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Abstract        The purpose of this article is to estimate the income elasticity 
and tax capacity of Khuzestan province for policy-making and regional 
planning based on tax pay ability. To this end, the direct and indirect tax 
revenues of the province were estimated using the Seemingly Unrelated 
Equations approach, for the period 2000- 2014. The results show that the 
direct and indirect tax revenue elasticity of Khuzestan province is 1.09 and 
2.77 respectively, and the elasticity of total tax revenue is 1.34. In addition, 
as for the direct tax, the tax elasticity of wealth and real estate is greater 
than the tax elasticity of businesses and corporations. The findings also 
indicate that the tax capacity of the province's businesses has a positive 
and significant relationship with the value-added of the restaurant and 
hotel sector as well as per capita income. Furthermore, the relationship 
between corporate tax capacity and value-added services is positive and 
significant. Likewise, the relationship between the tax capacity of other 
direct taxes (wealth and real estate) with real value-added and economic 
growth is positive and significant, and the relationship between the tax 
capacity of indirect taxes with private consumption expenditures and 
value-added of the mining sector is positive and significant.
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مقد   مه

امروزه تفویض اختیار مالیات های محلی و استانی د ر تحول های اخیر مالیاتی جایگاه خاصی د ارند  
و از شفافیت بیش تری برخورد ار هستند . از آن جا که د ر سیستم های فد رال و غیرمتمرکز مالیاتی بخش 
بزرگی از د رآمد  مالیاتی صرف منطقه، استان، و محل می شود ، پرد اخت کنند گان مالیات، نحوه هزینه 
انگیزه فرار  این موضوع موجب کاهش  شد ن و مصرف مالیات پرد اختی خود  را مشاهد ه می کنند  و 
مالیاتی و رضایتمند ی بهتر د ر پرد اخت مالیات می شود . با توجه به این که افزایش د رآمد های مالیاتی 
موجب کاهش سهم د رآمد های پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش منابع نفتی د ر تامین 
مالی بود جه می گرد د ، می توان انتظار د اشت که ایجاد  این شرایط و بهبود  نظام مالیات ستانی موجب 

کاهش وابستگی بود جه به منابع نفتی شود  )رنجبر و همکاران، 1395(. 
نگاهی گذرا به عملکرد  نظام مالیاتی کشور ایران د ر سال های گذشته نشان می د هد  که با وجود  
اقد ام هایی که د ر طول برنامه های اول تا ششم توسعه برای اصالح نظام مالیاتی د ر ابعاد  مختلف نظیر 
نظام  ولی  می شود ،  انجام  مالیاتی  معافیت های  و  نرخ ها،  اصالح  مالیات ها،  مقررات  و  قوانین  اصالح 
مالیاتی کشور د ر مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت مناسبی ند ارد . بررسی اولیه شاخص 
عملکرد   برای سنجش  قابل قبول جهانی  عنوان شاخص  به  د اخلی،  ناخالص  تولید   به  مالیات  نسبت 
مالیاتی کشورها، نشان د هند ه این واقعیت است که کشور ایران میان 140 کشور جهان د ر سال 2015 
د ر جایگاه 135 قرار د ارد  )www.worldbank.org(1. به عالوه، نسبت مالیات به تولید  ناخالص د اخلی 
کشور د ر سال 2015 معاد ل 7/5 د رصد  است که نصف رقم میانگین جهانی است. به نظر اقتصاد د انان 
حد اقل شاخص نسبت مالیاتی براي یک کشور 22 د رصد  است، د ر حالی که براي کشورهاي اسالمي 

به طور متوسط 14/1 د رصد  و د ر ایران بین 5 تا 6/5 د رصد  د ر نوسان است.
بررسی اولیه نشان می د هد  که مهم ترین مشکالت و تنگناهاي نظام مالیاتي ایران را مي توان به 
مالیاتي،  گسترد ه  معافیت هاي  مالیاتي،  فرار  نفت،  به  ایران  اقتصاد ي  وابستگي  برشمرد :  زیر  صورت 
امروزه  که  اساسی  اقد ام های  از  یکی  مالیات.  جمع آوري  د ر  وقفه  و  مالیاتي،  نظام  بود ن  بي کشش 
برای اصالح ساختار اقتصاد ی و افزایش عملکرد  بخش عمومی مورد  توجه اقتصاد د انان است، نظریه 
تمرکززد ایی مالی است که اهد اف عمد ه ای نظیر کارایی، کاهش نابرابری میان مناطق، تثبیت اقتصاد ی، 
و رقابت بین منطقه ای را د ر بر می گیرد . تمرکززد ایی مالی، فرایند  انتقال قد رت تصمیم گیری نسبت به 
نحوه مصرف مخارج و جمع آوری د رآمد های مالیاتی از د ولت مرکزی به د ولت های محلی است )ماسگریو 

1. https://data.worldbank.org/indicator
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و ماسگریو، 1372(. د ر این میان، مالیات های استانی یکی از ابزارهای مرتبط با سیاست های تمرکززد ایی 
مالی، توسعه استانی، و برنامه های آمایش سرزمین محسوب می شود  که از حد ود  د و د هه قبل، موجب 
اصالح ساختاری نظام های مالیاتی د ر جهان شد ، و با آغاز برنامه سوم توسعه و به منظور ایجاد  اصالحات 
برنامه ریزی و توسعه منطقه ای  برای تشکیل نظام غیرمتمرکز  نهاد ی د ر د ولت، فرصتی  ساختاری و 
فراهم آورد  )بند  د  ماد ه 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ا(. پس از ایجاد  
نظام د رآمد  هزینه استان د ر برنامه سوم توسعه، با آغاز برنامه چهارم توسعه )فصل ششم آمایش سرزمین 
و توازن منطقه ای(، فرصتی برای ایجاد  اسناد  توسعه استانی و نظام تنظیم بود جه استانی به وجود  آمد  
که از این طریق، عالوه بر مد یریت توسعه استانی و منابع مالی منطقه ای، زمینه برای حضور و مشارکت 
منطقه با تکیه بر قابلیت ها و استعد اد های د رونی منطقه د ر امور توسعه و برنامه ریزی تقویت شود . پس 
از آن، این موضوع با اصالحاتی د ر برنامه پنجم توسعه )فصل ششم ـ توسعه منطقه ای( نیز مورد  تاکید  
قرار گرفت. تمرکززد ایی د ر زمینه وظایف عمرانی د ولت، وابسته کرد ن اعتبارهای عمرانی هر استان 
به د رآمد  آن استان، و همچنین اعطای اختیارات برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری د ر بخش های 
مختلف به نهاد های استانی سه رویکرد  مهم د ر نظام برنامه ریزی کشور به شمار می روند  که د ر قانون 
برنامه  پنجم توسعه، با عناوین نظام د رآمد ـ هزینه استان و آمایش و توازن منطقه ای مورد  توجه قرار 
می گیرد . بنابراین، بررسی مواد  قانونی مند رج د ر برنامه های توسعه ای، نشان د هند ۀ تفویض اختیار و 

تمرکززد ایی د ر قالب ساماند هی نـظام »د رآمد  ـ هزینه استانی« است.
با توجه به سهم 76 د رصد ی رد یف های استانی مالیات )قانون بود جه سال 1399 کل کشور(، 
تحقق نشد ن آن ها تاثیر بسزایی د ر تحقق منابع بود جه عمومی کشور د ارد . د الیل متعد د ی از جمله 
نبود  برآورد  صحیح ظرفیت د رآمد  مالیاتی استان ها و تغییر د ر ارقام پیشنهاد ی د ر هنگام بررسی الیحه 
بود جه د ر مجلس، و ناکافی بود ن ابزارهای علمی مد یریت وصول د رآمد ها، به شد ت فقد ان مطالعات 
د قیق استانی را د ر کشور بر اساس شرایط محلی نمایان می سازد . از این رو، مطالعه استانی و برآورد  
صحیح رفتار د رآمد های مالیاتی و تفکیک آن از ملّی به منظور بازنگری د ر عناوین رد یف های استانی 
و ارائه ابزارهای الزم مد یریتی به د ستگاه های اصلی وصول کنند ه د رآمد های استانی به ستاد  تجهیز 
از پیش مشخص  برنامه ریزی مالیاتی کشور بیش  این پژوهش را د ر نظام  د رآمد ها، نقش و اهمیت 
می سازد . استان خوزستان پس از استان های تهران و اصفهان، رتبه سوم د رآمد های مالیاتی را د ارد  و 
ماد ه )26( بخش پنجم برنامه ششم توسعه، د ر بند  الف این ماد ه د ولت را موظف می کند  که د رآمد های 
این  د ر  این رو،  از  نماید .  د رج  بود جه سنواتی  د ر  و  کند   تعیین  د ارند ،  استانی  ماهیت  که  را  مالیاتی 
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پژوهش سعی می شود  با استفاد ه از تحلیل های کّمی د ر قالب الگوهای اقتصاد سنجی به این پرسش 
اساسی پاسخ د اد ه شود  که کشش د رآمد ی اجزای مالیاتی استان چگونه است و د ر د وره زمانی مورد  

بررسی، اجزای د رآمد های مالیاتی نسبت به عوامل موثر چه واکنشی از خود  نشان می د هند .
بد ین منظور، پژوهش حاضر د ر شش بخش تنظیم می شود . پس از مقد مه، د ر بخش د وم مبانی نظری، 
و نسبت های مالیاتی ایران و جهان بررسی می شود . د ر بخش سوم، روش شناسی پژوهش ارائه می شود . د ر 

بخش چهارم، مد ل تصریح و تخمین زد ه می شود  و د ر بخش پنجم نتایج و پیشنهاد ها ارائه می شود . 

مبانی نظری پژوهش

نیاز هر د ولتی به منابع مالی برای ایفای وظایف و مسئولیت هایی مانند  تامین و حراست از مرزها، 
از  که  اقتصاد ی موجب می شود   تثبیت  و  منفی،  و  مثبت  پیامد های  عمومی،  و خد مات  کاالها  ارائه 
راه های گوناگون برای تامین منابع بود جه خود  اقد ام کنند . د ر این راستا، مالیات مهم ترین راه  تامین 
اعتبار از آغاز شکل گیری جوامع و د ولت هاست. مالیات جد ا از نقش اصلی خود ، یعنی تامین اعتبار 
هد ایت  اقتصاد ی،  نوسان های  کاهش  اقتصاد ی،  تثبیت  مانند   د یگری  کلید ی  نقش های  د ولت،  مالی 
فعالیت ها، و توزیع مجد د  د رآمد  را نیز بر عهد ه د ارد . از این رو، برآورد  ظرفیت مالیاتی برای شناخت 
وضعیت عمومی رفتار مالیات ها و تشخیص نحوه افزایش د رآمد های مالیاتی د ارای اهمیت است. آنچه 
از مفهوم ظرفیت مالیاتي استنباط مي شود ، مقد ار مالیات بالقوه اي است که یک کشور یا منطقه با 
توجه به پایه های مالیاتي و حجم پولي فعالیت هاي اقتصاد ي امکان د ریافت آن را د ر هر د وره زمانی 
د اراست. به طور معمول، پایه مالیاتي به صورت د رآمد ، ارزش افزود ه، ثروت، مصرف، فروش، یا هر عاملی 
که بیان کنند ه توان د رآمد ی شهروند ان باشد ، تعریف می شود . اگرچه ممکن است تولید  ناخالص د اخلی 
)GDP( یک کشور یا منطقه منعکس کنند ه چند ان د قیقي از پایه مالیاتي نباشد ، ولی به علت نبود  

معیار جایگزین مناسب تر، از GDP به عنوان پایه اصلی مالیاتي د ر یک کشور یا منطقه استفاد ه می شود  
)ماسگریو و ماسگریو، 1372(. از نظر تجربی، ظرفیت مالیاتي مقد ار مالیاتي است که با توجه به شرایط 
 عمومی اقتصاد  مي توان از جامعه ملّی یا محلی د ریافت نمود  و بر مبنای نسبت مالیاتي به د ست مي آید  
سیستم  مختلف  جنبه هاي  که  د ارد   بستگي  مشخصه هایي  به  مالیاتي  نسبت   .)Musgrave, 1987(

و  باساند    ،)1971( چیلیا1   ،)1987( ماسگریو  مانند   آن ها  از  برخی  مي نماید .  توصیف  را  مالیاتي 

1. Chelliah
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 ،)1984( پول4  بین المللی  )2010(، صند وق  گود 3ِ   ،)1979( همکاران2  و  تایت   ،)1976( همکاران1 
و الکی5 )2003(، د ر مورد  تعیین میزان مالیات پژوهش می کنند ، و موارد ی مانند  سهم بخش هاي 
مختلف اقتصاد  )صنعت، معد ن، خد مات، و کشاورزي(، نرخ باسواد ي، سطح د رآمد  سرانه، د رجه پولي 
شد ن اقتصاد ، و نسبت صاد رات و وارد ات به تولید  ناخالص د اخلي را از جمله مهم ترین عوامل کّمی 
مالیاتی د ر یک  بر نسبت  تعریف می کنند . د ر حالی که عوامل موثر کیفي  مالیاتی  بر ظرفیت  موثر 
کشور یا منطقه عواملی مانند  منابع و امکانات سازمان مالیاتي، صاد ق بود ن مؤد ي مالیاتي، میزان فساد  
متصد یان، ثبات سیاسی، نحوه توزیع د رآمد  جامعه، و نظر مرد م نسبت به د ولت است. ضمن آن که 

سیاست ها و قوانین مالیاتی نقش موثري د ر نسبت مالیاتی ایفا مي نمایند .
 نگاهی به اد بیات نظری اقتصاد د انان نشان می د هد  که آن ها با توجه به گرایش فکری نظري و 
مکتب اقتصاد ی خود ، سازوکار مالیات ستانی و پایه های مشمول مالیات را بررسی می کنند . د ر نظر 
و  وارد ات  کاهش  و  صاد رات  افزایش  طریق  از  خارجی  تجارت  مازاد   کرد ن  بیشینه  مرکانتالیست ها، 
انباشت ذخایر طال اهد اف اصلی سیاست های اقتصاد ی هستند ، و د ر این راستا فعالیت های تولید ی 
د اخل و نیز تجارت د اخلی تشویق می شود . به همین د لیل، با هر نوع مالیات د اخلي، عوارض جاد ه اي، و 
سایر محد ود یت هاي نقل وانتقال کاال مخالفت مي کرد ند . د ر عوض اعمال تعرفه بر وارد ات برای محد ود  
کرد ن وارد ات جایز شمرد ه می شود . فیزیوکرات ها مالکان زمین را موظف به پرد اخت مالیات مي د انند . 
از نظر آن ها فقط کشاورزي مولد ند ، از این رو تنها مالکان از مازاد  اقتصاد ی برخورد ار می شوند  و باید  
از آن ها مالیات گرفته شود . کالسیک ها توجه خود  را معطوف به بازد ه عوامل تولید  می کنند . از آن جا 
که د ر د وره کالسیک ها صنعت توسعه می یابد ، د و عامل تولید  د وره فیزیوکرات ها یعني زمین و سرمایه 
با وجود  پد ید ه کار به سه عامل تبد یل می شود . طرح این عامل جد ید  تولید ، بررسي عوامل مشمول 
مالیات را متاثر می کند . اگرچه آن ها به د خالت نکرد ن د ولت د ر اقتصاد  اعتقاد  د ارند ، ولی د ر خصوص 
تامین مخارج عمومي از محل د رآمد هاي مالیاتي د ر حد ي که تعاد ل بود جه حفظ شود ، باور د ارند . 
ظهور کینز6 و نظریه او، توجیه حضور د ولت و د خالت او را د ر راستاي حفظ ثبات اقتصاد ي تقویت 
می کند ، به این ترتیب، سیاست هاي اقتصاد ي و د ر راستاي آن مالیات ها از اهمیت ویژه اي برخورد ار 

1. Basand et al.
2. Tait et al.
3. Goode
4. www.imf.org
5. Luky
6. Keynes
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می شود . به عبارت د یگر، از نظر کنیز مالیات نه فقط براي تامین هزینه هاي تولید  کاالهاي عمومي، بلکه 
براي اجراي سیاست هاي اقتصاد ي د ولت نیز کارامد  است.

