تحت
عنوان آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده یاد میشود (صادقی و
فدایی)1401 ،
بهطور خالصه از مجموع این نظریات میتوان استنباط
کرد که بر اساس دیدگاههای مختلف اجرای قانون مالیات بر
ارزشافزوده بهعنوان یک سیاست انقباضی میتواند باعث
کاهش تورم ،ثابت ماندن قیمتها و عدم تأثیر بر تورم ،تأثیر
موقتی بر افزایش قیمتها و ایجاد تورم شود .هرکدام از این
دیدگاهها توجیهاتی برای این اثرگذاری ارائه کردهاند:
دیدگاه مبتنی بر تأثیر مالیات ارزش افزوده بر كاهش
تورم
دیدگاه اول ،کاهش قیمتها را بر این اساس توجیه
میکند که اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان یک سیاست
انقباضی با کاهش در تقاضای کل (با فرض ثبات حجم پول)،
سطح قیمتها را کاهش میدهد و با باال بردن درآمدهای
مالیاتی کسری بودجه را کاهش (غیاثوند و موقری.)1491 ،
همچنین ،چنانچه باعث افزایش درآمدهای دولـت گـردد و
هزینههای دولت افزایش نیابد منجر به کاهش کسری بودجه یا
حتی تراز بودجه شود و از این منظر نیـز باعـث کاهش تورم
میگردد (ارشدی و مهدوی .)1491 ،کنوسن  )1992( 12نیز
معتقد به کاهش با تورمی میباشد؛ زیرا عامل ایجاد تورم،
کسری بودجه و رشد نقدینگی میباشد؛ پس با کسب این

