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  افزوده در کشورهای منتخب مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش
 های مالی قیقات و سیاستدفتر تح

  
  1الهام غالمی
  2علیرضا نظری

  

 اینباشند و از  ها می های حاکمیتی دولت مین هزینهأبع جهت تدرآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین منا
، همواره بنابراین .گردد ثر در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب میؤ نظام مالیاتی یک جزء مهم و م،رو

هایی با  های موجود و همچنین معرفی پایه افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایه
چه یادی از کشورها به دنبال تحقق هر در ایران و تعداد زبه طوریکه.  مدنظر بوده استاالدرجه تمکین ب

به عنوان پایه جدید مالیاتی مطرح شده  افزوده بیشتر نقش مالیات در زمینه اهداف مزبور، مالیات برارزش
ی به نام فون  توسط یک بازرگان آلمان1918 بار در سال نخستین این مالیات در سطح جهانی برای .است

رود که از کارایی  های مرسوم مالیات جدیدی به شمار می مطرح شد و در مقایسه با سایر مالیات 3زیمنس
از این رو، اقتصاددانان این . باشد مدی بیشتری در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار میاو کار

مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت های  سیستم مالیاتی را برای رفع یا کاهش اختالل و نارسایی
  . کنند توصیه می

های  افزوده یکسری ویژگی ارزش المللی، مالیات بر  با توجه به شواهد تجربی بین،عالوه براین
را به سیستمی جالب و مورد عالقه برای کشورهای جهان تبدیل نموده و  منحصربفردی دارد که آن

که تا اواسط سال   به طوری،ع از مالیات بر مصرف عمومی مطرح استامروزه به عنوان متداولترین نو
  همچنین، سهم مالیات  و کشور این مالیات را در سیستم مالیاتی خود لحاظ نمودند140 تقریباً 2006
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افزوه به طور متوسط طی  افزوده از کل درآمدهای مالیاتی کشورهای مجری مالیات بر ارزش بر ارزش
افزوده همانند  وجود، در سیستم مالیات بر ارزشین با ا.  درصد بوده است20حدود ) 1998 -2000(دوره 

 همواره شکافی بین میزان درآمد مورد انتظار از میزان عملکرد واقعی وجود دارد که همین امر ها سایر مالیات
 مهمن یک موضوع گیری آن را به عنوا افزوده و اندازه ثیرگذار بر تمکین مالیات بر ارزشأشناسایی عوامل ت

 های مجری این نوع مالیاتافزوده در کشور سازی موفق نظام مالیات بر ارزش و قابل بررسی در مسیر پیاده
  .سازد مبدل می

  

  ادبیات تمکین مالیاتی
ادبیات . مالیاتی مطرح شده استبجای ادبیات فرار  ادبیات تمکین مالیاتی در مباحث جدید مالیه عمومی

های مقابله با پدیده فرارمالیاتی اعم از عدم تمکین قانونی یا  ل ارتقاء فرهنگ مالیاتی، راهتمکین مالیاتی شام
سازی نظام مالیاتی در جهت افزایش سطح تمکین،  های تمکین، ساده عدم تمکین غیرقانونی، کاهش هزینه

ر این خصوص در ات داکثر تحقیق. رابطه سطح تمکین مالیاتی با دیگر متغیرهای اقتصاد خرد و کالن است
  مالیاتی میان آثار پژوهشی متعددی که به ادبیات تمکیندر. حال توسعه صورت پذیرفته استکشورهای در 

وی . بار به این موضوع پرداخته است نخستینگری بکر یاد کرد که برای  توان از تحقیق اند می پرداخته
مالیاتی قرار داده رچوب فکری مباحث فراربل چاپارادایم نظری در ارتقاء سطح تمکین مالیاتی را در مقا

 فرارمالیاتی در یک مطالعه میدانی در مورد) 1972(بار از سوی آلینگهام و ساندمو  ای که نخستین شیوه. است
شوند و اهتمام دستگاه مالیاتی  در این رویکرد مودیان مالیاتی مجرمان بالقوه قلمداد می. اعمال گردید

زرسی دقیق و توسل به مکرر، با) ممیزی(تار غیرقانونی آنها از طریق حسابرسی  معطوف به تغییر رفعمدتاً
مالیاتی  بیش از هر چیز بر تمکین مودیان در این پارادایم نظری. ارنده استهای مالیاتی بازد اعمال جریمه

ود که با شد و اصل بر این گذاشته شده ب کید میأم مالیاتی سنگین و معنادار تاز حیث عدم مواجه با جرای
  چارچوب فکری مباحث فرار مالیاتیلیکن. توان سطح تمکین مالیاتی را ارتقاء بخشید ایجاد انگیزش می