د ر اقتصاد  اسالمي پایه های مالیاتی ثابت )مانند  خمس و زکات(، و مالیات هاي حکومتي )متغیر( 
تامین کنند ه مخارج د ولت، توسعه اقتصاد ی، و توزیع د رآمد  است. بنابراین د ر هر مکتب اقتصاد ي، ضرورت 
وضع مالیات بر پایه های مالیاتی امري اجتناب ناپذیر است )سرلک، 1390(. د ر مباحث نظری نشان د اد ه 
می شود  که مالیات هاي مبتني بر د رآمد  و ثروت )مالیات مستقیم(، قابلیت انتقال کم تري به د یگران 
د ارند  و مالیات هایي مانند  مالیات بر مصرف )مالیات غیرمستقیم(، بیش تر به د یگران انتقال پذیر هستند . 
مالیات هاي مستقیم به قد رت پرد اخت کنند ه بیش تر متکي است، ولي از سهولت پرد اخت مالیات هاي 
غیرمستقیم برخورد ار نیستند  )ماسگریو و ماسگریو، 1372(. تفاوت این د و نوع مالیات، د ر مبنا یا پایه 
مالیاتي است. پایه مالیات مستقیم به طور معمول منابع د ائمي است مانند  د رآمد  و د ارایي، حال آن که 
مالیات غیرمستقیم جنبه غیرد ائمي د ارد  و به طور معمول از فعالیت و عملیات اشخاص از قبیل مصرف 
یا تولید  محصول اخذ مي گرد د . به د لیل این که مالیات هاي مستقیم جنبه استمراري د ارد  و مطمئن تر و 
باثبات تر است، د ر کشورهایي که از لحاظ اقتصاد ي توسعه یافته هستند  و افراد  به اظهار مالیات و پرد اخت 
آن عاد ت د ارند  و آن را وظیفه اجتماعي خود  مي د انند ، وصول آن آسان تر و مخارج وصول آن نیز کم تر 
است پس، مالیات هاي غیرمستقیم به د لیل ساد گي وصول، ساد ه ترین راه براي تامین نیازهاي د رآمد ي 
د ولت د ر کشورهاي توسعه نیافته است و هسته اصلي د رآمد هاي مالیاتي د ولت را تشکیل مي د هند . از 
لحاظ عد الت مالیاتي، مالیات مستقیم بر مالیات غیرمستقیم برتري د ارد ، زیرا مالیات غیرمستقیم به طور 
معمول از مصرف اشخاص و احتیاجات آن ها وصول مي شود  و توانایي پرد اخت د ر میزان آن اثري ند ارد . د ر 
حالي که مالیات مستقیم به طور معمول بر اساس د رآمد  یا ثروت اخذ مي شود  و عد الت مالیاتي نیز ایجاب 
مي کند  افراد ي که د رآمد  و ثروت بیش تري د ارند  و از امکانات، خد مات، و رفاه بیش تري برخورد ارند ، د ر 
تقبل هزینه هاي د ولت سهم بیش تری د اشته باشند . از نظر »د یو«1و »فرید لند ر«2، مالیات هایی را مستقیم 
می گویند  که د رآمد  حقیقی پرد اخت کنند ه را کاهش می د هد  )پژویان، 1384(. مالیات مستقیم صرف نظر 
از سیاست مالي براي اجراي سیاست اقتصاد ي و اجتماعي د ولت مناسب تر از مالیات غیرمستقیم است. 
مالیات مستقیم یکي از بهترین وسایل مبارزه با تورم است، زیرا د ولت بخش مهمي از قد رت خرید  را به 
وسیله مالیات جمع آوري مي کند  و از تقاضاي افراد  براي خرید  کاال مي کاهد . همچنین، مي تواند  از طریق 

1. Due
2. Friedlander
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معافیت هاي خاص به فعالیت هاي مولد  و برقراري نرخ هاي تصاعد ي مالیاتي د ر رابطه با فعالیت هایي که 
برای رشد  اقتصاد ي کشور زیان بار تشخیص د اد ه مي شوند ، سیاست هاي خاص اقتصاد ي اعمال نماید . البته 
اجراي سیاست هاي اقتصاد ي و اجتماعي از طریق مالیات هاي غیرمستقیم نیز تا حد ود ي چشمگیر است، 
مانند  اخذ حقوق و عوارض گمرکي سنگین بر کاالهایي که مشابه آن د ر د اخل کشور تولید  مي شود . 
مالیات مستقیم از لحاظ سیاست اقتصاد ی و اجتماعی مناسب تر از مالیات غیرمستقیم است. ولی مالیات 
غیرمستقیم به د لیل سهولت وصول و اند ک بود ن مخارج آن د ر کشورهاي د رحال توسعه بیش تر به اخذ 
این نوع مالیات گرایش د ارند . ضمن آن که مالیات ابزاري براي ایجاد  توازن میان بخش هاي اقتصاد ي، رشد  
موزون بخش ها، و جلوگیري از تمرکز امکانات د ر مناطق خاص است و باعث مي شود  امکانات و منابع بین 
فعالیت ها د ر بخش هاي مختلف کشور یا یک منطقه، به طور متناسب و منطقی توزیع شود  و امکان رشد  

را براي افراد  منطقه به طور کارامد  فراهم کند .
د ر مورد  ظرفیت مالیاتي و کشش های مالیاتی پژوهش های زیاد ي وجود  د ارد . به عقید ه چیلییا 
)1971(، ظرفیت مالیاتی تابعی از د رآمد  سرانه، سهم ارزش افزود ه بخش های معد ن و کشاورزی، و 
صاد رات د ر تولید  ناخالص د اخلی است. کستلز و همکاران1 )2003(، ظرفیت مالیاتي د ولت هاي محلي 
را  د ولت  عمومي  مخارج  مالیاتي،  ظرفیت  کاهش  که  می گیرند   نتیجه  و  می کنند   بررسی  را  اسپانیا 
کاهش و سطح بد هي او را افزایش مي د هد . سوبارزو2 )2004(، نشان می د هد  که تمرکززد ایی مالیاتی 
مالیاتی  نظریه  بررسی  به د ست می د هد . منکیو3 )2000(، د ر  قابل اطمینانی  نتایج  د ر کشور مکزیک 
این سیاست  OECD نشان می د هد  که  مالیاتی کشورهاي عضو  با سیاست هاي  بهینه و مقایسه آن 
به  د ر کشورهاي توسعه یافته به رشد  سیاست هاي مالیاتی منجر می شود . لي و همکاران4 )2008(، 
بازتر،  تجارت  جمعیت،  رشد   کم تر  نرخ  د رآمد ،  باالتر  سطح  با  کشورهایي  که  می رسند   نتیجه  این 
به جمع آوري د رآمد هاي  قاد ر  باکیفیت تر،  نهاد هاي  و   ،GDP ارزش افزود ه کم تر بخش کشاورزي د ر 
د ر  مالیاتی  د رآمد هاي  تعیین کنند ه هاي  برای شناسایی  کاراگز5 )2013(،  بیش تري هستند .  مالیاتي 
ترکیه نشان می د هد  که بخش کشاورزي بر نسبت مالیاتی اثر منفی د ارد ، د ر حالی که بخش صنعت، 
با  اثر مثبتی بر نسبت مالیاتی د ارند . آموه6 )2019(،  بد هی خارجی، نرخ پولی سازي، و شهرنشینی 

1. Castells et al.
2. Sobarzo
3. Mankiw
4. Le et al.
5. Karagöz
6. Amoh
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بررسی ظرفیت و کوشش مالیاتی کشور غنا نشان می د هد  که د ر یک کشور د رحال توسعه، کارایی 
سازمان امور مالیاتی د ر ایجاد  عد الت مالیاتی مهم است و اصالح قوانین مالیاتی، ممیزی، و بررسی 

سریع وضعیت مالیاتی نقش مهمی د ر توسعه اقتصاد ی کشور د ارند .
و  وصول،  د ر  تاخیر  مالیاتی،  قوانین  نبود ن  به روز  د لیل  به  که  می د هد   نشان   ،)1375( کرد بچه 
کم کشش بود ن د رآمد های مالیاتی از ظرفیت مالیاتی کشور استفاد ه الزم نمی شود  و کوشش مالیاتی 
پایین است. پروین و قره باغیان )1373(، مناسب ترین معیار محاسبه و برآورد  ظرفیت مالیاتي را پایه 
کشاورزی،  بخش  ارزش افزود ه   ،)1380( بکتاش  صفري  می کنند .  قلمد اد   مختلف  بخش هاي  مالیاتي 
صنعت، و معد ن و ارزش افزود ه بخش خد مات را از عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استانی تعریف می کند . 
عرب مازار و زایر )1387(، با برآورد  ظرفیت مالیاتی کشورها نشان مي د هند  که متوسط ظرفیت بالقوه 
اقتصاد ي مالیات حد ود  12/3 د رصد  است که د ر مقایسه با متوسط عملکرد  نظام مالیاتي ایران )حد ود  
7/1 د رصد (، بسیار باالست. فرازمند  و بهاروند  احمد ی )1387(، ارزش افزود ه بخش های مختلف اقتصاد ی، 
د رآمد  سرانه، نرخ باسواد ی، نرخ تورم، و جمعیت استان لرستان را مهم ترین عوامل اثرگذار بر ظرفیت 
مالیاتی معرفی می کنند  و نشان می د هند  که ارزش افزود ه بخش های صنعت و خد مات و نرخ باسواد ی 
تاثیر مثبت د ارند ، ولی ارزش افزود ه بخش های معد ن و کشاورزی، د رآمد  سرانه، نرخ تورم، و جمعیت رابطه 
معناد اری با ظرفیت مالیاتی ند ارند . گرایی نژاد  و چیرد ار )1391(، بیان می کنند  که بخش کشاورزی به 
عنوان مهم ترین بخش معاف از مالیات، عوامل فرهنگی ـ انگیزشی سازمان وصول کنند ه مالیات، حجم 
اقتصاد  زیرزمینی، و توزیع د رآمد  بر شاخص نسبت مالیاتی موثرند . صامتی و همکاران )1394(، عوامل 
موثر بر ظرفیت مالیاتی استانی را تولید  ناخالص د اخل استان، اجزاي تولید  ناخالص د اخلی، جمعیت، 
اشتغال، مالیات د وره پیش، د رآمد  سرانه، تورم، خالص صاد رات، و سرمایه گذاري د ر نظر می گیرند . رنجبر 
و همکاران )1395(، اثر خالص اعمال شوک ترکیبی یک واحد  افزایش د رآمد  مالیاتی را همراه با یک واحد  
کاهش د رآمد  نفتی بر د رآمد هاي مالیاتی، د رآمد هاي نفتی، کسري بود جه، و شاخص قیمت ها بررسی 

می کنند  و نشان می د هند  که آثار بی ثباتی اولیه متاثر از شوک د ر هشت تا د ه د وره است.
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بررسی وضعيت و جایگاه مالياتی استان خوزستان

الف. بررسی جایگاه ماليات ستانی استانی د ر چارچوب قوانين برنامه های پنج ساله و بود جه

برنامه سوم توسعه نقطه عطفی د ر تمرکززد ایی و اعطای اختیارات به استان ها د ر نظام بود جه ریزی، 
به ویژه د ر حوزه وصول د رآمد هاست. د ر فصل هشتم این برنامه نظام د رآمد -هزینه استانی به تصویب 
می رسد . د ر ماد ه )79( این قانون، د ولت موظف می شود  عناوین د رآمد های استانی را تعیین کند  و 
به تصویب هیئت وزیران برساند . همچنین د ر ماد ه )80(، د ستگاه های وصول کنند ه رد یف های استانی 
موظف می شوند  د رآمد های مزبور را به خزانه معین استان واریز نمایند . د ر همین راستا، رد یف های 
د رآمد ی به د و گروه کلی رد یف های استانی یا ملّی تقسیم می شوند  و رد یف های استانی به خزانه معین 
استان واریز می شود . به استناد  این ماد ه، سرجمع د رآمد های استانی هر استان د ر لوایح بود جه سنواتی 
د رج می شود  و به تصویب مجلس می رسد . همچنین، د ر ماد ه )81( ستاد  د رآمد  و تجهیز منابع استان 
به منظور ساماند هی د رآمد های استان و بهبود  مستمر روش های کسب د رآمد های استانی و شناسایی 
منابع جد ید  د رآمد ی تشکیل می شود . ماد ه )76(، از مواد  مترقی این برنامه د ر راستای ایجاد  انگیزه 
د ر مد یریت های استانی برای وصول د رآمد هاست. د ر این ماد ه نسبتی از د رآمد  واریزی هر استان به 
همان استان اختصاص می یابد . این نسبت ها تحت عنوان »ضریِب برد اشت« به تصویب هیئت وزیران 
می رسد . همچنین، د ر تبصره این ماد ه پیش بینی می شود ، د ر صورتی که د رآمد  وصولی بیش از د رآمد  
مصوب باشد ، مازاد  د رآمد  پس از واریز به خزانه بر اساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران، برای تکمیل 
طرح های عمرانی و بهبود  کیفیت ارائه خد مات و اصالح ساختارهای مد یریتی د ر اختیار استان قرار 
می گیرد . د ر برنامه چهارم توسعه، نظام د رآمد -هزینه استان استمرار می یابد . د ر ماد ه )82( این برنامه، 
چارچوب د رآمد های استانی تبیین می شود . بر اساس این ماد ه، کلیه مالیات های مستقیم به استثنای 
مالیات بر شرکت های د ولتی، مالیات بر کاالها و خد مات به استثنای حقوق ورود ی، د رآمد های حاصل 
از خد مات د ستگاه های استانی و د رآمد های حاصل از جرایم و خسارات به استثنای د رآمد های حاصل 
از جرایم مبارزه با قاچاق و مواد  مخد ر د رآمد های استانی تشخیص د اد ه می شود  که باید  به خزانه معین 
استان واریز گرد د . د ر ماد ه )179( قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تمرکززد ایی و افزایش اختیارات 
استانی  بود جه ساالنه  ماد ه،  این  د ر  بازتعریف می شود .  د رآمد -هزینه  نظام  استان ها  و عمران  توسعه 
از  اعم  استانی  مصارف  و  سرمایه ای،  د ارایی های  واگذاری  و  اختصاصی،  د رآمد   استانی،  منابع  شامل 
اعتبارات هزینه ای و تملک د ارایی های سرمایه ای و مالی هر کد ام به صورت سرجمع د ر قوانین بود جه 
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سنواتی د رج می گرد د . با توجه به این که د رآمد های استانی بر اساس عملکرد  استان ها د ر سال های 
گذشته برآورد  و د ر الیحه د رج می شود ، استان ها بر اساس تالش د رآمد ی یا اختالف ناشی از مقاد یر 
وصولی و برآورد ی، گاه د ارای مازاد  د رآمد  می شوند . د ر این برنامه همانند  ماد ه )76( قانون برنامه سوم، 
سازوکاری برای ایجاد  انگیزه د ر وصول د رآمد ها د ر بند  »س« ماد ه )224( تعریف می شود . بر اساس 
این، 50 د رصد  از مازاد  )وصولی نسبت به مصوب(، د رآمد های اشاره شد ه به همان استان واگذار می شود  
و مابقی د ر اختیار سازمان برنامه و بود جه کشور قرار می گیرد  تا د ر راستای تعاد ل بخشی و ارتقای 
شاخص های توسعه یافتگی بین استان ها توزیع نماید . د ر ماد ه )26( بخش پنجم برنامه ششم توسعه، 
این ماد ه د ولت موظف  بند  »الف«  د وباره نظام د رآمد -هزینه استانی مورد  توجه قرار می گیرد  و د ر 
می شود  که د رآمد هایی که ماهیت استانی د ارند  را تعیین کند  و سرجمع د رآمد ها را د ر بود جه سنواتی 
د رج نماید . مازاد  بر د رآمد  وصولی نسبت به سقف هر استان بر اساس د ستورالعمل ابالغی سازمان 
بود جه بین استان های ذی ربط  قانون  اعتبارات هزینه ای و تملک د ارایی های سرمایه ای  تامین  برای 
توزیع می گرد د . عالوه بر احکام برنامه های توسعه د ر بند  »د « ماد ه )44( قانون الحاق، برخی مواد  به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د ولت )2(، به د رآمد های استانی و سازوکار آن د ر نظام بود جه 
اشاره می شود . بر اساس این، سازمان برنامه و بود جه کشور سهم هر استان از د رآمد های استانی را به 
استان ها ابالغ می نماید  و ستاد  تجهیز د رآمد های استان برای نظارت بر عملکرد  وصول این د رآمد ها 

تشکیل می گرد د .
عناوین د رآمد ها و تفکیک د رآمد های استانی از ملّی د ر جد ول )1(، ماد ه واحد  الیحه بود جه توسط 
د ولت پیشنهاد  می شود  و به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد . اگرچه تعد اد  رد یف های د رآمد ی 
د ر قوانین بود جه سنواتی با تغییرهایی همراه است، ولی شاکله رد یف ها و ماهیت رد یف از حیث استانی 
یا ملّی بود ن تغییرهای اند کی د ارد . از 232 رد یف د رآمد ی؛ 178 رد یف ملّی، 51 رد یف استانی، و 3 
رد یف استانی و ملّی است. از 54 رد یف د رآمد ی استانی، 38 عنوان مربوط به د رآمد های مالیاتی است 
که 21 عنوان آن استانی و 17 رد یف ملّی است. سهم د رآمد های مالیاتی از کل د رآمد های استانی 93 
د رصد  است. د ر جد ول )1(، تصویر وضعیت رد یف های استانی د ر ساختار مالیاتی کشور بر اساس قانون 

بود جه سال 1399 ارائه می شود . 
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جد ول 1: وضعیت رد یف های استانی د ر ساختار مالیاتی کشور بر اساس قانون بود جه سال 1399

عنوانماليات
سهم د رآمد های مالياتی استانی از تعد اد  رد یف ها

کل د رآمد ها )د رصد ( استانیمّلیکل

د رآمد 
65167اشخاص حقوقی
61599اشخاص حقیقی

808100ثروت

مصرف
7700وارد ات

114790کاالها و خد مات
38172176کل

با توجه به سهم 76 د رصد ی رد یف های استانی مالیاتی، نبود  تحقق آن ها تاثیر بسزایی د ر تحقق 
منابع بود جه عمومی کشور د ارد . د الیل متعد د ی از جمله بی ثباتی شرایط اقتصاد ی کشور و وقوع رکود  
اقتصاد ی، نبود  برآورد  صحیح ظرفیت د رآمد ی استان ها، تغییر د ر ارقام پیشنهاد ی د ر هنگام بررسی الیحه 
بود جه د ر مجلس، نبود  انگیزه الزم برای وصول د رآمد های استانی توسط مد یریت های استانی، و د ر نتیجه 
کاهش تالش د رآمد ی و ناکافی بود ن ابزارهای مد یریت وصول د رآمد ها د ر مورد  وصول نشد ن د رآمد های 
استانی وجود  د ارد . بنابراین، ارائه برآورد  صحیح و واقع بینانه د رآمد های مالیاتی، تعیین معیارهای تفکیک 
ابزارهای الزم مد یریتی به  ارائه  بازنگری د ر عناوین رد یف های استانی، و  از ملّی و  د رآمد های استانی 
استانی  پژوهش  اهمیت  د رآمد ها،  تجهیز  ستاد   به  استانی  د رآمد های  اصلی وصول کنند ه  د ستگاه های 

مالیات ستانی را د ر نظام برنامه ریزی مالیاتی کشور بیش از پیش مشخص می سازد .