مالیات ،کسری بودجه دولت مرتفع گردیده و رشد نقدینگی نیز
کاهش خواهد یافت (طیب نیا1403 ،؛ تایت .)1991 ،پس
میتوان گفت که تجزیهوتحلیل آثار تورمی مالیات بر
ارزشافزوده نمی تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و
تراز بودجه دولت (طیب نیا؛ 1404؛ ارشدی و مهدوی)1491 ،
و حتی تورم ناشی از تحریمها (انصاری )1491 ،مطرح شود.
دیدگاه مبتنی بر ثابت ماندن قیمتها و عدم تأثیر بر
تورم
بر اساس دیدگاه دوم ،افـزایش تولیـد بـا افـزایش
پسانداز منابع مالی را افزایش داده و با کاهش نرخ بهره منجر
به افزایش سرمایهگذاری و افـزایش تولیـد و مجدداً کاهش
قیمتها میشود .عدهای دیگر بر این عقیدهاند که این نوع
مالیات به دلیل جـایگزین شدن بهجای سایر مالیاتها و
افزایش نسبی قیمتها تغییر زیادی در سطح عمـومی قیمتها
ایجـاد نمیکند ،بنـابراین ممکـن اسـت سـطح قیمتها ثابـت
14
بمانـد( .نادران و رنجبرکی .)1401 ،در مطالعات الفوزان
( ) 2119در عربستان هم نشان داده شد که اجرای مالیات بر
ارزش افزوده با نرخ  2درصد بر افزایش تورم بیتأثیر است
دیدگاه مبتنی بر تأثیر موقتی مالیات ارزش افزوده بر
افزایش قیمتها
دیدگاه سوم ،بر افزایش سطح عمومی قیمتها یک بار در
کوتاهمدت و آن هم به دلیـل انتقـال بـار مالیاتی بر
مصرفکننده استوار است .اگر مالیات بر ارزش افزوده جایگزین
مالیات بـر فـروش شـود فروشندگان به تصور افزایش هزینه،
مالیات را به مصرفکنندگان منتقل میکنند و از سـوی دیگـر
تولیدکنندگان کاالهای غیر مشمول مالیات نیز به تصـور
اعمـال ایـن مالیـات بـر کاالهـا و خدمات آنها ،قیمت کاالها
را افزایش داده و درنتیجه به تورم دامن میزنند (گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس .)1403 ،همچنین ماریم  )1924( 13معتقد
است اگر مالیات زمانی اعمال شود که دستمزدها و قیمتها
تقریباً باثبات باشند و بجای اینکه به منابع درآمد فعلی دولت
اضافه شود ،جایگزین مالیاتهای موجود دیگر شود؛ و زمانی که
دولت و بنگاهها برای حداقل سازی افزایش قیمت به وجود
آمده ،به توافق برسند تأثیر کمتری بر سطح قیمتها دارد.
(بینا .)1409 ،تایت ( )1900بهعنوان بزرگترین مدافع این
نظریه معتقد است که ا ثر این مالیات بر روی تـورم مـوقتی
اسـت و در طـول مدت کمتر از یکسال از بین میرود و مجدداً
تعادل برقرار خواهد شد ،مشروط بر آنکه دولت همزمان با
اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ،سیاستهای مکمل را به
کار گیرد و بهموقع اقدامات پیشـگیرانه را اطالعرسانی و اجرا
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کند  .مطالعه ارشدی و مهدوی ( )1491نیز نشان داده است که
با محاسبه نرخ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده در بخش
عمومی  1/10درصد افزایش قیمت در کل اقتصاد به وجود
آورده است .او بهطورکلی نتیجه میگیرد که برآیند آثار اجرای
قانون مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها کمابیش
خنثی است .طیب نیا و همکاران ( )1403نیز اعتقاد به موقتی
بود این تأثیر دارند.
دیدگاه مبتنی بر تأثیر مثبت مالیات ارزش افزوده بر
افزایش تورم
ازنظر تئوریـک بخشی از مالیاتهای غیرمستقیم مثل
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل فشار هزینهای که منجر به
انتقال منحنی عرضه به سمت چپ میشود ،از تولیدکنندگان
به خریداران منتقل میشوند  .این سیاست همانند افزایش در
دیگر اجزای ارزش افزوده نظیر دستمزد و حاشیه سود ،منجر به
افزایش قیمت کاالها و خدمات میشود (نعمت زاده و
معمارنژاد .)1492 ،در این دیدگاه اعتقاد بر این است که چون
در سـاختار مالیـات بـر ارزش افـزوده نرخهای متفاوتی برای
کاالها و خدمات اعمال میگردد؛ بنابراین تولیدکننده با
هزینههای متفـاوت مالیات بر ارزش افزوده مواجه میشود و
سطح قیمتها را بهصورت نامتناسـبی افـزایش میدهد و
قیمتی که مصرفکننده بعد از مالیات میپردازد بیشـتر از
قیمتـی اسـت کـه قبـل از اعمـال مالیـات پرداخته است
(گویتر و گاللیارد  .)2113 ،12شومه  )1992( 11و سرا )1903( 12
نیز معتقدند که درنتیجه اعمـال مالیـات بر ارزش افزوده باعث
ایجاد تورم میکند.
در ایران نیز در سالهای قبل با نرخهای فرضی به بررسی
آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده پرداختهشده است .مطالعه
حاتمی زاده ( )1401پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش
افزوده به تحلیل آثار قیمتی و درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
پرداخته است .در این تحقیق با فرض نرخهای مالیاتی  11و
 %12و  %12و همچنین معافیتهای مقرر متوسط ،افزایش
قیمتها به ترتیب  %3/0و  %2/4 .%2/0برآورد شده است اسد
زاده و همکاران ( )1494در بررسی اثرات تورمی مالیات بر
ارزشافزوده بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران (با فرض نرخ
مالیات بر ارز افزوده ده درصد و با در نظر گرفتن جدول داده –
ستانده سال  -)1401نشان دادند که از  29گروه اصلی
محصوالت ( 91گروه محصوالت فرعی) 12 ،گروه درنتیجه
مالیات بر ارزش افزوده از افزایش قیمت بیشتری برخوردارند.
فرید زاد و همکاران ( )1491نشان دادند که وضع مالیات بر
ارزش افزوده  4درصدی ،سطح عمومی قیمتها را به اندازهی
 1/2درصد (با ضریب انتقال  21درصد) افزایش میدهد.
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مهدوی و ارشدی ( )1491با در تحقیق خود با مقایسهی
تغییرات بخشهای جدول داده – ستانده نشان دادند که
درصورتیکه مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیاتهای
غیرمستقیم نمیشد و صادرات نیز معافیت نداشت ،همه
بخشهای جدول – داده ستانده با افزایش قیمت روبهرو
میشدند .در این صورت بیشترین افزایش قیمت به وجود آمده
به ترتیب مربوط به بخش محصوالت (توتون و تنباکو) با
 12/12درصد و بخش (فراوردههای نفتی) با  11/01درصد
میباشد .همچنین آنها نشان دادند که با مقایسهی تغییرات
قیمت بخشهای جدول داده – ستانده بخشهایی که سهم
باالیی از صادرات دارند ،با تغییرات قیمت کمتری روبرو
شدهاند؛ اما تغییرات قیمتی بخشهای دیگری (مانند
واسطهگریهای مالی و ).به دلیل سهم کمتر در صادرات کاهش
کمتری داشته است.
بنابراین فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین میشود:
10
اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده (با نرخ  9درصد) بر
بخشهای تولیدی بر تغییر نرخ تورم تأثیرگذار است.
یکپارچگی و جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده (با نرخ  9درصد)
با دیگر مالیاتهای غیرمستقیم و اعمال معافیت صادرات بر
بخشهای تولیدی بر آثار تورمی تأثیرگذار است.
 -3روش تحقیق
در این پژوهش ابتدا به منظور مرور ادبیات مربوط به تورم،
مالیات بر ارزش افزوده و رابطه آنها از اطالعات مرسوم به شیوه
کتابخانهای از کتب ،نشریات ،مقاالت ،اینترنت و ...استفاده شده
است .این مطالعه از لحاظ استفاده ،کاربردی و از لحاظ روش
تجزیهوتحلیل آمـاری از روش تحلیـل داده -ستانده و تحلیل
حساسیت برای ارزیابی سیاستگذاریهای مالیاتی استفاده
میکند  .در انجام این تحقیق روش از تحلیل آماری و
اقتصادسنجی و ابزار داده – ستانده سال  1491با استفاده از
نرمافزارهای از نرمافزارهای EXCEL, STATA, IRIOS, aspss
استفاده شده است.
 -4یافتههای پژوهش
فرضیه اول :اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده (با نرخ 9
19

بر بخشهای تولیدی بر تغییر نرخ تورم تأثیرگذار

درصد)
است
جدول داده – ستانده در یک اقتصاد ملی ارتباط
بخشهای مختلف تولیدی را نشان میدهد .یک جدول داده –
ستانده بیانگر حجم میزان مبادالت بخش های تولیدی است و
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نشان می دهد که هر بخش تولیدی محصوالت خود را به چه
بخشهای تولیدی (بهعنوان کاالی واسطهای) و به کدامیک از
تقاضاکنندگان نهایی بهعنوان کاالی نهایی میفروشد .همچنین
بیان میکند که یک بخش تولیدی نهادههای موردنیاز خود را
(نیروی کار ،سرمایه ،انرژی و  )...را از چه بخشهایی خریداری
میکند .همچنین قابلذکر است که در این جدول فرض خطی
بودن و ثابت بودن  21و فرض همگنی  21از اهمیت ویژهای
برخوردار است (ارشدی و مهدوی)1491 ،
در این روش ابتدا به بررسی روابط جبری مدل میپردازیم.
در هر بخش اقتصادی هزینه کل با درآمد کل برابر است و از
طرفی درآمد کل برای بخش  jبرابر است با کل کاالی
تولیدشده در بخش  jدر قیمت کاالی تولیدی بخش  jو لذا
داریم:
()1