 مقبولیت عام خود را در میان صاحبنظران حوزه مالیات از دست داد و پارادایم دیگری 1980از دهه 
این . دهد را تشکیل میهای نوین اجرای مالیات  جایگزین آن گردید که امروزه چارچوب نظری شیوه

سازی نظام  دیان مالیاتی و سادهؤرسانی به م  بر نقش خدماتآور های اجرایی الزام  در کنار روشالگو
 مبنای نظری ارتقاء سطح تمکین داوطلبانه تلقی شده، آنچه در رویکرد اخیر. کند کید میأمالیاتی ت

مروری بر . ای متعارف در جامعه استدیان مالیاتی از حیث همسویی با هنجارهؤانگیزش اجتماعی م
ید ؤهای اخیر م های ارتقاء سطح تمکین در دهه گرفته در باب تمکین مالیاتی و شیوه  تحقیقات صورت

رار مالیاتی صورت گرفته و یا  یا در نقد فها یا در حمایت از این الگو بودهاین موضوع است که اکثر آن
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ن اقتصادی و اجتماعی را توصیه کرده و بر انگیزش توامان که تلفیقی از دو پارادایم سنتی و مدراین
  .شهروندان صحه گذاشته است

  

   یتمکین مالیاتمفهوم 
یا رعایت (کنند  دیان قوانین مالیاتی کشور را به چه میزان رعایت میؤ این است که م از تمکین مالیاتیمنظور
ارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر ، تسلیم اظهاین رعایت از جمله شامل اعالم درآمد). کنند نمی
شود عبارت است از رعایت قانون مالیات از   میذکرمعموالً آنچه در تعریف تمکین مالیاتی . باشد می

شکاف مالیاتی عبارت است . کنند گیری می  اندازهمکین را نیز با شکاف مالیاتیت، میزان عدم سوی مؤدی
 این تعریف بیان .صورت تمکین کامل قابل تحصیل بود مالیاتی که در شده منهای از مالیات عمالً وصول

دیان به رعایت ؤمالیاتی مستلزم آن است که ماداره موفق امور. دهد له را ارائه میأای از مس سطحی و ساده
ضیحات تعریف با این تو. بلکه روح قانون را نیز مورد توجه قرار دهند. عبارات خشک قوانین اکتفا نکنند

ترین اهداف  لذا یکی از مهم. باشد  میبانه به متن و روح قانون مالیاتیپایبندی داوطلبهتر تمکین مالیاتی 
کردن  دیان مالیاتی را ارتقاء بخشد زیرا که جریمهؤنظام مالیاتی این است که سطح تمکین داوطلبانه م

 به خودی خود از اهداف اساسی دستگاه مالیاتی های معوق مالیاتی دارند و تعقیب مالیاتؤدیانی که فرارم
 زمانی موفق خواهد بود کین داوطلبانهتم یک سیستم متکی بر البته الزم به ذکر است. شود محسوب نمی
جریمه ( به شدت با آنها برخورد اعد تمکین داوطلبانه را نقض کننددیان بدانند، اگر آشکارا قوؤکه جامعه م

 شرایطی هنر مدیریت دستگاه مالیاتی آن است که یک موازنه بین ارائه در چنین. خواهد شد) سنگین
 به همین .سطح تمکین داوطلبانه برقرار نمایند جهت ارتقاء قیق قوانیندیان و اجرای دؤخدمات مالیاتی به م

ل  سازمان مالیاتی باید عوامل انگیزشی نظام تمکین را شناسایی و تقویت نماید و در عین حال عوام،منظور
  .ضد انگیزشی نظام تمکین را شناسایی و محدود نماید

  

  افزوده گیری نرخ تمکین مالیات بر ارزش معیارهای اندازه
 اما مسئله اساسی دستیابی به معیاری است که به ،رسد گیری رفتار تمکین در نگاه اول ساده به نظر می اندازه

های مالیاتی، ساختاری یا  لفهؤاز تغییر در یکی از ممحقق امکان مطالعه مستقیم تغییرات تمکین مالیاتی ناشی 
گیری   اندازه دو معیار متداول و معمول برایتمیکن مالیاتبراساس ادبیات تحقیق مربوط به . غیرمالیاتی را بدهد

  :افزوده وجود دارد که عبارتند از نرخ تمکین مالیات بر ارزش
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این معیار به صورت نسبت درآمدهای : VCE(1(ه دافزو معیار کارایی وصول مالیات برارزش −
آید و  افزوده در مصرف به دست می افزوده به حاصلضرب نرخ استاندارد مالیات بر ارزش مالیات بر ارزش