نگاهی به جایگاه مالياتی استان خوزستان د ر مقایسه با ایران و جهان  

اهمیت و کاربرد ی که  حساب های ملّی  د ر پژوهش ها و بررسی های اقتصاد ی و اجتماعی کل کشور 
د ارند ، د ر حساب های منطقه ای یا استانی د ر سطح  استان نیز به عهد ه  د ارند . استخراج ارزش افزود ه 
اقتصاد ی استان خوزستان و مقایسه آن ها با کل کشورها د ر د وره )1394-1379(، د ر نمود ار )1( نشان 
د اد ه می شود . نتایج بررسی پایه مالیاتی استان نشان می د هد  که ارزش افزود ه استان د ر د وره 1394-

1379، به طور متوسط ساالنه 3/41 د رصد  رشد  د ارد ، ولی د ر سال 1394 از 22 د رصد  به 14/3 د رصد  
کل کشور کاهش می یابد . رابطه بین پایه مالیاتی ارزش افزود ه بخش های صنعت و خد مات با د رآمد های 
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مالیاتی د ر نمود ارهای )2( و )3(، به روشنی ارتباط آن ها را نشان می د هد . د ر نمود ار )4(، جایگاه این 
پایه مالیاتی )تولید  ناخالص د اخلی استان بد ون نفت( د ر استان و کشور مقایسه می شود . د ر بخش 
از شاخص های مهم  ناخالص د اخلی یکی  تولید   به  مالیات  اشاره می شود  که نسبت  اد بیات پژوهش 
ارزیابی نظام مالیاتی است و رابطه مستقیمی بین ارزش افزود ه هر کشور و افزایش د رآمد های مالیاتی 
وجود  د ارد . همچنین، به منظور بررسی جایگاه استان خوزستان، د رآمد های مالیاتی استان های کشور 
د ر چارچوب منطقه بند ی هفت گانه بین سال های 1395-1390 بررسی می شود . نتایج نشان می د هد  
د ر منطقه اول، استان تهران باالترین د ریافتی د رآمد های مالیاتی را د ارد ، و استان خوزستان پس از 
استان های تهران و اصفهان، رتبه سوم د ریافت د رآمد های مالیاتی را د ارد . ضمن آن که د ر سال های 
اخیر، سهم د رآمد های مالیاتی مستقیم استان کاهش و سهم د رآمد های مالیاتی غیرمستقیم )مالیات 
بر ارزش افزود ه( افزایش د ارد . این تغییر د ر ترکیب د رآمد های مالیاتی نشان می د هد  که د ولت سیاست 

مالیات ستانی خود  را از طرف تولید  به سمت مصرف تغییر د اد ه است.
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های  سیاستهای معطوف به ایجاد اصـالحات در نظـام مالیـاتی و احیـای وظایف آن، به مثابه یکی از  های اخیر، سیاست در سال
هـای مستقیم، اصـالحاتی در  رغم این که به موجب اصالحیه قانون مالیـاهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. علیبسیار مهم طی سال

آمیز صورت گرفت و از سوی دیگر، اجرای قـانون تجمیـع  های مالیاتی غیر کارآمد و تبعیض های مالیاتی و لغو برخی معافیت نرخ
های غیرمستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت اما، نتایج الزم بدست نیامد.  سـاماندهی نظـام اخـذ عـوارض و مالیاتعـوارض و 

بدیهی است، دستیابی به نظام کارآمـد مالیـاتی و کـاهش شکاف بین ظرفیت مالیاتی و عملکرد مالیاتی، عالوه بر اصالحات مزبور، به 
سازی مالیاتی، تـشخیص و وصـول  در ایـن زمینه، تسریع در اجرای برنامه نظام جامع مالیاتی، فرهنگ اقدامات عاجل دیگری نیاز دارد.

تفویض  محیطـی و همچنـین، هـای زیـست های جدید مالیـاتی نظیر مالیـات بـر ارزش افـزوده، مالیـات مالیـاتی و استفاده از روش
به منظور درك ضرورت چنین اقداماتی سعی  های محلی حایز اهمیت هستند. یاتمالریزی در خصوص اختیار در سیاستگذاری و برنامه

اند، بررسی مند شدهها بهرهروند شاخص مالیاتی برخی کشورهای جهان که در سطوح مختلفی از این ویژگیشده است با ارایه 
 ارایه شده است. ( 9تا ) (1)مختصری در قالب مقایسه نموداری از وضعیت فعلی انجام شود. نتایج در نمودارهای 

-های ایران و نیز روند آن را در ایران نشان میمالیاتی کشورهای جهان در مناطق مختلف، کشور و استان نمودارهای ذیل نسبت

درصد  13/20با میانگین  OECDشود، بیشترین نسبت مالیاتی مربوط به کشورهای عضو  مشاهده می (2) طور که در نمودار دهند. همان
درصد و کمترین متعلق به کشور سوییس با  2/34باشد. در بین این کشورها بیشترین نسبت مالیاتی متعلق به دانمارك با میانگین  می

آفریقا )به  شمال و خاورمیانه ، بیشترین نسبت مالیاتی مربوط به کشورهایOECDدرصد است. بعد از کشورهای عضو  92/7میانگین 
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  استان خدمات بخش افزوده درآمد مالیاتی و  ارزش -3 نمودار                      هزار ریال          -داخلی سرانه با نفت ناخالص تولید -4نمودار 

 1911تا  1911های ای سالهای منطقهحساب-، مرکز آمار ایرانپژوهشنتایج  :منبع

های  سیاستهای معطوف به ایجاد اصـالحات در نظـام مالیـاتی و احیـای وظایف آن، به مثابه یکی از  های اخیر، سیاست در سال
هـای مستقیم، اصـالحاتی در  رغم این که به موجب اصالحیه قانون مالیـاهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. علیبسیار مهم طی سال

آمیز صورت گرفت و از سوی دیگر، اجرای قـانون تجمیـع  های مالیاتی غیر کارآمد و تبعیض های مالیاتی و لغو برخی معافیت نرخ
های غیرمستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت اما، نتایج الزم بدست نیامد.  سـاماندهی نظـام اخـذ عـوارض و مالیاتعـوارض و 

بدیهی است، دستیابی به نظام کارآمـد مالیـاتی و کـاهش شکاف بین ظرفیت مالیاتی و عملکرد مالیاتی، عالوه بر اصالحات مزبور، به 
سازی مالیاتی، تـشخیص و وصـول  در ایـن زمینه، تسریع در اجرای برنامه نظام جامع مالیاتی، فرهنگ اقدامات عاجل دیگری نیاز دارد.

تفویض  محیطـی و همچنـین، هـای زیـست های جدید مالیـاتی نظیر مالیـات بـر ارزش افـزوده، مالیـات مالیـاتی و استفاده از روش
به منظور درك ضرورت چنین اقداماتی سعی  های محلی حایز اهمیت هستند. یاتمالریزی در خصوص اختیار در سیاستگذاری و برنامه

اند، بررسی مند شدهها بهرهروند شاخص مالیاتی برخی کشورهای جهان که در سطوح مختلفی از این ویژگیشده است با ارایه 
 ارایه شده است. ( 9تا ) (1)مختصری در قالب مقایسه نموداری از وضعیت فعلی انجام شود. نتایج در نمودارهای 

-های ایران و نیز روند آن را در ایران نشان میمالیاتی کشورهای جهان در مناطق مختلف، کشور و استان نمودارهای ذیل نسبت

درصد  13/20با میانگین  OECDشود، بیشترین نسبت مالیاتی مربوط به کشورهای عضو  مشاهده می (2) طور که در نمودار دهند. همان
درصد و کمترین متعلق به کشور سوییس با  2/34باشد. در بین این کشورها بیشترین نسبت مالیاتی متعلق به دانمارك با میانگین  می

آفریقا )به  شمال و خاورمیانه ، بیشترین نسبت مالیاتی مربوط به کشورهایOECDدرصد است. بعد از کشورهای عضو  92/7میانگین 
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آمیز صورت گرفت و از سوی دیگر، اجرای قـانون تجمیـع  های مالیاتی غیر کارآمد و تبعیض های مالیاتی و لغو برخی معافیت نرخ
های غیرمستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت اما، نتایج الزم بدست نیامد.  سـاماندهی نظـام اخـذ عـوارض و مالیاتعـوارض و 
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سازی مالیاتی، تـشخیص و وصـول  در ایـن زمینه، تسریع در اجرای برنامه نظام جامع مالیاتی، فرهنگ اقدامات عاجل دیگری نیاز دارد.

تفویض  محیطـی و همچنـین، هـای زیـست های جدید مالیـاتی نظیر مالیـات بـر ارزش افـزوده، مالیـات مالیـاتی و استفاده از روش
به منظور درك ضرورت چنین اقداماتی سعی  های محلی حایز اهمیت هستند. یاتمالریزی در خصوص اختیار در سیاستگذاری و برنامه

اند، بررسی مند شدهها بهرهروند شاخص مالیاتی برخی کشورهای جهان که در سطوح مختلفی از این ویژگیشده است با ارایه 
 ارایه شده است. ( 9تا ) (1)مختصری در قالب مقایسه نموداری از وضعیت فعلی انجام شود. نتایج در نمودارهای 

-های ایران و نیز روند آن را در ایران نشان میمالیاتی کشورهای جهان در مناطق مختلف، کشور و استان نمودارهای ذیل نسبت

درصد  13/20با میانگین  OECDشود، بیشترین نسبت مالیاتی مربوط به کشورهای عضو  مشاهده می (2) طور که در نمودار دهند. همان
درصد و کمترین متعلق به کشور سوییس با  2/34باشد. در بین این کشورها بیشترین نسبت مالیاتی متعلق به دانمارك با میانگین  می
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وظایف  احیاي  و  مالیاتي  نظام  د ر  اصالحات  ایجاد   به  معطوف  سیاست هاي  اخیر،  سال های  د ر 
اصالحیه  موجب  به  این که  وجود   با  است.  توجه  مورد   مهم  بسیار  از سیاست هاي  یکي  مثابه  به  آن 
قانون مالیا هاي مستقیم، اصالحاتي د ر نرخ هاي مالیاتي و لغو برخي معافیت هاي مالیاتي غیرکارآمد  
اخذ  نظام  ساماند هي  و  عوارض  تجمیع  قانون  اجراي  د یگر،  از سوي  و  گرفت  تبعیض آمیز صورت  و 
عوارض و مالیات هاي غیرمستقیم د ر د ستور کار د ولت قرار گرفت، اما نتایج الزم به د ست نیامد . بد یهي 
است، د ستیابي به نظام کارامد  مالیاتي و کاهش شکاف بین ظرفیت مالیاتی و عملکرد  مالیاتی، عالوه 
بر اصالحات مزبور، به اقد ام های د یگري نیاز د ارد . د ر این زمینه، تسریع د ر اجراي برنامه نظام جامع 
مالیاتي  جد ید   روش هاي  از  استفاد ه  و  مالیاتي،  وصول  و  تـشخیص  مالیاتي،  فرهنگ سازي  مالیاتي، 
نظیر مالیات بر ارزش افزود ه، مالیات هاي زیست محیطي، و همچنین تفویض اختیار د ر سیاستگذاری 
به منظور د رک ضرورت چنین  اهمیت هستند .  مالیات هاي محلي د ارای  برنامه ریزی د ر خصوص  و 
اقد ام هایی سعی می شود  با ارائه روند  شاخص مالیاتی برخی کشورهای جهان که د ر سطوح مختلفی از 
این ویژگی ها بهره مند  هستند ، بررسی مختصری د ر قالب مقایسه نمود اری از وضعیت فعلی انجام شود . 

نتایج د ر نمود ارهای )5( تا )8( ارائه می شود . 
ایران  استان های  و  مالیاتی کشورهای جهان د ر مناطق مختلف، کشور،  نمود ارهای ذیل نسبت 
و نیز روند  آن را د ر ایران نشان می د هند . همان طور که د ر نمود ار )6( مشاهد ه می شود ، بیش ترین 
نسبت مالیاتی مربوط به کشورهای عضو OECD با میانگین 20/13 د رصد  است. د ر بین این کشورها 
کشور  به  متعلق  کم ترین  و  د رصد    34/2 میانگین  با  د انمارک  به  متعلق  مالیاتی  نسبت  بیش ترین 
سوییس با میانگین 9/82 د رصد  است. بعد  از کشورهای عضو OECD، بیش ترین نسبت مالیاتی مربوط 
به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )به جز کشورهای عضو OPEC( با میانگین 18/5 د رصد  است. 
د ر این منطقه، بیش ترین نسبت متعلق به کشور مالت و کم ترین نسبت مربوط به کشور مصر است. د ر 
رتبه سوم، کشورهای گروه 8 قرار د ارند . میانگین این نسبت برای این گروه 16/15 د رصد  است و د ر 
آن کشور بریتانیا با 25/25 د رصد  بیش ترین و کشور آمریکا با 11/12 د رصد  کم ترین نسبت مالیاتی را 
د ارند . د ر رتبه چهارم، کشورهای زیر صحرای آفریقا با میانگین 15/86 د رصد  قرار د ارند . د ر بین این 
کشورها، بیش ترین نسبت مالیاتی مربوط به کشور نامیبیا با میانگین 31/328 د رصد  و کم ترین مربوط 
به سود ان با 7/42 د رصد  است. کشورهای آسیایی و اقیانوسیه با میانگین 14/83 د رصد  د ر جایگاه 
پنجم قرار می گیرند . د ر میان این گروه کشورها، بیش ترین نسبت مربوط به ماکائو با 31/34 د رصد  
و کم ترین نسبت مربوط به میانمار با نسبت مالیاتی 5/6 د رصد  است. کشورهای آمریکای جنوبی د ر 
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رتبه بعد ی قرار د ارند . میانگین نسبت مالیاتی د ر این کشورها 14/57 د رصد  و کم ترین نسبت مربوط 
به پاراگوئه با 9/6 د رصد  و بیش ترین نسبت مربوط به اوروگوئه با 19/91 د رصد  است.
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کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عضو   OPECکشورهای عضو  ایران
OPEC نیستند 

 کشورهای آفریقایی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه کشورهای آمریکای جنوبی  (G8) ۸کشورهای گروه  OECDکشورهای عضو 
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2.3 

درصد است. در این منطقه بیشترین نسبت متعلق به کشور مالت و کمترین نسبت مربوط  1/19با میانگین  (OPEC جز کشورهای عضو
درصد است و در آن،  11/12قرار دارند. میانگین این نسبت برای این گروه  9باشد. در رتبه سوم، کشورهای گروه  به کشور مصر می

درصد کمترین نسبت مالیاتی را دارند. در رتبه چهارم، کشورهای زیر  12/11کا با درصد بیشترین و کشور آمری 21/21کشور بریتانیا با 
درصد قرار دارند. در بین این کشورها، بیشترین نسبت مالیاتی مربوط به کشور نامبیا با میانگین  92/11صحرای آفریقا با میانگین 

درصد در جایگاه  93/14ای آسیایی و اقیانوسیه با میانگین باشد. کشوره درصد می 42/9درصد و کمترین مربوط به سودان با  329/31
درصد و کمترین نسبت مربوط به میانمار با  34/31گیرند. در میان این گروه کشورها، بیشترین نسبت مربوط به ماکائو با  پنجم قرار می

 19/14ن نسبت مالیاتی در این کشورها درصد است. کشورهای آمریکای جنوبی در رتبه بعدی قرار دارند. میانگی 2/1نسبت مالیاتی 
 درصد است.         71/17درصد و بیشترین نسبت مربوط به اوروگوئه با  2/7درصد و کمترین نسبت مربوط به پاراگوئه با 

          

 
 ( ،درصد2۰12-2۰13گروه از کشورها و ایران ) 2نسبت مالیاتی  -6نمودار ، درصد(                            2۰12-2۰13میانگین نسبت مالیاتی کشورهای عضو اوپک ) -۵نمودار  

 

 13۸۸-13۹4های  میانگین نسبت مالیاتی )درصد( در سال -۸)درصد(                 نمودار  -با نفت 132۹-13۹3های  طی سال GDPروند نسبت مالیات به  -2مودار ن
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درصدی برخوردار بود. همچنین، در میان کل کشورهای مورد بررسی، تنها کشورهای  30های گذشته از نسبت مالیاتی حدود  سال
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نمود ار 5: میانگین نسبت مالیاتی کشورهای عضو اوپک )2017-2013، د رصد (
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درصد است. در این منطقه بیشترین نسبت متعلق به کشور مالت و کمترین نسبت مربوط  1/19با میانگین  (OPEC جز کشورهای عضو
درصد است و در آن،  11/12قرار دارند. میانگین این نسبت برای این گروه  9باشد. در رتبه سوم، کشورهای گروه  به کشور مصر می

درصد کمترین نسبت مالیاتی را دارند. در رتبه چهارم، کشورهای زیر  12/11کا با درصد بیشترین و کشور آمری 21/21کشور بریتانیا با 
درصد قرار دارند. در بین این کشورها، بیشترین نسبت مالیاتی مربوط به کشور نامبیا با میانگین  92/11صحرای آفریقا با میانگین 

درصد در جایگاه  93/14ای آسیایی و اقیانوسیه با میانگین باشد. کشوره درصد می 42/9درصد و کمترین مربوط به سودان با  329/31
درصد و کمترین نسبت مربوط به میانمار با  34/31گیرند. در میان این گروه کشورها، بیشترین نسبت مربوط به ماکائو با  پنجم قرار می