Total Revenue= Xj pj

از طرفی دیگر ،کل هزینههای یک بنگاه یا بخش اقتصادی
عبارتاند از کاالهای واسطهای به کار گرفتهشده در تولید کاال
در قیمت آنها بهعالوه نیروی کار مورداستفاده در نرخ دستمزد
آنها و سرمایه استفادهشده در نرخ بازگشت سرمایه و بنابراین
میتوان هزینه کل تولید در بخش  jرا بهصورت زیر نوشت:
Total Cost= X1j P1 + X 2j P2 +…. + XnJ Pn + Lj W+ Kj R

()2

که در این رابطه  Pjقیمت نهادههای واسطهای
استفادهشده در بخش تولید بخش  jاست و  Wو  Rبه ترتیب
نرخ بازگشت سرمایه و نرخ دستمزد هستند؛ و ازآنجاکه گفتیم
در یک بنگاه اقتصادی هزینه کل با درآمد کل برابر است و لذا
خواهیم داشت:
()4

Total Revenue= Total Cost

و بنابراین:
()3

Xj Pj= X1j P1 + X 2j P2 +…. + XnJ Pn + Lj W+ Kj R

پس هر یک از ستونهای ماتریس دادهها و ستاندهها
همراه با ستاندههای نخستین آن تمامی هزینه یک بخش را
تشکیل میدهد؛ بنابراین قیمت هر فراورده را میتوان با ترکیب
قیمت ستاندههای آن ،که با استفاده از ضریب ستانده مربوط
توزین شده باشد ،به دست آورد .پس با تقسیم طرفین رابطه
( )3بر  ،Xiبهای یک واحد از کاالی تولید ده در بخش jام
عبارت است از:

()2

+

Pn +

P2 + ….. +

=Pj

P1+

و ازآنجاکه ضریب ستانده فنی برای بخش  jام عبارت از:
= aij
() 1
لذا خواهیم داشت:
P j= ∑aij Pj + dj
()2
 =Pjقیمت محصوالت بخش j
 =aijضریب فنی تولید یا خرید بخش  jبهکل ستاندهی بخشj
 = djنسبت ارزشافزوده بخش  jبهکل ستاندهی بخش j
که در رابطه ( di )2ضریب ستانده نخستین بخش jام میباشد.
رابطهی باال بیان میکند هزینه تولید هر واحد محصول (قیمت
واحد محصول) برابر مجموع ارزش کاالهای واسطهای بهکاررفته
در آن و ارزشافزودهی به وجود آمده در آن کاال است .دستگاه
معامالت رابطه ( )2برای بخشهای مختلف اقتصادی به شرح
زیر میباشد:
P 1= a11 P1 + a12 + P2 +… + a1n Pn + d1
( )0
P 2= a21 P1 + a22 + P2 +… + a2n Pn + d1
.
.
.
P n= an1 P1 + an2 + P2 +… + ann Pn + dn

که رابطه ماتریسی رابطه فوق را بهصورت خالصه بهصورت زیر
میتوان نوشت:
P= A´P + D
( )9
که اگر  Pرا از این رابطه به دست آوریم خواهیم داشت:
P= ]1-A´[-1 D
()11
در رابطه فوق ´ Aترانهادی ماتریس ضرایب فنی ( )Aاست و به
عبارتی در ´ Aجای ستونها و سطرهای  Aعوض شده است و
 Dبردار ضریب نخستین میباشد.
[ A = ]aijماتریس متقارن ضریب فنی است که پیش از
تهیهی جدول داده ـ ستانده تهیه میشود .این ماتریس نیازهای
مستقیم به دادههای اولیه و واسطه را برای تولید یک واحد
محصول نشان میدهد.
رابطهی باال نسبت قیمتها را نشان میدهد و چنانچه
فقط قیمت یک محصول مشخص گردد ،قیمت بقیهی
محصوالت قابلمحاسبه است .اگر ارزشافزوده یا هر یک از
عوامل تشکیلدهندهی آن را با تغییر روبهرو کنیم ،تغییرات
قیمت به دست میآید .چنانچه مالیاتی به نرخ  tبه ارزشافزوده
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وضع گردد ،قیمت جدید بهصورت زیر محاسبه میشود و
میتوان تغییرات قیمت به وجود آمده را محاسبه کرد:
[ ] (I+t) D

()11

-1

ایفا میکند .با توجه به چارچوب و ویژگیهای جدول داده-
ستانده ،شاخص حساسیت بـرای بخشـی نظیر  iبهصورت زیر
تعریف میشود:

[´P = ]I-A

بنابراین با استفاده از معادالت یادشده میتوان به مبانی
تئوریک آثار قیمتی مالیات بر ارزشافزوده با توجه به روش
محاسبه مالیات بر ارزشافزوده توجه کرد
درنهایت با استفاده از آخرین جدول داده -ستانده
تهیهشدهی کشور مربوط به سال  1491که از سوی مرکز آمار
ایران منتشرشده است و جدول ضرایب مستقیم اقتصاد ایران
به محاسبه میزان تغییرات قیمت محصوالت مختلف در اثر
اعمال مالیات بر ارزشافزوده میپردازیم .سپس با استفاده از
روابط تحلیلی جدول داده  -ستانده ،ماتریس ضرایب فنـی
اقتصاد ایران و ماتریس ضرایب لئوتینف ،به بررسی اثر تورمی
اعمـال مالیـات بـر ارزشافزوده خواهیم پرداخت .همچنین
شاخص حساسیت برای بررسی بخشهایی که آثار تورمی شدید
دارنـد توضـیح داده میشود .تا با اسـتفاده از آن بتوان
بخشهایی که بهطور عموم باید مورد معافیت این نوع مالیات
قرار بگیرد را مشـخص کرده و به شبیهسازی مدل و ارزیابی
سیاستهای مختلف و تحلیل نتایج بپردازیم.
شاخص حساسیت شاخصی است که نشان میدهد
مصارف واسطهای در بخشی نظیـر  jبـا چـه شدتی در فرآیند
هر واحد تولید سایر بخشها مورداستفاده قرار میگیرد.
بهعبارتدیگر شـدت وابستگی  n-1بخش به نهادههای یک
بخش مفـروض  jچگونـه میباشد؟ بـا محاسـبه ایـن شاخص
خواهیم دید که اگر شاخص مزبور بزرگتر از واحد باشد ،یک
درصد افـزایش در قیمـت کاالهای بخش  jبه میزان بیش از
یک درصد بر قیمت تمامشده تولیـد سـایر بخشها تأثیر
خواهد گذاشت و لذا بایستی از افزایش قیمت کاالهای بخش j
اجتنـاب نمـود .ایـن امـر بـدین معناست که این بخش jدر
درونی کردن فرآیند تولید و یکپارچگی اقتصاد نقش کلیدی را