 .افزوده مبتنی بر مصرف دارد های مالیات بر ارزش داللت بر تمکین سیستم

ت درآمدهای مالیات بر  این معیار به صورت نسب:VP(2( افزوده وری مالیات برارزش  بهرهمعیار −
آید و   میافزوده در تولید ناخالص داخلی به دست افزوده به حاصلضرب نرخ استاندارد مالیات بر ارزش ارزش

 .افزوده مبتنی بر درآمد دارد های مالیات بر ارزش داللت بر تمکین سیستم
  

  منتخبافزوده در کشورهای گیری و مقایسه تطبیقی نرخ تمکین مالیات برارزش اندازه
افزوده در ایران و همچنین در اکثر کشورهای مجری این نظام مالیاتی از نوع مصرفی  مالیات بر ارزش
افزوده از   براساس معیاری که مبتنی بر ارزشافزوده باید گیری نرخ تمکین مالیات برارزش است، لذا اندازه

 ایران و سایر ه نرخ تمکین دراز این رو، معیار مقتضی برای محاسب. نوع مصرفی است، انجام گیرد
در نظر گرفته شد که  افزوه معیار کارایی وصول مالیات برارزش) 2008 -2010(های کشورها طی سال

  :عبارتست از

001×
×

=
C)(rate
tVAT

tVEC  
  

افزوده،   برارزشدرآمد مالیات VAT افزوه، نرخ تمکین مالیات برارزش VEC )1( که در رابطه به طوری
rate یات بر ارزش افزوده و نرخ مالC کننده   که پرداختیی از آنجانکته قابل ذکر این است. باشد مصرف می

دهنده  انعکاس Cباشند، بنابراین در اینجا  کنندگان نهایی می اصلی مالیات در نظام مذکور، خانوارها یا مصرف
افزوده   مالیات برارزش نتایج حاصل از محاسبه نرخ تمکینبنابراین،. کنندگان است مخارج مصرفی مصرف

  . است) 1(به شرح جدول ) 1(کشورهای مدنظر براساس رابطه  ایران و سایر
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Value Added Tax Collection Efficiency  
2. Value Added Tax Productivity 

)1( 
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  )2008 -2010(های  افزوده ایران و برخی از کشورهای منتخب طی سال  نرخ تمکین مالیات برارزش. 1جدول
  

  VAT 2008  2009  2010سازی  سال پیاده   سالکشور                
  83/0  82/0  81/0  1975  آرژانتین
  65/0  65/0  57/0  1992  آذربایجان
  63/0  63/0  62/0  1992  بالروس
  92/0  88/0  88/0  1971  بلژیک
  67/0  65/0  67/0  1967  برزیل
  56/0  52/0  53/0  1999  کامرون
  7/0  66/0  66/0  1991  کانادا
  75/0  69/0  63/0  1975  شیلی
  49/0  44/0  42/0  1975  کلمبیا
  83/0  82/0  78/0  1994  ندفنال

  57/0  55/0  55/0  1985  اندونزی
  67/0  66/0  63/0  1973  ایتالیا
  93/0  91/0  88/0  1989  ژاپن

  8/0  8/0  78/0  1977  کره جنوبی
  59/0  59/0  58/0  1980  مکزیک
  35/0  36/0  33/0  1990  پاکستان
  51/0  51/0  49/0  1973  پرو

  65/0  65/0  66/0  1993  لهستان
  78/0  71/0  77/0  1992  روسیه
  45/0  36/0  43/0  1991  جنوبی آفریقای

  52/0  52/0  48/0  1992  تایلند
  7/0  67/0  56/0  1985  ترکیه
  51/0  51/0  52/0  1993  ونزوئال
  47/0  46/0  44/0  1988  تونس
  5/0  49/0  32/01  2007  ایران

  .www.gao.gov  و سایتتحقیق نتایج: خذأم
 

 )2008 -2010 (های افزوده در ایران طی سال طور که مشخص است، نرخ تمکین مالیات برارزش همان
اما براساس سال . روندی افزایشی داشته است، با این وجود در بین سایر کشورها، نرخ تمکین نسبتاً ضعیفی دارد

ارائه شده است، ایران جزء ) 1( مختلف که در جدول افزوده در کشورهای سازی مالیات بر ارزش پیاده
های بیشتری  شدن سال بنابراین، ممکن است سپری. کشورهایی است که سابقه اجرای آن کمتر از سه سال است

 .منجر به ارتقاء نرخ تمکین آن گردد VATاز اجرای 
  
 
 

                                                 
  .این رقم برای ایران شش ماهه است. 1



144  1   شمارهسال دوازدهممجله اقتصادی  

 
 
 
 