 19/14ن نسبت مالیاتی در این کشورها درصد است. کشورهای آمریکای جنوبی در رتبه بعدی قرار دارند. میانگی 2/1نسبت مالیاتی 
 درصد است.         71/17درصد و بیشترین نسبت مربوط به اوروگوئه با  2/7درصد و کمترین نسبت مربوط به پاراگوئه با 
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نمود ار 6: نسبت مالیاتی 7 گروه از کشورها و ایران )2017-2013، د رصد (
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درصد است. در این منطقه بیشترین نسبت متعلق به کشور مالت و کمترین نسبت مربوط  1/19با میانگین  (OPEC جز کشورهای عضو
درصد است و در آن،  11/12قرار دارند. میانگین این نسبت برای این گروه  9باشد. در رتبه سوم، کشورهای گروه  به کشور مصر می

درصد کمترین نسبت مالیاتی را دارند. در رتبه چهارم، کشورهای زیر  12/11کا با درصد بیشترین و کشور آمری 21/21کشور بریتانیا با 
درصد قرار دارند. در بین این کشورها، بیشترین نسبت مالیاتی مربوط به کشور نامبیا با میانگین  92/11صحرای آفریقا با میانگین 

درصد در جایگاه  93/14ای آسیایی و اقیانوسیه با میانگین باشد. کشوره درصد می 42/9درصد و کمترین مربوط به سودان با  329/31
درصد و کمترین نسبت مربوط به میانمار با  34/31گیرند. در میان این گروه کشورها، بیشترین نسبت مربوط به ماکائو با  پنجم قرار می

 19/14ن نسبت مالیاتی در این کشورها درصد است. کشورهای آمریکای جنوبی در رتبه بعدی قرار دارند. میانگی 2/1نسبت مالیاتی 
 درصد است.         71/17درصد و بیشترین نسبت مربوط به اوروگوئه با  2/7درصد و کمترین نسبت مربوط به پاراگوئه با 

          

 
 ( ،درصد2۰12-2۰13گروه از کشورها و ایران ) 2نسبت مالیاتی  -6نمودار ، درصد(                            2۰12-2۰13میانگین نسبت مالیاتی کشورهای عضو اوپک ) -۵نمودار  

 

 13۸۸-13۹4های  میانگین نسبت مالیاتی )درصد( در سال -۸)درصد(                 نمودار  -با نفت 132۹-13۹3های  طی سال GDPروند نسبت مالیات به  -2مودار ن
 (https://databank.worldbank.org)آمارهای بانک جهانی -پژوهش: نتایج منبع

 
 نسبت بیشترین است، آن عضو نیز ایران که گروه این تعلق دارد. در OPECعضو  کشورهای به مالیاتی نسبت میانگین ترین پایین

الزم به ذکر است که در این گروه از کشورها، الجزایر در  .باشد می امارات متحده عربی به مربوط نسبت کمترین اندونزی و به مربوط
درصدی برخوردار بود. همچنین، در میان کل کشورهای مورد بررسی، تنها کشورهای  30های گذشته از نسبت مالیاتی حدود  سال
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نمود ار 7: روند  نسبت مالیات به GDP طی سال های 1393-1379 با نفت ـ )د رصد (
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OPEC نیستند 
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درصد است. در این منطقه بیشترین نسبت متعلق به کشور مالت و کمترین نسبت مربوط  1/19با میانگین  (OPEC جز کشورهای عضو
درصد است و در آن،  11/12قرار دارند. میانگین این نسبت برای این گروه  9باشد. در رتبه سوم، کشورهای گروه  به کشور مصر می

درصد کمترین نسبت مالیاتی را دارند. در رتبه چهارم، کشورهای زیر  12/11کا با درصد بیشترین و کشور آمری 21/21کشور بریتانیا با 
درصد قرار دارند. در بین این کشورها، بیشترین نسبت مالیاتی مربوط به کشور نامبیا با میانگین  92/11صحرای آفریقا با میانگین 

درصد در جایگاه  93/14ای آسیایی و اقیانوسیه با میانگین باشد. کشوره درصد می 42/9درصد و کمترین مربوط به سودان با  329/31
درصد و کمترین نسبت مربوط به میانمار با  34/31گیرند. در میان این گروه کشورها، بیشترین نسبت مربوط به ماکائو با  پنجم قرار می
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 نسبت بیشترین است، آن عضو نیز ایران که گروه این تعلق دارد. در OPECعضو  کشورهای به مالیاتی نسبت میانگین ترین پایین
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نمود ار 8: میانگین نسبت مالیاتی )د رصد ( د ر سال های 1388-1394

پایین ترین میانگین نسبت مالیاتي به کشورهاي عضو OPEC تعلق د ارد . د ر این گروه که ایران 
نیز عضو آن است، بیش ترین نسبت مربوط به اند ونزی و کم ترین نسبت مربوط به امارات متحد ه عربی 
است. نیاز به اشاره است که د ر این گروه از کشورها، الجزایر د ر سال های گذشته از نسبت مالیاتی 
حد ود  30 د رصد ی برخورد ار است. همچنین، د ر میان کل کشورهای مورد  بررسی، تنها کشورهای 

امارات متحد ه عربی، عراق، عربستان، کویت، میانمار، و سود ان بعد  از ایران قرار د ارند .
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روش شناسی پژوهش

ایستایی متغيرها

روش سنتی اقتصاد سنجی برای برآورد  ضرایب مد ل بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو 
ایستا یا پایا1 هستند ، یعنی متغیرهای سری زمانی د ارای میانگین و واریانس ثابت اند . اهمیت ایستایی 
متغیر براي یک فراگرد  تصاد في د ر د وره زمانی بلند  این است که بخواهیم اثر شوک وارد شد ه بر آن 
را از نظر د ائمی یا غیرد ائمی بود ن مورد  بررسی قرار د هیم. د ر اد بیات اقتصاد سنجی گفته می شود ، 
اگر شوک وارد شد ه بر یک متغیر د ائمي باشد ، آن متغیر اقتصاد ی ایستا یا پایا نیست و د اراي ریشه 
واحد  است. د ر چنین شرایطی نتایج برآورد  رگرسیون کاذب2 و استناد ناپذیر می شود . عام ترین آزمون 
ایستایی متغیرها، آزمون د یکی ـ فولر )DF(3، د یکی ـ فولر تعمیم یافته )ADF(4، و فیلیپس ـ پرون 
و  است  واحد   ریشه  مفهوم وجود   به  فرضیه صفر  آزمون ها،  این  د ر  )نوفرستی، 1378(.  است   5)PP(

فرضیه مقابل نشان د هند ه ایستایی سری زمانی متغیر مورد  نظر است. اگر متغیرهای یک الگو ایستا 
نباشند ، ولی اگر بتوان با استفاد ه از تفاضل مرتبه اول آن ها را ایستا نمود ، د ر آن صورت می توان از 
برآورد  رگرسیون کاذب جلوگیری کرد ، ولی برای حفظ اطالعات بلند مد ت د ر رابطه با سطح متغیرها، 
نمی توان کار خاصی انجام د اد . د ر چنین شرایطی، با استفاد ه از روش همجمعی، مد ل اقتصاد سنجی 
نیز  متغیرها  ایستایی  بررسی  که  است  این  مهم  نکته  می شود .  برآورد   بود ن  کاذب  از  هراس  بد ون 
هنگامی قابل بررسی است که د وره زمانی مورد  بررسی به اند ازه کافی بزرگ باشد  )سوری، 1394(. 
اگر حجم د اد ه ها کم باشد  )بین 10 تا 15(، به د لیل استفاد ه از وقفه ها و نحوه محاسبه ها، نظریه های 
مجانبی برقرار نمی شوند ، از این رو بررسی ایستایی متغیرها قابلیت ارزیابی و اتکا ند ارد . بنابراین، گفته 
می شود  اگر د وره زمانی کوتاه باشد ، هرچند  آزمون مانایی اجراپذیر است، اما نتایج آن اتکاپذیر نیست.

6)SUR( روش رگرسيون به ظاهر نامرتبط

به ظاهر  از روش رگرسیون  استان خوزستان  مالیاتی  برآورد  ظرفیت  به منظور  پژوهش،  این  د ر 

1. Stationary
2. Spurious
3. Dickey-Fuller Test
4. Augmented Dickey-Fuller Test
5. Philips-Perron Test 
6. Seemingly Unrelated Regression
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نامرتبط استفاد ه می شود . استفاد ه از این روش، بررسی همزمان اثر تغییر د ر متغیرهای مستقل را بر 
ظرفیت مالیاتی تمام اجزای مالیاتی فراهم می سازد ، و د ر مقایسه با تخمین تک معاد له ا ی از کارایی 
به د ست  را  کارایی  تخمین  معاد له ها  همه  اطالعات  ترکیب  با  روش،  این  است.  برخورد ار  بیش تري 
د ر  می نماید .  لحاظ  مد ل  د ر  را  مختلف  معاد له های  پارامترهاي  با  مرتبط  قیود   همچنین،  می د هد . 
اد بیات معاد له های به ظاهر نامرتبط استد الل می شود  که تخمین تک معاد له ای، به د لیل ناد ید ه گرفتن 
انفراد ی  برآورد   برای  زیرا،  نیستند .  سازگار  و  کارامد   معاد له ها،  خطاي  جمله های  بین  همبستگی 
معاد له ها، فرض بر این است که جمله خطاي یک معاد له با جمله خطاي سایر معاد له ها همبستگی 
ند ارد ، د ر حالی که اگر همبستگی بین جمله های خطاي معاد له های ساختاري ناد ید ه گرفته شود ، د ر 
این صورت از تمام اطالعات موجود  استفاد ه نمی شود  )سوری، 1394(. عالوه بر این، زمانی که تعد اد  
مشاهد ه های د ر د سترس کم باشد ، روش د ستگاه معاد له های به ظاهر نامرتبط، نتایج قابل اعتماد ي را 
به د ست می د هند  )Baltagi, 2005(. د ر د ستگاه معاد له های به ظاهر نامرتبط ابتد ا هر یک از معاد له ها به 
روش OLS برآورد  می شود  و پس از به د ست آمد ن پسماند ها، برآورد ي از ماتریس واریانس کوواریانس 
جمله های اخالل ساخته می شود . سپس ضرایب معاد له به روش GLS برآورد  می گرد ند . الگوی عمومی 

معاد له های به ظاهر نامرتبط به شرح ذیل است:
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با استفاده از تفاضل  اگر بتوانمتغیرهای یک الگو ایستا نباشند، ولی دهنده ایستایی سری زمانی متغیر مورد نظر است. اگر  مقابل نشان
توان از برآورد رگرسیون کاذب جلوگیری کرد، ولی برای حفظ اطالعات بلندمدت در  آن صورت میها را ایستا نمود، در  مرتبه اول آن

تصادسنجی بدون هراس توان کار خاصی انجام داد. در چنین شرایطی، با استفاده از روش همجمعی، مدل اق رابطه با سطح متغیرها، نمی
بررسی است که دوره زمانی مورد بررسی  ایستایی متغیرها نیز هنگامی قابلشود. نکته مهم این است که بررسی  برآورد می از کاذب بودن

، ها ها و نحوه محاسبه (، به دلیل استفاده از وقفه11تا  19)بین  ها کم باشد اگر حجم داده. (1334)سوری، به اندازه کافی بزرگ باشد 
اگر دوره زمانی  شود . بنابراین، گفته مینداردرسی ایستایی متغیرها قابلیت ارزیابی و اتکا رو بر شوند، از این نمیهای مجانبی برقرار  نظریه

 .نیست پذیرست، اما نتایج آن اتکاپذیر اچند آزمون مانایی اجراکوتاه باشد، هر
 

 1(SURنامرتبط ) ظاهر روش رگرسیون به
 از استفاده .شود میظاهر نامرتبط استفاده  روش رگرسیون بهاستان خوزستان از ، به منظور برآورد ظرفیت مالیاتی پژوهشدر این 

 تخمین با و در مقایسه ،سازد می فراهم اجزای مالیاتی تمام ظرفیت مالیاتی بر را در متغیرهای مستقل تغییر اثر همزمان این روش، بررسی

دهد.  می دست به را کارایی تخمین ها معادلههمه  اطالعات است. این روش، با ترکیب برخوردار تری بیش کارایی ازی  ا معادله تک
شود  نامرتبط استدالل می ظاهر های به معادله در ادبیاتد. نمای می را در مدل لحاظ مختلف های معادله قیود مرتبط با پارامترهای همچنین،

یرا، برای برآورد و سازگار نیستند. زمد ها، کارا معادله خطای های جمله همبستگی بین گرفتن ای، به دلیل نادیده معادله تک که تخمین
 اگر در حالی که ،ندارد همبستگیها  معادله سایر خطای جمله با یک معادله خطای جمله که است این بر ، فرضها انفرادی معادله

 شود نمی استفاده موجود از تمام اطالعات صورت این در ،گرفته شود نادیده ساختاری یها معادله خطای های جمله بین همبستگی
 نتایج نامرتبط، ظاهر به های معادله دستگاه باشد، روش کم دسترس در های مشاهده تعداد که زمانی این، بر (. عالوه1334)سوری، 

 OLSروش  به ها معادله از یک هر ابتدانامرتبط  ظاهر به های معادله دستگاه (. درBaltagi, 2005د )دهن می دست به را اعتمادی قابل
 سپس شود. ساخته می اخالل های هجمل کوواریانس واریانس ماتریس از برآوردی پسماندها، آمدن دست به پس از و شود می برآورد

 :استظاهر نامرتبط به شرح ذیل  های به الگوی عمومی معادلهد. گردن می برآورد GLSروش  به معادله ضرایب
    ( )   ( )     ( )      ( )                                                                          (1)  
    ( )   ( )      ( )     
    ( )   ( )      (  )      (  )     
     (  )   (  )     (  )    
     (  )   (  )     (  )    

های  سایر مالیاتها، مالیات بر حقوق،  مالیات بر مشاغل، مالیات بر شرکتنماد  ترتیب به    و  ،   ،   ،   ،    که در آن
های غیرمستقیم است. سایر متغیرها بیانگر عوامل موثر بر اجزای مالیاتی هستند که هنگام تصریح و نتایج تخمین  و نسبت مالیات ،مستقیم

 شوند. مدل در بخش بعد تعریف می
 و تخمین کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی استان خوزستان ،ها، تصریح مدل داده

با استفاده  1333-1333انی دوره زم در )سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران(،و اقتصادی استان  1های مالیاتی از دادهبا استفاده 
، پژوهشبه عالوه، بر اساس ادبیات ، شود میها و ظرفیت مالیاتی استان تخمین زده  کشش (،4( و ماکروفیت )3افزارهای ایویوز ) از نرم

 شود: ه میبه شرح ذیل ارائ و درآمد سرانه ،ها، توزیع درآمد افزوده بخش رفیت مالیاتی استان بر اساس ارزشمدل کلی ظ

                                                           
1. Seemingly Unrelated Regression 

                      )1(

 به ترتیب نماد  مالیات بر مشاغل، مالیات بر شرکت ها، 
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با استفاده از تفاضل  اگر بتوانمتغیرهای یک الگو ایستا نباشند، ولی دهنده ایستایی سری زمانی متغیر مورد نظر است. اگر  مقابل نشان
توان از برآورد رگرسیون کاذب جلوگیری کرد، ولی برای حفظ اطالعات بلندمدت در  آن صورت میها را ایستا نمود، در  مرتبه اول آن

تصادسنجی بدون هراس توان کار خاصی انجام داد. در چنین شرایطی، با استفاده از روش همجمعی، مدل اق رابطه با سطح متغیرها، نمی
بررسی است که دوره زمانی مورد بررسی  ایستایی متغیرها نیز هنگامی قابلشود. نکته مهم این است که بررسی  برآورد می از کاذب بودن

، ها ها و نحوه محاسبه (، به دلیل استفاده از وقفه11تا  19)بین  ها کم باشد اگر حجم داده. (1334)سوری، به اندازه کافی بزرگ باشد 
اگر دوره زمانی  شود . بنابراین، گفته مینداردرسی ایستایی متغیرها قابلیت ارزیابی و اتکا رو بر شوند، از این نمیهای مجانبی برقرار  نظریه

 .نیست پذیرست، اما نتایج آن اتکاپذیر اچند آزمون مانایی اجراکوتاه باشد، هر
 

 1(SURنامرتبط ) ظاهر روش رگرسیون به
 از استفاده .شود میظاهر نامرتبط استفاده  روش رگرسیون بهاستان خوزستان از ، به منظور برآورد ظرفیت مالیاتی پژوهشدر این 

 تخمین با و در مقایسه ،سازد می فراهم اجزای مالیاتی تمام ظرفیت مالیاتی بر را در متغیرهای مستقل تغییر اثر همزمان این روش، بررسی

دهد.  می دست به را کارایی تخمین ها معادلههمه  اطالعات است. این روش، با ترکیب برخوردار تری بیش کارایی ازی  ا معادله تک
شود  نامرتبط استدالل می ظاهر های به معادله در ادبیاتد. نمای می را در مدل لحاظ مختلف های معادله قیود مرتبط با پارامترهای همچنین،

یرا، برای برآورد و سازگار نیستند. زمد ها، کارا معادله خطای های جمله همبستگی بین گرفتن ای، به دلیل نادیده معادله تک که تخمین
 اگر در حالی که ،ندارد همبستگیها  معادله سایر خطای جمله با یک معادله خطای جمله که است این بر ، فرضها انفرادی معادله

 شود نمی استفاده موجود از تمام اطالعات صورت این در ،گرفته شود نادیده ساختاری یها معادله خطای های جمله بین همبستگی
 نتایج نامرتبط، ظاهر به های معادله دستگاه باشد، روش کم دسترس در های مشاهده تعداد که زمانی این، بر (. عالوه1334)سوری، 

 OLSروش  به ها معادله از یک هر ابتدانامرتبط  ظاهر به های معادله دستگاه (. درBaltagi, 2005د )دهن می دست به را اعتمادی قابل
 سپس شود. ساخته می اخالل های هجمل کوواریانس واریانس ماتریس از برآوردی پسماندها، آمدن دست به پس از و شود می برآورد