طبق تعریف ،در این رابطه صورت کسر ،جمع سطری
معکوس ماتریس لئونیتیف  ]I-A´[-1که در تعداد بخشهای
اقتصادی ضرب گردیده اسـت و مخـرج کسـر جمـع سـطری و
سـتونی معکوس ماتریس لئون تیف است .بر اساس
شاخصهای حساسیت سه حالت مفروض خواهد بود:
 )qi>1( )1در این حالت یک درصد افزایش در قیمت
کاالهای بخش  iبه میزان بیش از یـک درصد بر قیمت
تمامشده تولید سایر بخشها تأثیر خواهد گذاشت
 )qi =1( )2در این حالت یک درصد افزایش در قیمت
کاالهای بخش  iبـه همـان میـزان بـر قیمت تمامشده
تولید سایر بخشها تأثیر خواهد گذاشت.
 )qi<1( )4در این حالت یک درصد افزایش در قیمت
کاالهای بخش  iبه میزان کمتر از یـک درصد بر
قیمت تمامشده تولید سایر بخشها تأثیر خواهد
گذاشت.
بر اساس شاخص حساسیت که برای بخشهای مختلف
محاسبه خواهیم کرد ،بخشهای مشمول مالیات بر ارزشافزوده
به سه دسته کلی تقسیم خواهد شد:
 )1بخشهای با اثرات قیمتی شدید
 )2بخشهای با اثرات قیمتی متوسط
 )4بخشهای با اثرات قیمتی ضعیف
جدول داده-سـتانده مربـوط بـه سـال ( 1491بـه عنـوان
آخرین نسخه موجود) ،اسـت کـه در جـدول  1ابتـدا شـاخص
حساسیت بخشها برای  20بخش تولیدی محاسبه شده است:

جدول  -1شاخص حساسیت بخشهای تولیدی
عنوان محصوالت

شماره

qi

عنوان محصوالت

شماره

qi

زراعت و باغداری

1

1/0

ساخت کک ،فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و
سوختهای هستهای

12

1/1

دامداری ،مرغداری ،پرورش کرم ابریشم و
زنبورعسل و شکار

2

1/1

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

11

1/2

جنگلداری

4

1/0

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

12

1/4

ماهیگیری

3

1/1

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

10

1/1
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عنوان محصوالت

شماره

qi

عنوان محصوالت

شماره

qi

نفت خام و گاز طبیعی

2

1/1

ساخت فلزات اساسی

19

1/3

سایر معادن

1

1/0

ساخت محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت
و تجهیزات

21

1/3

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها

2

1/3

ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در
جای دیگر

21

1/2

ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

0

1/1

ساخت ماشینآالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی

22

1/2

ساخت منسوجات

9

1/4

ساخت ماشینآالت و دستگاههای برقی طبقهبندی
نشده در جای دیگر

24

1/2

ساخت پوشاك ،عملآوری و رنگ کردن خز

11

1/4

ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل
ارتباطی

23

1/4

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

11

1/3

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع
ساعت

22

1/3

ساخت چوب و محصوالت چوبی

12

1/4

ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر

21

1/9

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

14

1/1

ساخت سایر تجهیزات حملونقل

22

1/2

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده

13

1/4

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در
جای دیگر

20

1/4

در جدول  2اثرات تحلیل حساسیت بر بخشهای با اثرات قیمتی شدید بررسی شده است
جدول  -2بررسی اثرات تحلیل حساسیت بر بخشهای با اثرات قیمتی شدید
عنوان محصوالت

شماره

qi

عنوان محصوالت

شماره

qi

دامداری ،مرغداری ،پرورش کرم ابریشم و
زنبورعسل و شکار

2

1/1

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

10

1/1

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها

2

1/3

ساخت فلزات اساسی

19

1/3

ساخت منسوجات

9

1/4

ساخت محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت
و تجهیزات

21

1/3

ساخت پوشاك ،عملآوری و رنگ کردن خز

11

1/4

ساخت ماشینآالت و دستگاههای برقی طبقهبندی
نشده در جای دیگر

24

1/2

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

11

1/3

ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل
ارتباطی

23

1/4

ساخت چوب و محصوالت چوبی

12

1/4

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع
ساعت

22

1/3

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

14

1/1

ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر

21

1/9

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده

13

1/4

ساخت سایر تجهیزات حملونقل

22

1/2

ساخت کک ،فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و
سوختهای هستهای

12

1/1

20

1/4

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

11

1/2

21

1/2

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

12

1/4

22

1/2

مطابق با این جدول در  22بخش تولیدی با مالیات بر
ارزش افزوده  9درصد شاهد افزایش تغییرات قیمتی و افزایش

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در
جای دیگر
ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در
جای دیگر
ساخت ماشینآالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی

تورم خواهیم بود که در این میان ساخت وسایل نقلیه موتوری،
تریلر و نیم تریلر با شاخص ( )1/9و پسازآن ساخت سایر
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تجهیزات حملونقل با شاخص ( )1/2و ساخت کاغذ و
محصوالت کاغذی با شاخص ( )1/1دارای بیشترین تغییرات
قیمتی بودهاند.
در جدول  4اثرات تحلیل حساسیت بـر بخـشهـای بـا اثـرات
قیمتی متوسط بررسی شده است
جدول  -3بررسی اثرات تحلیل حساسیت بر بخشهای با
اثرات قیمتی متوسط
عنوان محصوالت