 :استظاهر نامرتبط به شرح ذیل  های به الگوی عمومی معادلهد. گردن می برآورد GLSروش  به معادله ضرایب
    ( )   ( )     ( )      ( )                                                                          (1)  
    ( )   ( )      ( )     
    ( )   ( )      (  )      (  )     
     (  )   (  )     (  )    
     (  )   (  )     (  )    

های  سایر مالیاتها، مالیات بر حقوق،  مالیات بر مشاغل، مالیات بر شرکتنماد  ترتیب به    و  ،   ،   ،   ،    که در آن
های غیرمستقیم است. سایر متغیرها بیانگر عوامل موثر بر اجزای مالیاتی هستند که هنگام تصریح و نتایج تخمین  و نسبت مالیات ،مستقیم

 شوند. مدل در بخش بعد تعریف می
 و تخمین کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی استان خوزستان ،ها، تصریح مدل داده

با استفاده  1333-1333انی دوره زم در )سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران(،و اقتصادی استان  1های مالیاتی از دادهبا استفاده 
، پژوهشبه عالوه، بر اساس ادبیات ، شود میها و ظرفیت مالیاتی استان تخمین زده  کشش (،4( و ماکروفیت )3افزارهای ایویوز ) از نرم

 شود: ه میبه شرح ذیل ارائ و درآمد سرانه ،ها، توزیع درآمد افزوده بخش رفیت مالیاتی استان بر اساس ارزشمدل کلی ظ

                                                           
1. Seemingly Unrelated Regression 

، و 
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با استفاده از تفاضل  اگر بتوانمتغیرهای یک الگو ایستا نباشند، ولی دهنده ایستایی سری زمانی متغیر مورد نظر است. اگر  مقابل نشان
توان از برآورد رگرسیون کاذب جلوگیری کرد، ولی برای حفظ اطالعات بلندمدت در  آن صورت میها را ایستا نمود، در  مرتبه اول آن

تصادسنجی بدون هراس توان کار خاصی انجام داد. در چنین شرایطی، با استفاده از روش همجمعی، مدل اق رابطه با سطح متغیرها، نمی
بررسی است که دوره زمانی مورد بررسی  ایستایی متغیرها نیز هنگامی قابلشود. نکته مهم این است که بررسی  برآورد می از کاذب بودن

، ها ها و نحوه محاسبه (، به دلیل استفاده از وقفه11تا  19)بین  ها کم باشد اگر حجم داده. (1334)سوری، به اندازه کافی بزرگ باشد 
اگر دوره زمانی  شود . بنابراین، گفته مینداردرسی ایستایی متغیرها قابلیت ارزیابی و اتکا رو بر شوند، از این نمیهای مجانبی برقرار  نظریه

 .نیست پذیرست، اما نتایج آن اتکاپذیر اچند آزمون مانایی اجراکوتاه باشد، هر
 

 1(SURنامرتبط ) ظاهر روش رگرسیون به
 از استفاده .شود میظاهر نامرتبط استفاده  روش رگرسیون بهاستان خوزستان از ، به منظور برآورد ظرفیت مالیاتی پژوهشدر این 

 تخمین با و در مقایسه ،سازد می فراهم اجزای مالیاتی تمام ظرفیت مالیاتی بر را در متغیرهای مستقل تغییر اثر همزمان این روش، بررسی

دهد.  می دست به را کارایی تخمین ها معادلههمه  اطالعات است. این روش، با ترکیب برخوردار تری بیش کارایی ازی  ا معادله تک
شود  نامرتبط استدالل می ظاهر های به معادله در ادبیاتد. نمای می را در مدل لحاظ مختلف های معادله قیود مرتبط با پارامترهای همچنین،

یرا، برای برآورد و سازگار نیستند. زمد ها، کارا معادله خطای های جمله همبستگی بین گرفتن ای، به دلیل نادیده معادله تک که تخمین
 اگر در حالی که ،ندارد همبستگیها  معادله سایر خطای جمله با یک معادله خطای جمله که است این بر ، فرضها انفرادی معادله

 شود نمی استفاده موجود از تمام اطالعات صورت این در ،گرفته شود نادیده ساختاری یها معادله خطای های جمله بین همبستگی
 نتایج نامرتبط، ظاهر به های معادله دستگاه باشد، روش کم دسترس در های مشاهده تعداد که زمانی این، بر (. عالوه1334)سوری، 

 OLSروش  به ها معادله از یک هر ابتدانامرتبط  ظاهر به های معادله دستگاه (. درBaltagi, 2005د )دهن می دست به را اعتمادی قابل
 سپس شود. ساخته می اخالل های هجمل کوواریانس واریانس ماتریس از برآوردی پسماندها، آمدن دست به پس از و شود می برآورد

 :استظاهر نامرتبط به شرح ذیل  های به الگوی عمومی معادلهد. گردن می برآورد GLSروش  به معادله ضرایب
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های غیرمستقیم است. سایر متغیرها بیانگر عوامل موثر بر اجزای مالیاتی هستند که هنگام تصریح و نتایج تخمین  و نسبت مالیات ،مستقیم

 شوند. مدل در بخش بعد تعریف می
 و تخمین کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی استان خوزستان ،ها، تصریح مدل داده

با استفاده  1333-1333انی دوره زم در )سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران(،و اقتصادی استان  1های مالیاتی از دادهبا استفاده 
، پژوهشبه عالوه، بر اساس ادبیات ، شود میها و ظرفیت مالیاتی استان تخمین زده  کشش (،4( و ماکروفیت )3افزارهای ایویوز ) از نرم

 شود: ه میبه شرح ذیل ارائ و درآمد سرانه ،ها، توزیع درآمد افزوده بخش رفیت مالیاتی استان بر اساس ارزشمدل کلی ظ
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با استفاده از تفاضل  اگر بتوانمتغیرهای یک الگو ایستا نباشند، ولی دهنده ایستایی سری زمانی متغیر مورد نظر است. اگر  مقابل نشان
توان از برآورد رگرسیون کاذب جلوگیری کرد، ولی برای حفظ اطالعات بلندمدت در  آن صورت میها را ایستا نمود، در  مرتبه اول آن

تصادسنجی بدون هراس توان کار خاصی انجام داد. در چنین شرایطی، با استفاده از روش همجمعی، مدل اق رابطه با سطح متغیرها، نمی
بررسی است که دوره زمانی مورد بررسی  ایستایی متغیرها نیز هنگامی قابلشود. نکته مهم این است که بررسی  برآورد می از کاذب بودن

، ها ها و نحوه محاسبه (، به دلیل استفاده از وقفه11تا  19)بین  ها کم باشد اگر حجم داده. (1334)سوری، به اندازه کافی بزرگ باشد 
اگر دوره زمانی  شود . بنابراین، گفته مینداردرسی ایستایی متغیرها قابلیت ارزیابی و اتکا رو بر شوند، از این نمیهای مجانبی برقرار  نظریه

 .نیست پذیرست، اما نتایج آن اتکاپذیر اچند آزمون مانایی اجراکوتاه باشد، هر
 

 1(SURنامرتبط ) ظاهر روش رگرسیون به
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شود  نامرتبط استدالل می ظاهر های به معادله در ادبیاتد. نمای می را در مدل لحاظ مختلف های معادله قیود مرتبط با پارامترهای همچنین،

یرا، برای برآورد و سازگار نیستند. زمد ها، کارا معادله خطای های جمله همبستگی بین گرفتن ای، به دلیل نادیده معادله تک که تخمین
 اگر در حالی که ،ندارد همبستگیها  معادله سایر خطای جمله با یک معادله خطای جمله که است این بر ، فرضها انفرادی معادله

 شود نمی استفاده موجود از تمام اطالعات صورت این در ،گرفته شود نادیده ساختاری یها معادله خطای های جمله بین همبستگی
 نتایج نامرتبط، ظاهر به های معادله دستگاه باشد، روش کم دسترس در های مشاهده تعداد که زمانی این، بر (. عالوه1334)سوری، 
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که د ر آن 
متغیرها  سایر  است.  غیرمستقیم  مالیات های  نسبت  و  مستقیم،  مالیات های  سایر  حقوق،  بر  مالیات 
بعد   نتایج تخمین مد ل د ر بخش  و  مالیاتی هستند  که هنگام تصریح  اجزای  بر  موثر  بیانگر عوامل 

تعریف می شوند .
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د اد ه ها، تصریح مد ل، و تخمين کشش د رآمد ی و ظرفيت مالياتی استان خوزستان

با استفاد ه از د اد ه های مالیاتی1 و اقتصاد ی استان )سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران(، د ر د وره 
زمانی 1393-1379 با استفاد ه از نرم افزارهای ایویوز )9( و ماکروفیت )4(، کشش ها و ظرفیت مالیاتی 
استان تخمین زد ه می شود ، به عالوه، بر اساس اد بیات پژوهش، مد ل کلی ظرفیت مالیاتی استان بر 

اساس ارزش افزود ه بخش ها، توزیع د رآمد ، و د رآمد  سرانه به شرح رابطه )2( ارائه می شود :
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     ⁄   (                ) (2)  
 های غیرمستقیم به مالیات آن و نسبت اجزای تفکیک مستقیم به های : نسبت مالیاتی کل استان )نسبت مالیات⁄     که در آن: 

افزوده بخش صنعت )شامل صنعت، معدن، ساختمان،  : سهم ارزش      ،(Amoh, 2019) (خوزستان استان داخلی ناخالص تولید
ونقل، خدمات اجتماعی،  حملده بخش خدمات )شامل رستوران، افزو سهم ارزش :      استان،    و گاز( از  ،آب، برق

: درآمد سرانه استان      ، واستان    فروشی، مستغالت و کرایه، خدمات، مالی، اجتماعی و بهداشتی( از   ، و خردهفروشی عمده
(Fenochietto & Pessino, 2013است که ) خش به ، این باستکه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف  با توجه به این

 .2شود نمیگرفته عنوان پایه مالیاتی در نظر
 

 در استان  کشش درآمدی مالیات
بودن سایر شرایط تولید ناخالص داخلی با فرض ثابت  هایکننده واکنش سیستم مالیاتی به تغییر کشش درآمدی مالیاتی منعکس

اهمیت است و در زمینه شناخت رفتار  دارایریزی استانی  که آگاهی از کشش درآمدی در امر سیاستگذاری و برنامه است. نظر به این
کشش درآمدی  1333-1333نی دهد، در این بخش با استفاده از سری زما جامعه اطالعات مفیدی در اختیار مسئوالن استانی قرار می

( 2ستان خوزستان در جدول )ی اهای درآمد ی تخمین کشش. نتایج کمّشود میهای مستقیم و غیرمستقم استان خوزستان برآورد  مالیات
دهد. به عالوه،  های استان را نشان می پذیری باالی درآمدی مالیات است که کشش 34/1رآمدی کل مالیاتی ضریب کشش دشود.  میه ارائ

های  تپرکشش بودن مالیابیانگر است. این ضرایب  33/2و  93/1 ترتیب های مستقیم و غیرمستقیم استان به پذیری درآمدی مالیات کشش
های  دهد که در جذب درآمدهای اضافی ناشی از افزایش در تولید ناخالص داخلی استان، مالیات و نشان میغیرمستقیم در استان است 

 تری دارند. بیش اثرهای اقتصادی نیز  و در نتیجه در تثبیت و تصحیح فعالیت ،کند های مستقیم عمل می تر از مالیات غیرمستقیم بسیار قوی
های  های مالیات بخشدهد که کشش درآمدی زیر های مستقیم نشان می به عالوه، برآورد ضرایب کشش درآمدی انواع مختلف مالیات

به نحوی که کشش درآمدی مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر تقیم استان یکسان نیست، مس
تری  های مالیاتی کشش بیش استان قرار دارند و از سایر پایههای مالیاتی پرکشش  رتیب در گروه پایهت ، و مالیات بر حقوق بهها شرکت
 دارند.

 
  SURهای درآمدی به تفکیک اجزای مالیاتی به روش  کشش :2جدول 

 و غیرمستقیم ،تقیمسهای م گروه اول: کل درآمدهای مالیاتی، مالیات

Tکل درآمدهای مالیاتی : 
LT=  34/1 +39/9- LGDP 

(91/21(     )61/1-      )   

TDهای مستقیم : مالیات 
LTD=  93/1 +41/1- LGDP 

(39/19(     )93/4-       )    
TIمستقیمهای غیر : مالیات LTID=  333/2 +41/23- LGDP 

                                                                                                                                                                                           
های آماری زیادی  های مالیاتی استان خوزستان حمدویت دادهبرای استخراج سری زمانی  .1

های مرتبط از مجله سازمان امور مالیاتی  . پس از پیگیری و مهکاری دستگاهداردوجود 
ریزی استان خوزستان، دوره زمانی برای  و سازمان مدیریت و برنامه ،استان و کشور
 .گیرد میاستفاده قرار استخراج و مورد  1133-1131های  از سال پژوهشمتغیرهای این 

2. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1  

             )2(
: نسبت مالیاتی کل استان )نسبت مالیات های مستقیم به تفکیک اجزای آن 
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     ⁄   (                ) (2)  
 های غیرمستقیم به مالیات آن و نسبت اجزای تفکیک مستقیم به های : نسبت مالیاتی کل استان )نسبت مالیات⁄     که در آن: 

افزوده بخش صنعت )شامل صنعت، معدن، ساختمان،  : سهم ارزش      ،(Amoh, 2019) (خوزستان استان داخلی ناخالص تولید
ونقل، خدمات اجتماعی،  حملده بخش خدمات )شامل رستوران، افزو سهم ارزش :      استان،    و گاز( از  ،آب، برق

: درآمد سرانه استان      ، واستان    فروشی، مستغالت و کرایه، خدمات، مالی، اجتماعی و بهداشتی( از   ، و خردهفروشی عمده
(Fenochietto & Pessino, 2013است که ) خش به ، این باستکه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف  با توجه به این

 .2شود نمیگرفته عنوان پایه مالیاتی در نظر
 

 در استان  کشش درآمدی مالیات
بودن سایر شرایط تولید ناخالص داخلی با فرض ثابت  هایکننده واکنش سیستم مالیاتی به تغییر کشش درآمدی مالیاتی منعکس

اهمیت است و در زمینه شناخت رفتار  دارایریزی استانی  که آگاهی از کشش درآمدی در امر سیاستگذاری و برنامه است. نظر به این
کشش درآمدی  1333-1333نی دهد، در این بخش با استفاده از سری زما جامعه اطالعات مفیدی در اختیار مسئوالن استانی قرار می

( 2ستان خوزستان در جدول )ی اهای درآمد ی تخمین کشش. نتایج کمّشود میهای مستقیم و غیرمستقم استان خوزستان برآورد  مالیات
دهد. به عالوه،  های استان را نشان می پذیری باالی درآمدی مالیات است که کشش 34/1رآمدی کل مالیاتی ضریب کشش دشود.  میه ارائ

های  تپرکشش بودن مالیابیانگر است. این ضرایب  33/2و  93/1 ترتیب های مستقیم و غیرمستقیم استان به پذیری درآمدی مالیات کشش
های  دهد که در جذب درآمدهای اضافی ناشی از افزایش در تولید ناخالص داخلی استان، مالیات و نشان میغیرمستقیم در استان است 

 تری دارند. بیش اثرهای اقتصادی نیز  و در نتیجه در تثبیت و تصحیح فعالیت ،کند های مستقیم عمل می تر از مالیات غیرمستقیم بسیار قوی
های  های مالیات بخشدهد که کشش درآمدی زیر های مستقیم نشان می به عالوه، برآورد ضرایب کشش درآمدی انواع مختلف مالیات

به نحوی که کشش درآمدی مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر تقیم استان یکسان نیست، مس
تری  های مالیاتی کشش بیش استان قرار دارند و از سایر پایههای مالیاتی پرکشش  رتیب در گروه پایهت ، و مالیات بر حقوق بهها شرکت
 دارند.

 
  SURهای درآمدی به تفکیک اجزای مالیاتی به روش  کشش :2جدول 

 و غیرمستقیم ،تقیمسهای م گروه اول: کل درآمدهای مالیاتی، مالیات

Tکل درآمدهای مالیاتی : 
LT=  34/1 +39/9- LGDP 

(91/21(     )61/1-      )   

TDهای مستقیم : مالیات 
LTD=  93/1 +41/1- LGDP 

(39/19(     )93/4-       )    
TIمستقیمهای غیر : مالیات LTID=  333/2 +41/23- LGDP 

                                                                                                                                                                                           
های آماری زیادی  های مالیاتی استان خوزستان حمدویت دادهبرای استخراج سری زمانی  .1

های مرتبط از مجله سازمان امور مالیاتی  . پس از پیگیری و مهکاری دستگاهداردوجود 
ریزی استان خوزستان، دوره زمانی برای  و سازمان مدیریت و برنامه ،استان و کشور
 .گیرد میاستفاده قرار استخراج و مورد  1133-1131های  از سال پژوهشمتغیرهای این 

2. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1  

که د ر آن: 
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     ⁄   (                ) (2)  
 های غیرمستقیم به مالیات آن و نسبت اجزای تفکیک مستقیم به های : نسبت مالیاتی کل استان )نسبت مالیات⁄     که در آن: 

افزوده بخش صنعت )شامل صنعت، معدن، ساختمان،  : سهم ارزش      ،(Amoh, 2019) (خوزستان استان داخلی ناخالص تولید
ونقل، خدمات اجتماعی،  حملده بخش خدمات )شامل رستوران، افزو سهم ارزش :      استان،    و گاز( از  ،آب، برق

: درآمد سرانه استان      ، واستان    فروشی، مستغالت و کرایه، خدمات، مالی، اجتماعی و بهداشتی( از   ، و خردهفروشی عمده
(Fenochietto & Pessino, 2013است که ) خش به ، این باستکه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف  با توجه به این

 .2شود نمیگرفته عنوان پایه مالیاتی در نظر
 

 در استان  کشش درآمدی مالیات
بودن سایر شرایط تولید ناخالص داخلی با فرض ثابت  هایکننده واکنش سیستم مالیاتی به تغییر کشش درآمدی مالیاتی منعکس

اهمیت است و در زمینه شناخت رفتار  دارایریزی استانی  که آگاهی از کشش درآمدی در امر سیاستگذاری و برنامه است. نظر به این
کشش درآمدی  1333-1333نی دهد، در این بخش با استفاده از سری زما جامعه اطالعات مفیدی در اختیار مسئوالن استانی قرار می

( 2ستان خوزستان در جدول )ی اهای درآمد ی تخمین کشش. نتایج کمّشود میهای مستقیم و غیرمستقم استان خوزستان برآورد  مالیات
دهد. به عالوه،  های استان را نشان می پذیری باالی درآمدی مالیات است که کشش 34/1رآمدی کل مالیاتی ضریب کشش دشود.  میه ارائ

های  تپرکشش بودن مالیابیانگر است. این ضرایب  33/2و  93/1 ترتیب های مستقیم و غیرمستقیم استان به پذیری درآمدی مالیات کشش
های  دهد که در جذب درآمدهای اضافی ناشی از افزایش در تولید ناخالص داخلی استان، مالیات و نشان میغیرمستقیم در استان است 

 تری دارند. بیش اثرهای اقتصادی نیز  و در نتیجه در تثبیت و تصحیح فعالیت ،کند های مستقیم عمل می تر از مالیات غیرمستقیم بسیار قوی
های  های مالیات بخشدهد که کشش درآمدی زیر های مستقیم نشان می به عالوه، برآورد ضرایب کشش درآمدی انواع مختلف مالیات

به نحوی که کشش درآمدی مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر تقیم استان یکسان نیست، مس
تری  های مالیاتی کشش بیش استان قرار دارند و از سایر پایههای مالیاتی پرکشش  رتیب در گروه پایهت ، و مالیات بر حقوق بهها شرکت
 دارند.

 
  SURهای درآمدی به تفکیک اجزای مالیاتی به روش  کشش :2جدول 

 و غیرمستقیم ،تقیمسهای م گروه اول: کل درآمدهای مالیاتی، مالیات

Tکل درآمدهای مالیاتی : 
LT=  34/1 +39/9- LGDP 

(91/21(     )61/1-      )   

TDهای مستقیم : مالیات 
LTD=  93/1 +41/1- LGDP 

(39/19(     )93/4-       )    
TIمستقیمهای غیر : مالیات LTID=  333/2 +41/23- LGDP 

                                                                                                                                                                                           
های آماری زیادی  های مالیاتی استان خوزستان حمدویت دادهبرای استخراج سری زمانی  .1

های مرتبط از مجله سازمان امور مالیاتی  . پس از پیگیری و مهکاری دستگاهداردوجود 
ریزی استان خوزستان، دوره زمانی برای  و سازمان مدیریت و برنامه ،استان و کشور
 .گیرد میاستفاده قرار استخراج و مورد  1133-1131های  از سال پژوهشمتغیرهای این 

2. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1  

 ،)Amoh, 2019( )و نسبت مالیات های غیرمستقیم به تولید  ناخالص د اخلی استان خوزستان
 استان، 
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     ⁄   (                ) (2)  
 های غیرمستقیم به مالیات آن و نسبت اجزای تفکیک مستقیم به های : نسبت مالیاتی کل استان )نسبت مالیات⁄     که در آن: 

افزوده بخش صنعت )شامل صنعت، معدن، ساختمان،  : سهم ارزش      ،(Amoh, 2019) (خوزستان استان داخلی ناخالص تولید
ونقل، خدمات اجتماعی،  حملده بخش خدمات )شامل رستوران، افزو سهم ارزش :      استان،    و گاز( از  ،آب، برق

: درآمد سرانه استان      ، واستان    فروشی، مستغالت و کرایه، خدمات، مالی، اجتماعی و بهداشتی( از   ، و خردهفروشی عمده
(Fenochietto & Pessino, 2013است که ) خش به ، این باستکه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف  با توجه به این

 .2شود نمیگرفته عنوان پایه مالیاتی در نظر
 

 در استان  کشش درآمدی مالیات
بودن سایر شرایط تولید ناخالص داخلی با فرض ثابت  هایکننده واکنش سیستم مالیاتی به تغییر کشش درآمدی مالیاتی منعکس

اهمیت است و در زمینه شناخت رفتار  دارایریزی استانی  که آگاهی از کشش درآمدی در امر سیاستگذاری و برنامه است. نظر به این
کشش درآمدی  1333-1333نی دهد، در این بخش با استفاده از سری زما جامعه اطالعات مفیدی در اختیار مسئوالن استانی قرار می

( 2ستان خوزستان در جدول )ی اهای درآمد ی تخمین کشش. نتایج کمّشود میهای مستقیم و غیرمستقم استان خوزستان برآورد  مالیات
دهد. به عالوه،  های استان را نشان می پذیری باالی درآمدی مالیات است که کشش 34/1رآمدی کل مالیاتی ضریب کشش دشود.  میه ارائ

های  تپرکشش بودن مالیابیانگر است. این ضرایب  33/2و  93/1 ترتیب های مستقیم و غیرمستقیم استان به پذیری درآمدی مالیات کشش
های  دهد که در جذب درآمدهای اضافی ناشی از افزایش در تولید ناخالص داخلی استان، مالیات و نشان میغیرمستقیم در استان است 

 تری دارند. بیش اثرهای اقتصادی نیز  و در نتیجه در تثبیت و تصحیح فعالیت ،کند های مستقیم عمل می تر از مالیات غیرمستقیم بسیار قوی
های  های مالیات بخشدهد که کشش درآمدی زیر های مستقیم نشان می به عالوه، برآورد ضرایب کشش درآمدی انواع مختلف مالیات

به نحوی که کشش درآمدی مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر تقیم استان یکسان نیست، مس
تری  های مالیاتی کشش بیش استان قرار دارند و از سایر پایههای مالیاتی پرکشش  رتیب در گروه پایهت ، و مالیات بر حقوق بهها شرکت
 دارند.

 
  SURهای درآمدی به تفکیک اجزای مالیاتی به روش  کشش :2جدول 

 و غیرمستقیم ،تقیمسهای م گروه اول: کل درآمدهای مالیاتی، مالیات

Tکل درآمدهای مالیاتی : 
LT=  34/1 +39/9- LGDP 

(91/21(     )61/1-      )   

TDهای مستقیم : مالیات 
LTD=  93/1 +41/1- LGDP 

(39/19(     )93/4-       )    
TIمستقیمهای غیر : مالیات LTID=  333/2 +41/23- LGDP 

                                                                                                                                                                                           
های آماری زیادی  های مالیاتی استان خوزستان حمدویت دادهبرای استخراج سری زمانی  .1

های مرتبط از مجله سازمان امور مالیاتی  . پس از پیگیری و مهکاری دستگاهداردوجود 
ریزی استان خوزستان، دوره زمانی برای  و سازمان مدیریت و برنامه ،استان و کشور
 .گیرد میاستفاده قرار استخراج و مورد  1133-1131های  از سال پژوهشمتغیرهای این 

2. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1  

: سهم ارزش افزود ه بخش صنعت )شامل صنعت، معد ن، ساختمان، آب، برق، و گاز( از 
: سهم ارزش افزود ه بخش خد مات )شامل رستوران، حمل ونقل، خد مات اجتماعی، عمد ه فروشی، 
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     ⁄   (                ) (2)  
 های غیرمستقیم به مالیات آن و نسبت اجزای تفکیک مستقیم به های : نسبت مالیاتی کل استان )نسبت مالیات⁄     که در آن: 

افزوده بخش صنعت )شامل صنعت، معدن، ساختمان،  : سهم ارزش      ،(Amoh, 2019) (خوزستان استان داخلی ناخالص تولید
ونقل، خدمات اجتماعی،  حملده بخش خدمات )شامل رستوران، افزو سهم ارزش :      استان،    و گاز( از  ،آب، برق

: درآمد سرانه استان      ، واستان    فروشی، مستغالت و کرایه، خدمات، مالی، اجتماعی و بهداشتی( از   ، و خردهفروشی عمده
(Fenochietto & Pessino, 2013است که ) خش به ، این باستکه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف  با توجه به این

 .2شود نمیگرفته عنوان پایه مالیاتی در نظر
 

 در استان  کشش درآمدی مالیات
بودن سایر شرایط تولید ناخالص داخلی با فرض ثابت  هایکننده واکنش سیستم مالیاتی به تغییر کشش درآمدی مالیاتی منعکس

اهمیت است و در زمینه شناخت رفتار  دارایریزی استانی  که آگاهی از کشش درآمدی در امر سیاستگذاری و برنامه است. نظر به این
کشش درآمدی  1333-1333نی دهد، در این بخش با استفاده از سری زما جامعه اطالعات مفیدی در اختیار مسئوالن استانی قرار می

( 2ستان خوزستان در جدول )ی اهای درآمد ی تخمین کشش. نتایج کمّشود میهای مستقیم و غیرمستقم استان خوزستان برآورد  مالیات
دهد. به عالوه،  های استان را نشان می پذیری باالی درآمدی مالیات است که کشش 34/1رآمدی کل مالیاتی ضریب کشش دشود.  میه ارائ

های  تپرکشش بودن مالیابیانگر است. این ضرایب  33/2و  93/1 ترتیب های مستقیم و غیرمستقیم استان به پذیری درآمدی مالیات کشش
های  دهد که در جذب درآمدهای اضافی ناشی از افزایش در تولید ناخالص داخلی استان، مالیات و نشان میغیرمستقیم در استان است 

 تری دارند. بیش اثرهای اقتصادی نیز  و در نتیجه در تثبیت و تصحیح فعالیت ،کند های مستقیم عمل می تر از مالیات غیرمستقیم بسیار قوی
های  های مالیات بخشدهد که کشش درآمدی زیر های مستقیم نشان می به عالوه، برآورد ضرایب کشش درآمدی انواع مختلف مالیات

به نحوی که کشش درآمدی مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر تقیم استان یکسان نیست، مس
تری  های مالیاتی کشش بیش استان قرار دارند و از سایر پایههای مالیاتی پرکشش  رتیب در گروه پایهت ، و مالیات بر حقوق بهها شرکت
 دارند.

 
  SURهای درآمدی به تفکیک اجزای مالیاتی به روش  کشش :2جدول 

 و غیرمستقیم ،تقیمسهای م گروه اول: کل درآمدهای مالیاتی، مالیات

Tکل درآمدهای مالیاتی : 
LT=  34/1 +39/9- LGDP 

(91/21(     )61/1-      )   

TDهای مستقیم : مالیات 
LTD=  93/1 +41/1- LGDP 

(39/19(     )93/4-       )    
TIمستقیمهای غیر : مالیات LTID=  333/2 +41/23- LGDP 

                                                                                                                                                                                           
های آماری زیادی  های مالیاتی استان خوزستان حمدویت دادهبرای استخراج سری زمانی  .1

های مرتبط از مجله سازمان امور مالیاتی  . پس از پیگیری و مهکاری دستگاهداردوجود 
ریزی استان خوزستان، دوره زمانی برای  و سازمان مدیریت و برنامه ،استان و کشور
 .گیرد میاستفاده قرار استخراج و مورد  1133-1131های  از سال پژوهشمتغیرهای این 

2. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1  

 :
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     ⁄   (                ) (2)  
 های غیرمستقیم به مالیات آن و نسبت اجزای تفکیک مستقیم به های : نسبت مالیاتی کل استان )نسبت مالیات⁄     که در آن: 

افزوده بخش صنعت )شامل صنعت، معدن، ساختمان،  : سهم ارزش      ،(Amoh, 2019) (خوزستان استان داخلی ناخالص تولید
ونقل، خدمات اجتماعی،  حملده بخش خدمات )شامل رستوران، افزو سهم ارزش :      استان،    و گاز( از  ،آب، برق

: درآمد سرانه استان      ، واستان    فروشی، مستغالت و کرایه، خدمات، مالی، اجتماعی و بهداشتی( از   ، و خردهفروشی عمده
(Fenochietto & Pessino, 2013است که ) خش به ، این باستکه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف  با توجه به این

 .2شود نمیگرفته عنوان پایه مالیاتی در نظر
 

 در استان  کشش درآمدی مالیات
بودن سایر شرایط تولید ناخالص داخلی با فرض ثابت  هایکننده واکنش سیستم مالیاتی به تغییر کشش درآمدی مالیاتی منعکس

اهمیت است و در زمینه شناخت رفتار  دارایریزی استانی  که آگاهی از کشش درآمدی در امر سیاستگذاری و برنامه است. نظر به این
کشش درآمدی  1333-1333نی دهد، در این بخش با استفاده از سری زما جامعه اطالعات مفیدی در اختیار مسئوالن استانی قرار می

( 2ستان خوزستان در جدول )ی اهای درآمد ی تخمین کشش. نتایج کمّشود میهای مستقیم و غیرمستقم استان خوزستان برآورد  مالیات
دهد. به عالوه،  های استان را نشان می پذیری باالی درآمدی مالیات است که کشش 34/1رآمدی کل مالیاتی ضریب کشش دشود.  میه ارائ

های  تپرکشش بودن مالیابیانگر است. این ضرایب  33/2و  93/1 ترتیب های مستقیم و غیرمستقیم استان به پذیری درآمدی مالیات کشش
های  دهد که در جذب درآمدهای اضافی ناشی از افزایش در تولید ناخالص داخلی استان، مالیات و نشان میغیرمستقیم در استان است 

 تری دارند. بیش اثرهای اقتصادی نیز  و در نتیجه در تثبیت و تصحیح فعالیت ،کند های مستقیم عمل می تر از مالیات غیرمستقیم بسیار قوی
های  های مالیات بخشدهد که کشش درآمدی زیر های مستقیم نشان می به عالوه، برآورد ضرایب کشش درآمدی انواع مختلف مالیات

به نحوی که کشش درآمدی مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر تقیم استان یکسان نیست، مس
تری  های مالیاتی کشش بیش استان قرار دارند و از سایر پایههای مالیاتی پرکشش  رتیب در گروه پایهت ، و مالیات بر حقوق بهها شرکت
 دارند.

 
  SURهای درآمدی به تفکیک اجزای مالیاتی به روش  کشش :2جدول 

 و غیرمستقیم ،تقیمسهای م گروه اول: کل درآمدهای مالیاتی، مالیات

Tکل درآمدهای مالیاتی : 
LT=  34/1 +39/9- LGDP 

(91/21(     )61/1-      )   

TDهای مستقیم : مالیات 
LTD=  93/1 +41/1- LGDP 

(39/19(     )93/4-       )    
TIمستقیمهای غیر : مالیات LTID=  333/2 +41/23- LGDP 

                                                                                                                                                                                           
های آماری زیادی  های مالیاتی استان خوزستان حمدویت دادهبرای استخراج سری زمانی  .1

های مرتبط از مجله سازمان امور مالیاتی  . پس از پیگیری و مهکاری دستگاهداردوجود 
ریزی استان خوزستان، دوره زمانی برای  و سازمان مدیریت و برنامه ،استان و کشور
 .گیرد میاستفاده قرار استخراج و مورد  1133-1131های  از سال پژوهشمتغیرهای این 

2. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1  

 استان، و 
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     ⁄   (                ) (2)  
 های غیرمستقیم به مالیات آن و نسبت اجزای تفکیک مستقیم به های : نسبت مالیاتی کل استان )نسبت مالیات⁄     که در آن: 

افزوده بخش صنعت )شامل صنعت، معدن، ساختمان،  : سهم ارزش      ،(Amoh, 2019) (خوزستان استان داخلی ناخالص تولید
ونقل، خدمات اجتماعی،  حملده بخش خدمات )شامل رستوران، افزو سهم ارزش :      استان،    و گاز( از  ،آب، برق

: درآمد سرانه استان      ، واستان    فروشی، مستغالت و کرایه، خدمات، مالی، اجتماعی و بهداشتی( از   ، و خردهفروشی عمده
(Fenochietto & Pessino, 2013است که ) خش به ، این باستکه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف  با توجه به این

 .2شود نمیگرفته عنوان پایه مالیاتی در نظر
 

 در استان  کشش درآمدی مالیات
بودن سایر شرایط تولید ناخالص داخلی با فرض ثابت  هایکننده واکنش سیستم مالیاتی به تغییر کشش درآمدی مالیاتی منعکس

اهمیت است و در زمینه شناخت رفتار  دارایریزی استانی  که آگاهی از کشش درآمدی در امر سیاستگذاری و برنامه است. نظر به این
کشش درآمدی  1333-1333نی دهد، در این بخش با استفاده از سری زما جامعه اطالعات مفیدی در اختیار مسئوالن استانی قرار می

( 2ستان خوزستان در جدول )ی اهای درآمد ی تخمین کشش. نتایج کمّشود میهای مستقیم و غیرمستقم استان خوزستان برآورد  مالیات
دهد. به عالوه،  های استان را نشان می پذیری باالی درآمدی مالیات است که کشش 34/1رآمدی کل مالیاتی ضریب کشش دشود.  میه ارائ

های  تپرکشش بودن مالیابیانگر است. این ضرایب  33/2و  93/1 ترتیب های مستقیم و غیرمستقیم استان به پذیری درآمدی مالیات کشش
های  دهد که در جذب درآمدهای اضافی ناشی از افزایش در تولید ناخالص داخلی استان، مالیات و نشان میغیرمستقیم در استان است 

 تری دارند. بیش اثرهای اقتصادی نیز  و در نتیجه در تثبیت و تصحیح فعالیت ،کند های مستقیم عمل می تر از مالیات غیرمستقیم بسیار قوی
های  های مالیات بخشدهد که کشش درآمدی زیر های مستقیم نشان می به عالوه، برآورد ضرایب کشش درآمدی انواع مختلف مالیات

به نحوی که کشش درآمدی مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر تقیم استان یکسان نیست، مس
تری  های مالیاتی کشش بیش استان قرار دارند و از سایر پایههای مالیاتی پرکشش  رتیب در گروه پایهت ، و مالیات بر حقوق بهها شرکت
 دارند.