شماره

qi

ماهیگیری

3

1/1

مطابق با جدول  ،4اجرای قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده بـر
بخش های تولیدی( ،فقط در مورد مـاهیگیری) بـر تغییـر نـرخ
تورم بیتأثیر است.
در جدول  3اثرات تحلیل حساسیت بـر بخـشهـای بـا اثـرات
قیمتی ضعیف بررسی شده است

کل اقتصاد در این مدل ( )1/419بوده است که با جایگزینی
مالیات بر ارزش افزوده با سایر مالیاتها ( )4/19درصد قیمتها
افزایش مییابد
اما برای بررسی فرضیه دوم (سناریوی سوم در این
موضوع) که هدف اصلی در این تحقیقی بوده است ،برای
بررسی تأثیر یکپارچگی و جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده با
دیگر مالیاتهای غیرمستقیم و اعمال معافیت صادرات ،ابتدا
باید معافیت صادراتی کاالها و خدمات مشخص شود و سپس
برای جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده با دیگر مالیاتهای
غیرمستقیم ،اثر مالیاتهای غیرمستقیم را حذف کنیم و
پسازآن قیمت واحد محصوالت بخشهای تولیدی را پیش و
پس از اجرای قانون محاسبه کنیم و معافیتهای قانون مالیات
بر ارزشافزوده به بخشها را اعمال کنیم.
مطابق مادهی  14قانون مالیات بر ارزشافزوده صادرات
کاال و خدمات به خارج از کشور معاف شده است .با توجه به
معافیت صادرات ،مالیات بر ارزشافزوده بنگاه  jبهصورت
رابطه زیر محاسبه میشود:
)ti aij pi

جدول  -4بررسی اثرات تحلیل حساسیت بر بخشهای با
اثرات قیمتی ضعیف
عنوان محصوالت

شماره

qi

زراعت و باغداری
جنگلداری

1
4

1/0
1/0

نفت خام و گاز طبیعی

2

1/1

سایر معادن

1

1/0

مطابق با این جدول ،در  3بخش تولیدی
ارزش افزوده  9درصد شاهد تغییرات قیمتی و
خواهیم بود که در این میان تولیدات مربوط
باغداری ،جنگلداری و نفت خام و گاز طبیعی
دارای بیشترین کاهش قیمت بودهاند .22

با مالیات بر
کاهش تورم
به زراعت و
سایر معادن

 ejضریب صادرات هر واحد ستاندهی بخش  jام
در ماده ی  19قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور مؤدیان
مکلف شده اند که در قبال عرضه ی کاال و خدمات صورتحسـاب
(فاکتور) صادر کرده و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج
کرده و از خریداران دریافت کنند .با توجه به این قانون ،مالیات
بر ارزش افزوده هر بنگاه اقتصادی در هر مرحله به قیمت فروش
افزوده میشود تا درنهایت از مصرفکننده نهایی دریافت شود.
به دلیل افزوده شدن مالیات بر ارزشافزوده به قمت فروش
کاال و خدمات معادله قیمت پس از اعمال  VATبهصـورت زیـر
میباشد:
)ti aij pi

فرضیه  :2یکپارچگی و جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده (با
نرخ  9درصد) با دیگر مالیاتهای غیرمستقیم و اعمال معافیت
صادرات بر بخشهای تولیدی بر آثار تورمی تأثیرگذار است.
برای بررسی این فرضیه در مرحله اول به بررسی اعمال
مالیات بر ارزش افزوده با فرض عدم جایگزینی با مالیاتهای
غیرمستقیم و فرض عـدم معافیت صادرات پرداخته شده است
که متوسط تغییرات قیمت در این سناریو  1/113میباشد .در
سناریوی دوم به بررسی اعمال مالیات بر ارزش افزوده و
جایگزینی با مالیاتهای غیرمستقیم بـا فـرض عـدم معافیـت
صادرات پرداخته شده است که بنابراین سناریو تغییرات قیمت
172

∑ VATj = (1-ej) tj pj -

aij pi) + dj + VATj

∑ = Pj

∑ aij pi) + dj + (1-ej) tjpj -

∑ = Pj

دستگاه معادالت رابطه باال به شرح زیر است:
P1= a11 p1+ a21 p1+ … + an1 pn + d1 + (1-e1) t1p1 – (t1a11 p1
)+ t2 a21 p2+ …+ tn an1 pn
P2= a12 p1+ a22 p2+ … + an2 pn + d2 + (1-e2) t2p2 – (t1a12 p1
)+ t2 a22 p2+ …+ tn an2 pn
.
.
.
Pn= a1n p1+ a2n p2+ … + ann pn + dn + (1-en) tnpn – (t1a1n p1
)+ t2 an2 p2+ …+ tn ann pn
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پس ازآنکه از جبر ماتریس ها استفاده کرده ،ماتریس قیمت پس
از اعمال مالیات بر ارزشافزوده را بهصورت رابطهی زیر محاسبه
میکنیم:
)P = A`P + D + ((1-diag (e) diag (t) P)) – (A´diag (t) P
P - A`P - ((1-diag (e) diag (t) P)) + (A´diag (t) P) = D
P = ]I- A´- (I- diag (e) – A´)diag (t)[ -1 D
 Pماتریس قیمت بعد از اعمال VAT