 
  SURهای درآمدی به تفکیک اجزای مالیاتی به روش  کشش :2جدول 

 و غیرمستقیم ،تقیمسهای م گروه اول: کل درآمدهای مالیاتی، مالیات

Tکل درآمدهای مالیاتی : 
LT=  34/1 +39/9- LGDP 

(91/21(     )61/1-      )   

TDهای مستقیم : مالیات 
LTD=  93/1 +41/1- LGDP 

(39/19(     )93/4-       )    
TIمستقیمهای غیر : مالیات LTID=  333/2 +41/23- LGDP 

                                                                                                                                                                                           
های آماری زیادی  های مالیاتی استان خوزستان حمدویت دادهبرای استخراج سری زمانی  .1

های مرتبط از مجله سازمان امور مالیاتی  . پس از پیگیری و مهکاری دستگاهداردوجود 
ریزی استان خوزستان، دوره زمانی برای  و سازمان مدیریت و برنامه ،استان و کشور
 .گیرد میاستفاده قرار استخراج و مورد  1133-1131های  از سال پژوهشمتغیرهای این 

2. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1  

و خرد ه  فروشی، مستغالت و کرایه، خد مات، مالی، اجتماعی و بهد اشتی( از 
د رآمد  سرانه استان )Fenochietto & Pessino, 2013( است که با توجه به این که بخش کشاورزی از 

پرد اخت مالیات معاف است، این بخش به عنوان پایه مالیاتی د ر نظرگرفته نمی شود 2.

کشش د رآمد ی ماليات  د ر استان

کشش د رآمد ی مالیاتی منعکس کنند ه واکنش سیستم مالیاتی به تغییرهای تولید  ناخالص د اخلی با 
فرض ثابت بود ن سایر شرایط است. نظر به این که آگاهی از کشش د رآمد ی د ر امر سیاستگذاری و برنامه ریزی 
استانی د ارای اهمیت است و د ر زمینه شناخت رفتار جامعه اطالعات مفید ی د ر اختیار مسئوالن استانی 
قرار می د هد ، د ر این بخش با استفاد ه از سری زمانی 1393-1379 کشش د رآمد ی مالیات های مستقیم 
و غیرمستقم استان خوزستان برآورد  می شود . نتایج کّمی تخمین کشش های د رآمد ی استان خوزستان د ر 
جد ول )2( ارائه می شود . ضریب کشش د رآمد ی کل مالیاتی 1/34 است که کشش پذیری باالی د رآمد ی 

1. برای استخراج سری زمانی د اد ه های مالیاتی استان خوزستان محد ویت های آماری زیاد ی وجود  د ارد . پس 
از پیگیری و همکاری د ستگاه های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی استان و کشور، و سازمان مد یریت و 
برنامه ریزی استان خوزستان، د وره زمانی برای متغیرهای این پژوهش از سال های 1393-1379 مورد  استخراج 

و استفاد ه قرار می گیرد .
2. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1 



 ...
ی

جزا
ک ا

کي
 تف

 به
تی

ليا
 ما

ت
رفي

 ظ
ی و

مد
درآ

ش 
ش

د ک
ور

برآ
ان

کار
هم

 و 
تی

اج
 ح

يد
ام

115

مالیات های استان را نشان می د هد . به عالوه، کشش پذیری د رآمد ی مالیات های مستقیم و غیرمستقیم استان 
به ترتیب 1/09 و 2/77 است. این ضرایب بیانگر پرکشش بود ن مالیات های غیرمستقیم د ر استان است و 
نشان می د هد  که د ر جذب د رآمد های اضافی ناشی از افزایش د ر تولید  ناخالص د اخلی استان، مالیات های 
غیرمستقیم بسیار قوی تر از مالیات های مستقیم عمل می کند ، و د ر نتیجه د ر تثبیت و تصحیح فعالیت های 
اقتصاد ی نیز اثر بیش تری د ارند . به عالوه، برآورد  ضرایب کشش د رآمد ی انواع مختلف مالیات های مستقیم 
نشان می د هد  که کشش د رآمد ی زیربخش های مالیات های مستقیم استان یکسان نیست، به نحوی که کشش 
د رآمد ی مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بر د رآمد ، مالیات بر ثروت، مالیات بر شرکت ها، و مالیات بر حقوق 
به ترتیب د ر گروه پایه های مالیاتی پرکشش استان قرار د ارند  و از سایر پایه های مالیاتی کشش بیش تری د ارند .

 SUR جد ول 2: کشش های د رآمد ی به تفکیک اجزای مالیاتی به روش

گروه اول: کل د رآمد های مالياتی، ماليات های مستقيم، و غيرمستقيم

TLT = -8/98+ 1/34 LGDP: کل د رآمد های مالیاتی
       )-5/65(   )25/01(

TD: مالیات های مستقیم
LTD = -5/41+ 1/09 LGDP
        )-4/83(   )18/98(

TI: مالیات های غیرمستقیم
LTID = -29/45+ 2/777 LGDP
        )-8/25(   )11/63(

GDP: توليد  ناخالص د اخلی

گروه د وم: انواع ماليات های مستقيم

TE: مالیات بر د رآمد 
LTE = -4/54+ 1/32 LGDP
        )-3/49(   )14/91(

TF: مالیات بر حقوق
LTF = -5/41+ 1/03 LGDP
         )-4/80(   )12/77(

TJ: مالیات بر مشاغل
LTJ = -6/31+ 0/75 LGDP
        )-1/87(   )18/05(

TH: مالیات بر مستغالت
LTH = -6/82+ 0/89 LGDP
        )-4/35(   )1/09(

TC: مالیات بر شرکت ها
LTC = -8/35+ 1/07 LGDP
          )-5/63(   )14/35(

TW: مالیات بر ثروت
LTW = -13/87+ 1/25 LGDP
        )-12/40(   )23/30(
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 SUR ادامه جد ول 2: کشش های د رآمد ی به تفکیک اجزای مالیاتی به روش

گروه سوم: انواع ماليات های غيرمستقيم

TS: مالیات بر مصرف و فروش
LTS = 30/61+ 2/10 LGDP
       )-8/55(   )11/79(  

نیاز به اشاره است که کمیجانی و فهیم یحیایی )1370(، د ر خصوص ترکیب د رآمد های مالیاتی 
این  نتایج  اساس  بر  می پرد ازند .  کشور  مالیاتی  اجزای  د ر  کشش پذیری  انواع  بررسی  به  کشور  کل 
تولید   د ر  تغییر  به  بر شرکت ها  مالیات  و  ثروت،  بر  مالیات  مشاغل،  بر  مالیات  پاسخگویی  پژوهش، 
ناخالص د اخلی بیش تر از سایر انواع مالیات هاست، د ر حالی که نتایج استانی ارائه شد ه نشان می د هد  
از بقیه  که به ترتیب کشش پذیری مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بر ثروت، و مالیات بر شرکت 

بیش تر است و مالیات بر مشاغل کشش کم تری د ارد .   

تخمين توابع ظرفيت مالياتی استان

د ر این بخش، برای تخمین ظرفیت مالیاتی استان به تفکیک زیربخش ها، چهار معاد له رفتاری 
مستقیم  مالیات های  سایر  بر شرکت ها،  مالیات  مشاغل،  بر  مالیات  تفکیک  به  مالیاتی  نسبت  شامل 
)شامل مالیات بر ثروت و مستغالت(، به عنوان اجزای تشکیل د هند ه برخی از مالیات های مستقیم، و 

نسبت مالیات غیرمستقیم بررسی و برآورد  می شوند . 

برآورد  ظرفيت مالياتی زیربخش های ماليات های مستقيم

همان طور که د ر بخش روش شناسی پژوهش اشاره می شود ، به منظور د ر نظرگرفتن همبستگی 
اجزای  تخمین  برای   ،)SUR( نامرتبط  به ظاهر  رگرسیون   روش  از  پژوهش  متغیرهای  بین  همزمان 

مالیات استفاد ه می شود . نتایج برآورد  مد ل به تفکیک هر بخش مالیاتی ارائه می گرد د .

برآورد  ظرفيت مالياتی مشاغل

با توجه به این که د ر بخش مالیات بر مشاغل، مالیات از د ارند گان کارت بازرگانی، وارد کنند گان و 
صاد رکنند گان، کسبه و پیشه وران، و صاحبان موسسه های ساختمانی وصول می شود ، انتظار می رود  



 ...
ی

جزا
ک ا

کي
 تف

 به
تی

ليا
 ما

ت
رفي

 ظ
ی و

مد
درآ

ش 
ش

د ک
ور

برآ
ان

کار
هم

 و 
تی

اج
 ح

يد
ام

117

که این نوع از مالیات ها، تابعي از ارزش افزود ه بخش بازرگاني، رستوران، و هتلد اري باشد . بر اساس این، 
 استان(،  

15 
 

 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
RI 9913/9 9219/9 6333/9 1926/9 
R  16449/9 9443/9 6619/3 9699/9 
PY 1224/9 9924/9 9394/9 9999/9 
C 9914/9- 9922/9 6313/9- 1232/9 
   92/1DW=  66/9R2 = 

 
 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 

                                                           
1. Durbin Watson Test 

 )سهم ارزش افزود ه بخش هتلد اری و رستوران به 

15 
 

 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
RI 9913/9 9219/9 6333/9 1926/9 
R  16449/9 9443/9 6619/3 9699/9 
PY 1224/9 9924/9 9394/9 9999/9 
C 9914/9- 9922/9 6313/9- 1232/9 
   92/1DW=  66/9R2 = 

 
 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 

                                                           
1. Durbin Watson Test 

از نماد های زیر استفاد ه می شود : 
 )نسبت مالیات 

15 
 

 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
RI 9913/9 9219/9 6333/9 1926/9 
R  16449/9 9443/9 6619/3 9699/9 
PY 1224/9 9924/9 9394/9 9999/9 
C 9914/9- 9922/9 6313/9- 1232/9 
   92/1DW=  66/9R2 = 

 
 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 

                                                           
1. Durbin Watson Test 

 استان(، و 

15 
 

 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
RI 9913/9 9219/9 6333/9 1926/9 
R  16449/9 9443/9 6619/3 9699/9 
PY 1224/9 9924/9 9394/9 9999/9 
C 9914/9- 9922/9 6313/9- 1232/9 
   92/1DW=  66/9R2 = 

 
 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 
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بر مشاغل به 

جد ول 3: نتایج برآورد  مالیات بر مشاغل

آماره احتمالآماره tانحراف معيارضریبمتغير
RI0/00170/02580/67370/5026

 R0/164480/04493/66500/0600
PY0/12240/00240/07840/0000
C-0/00140/0022-0/63530/5272

 DW=1/82اR20/66=ا

رستوران  و  هتلد اری  بخش  ارزش افزود ه  )3( مالحظه می شود ، ضریب  د ر جد ول  که  همان طور 
ارزش افزود ه  افزایش  با  همراه  مشاغل  بر  مالیات   افزایش  بنابراین  است،  مثبت  مشاغل  بر  مالیات  بر 
اقتصاد ی  نظریه های  با  که  است  مثبت  سرانه  د رآمد   ضریب  همچنین،  می یابد .  افزایش  بخش  این 
سازگار است. این ضریب نشان می د هد  با افزایش د رآمد  سرانه، میزان اخذ مالیات بر مشاغل افزایش 
ارزش افزود ه  به ترتیب  مشاغل  بر  مالیات  اثرپذیری  ضرایب  می شود ،  مشاهد ه  که  همان طور  می یابد . 
بخش رستوران و هتلد اری 0/16، د رآمد  سرانه 0/012، و د رآمد  سرانه 0/0017 است. این نتایج نشان 
می د هد  که اثرپذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استان بیش تر متاثر از سطح رفاهی استان )د رآمد  سرانه( 
و  مثبت  نیز  بخش صنعت  ارزش افزود ه  تاثیر  است. ضریب  هتلد اری  و  رستوران د اری  فعالیت های  و 
مطابق انتظار است، ولی از نظر آماری معناد ار نیست. یکی از د الیل نبود  معناد اری ضریب ارزش افزود ه 
بخش صنعت این است که مالیات بر مشاغل به طور عمد ه از ارزش افزود ه بخش خد مات اخذ می گرد د . 
 بیانگر توضیح د هند گی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره د وربین واتسون1 بیانگر نبود  

15 
 

 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
RI 9913/9 9219/9 6333/9 1926/9 
R  16449/9 9443/9 6619/3 9699/9 
PY 1224/9 9924/9 9394/9 9999/9 
C 9914/9- 9922/9 6313/9- 1232/9 
   92/1DW=  66/9R2 = 

 
 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 

                                                           
1. Durbin Watson Test 

ضریب 
خود همبستگی سریالی میان جمله های اخالل مد ل است.

1. Durbin Watson Test



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
رم

ها
و چ

ت 
س

ل بي
سا

ه 4
مار

ش
13

98
ن 

ستا
زم

118

برآورد  ظرفيت مالياتی شرکت ها

و  د ولتی،  شرکت های  خصوصی،  شرکت های  د رآمد های  شامل  شرکت ها  د رآمد   مالیاتی  پایه 
استفاد ه می شود :  زیر  نماد های  از  مالیاتی شرکت ها  تخمین ظرفیت  برای  بنابراین،  است.  غیرد ولتی 
 )سهم ارزش افزود ه بخش صنعت به 
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 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 

                                                           
1. Durbin Watson Test 

 استان(، 

15 
 

 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
RI 9913/9 9219/9 6333/9 1926/9 
R  16449/9 9443/9 6619/3 9699/9 
PY 1224/9 9924/9 9394/9 9999/9 
C 9914/9- 9922/9 6313/9- 1232/9 
   92/1DW=  66/9R2 = 

 
 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 
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 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     
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 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 
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 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
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 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 

                                                           
1. Durbin Watson Test 

 )نسبت مالیات بر شرکت ها به 

15 
 

 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
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R  16449/9 9443/9 6619/3 9699/9 
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 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
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 )د رآمد  سرانه استان(، و 
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 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
RI 9913/9 9219/9 6333/9 1926/9 
R  16449/9 9443/9 6619/3 9699/9 
PY 1224/9 9924/9 9394/9 9999/9 
C 9914/9- 9922/9 6313/9- 1232/9 
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 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 

                                                           
1. Durbin Watson Test 

 استان(، 
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 برآورد ظرفیت مالیاتی مشاغل
 و کسبه صادرکنندگان، و کنندگانوارد بازرگانی، کارت دارندگان از که در بخش مالیات بر مشاغل، مالیات با توجه به این

 شبخ زودهاف ارزش از ابعیت ها، اتنوع از مالی نای هک رود می انتظار شود، می وصول ساختمانی های موسسه صاحبان و وران، پیشه
 رستوران و هتلداری بخش افزوده ارزش )سهم  : شود میاز نمادهای زیر استفاده  این، بر اساس .باشد هتلداری و ،رستوران انی،بازرگ

)نسبت مالیات بر مشاغل به     و ،استان(     به صنعت بخش افزوده ارزش )سهم    )درآمد سرانه استان(،    استان(،     به
 شود. می ه( ارائ3در جدول ) SURاستان(. نتایج تخمین مدل بر اساس روش     

 
 نتایج برآورد مالیات بر مشاغل :9جدول 

 آماره احتمال tآماره  معیارانحراف  ضریب متغیر
RI 9913/9 9219/9 6333/9 1926/9 
R  16449/9 9443/9 6619/3 9699/9 
PY 1224/9 9924/9 9394/9 9999/9 
C 9914/9- 9922/9 6313/9- 1232/9 
   92/1DW=  66/9R2 = 

 
 ات بر مشاغل مثبت است، بنابراینرستوران بر مالی و هتلداری بخش افزوده ضریب ارزش ،شود ( مالحظه می3طور که در جدول ) همان

با  که است ضریب درآمد سرانه مثبت ،یابد. همچنین افزوده این بخش افزایش می رزشبر مشاغل همراه با افزایش ا  افزایش مالیات
. یابد میافزایش مشاغل دهد با افزایش درآمد سرانه، میزان اخذ مالیات بر  می . این ضریب نشانهای اقتصادی سازگار است نظریه
، درآمد سرانه 16/9هتلداری افزوده بخش رستوران و  ارزش ترتیب ، ضرایب اثرپذیری مالیات بر مشاغل بهشود می مشاهدهکه  طور همان
رفاهی تر متاثر از سطح  بیش پذیری ظرفیت مالیاتی مشاغل استاناثر که دهد است. این نتایج نشان می 9913/9و درآمد سرانه ، 912/9

افزوده بخش صنعت نیز مثبت و مطابق انتظار  ثیر ارزشاضریب تداری و هتلداری است.  های رستوران استان )درآمد سرانه( و فعالیت
 ین است که مالیات بر مشاغلافزوده بخش صنعت ا معناداری ضریب ارزش نبود. یکی از دالیل نیستاز نظر آماری معنادار  ولیاست، 

دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره دوربین  بیانگر توضیح    ضریب گردد. افزوده بخش خدمات اخذ می زشاز ار هعمد طور به
 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودبیانگر  1واتسون

 ها برآورد ظرفیت مالیاتی شرکت
و غیردولتی است. بنابراین، برای تخمین  ،های دولتی شرکتهای خصوصی،  ها شامل درآمدهای شرکت پایه مالیاتی درآمد شرکت

)سهم     استان(،     خدمات به بخش افزوده ارزش )سهم   : شود میها از نمادهای زیر استفاده  ظرفیت مالیاتی شرکت
استان(. نتایج      ها به شرکت بر )نسبت مالیات    )درآمد سرانه استان(، و    استان(،     به صنعت بخش افزوده ارزش

 .شود میه ( ارائ4در جدول ) SURتخمین مدل بر اساس روش 
 

  ها نتایج برآورد مالیات بر شرکت :4جدول 

                                                           
1. Durbin Watson Test 

تخمین مد ل بر اساس روش SUR د ر جد ول )4( ارائه می شود .