 Iماتریس واحد
 Tماتریس ( )91/1نرخ مالیات بر ارزشافزوده
) diag (tماتریس قطری ( )91391که عناصر قطـر اصـلی آن را
عناصر ماتریس ( tنرخ مالیات) تشکیل میدهند.
) diag (eماتریس قطری ( )91391که عناصر قطـر اصـلی آن را
ضرایب صادرات تشکیل میدهند.
با توجه به فرض جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده با دیگر
مالیاتهای غیرمستقیم باید نرخ مالیات را در ارزشافزوده
خالص اعمال کنیم .به این منظور مجموع مالیاتهای
غیرمستقیم هر بخش را از ارزشافزودهی آن بخش کسر کرده
تا ارزشافزودهی خالص به دست آید .به عبارتی ،باید اثر
مالیاتهای غیرمستقیم را حذف کنیم .از نسبت ارزشافزوده
خالص به ستاندهی کل ،ماتریس  Gرا محاسبه کرده و درنهایت،
از معادلهی قیمت زیر استفاده میکنیم:
P= ]I-A´- (I-diag (e)- A´) dig (t) [ -1 G
 Gماتریس ( )9131ضرایب ارزشافزوده خالص
میزان تغییر قیمت هـر یـک از بخـشهـای اقتصـاد را بـا
استفاده از مدل قیمتی تشریح شده محاسبه میکنیم .مجمـوع
تغییرات قیمت هر بخش در سهم سـتاندهی آن ،تـورم کـل بـه
وجود آمده براثر اجرای قانون مالیات بـر ارزشافـزوده را نشـان
میدهد
در مرحله بعد از جـدول متقـارن داده – سـتانده سـال ،1491
ماتریس  Aو ماتریس  Dرا بهصورت زیر محاسبه میکنیم:
i , j 1….91

= aij

[A= ] aij

i , j =1….91

= dj

[D= ] dj

 Xjستانده کل بخش
 Xijنهاده های بخش  iکه بهعنوان محصوالت واسطه در بخش j
استفاده شده است
 aijضریب فنی تولید یا خرید بخش  jاز بخش i
 v jارزشافزوده بخش j
 djنسبت ارزشافزوده بخش  jبهکل ستانده بخش j
مفهوم  dاز نظر اقتصادی این است که چه سـهمی از کـل
تولید را ارزش افزوده تشکیل داده است .اکنون ماتریس قیمـت
محصوالت از رابطهی زیر با استفاده از رایانه محاسبه میشود:
Po = ] I-A´[ -1 D
j

 Poماتریس قیمت پیش از اعمال VAT

´ Aترانهادهی ماتریس ضرایب فنی تولید
 Dماتریس نسبت ارزشافزوده
 Iماتریس واحد
برای محاسبهی قیمت واحد بخش های اقتصاد پس از
اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده ،نیازمند محاسبهی ماتریس
نرخ مالیات (ماتریس ) tهستیم .بدین منظور ،ابتدا باید
بخشهای معاف از مالیات مشخص شوند؛  ،سپس نرخ هر یک
از بخشهای مشمول مالیات محاسبه شود تا بتوان ماتریس نرخ
مالیات را محاسبه کرد.
برای اعمال معافیتها باید کاالهای معاف (طبقهبندی HS
) یعنی نظام هماهنگ توصیف و طبقهبندی کاالها) با CPC
(طبقهبندی محوری محصوالت) مطابقت داده شوند تا
معافیتهای بخشهای جدول داده ـستانده مشخص شوند .در
رابطه با کاالهای قابل حملونقل رابطهی بسیار تنگاتنگی میان
 CPCو  HSوجود دارد .زیرا ،طبقهبندیهای  CPCدر
قسمتهای صفرتا چهار ،گروهبندیها و تنظیمهای مجدد
ردههای کامل نظام هماهنگ  HSرا تشکیل میدهند و زیر
طبقههای  CPCبرای کاالهای قابلحملونقل طوری تعریف
شدهاند که هر یک از آنها یک یا چند عنوان فرعی ششرقمی
 HSرا تشکیل میدهند .بنابراین از جداول مقایسهای کدینگ
CPCو  HSاستفاده شده و کدهای  CPCهمهی کاال و خدمات
معاف مادهی 12بهصورت تفصیلی استخراج شده است ،پس از
تطبیق بخشهای معاف مشخصشدهاند.

جدول  -5بررسی اثرات قیمتی  p0بخشهای جدول داده  -ستانده
عنوان محصوالت

شماره

ردیف

عنوان محصوالت

شماره

ردیف

زراعت و باغداری

1

1/1121

ساخت کک ،فرآوردههای حاصل از تصفیه
نفت و سوختهای هستهای

12

1/1219

دامداری ،مرغداری ،پرورش کرم ابریشم و

2

 1/1104ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

11

1/1249
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شماره

عنوان محصوالت

ردیف

عنوان محصوالت

شماره

ردیف

زنبورعسل و شکار
جنگلداری

4

1/1229

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

12

1/1231

ماهیگیری

3

1/1103

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

10

1/1201

نفت خام و گاز طبیعی

2

1/1292

ساخت فلزات اساسی

19

1/1229

سایر معادن

1

1/1203

21

1/1202

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها

2

1/1111

21

1/1201

ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

0

12/1093

ساخت ماشینآالت دفتری ،حسابداری و
محاسباتی

22

1/1201

ساخت منسوجات

9

1/1229

ساخت ماشینآالت و دستگاههای برقی
طبقهبندی نشده در جای دیگر

24

1/1201

ساخت پوشاك ،عملآوری و رنگ کردن خز

11

1/1224

ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل
ارتباطی

23

1/1200

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت
چرمی

11

22

1/1229

ساخت چوب و محصوالت چوبی

12

21

1/1203

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

14

1/1191

22

1/1204

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده

13

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده
1/1102
در جای دیگر

20

1/1221

ساخت محصوالت فلزی فابریکی بهجز
ماشینآالت و تجهیزات
ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی
نشده در جای دیگر

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق
1/1221
و انواع ساعت
ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم
1/1201
تریلر
ساخت سایر تجهیزات حملونقل

درنهایت برای اعمال مالیات بر ارزشافزوده و جایگزینی با
مالیاتهای غیرمستقیم و اعمال معافیت صادرات به روش زیر
عمل میشود:

ماتریس قیمت پس از اجـرای قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده
بهصورت زیر است:

∑ VATj = (1-ej) tj pj -

)P= A`P + G + ((1-diag (e) diag (t) P)) – (A´diag (t) P
P - A`P – (1-diag (e) diag (t) P)) + (A´diag (t) P) = G

)ti aij pi
+ gj + (1-

∑ =Pj

∑= + gj + VAT j

∑ ej) tjpj -

جدول  -6تغییرات قیمت بخشهای تولیدی
تغییرات

عنوان محصوالت

شماره

زراعت و باغداری

1

1/9913

دامداری ،مرغداری ،پرورش کرم ابریشم و
زنبورعسل و شکار

2

 1/9932ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

جنگلداری

4

1/1203

ماهیگیری
نفت خام و گاز طبیعی

3
2

1/9021
1/9903

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ساخت فلزات اساسی

سایر معادن

1

1/1111

ساخت محصوالت فلزی فابریکی بهجز
ماشینآالت و تجهیزات
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قیمت

تغییرات

عنوان محصوالت

شماره

ساخت کک ،فرآوردههای حاصل از تصفیه
نفت و سوختهای هستهای

12

1/1301

11

1/1311

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

12

1/1222

10
19

1/1234
1/1221

21

1/1222
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تغییرات

عنوان محصوالت

شماره

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها

2

1/1194

ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

0

12/3223

قیمت

عنوان محصوالت
ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی
نشده در جای دیگر
ساخت ماشینآالت دفتری ،حسابداری و
محاسباتی

شماره

تغییرات
قیمت

21

1/1242

22

1/1091

ساخت منسوجات

9

1/1290

ساخت ماشینآالت و دستگاههای برقی
طبقهبندی نشده در جای دیگر

24

1/1919

ساخت پوشاك ،عملآوری و رنگ کردن خز

11

1/1122

ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل
ارتباطی

23

1/1204

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت
چرمی

11

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق
1/1424
و انواع ساعت

22

1/1012

21

1/1042

22

1/1013

ساخت چوب و محصوالت چوبی

12

1/1931

ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم
تریلر

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

14

1/1220

ساخت سایر تجهیزات حملونقل

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده

13

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده
1/1191
در جای دیگر

اکنــون تغییــرات قیمــت بخــشهــا و کــل اقتصــاد را محاســبه
میکنیم:
F= (P-PO) 100

= K´ Fتغییرات قیمت بخشها
 Fماتریس تغییرات قیمت
 Kjسهم ستانده بخش  jپس از حذف مالیاتهای غیرمستقیم
´ Kترانهادهی ماتریس سهم ستانده پس از حـذف مالیـاتهـای
غیرمستقیم
تغییرات قیمت کل بخشها در این مدل - 13141یعنی با
جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با سایر مالیاتها  1341درصد
قیمتها کاهش مییابد .درنتیجه یکپارچگی و جایگزینی
مالیات بر ارزشافزوده با دیگر مالیاتهای غیرمستقیم و اعمال
معافیت صادرات بر بخشهای تولیدی باعث کاهش تورم می
شود.
 -5بحث و نتیجه گیری
یکی از نگرانیهای اصلی در مورد افزایش نرخ مالیات بر
ارزشافزوده که در سال  1493اعمال شد ،پیامدهای ناشی از
تأثیر مثبت آن بر افزایش نرخ تورم بود که باعث شد در سالهای
قبل تحقیقاتی با نرخهای فرضی  %12 ، %11و حتی %12
درصد دراینباره انجام گیرد .این تحقیق به بررسی آثار قیمتی
و کارایی وصول مالیات بر ارزشافزوده با نرخ  9درصد بر
بخشهای تولیدی میپردازد .با توجه به اینکه این قانون پس از

20

1/1214

یک دوره آزمایشی از سال  1493به اجرا گذاشته شده است،
بررسی اثرات واقعی آن پس از مطالعات قبلی و با نرخهای
فرضی متفاوت ،می تواند حاوی اطالعات ارزشمندی در مورد
تحقق اهداف آن باشد .این مطالعه از لحاظ استفاده ،کاربردی و
از لحاظ روش تجزیهوتحلیل آمـاری از روش تحلیـل داده-
ستانده مربوط به سال ( 1491بهعنوان آخرین جدول موجود) و
تحلیل حساسیت برای ارزیابی سیاستگذاریهای مالیاتی
استفاده میکند .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد
که با اجرای این نرخ مالیاتی ،در  22بخش تولیدی شاهد
افزایش تغییرات قیمتی و افزایش تورم خواهیم بود در این
میان ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر با میزان
( )1/9و پسازآن ساخت سایر تجهیزات حملونقل با میزان
( )1/2و ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی با میزان ( )1/1دارای
بیشترین تغییرات قیمتی بودهاند و در  3بخش تولیدی با
مالیات بر ارزشافزوده  9درصد شاهد تغییرات قیمتی و کاهش
تورم خواهیم بود .در این میان تولیدات مربوط به زراعت و
باغداری  ،جنگلداری و نفت خام و گاز طبیعی سایر معادن
دارای بیشترین کاهش قیمت بودهاند.
این نتیجه –اگرچه بر بخشهای تولیدی تأکید داشت-
نشان میدهد که حتی در بخش های با تغییرات قیمتی شدید
نیز ،افزایش تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزشافزوده با نرخ 9
درصد چندان شدید نیست و حتی در مقایسه با نرخ فرضی 11
درصد در مطالعه فدایی و خوارسگانی ( – )1401که پیشبینی
تورم  1/9درصدی را داشته است؛  ،ناچیز است؛ کما اینکه در
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چهار بخش تولیدی نیز شاهد کاهش تورم بودهایم و میتوان
گفت این نتیجه تااندازهای مطابق با تحقیق فرید زاد و
همکاران ( )1491است که نشان دادند وضع مالیات بر
ارزشافزوده  4درصدی ،سطح عمومی قیمتها را بهاندازهی
 1/2درصد (با ضریب انتقال  21درصد) افزایش میدهد و
همچنین مطابق با نتیجه ارشدی و مهدوی ( )1491است که
نشان داد با محاسبه نرخ سه درصد مالیات بر ارزشافزوده در
بخش عمومی  1/10درصد افزایش قیمت در کل اقتصاد به
وجود آمده است و درنهایت میتوان گفت که برآیند آثار
اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده با نرخ  9درصد بر تغییرات
قیمتها تقریباً خنثی است و آثار قیمتی شدید برجای
نمیگذارد.
در ایران اولویت رسیدگی به پرونده های مؤدیان مالیات بـر
ارزش افزوده دارای ریسک را به صورت زیـر معرفـی کردهانـد(
معاونت مالیات بر ارزش افزوده :)3 :8831،
 )1مؤدیانی که مکلف به ثبت نام بوده ولی ثبت نام
ننموده اند،
 )2مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده اند،
 )4مؤدیانی که درخواست استرداد مالیات و عوارض را
دارند،
 )3مؤدیانی که مانده منفی اظهار نموده و درخواست
انتقال ماندة اعتبار مالیاتی خود به دوره بعد را دارند،
 )2مؤدیان بزرگ مالیاتی،
 )1مؤدیانی که حجم معامالت و یا نسبت میزان فروش به
خرید کاالها و خدمات شان با سابقه و میزان
عملکردشان فاصله قابل مالحظهای داشته باشد .
دستگاه مالیاتی باید عالوه بر شناسایی مؤدیان پـر ریسـک،
سیستمی را نیز برای رتبه بندی مؤدیان در اختیار داشته باشـد
تا با اتخاذ شیوهای عادالنه و معقول ،مؤدیـان مالیـات گریـز را
شناسایی و مجازاتهای پیشبینی شده در قانون را برای آنها بکار
گیرد .زیرا جامعـه مؤدیـان انتظـار دارد تـا سـازمان مالیـاتی
توانــایی شناســایی افــراد مالیــات گریــز را داشــته و در اعمــال
جریمهها به طور مسـتمر و مجدانـه پیگیـر باشـد .جریمههـا و
مجازات تأخیر در پرداخت آنها باید معنیدار و مؤثر باشد (بـایبر
.)1102 B،
پیشنهاد میشود هسته حسابرسـی در رسس سـازمان بـرای
توسعه مهارتها و تربیت کارشناسان خبـره بـه وجـود آیـد .ایـن
هسته حسابرسی با دقت اطالعات جمع آوری شده از دادههای
ورود ی را پردازش کرده و واحدی را بـرای ارزیـابی ریسـک بـر
مبنای موضوع انتخاب میکند .همچنین ایـن واحـد بایـد بـرای
121

افرادی که مسئولیت حسابرسی به آنها واگذار می شود آموزش
های الزم را فراهم کند (بنرجی و همکاران .)51 :8002،
حجم باالی پروندهها ،زمان کم برای رسیدگی و حسابرسی
پروندههای مالیاتی ،شناسایی و کنترل موارد ضـعف در فراینـد
حسابرسی (کـه در نهایـت بـر روی گزارشـهای مالیـاتی تـاثیر
میگذارد) ،وجود سیستم  ITو ارزیابی جامع اطالعات را ضروری
میسازد .در این راستا الزم است زمینة ایجاد نظام مالیاتی جامع
و مکــانیزه فــراهم شــود بــه طــوری کــه امکــان ردیــابی کلیــه
فرآیندهای مبادالت اقتصادی از ورود و خرید تا توزیع و فروش
و نیز زمینه همکاری بین سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته
به دولت که در امر شفاف سـازی اطالعـات و میـزان مبـادالت
فعالیتها و شناسایی منابع مالیاتی میتواند کمک قابل توجهی به
سازمان مالیاتی داشته باشند فراهم گردد.

همچنین نتایج در مورد اعمال مالیات بر ارزشافزوده با
فرض عدم جایگزینی با مالیاتهای غیرمستقیم و فرض عـدم
معافیت صادرات نشان داد که متوسط تغییرات قیمت در این
سناریو  1/113میباشد؛ و اعمال مالیات بر ارزشافزوده و
جایگزینی با مالیاتهای غیرمستقیم بـا فـرض عـدم معافیـت
صادرات ،تغییرات قیمت کل اقتصاد در این مدل ( )1/419بوده
است که درنتیجه آن تا ( )4/19درصد قیمتها افزایش مییابد؛
اما نتایج نشان داد که با جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده با
سایر مالیاتها و اعمال معافیت صادرات بر بخشهای تولیدی
 1341درصد قیمتها کاهش مییابد .درنتیجه یکپارچگی و
جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده با دیگر مالیاتهای
غیرمستقیم و اعمال معافیت صادرات بر بخشهای تولیدی
مطابق با دیدگاه تأثیر مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش تورم
است.
اگرچه هنوز هم نرخ مالیات بر ارزشافزوده در ایران نسبت
به بسیار از کشورها پایین است؛ اما پیشنهاد میشود برای
بخشهایی که اثرات قیمت نسبت شدید میباشد ،بهخصوص
ازآنجاکه این بخشها تحت تحریمهای جاری بهویژه مربوط به
تولید و ساخت قطعات موتوری و همچنین محصوالت کاغذی
هستند و قاعدتاً تحت تحریمها میتوانند با افزایش قیمت
بیشتری مواجه شوند ،با در نظر گرفتن میزان افزایش
درآمدهای مالیاتی در بخشهای مشابه با اثرات قیمت کمتر
معافیتهای بیشتری اعمال گردد و تا زمانی که این قانون
برای تمامی مشمولین سیستم مالیات بر ارزشافزوده اجرا
گردد ،افزایشی در نرخ در نرخ مالیات بر ارزشافزوده اعمال
نگردد.
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آقایی ،اله محمد ،کمیجانی ،اکبر ( )1401مبانی نظری
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کاوه؛ طاهر خوئیانی ،کیوان ( )1494بررسی اثرات اجرای
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