جد ول 4: نتایج برآورد  مالیات بر شرکت ها

آماره احتمالآماره tانحراف معيارضریبمتغير
RI0/00790/00292/64490/0066
RS0/00140/00062/26680/0503
C-0/01200/0217-0/55310/5819

 DW=1/91اR20/96=ا

همان طور که د ر جد ول )4( مالحظه می شود ، د رآمد  سرانه از مد ل حذف می شود . زیرا این متغیر 
د ر کنار ارزش افزود ه د و بخش د یگر سبب ایجاد  خود همبستگی می شود . پس از حذف آن و برآورد  
مجد د  مد ل، ضمن رفع خود همبستگی ایجاد شد ه، معناد اری کل مد ل نیز بهبود  می یابد . یکی از د الیل 
این امر وجود  همزمان ارزش افزود ه د و بخش صنعت و خد مات د ر کنار یکد یگر است. همان طور که 
معناد ار  و  مثبت  بر شرکت ها  مالیات  با  و خد مات  ارزش افزود ه صنعت  بین  رابطه  مالحظه می شود ، 
است، ضمن آن که تاثیر ارزش افزود ه بخش صنعت بیش از ارزش افزود ه بخش خد مات است. همچنین، 
این  ولی  است،  بخش خد مات 0/0014  ارزش افزود ه  به  نسبت  مالیاتی شرکت ها  ظرفیت  اثرپذیری 
بخش از د رآمد های مالیاتی استان با سطح رفاهی )د رآمد  سرانه( رابطه معناد اری ند ارد . نکته مهم این 
است که بیش از 80 د رصد  ارزش افزود ه فعالیت های اقتصاد ی استان از طریق همین د و بخش به د ست 
 د ر تخمین مالیات بر شرکت ها بیانگر توضیح د هند گی مناسب متغیرهای توضیحی، 
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 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
RI 9933/9 9923/9 6443/2 9966/9 
RS  9914/9 9996/9 2669/2 9193/9 
C  9129/9- 9213/9 1131/9- 1913/9 
   31/1DW= 36/9R2 = 

 
افزوده دو بخش  این متغیر در کنار ارزش زیرا. شود میدرآمد سرانه از مدل حذف شود،  مالحظه می (4)طور که در جدول  همان

شده، معناداری کل مدل یجادضمن رفع خودهمبستگی ا ،. پس از حذف آن و برآورد مجدد مدلشود میدیگر سبب ایجاد خودهمبستگی 
طور که  خدمات در کنار یکدیگر است. همان افزوده دو بخش صنعت و دالیل این امر وجود همزمان ارزش . یکی ازیابد مینیز بهبود 

ه افزود که تاثیر ارزش ، ضمن آندار استها مثبت و معنا افزوده صنعت و خدمات با مالیات بر شرکت شود، رابطه بین ارزش مالحظه می
افزوده بخش  نسبت به ارزش ها پذیری ظرفیت مالیاتی شرکتهمچنین، اثر. استافزوده بخش خدمات  بخش صنعت بیش از ارزش

داری ندارد. نکته مهم این ح رفاهی )درآمد سرانه( رابطه معناولی این بخش از درآمدهای مالیاتی استان با سط ،است 9914/9خدمات 
در تخمین    ضریب  آید. دست می ههای اقتصادی استان از طریق همین دو بخش ب افزوده فعالیت درصد ارزش 99ه بیش از است ک

خودهمبستگی سریالی میان  نبودو آماره دوربین واتسون بیانگر  ،دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی بیانگر توضیحها  مالیات بر شرکت
 .استمدل  اللاخ های جمله

 مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغالت(های مستقیم )شامل  سایر مالیات
افزوده  شود. بنابراین ارزش ردد، وصول میگ واگذاری امالك به اجاره عاید می باپایه مالیاتی مالیات بر مستغالت از درآمدی که 

مداد کرد. به عالوه، در رگذار بر آن قلت و در نتیجه عوامل اثتوان به عنوان مأخذ اصلی این نوع مالیا شده در بخش مستغالت را میایجاد
انداز  تابعی از پس ،شود، بنابراین انتقال ناشی از ارث وضع میو ه داشت که این نوع مالیات بر نقلبخش پایه مالیاتی ثروت باید توج

: شوند داشت نمادهای زیر تعریف میبا نظر ، متغیرهای مدلاین جامعه است. در نتیجه، تابع رشد اقتصادی استان است. بر اساس
)نسبت مجموع مالیات بر مستغالت و مالیات بر      )رشد اقتصادی استان(، و   استان(،     به افزوده مستغالت ارزش )سهم  

 . شود میه رائ( ا1در جدول ) SUR. نتایج تخمین مدل بر اساس روش گیرد میمورد بررسی قرار  استان(     ثروت به
 

 های مستقیم )ثروت و مستغالت( نتایج برآورد سایر مالیات :5جدول 
 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
g 9929/9 9913/9 1933/2 9999/9 
h 9123/9 9943/9 9219/3 9999/9 
C 9133/9- 9431/9 3192/9- 2916/9 
   91/2DW= 92/9R2 = 

 
ها )مالیات بر  استان با سایر مالیات مستغالت بخش افزوده ارزش و رابطه بین رشد اقتصادی ،شود طور که مالحظه می همان

افزوده بخش  ا افزایش رشد اقتصادی و نیز ارزشرود که ب انتظار می ،است. بنابراین معنادار آماری مثبت و نظر از مستغالت و ثروت(
ن های مستقیم استا پذیری ظرفیت مالیاتی سایر مالیاتاثرشود که  ه میمستغالت، مالیات بر ثروت و مستغالت افزایش یابد. مالحظ

می آید . ضریب 
و آماره د وربین واتسون بیانگر نبود  خود همبستگی سریالی میان جمله های اخالل مد ل است.
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سایر ماليات های مستقيم )شامل ماليات بر ثروت و ماليات بر مستغالت(

پایه مالیاتی مالیات بر مستغالت از د رآمد ی که با واگذاری امالک به اجاره عاید  می گرد د ، وصول 
می شود . بنابراین ارزش افزود ه ایجاد شد ه د ر بخش مستغالت را می توان به عنوان مأخذ اصلی این نوع 
مالیات و د ر نتیجه عوامل اثرگذار بر آن قلمد اد  کرد . به عالوه، د ر بخش پایه مالیاتی ثروت باید  توجه 
د اشت که این نوع مالیات بر نقل وانتقال ناشی از ارث وضع می شود ، بنابراین، تابعی از پس اند از جامعه 
است. د ر نتیجه، تابع رشد  اقتصاد ی استان است. بر اساس این، متغیرهای مد ل با نظرد اشت نماد های 
 )رشد  اقتصاد ی استان(، 
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 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
RI 9933/9 9923/9 6443/2 9966/9 
RS  9914/9 9996/9 2669/2 9193/9 
C  9129/9- 9213/9 1131/9- 1913/9 
   31/1DW= 36/9R2 = 

 
افزوده دو بخش  این متغیر در کنار ارزش زیرا. شود میدرآمد سرانه از مدل حذف شود،  مالحظه می (4)طور که در جدول  همان

شده، معناداری کل مدل یجادضمن رفع خودهمبستگی ا ،. پس از حذف آن و برآورد مجدد مدلشود میدیگر سبب ایجاد خودهمبستگی 
طور که  خدمات در کنار یکدیگر است. همان افزوده دو بخش صنعت و دالیل این امر وجود همزمان ارزش . یکی ازیابد مینیز بهبود 

ه افزود که تاثیر ارزش ، ضمن آندار استها مثبت و معنا افزوده صنعت و خدمات با مالیات بر شرکت شود، رابطه بین ارزش مالحظه می
افزوده بخش  نسبت به ارزش ها پذیری ظرفیت مالیاتی شرکتهمچنین، اثر. استافزوده بخش خدمات  بخش صنعت بیش از ارزش

داری ندارد. نکته مهم این ح رفاهی )درآمد سرانه( رابطه معناولی این بخش از درآمدهای مالیاتی استان با سط ،است 9914/9خدمات 
در تخمین    ضریب  آید. دست می ههای اقتصادی استان از طریق همین دو بخش ب افزوده فعالیت درصد ارزش 99ه بیش از است ک

خودهمبستگی سریالی میان  نبودو آماره دوربین واتسون بیانگر  ،دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی بیانگر توضیحها  مالیات بر شرکت
 .استمدل  اللاخ های جمله

 مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغالت(های مستقیم )شامل  سایر مالیات
افزوده  شود. بنابراین ارزش ردد، وصول میگ واگذاری امالك به اجاره عاید می باپایه مالیاتی مالیات بر مستغالت از درآمدی که 

مداد کرد. به عالوه، در رگذار بر آن قلت و در نتیجه عوامل اثتوان به عنوان مأخذ اصلی این نوع مالیا شده در بخش مستغالت را میایجاد
انداز  تابعی از پس ،شود، بنابراین انتقال ناشی از ارث وضع میو ه داشت که این نوع مالیات بر نقلبخش پایه مالیاتی ثروت باید توج

: شوند داشت نمادهای زیر تعریف میبا نظر ، متغیرهای مدلاین جامعه است. در نتیجه، تابع رشد اقتصادی استان است. بر اساس
)نسبت مجموع مالیات بر مستغالت و مالیات بر      )رشد اقتصادی استان(، و   استان(،     به افزوده مستغالت ارزش )سهم  

 . شود میه رائ( ا1در جدول ) SUR. نتایج تخمین مدل بر اساس روش گیرد میمورد بررسی قرار  استان(     ثروت به
 

 های مستقیم )ثروت و مستغالت( نتایج برآورد سایر مالیات :5جدول 
 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
g 9929/9 9913/9 1933/2 9999/9 
h 9123/9 9943/9 9219/3 9999/9 
C 9133/9- 9431/9 3192/9- 2916/9 
   91/2DW= 92/9R2 = 

 
ها )مالیات بر  استان با سایر مالیات مستغالت بخش افزوده ارزش و رابطه بین رشد اقتصادی ،شود طور که مالحظه می همان

افزوده بخش  ا افزایش رشد اقتصادی و نیز ارزشرود که ب انتظار می ،است. بنابراین معنادار آماری مثبت و نظر از مستغالت و ثروت(
ن های مستقیم استا پذیری ظرفیت مالیاتی سایر مالیاتاثرشود که  ه میمستغالت، مالیات بر ثروت و مستغالت افزایش یابد. مالحظ

 استان(، 
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 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
RI 9933/9 9923/9 6443/2 9966/9 
RS  9914/9 9996/9 2669/2 9193/9 
C  9129/9- 9213/9 1131/9- 1913/9 
   31/1DW= 36/9R2 = 

 
افزوده دو بخش  این متغیر در کنار ارزش زیرا. شود میدرآمد سرانه از مدل حذف شود،  مالحظه می (4)طور که در جدول  همان

شده، معناداری کل مدل یجادضمن رفع خودهمبستگی ا ،. پس از حذف آن و برآورد مجدد مدلشود میدیگر سبب ایجاد خودهمبستگی 
طور که  خدمات در کنار یکدیگر است. همان افزوده دو بخش صنعت و دالیل این امر وجود همزمان ارزش . یکی ازیابد مینیز بهبود 

ه افزود که تاثیر ارزش ، ضمن آندار استها مثبت و معنا افزوده صنعت و خدمات با مالیات بر شرکت شود، رابطه بین ارزش مالحظه می
افزوده بخش  نسبت به ارزش ها پذیری ظرفیت مالیاتی شرکتهمچنین، اثر. استافزوده بخش خدمات  بخش صنعت بیش از ارزش

داری ندارد. نکته مهم این ح رفاهی )درآمد سرانه( رابطه معناولی این بخش از درآمدهای مالیاتی استان با سط ،است 9914/9خدمات 
در تخمین    ضریب  آید. دست می ههای اقتصادی استان از طریق همین دو بخش ب افزوده فعالیت درصد ارزش 99ه بیش از است ک

خودهمبستگی سریالی میان  نبودو آماره دوربین واتسون بیانگر  ،دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی بیانگر توضیحها  مالیات بر شرکت
 .استمدل  اللاخ های جمله

 مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغالت(های مستقیم )شامل  سایر مالیات
افزوده  شود. بنابراین ارزش ردد، وصول میگ واگذاری امالك به اجاره عاید می باپایه مالیاتی مالیات بر مستغالت از درآمدی که 

مداد کرد. به عالوه، در رگذار بر آن قلت و در نتیجه عوامل اثتوان به عنوان مأخذ اصلی این نوع مالیا شده در بخش مستغالت را میایجاد
انداز  تابعی از پس ،شود، بنابراین انتقال ناشی از ارث وضع میو ه داشت که این نوع مالیات بر نقلبخش پایه مالیاتی ثروت باید توج

: شوند داشت نمادهای زیر تعریف میبا نظر ، متغیرهای مدلاین جامعه است. در نتیجه، تابع رشد اقتصادی استان است. بر اساس
)نسبت مجموع مالیات بر مستغالت و مالیات بر      )رشد اقتصادی استان(، و   استان(،     به افزوده مستغالت ارزش )سهم  

 . شود میه رائ( ا1در جدول ) SUR. نتایج تخمین مدل بر اساس روش گیرد میمورد بررسی قرار  استان(     ثروت به
 

 های مستقیم )ثروت و مستغالت( نتایج برآورد سایر مالیات :5جدول 
 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
g 9929/9 9913/9 1933/2 9999/9 
h 9123/9 9943/9 9219/3 9999/9 
C 9133/9- 9431/9 3192/9- 2916/9 
   91/2DW= 92/9R2 = 

 
ها )مالیات بر  استان با سایر مالیات مستغالت بخش افزوده ارزش و رابطه بین رشد اقتصادی ،شود طور که مالحظه می همان

افزوده بخش  ا افزایش رشد اقتصادی و نیز ارزشرود که ب انتظار می ،است. بنابراین معنادار آماری مثبت و نظر از مستغالت و ثروت(
ن های مستقیم استا پذیری ظرفیت مالیاتی سایر مالیاتاثرشود که  ه میمستغالت، مالیات بر ثروت و مستغالت افزایش یابد. مالحظ

 )سهم ارزش افزود ه مستغالت به 
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 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
RI 9933/9 9923/9 6443/2 9966/9 
RS  9914/9 9996/9 2669/2 9193/9 
C  9129/9- 9213/9 1131/9- 1913/9 
   31/1DW= 36/9R2 = 

 
افزوده دو بخش  این متغیر در کنار ارزش زیرا. شود میدرآمد سرانه از مدل حذف شود،  مالحظه می (4)طور که در جدول  همان

شده، معناداری کل مدل یجادضمن رفع خودهمبستگی ا ،. پس از حذف آن و برآورد مجدد مدلشود میدیگر سبب ایجاد خودهمبستگی 
طور که  خدمات در کنار یکدیگر است. همان افزوده دو بخش صنعت و دالیل این امر وجود همزمان ارزش . یکی ازیابد مینیز بهبود 

ه افزود که تاثیر ارزش ، ضمن آندار استها مثبت و معنا افزوده صنعت و خدمات با مالیات بر شرکت شود، رابطه بین ارزش مالحظه می
افزوده بخش  نسبت به ارزش ها پذیری ظرفیت مالیاتی شرکتهمچنین، اثر. استافزوده بخش خدمات  بخش صنعت بیش از ارزش

داری ندارد. نکته مهم این ح رفاهی )درآمد سرانه( رابطه معناولی این بخش از درآمدهای مالیاتی استان با سط ،است 9914/9خدمات 
در تخمین    ضریب  آید. دست می ههای اقتصادی استان از طریق همین دو بخش ب افزوده فعالیت درصد ارزش 99ه بیش از است ک

خودهمبستگی سریالی میان  نبودو آماره دوربین واتسون بیانگر  ،دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی بیانگر توضیحها  مالیات بر شرکت
 .استمدل  اللاخ های جمله

 مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغالت(های مستقیم )شامل  سایر مالیات
افزوده  شود. بنابراین ارزش ردد، وصول میگ واگذاری امالك به اجاره عاید می باپایه مالیاتی مالیات بر مستغالت از درآمدی که 

مداد کرد. به عالوه، در رگذار بر آن قلت و در نتیجه عوامل اثتوان به عنوان مأخذ اصلی این نوع مالیا شده در بخش مستغالت را میایجاد
انداز  تابعی از پس ،شود، بنابراین انتقال ناشی از ارث وضع میو ه داشت که این نوع مالیات بر نقلبخش پایه مالیاتی ثروت باید توج

: شوند داشت نمادهای زیر تعریف میبا نظر ، متغیرهای مدلاین جامعه است. در نتیجه، تابع رشد اقتصادی استان است. بر اساس
)نسبت مجموع مالیات بر مستغالت و مالیات بر      )رشد اقتصادی استان(، و   استان(،     به افزوده مستغالت ارزش )سهم  

 . شود میه رائ( ا1در جدول ) SUR. نتایج تخمین مدل بر اساس روش گیرد میمورد بررسی قرار  استان(     ثروت به
 

 های مستقیم )ثروت و مستغالت( نتایج برآورد سایر مالیات :5جدول 
 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
g 9929/9 9913/9 1933/2 9999/9 
h 9123/9 9943/9 9219/3 9999/9 
C 9133/9- 9431/9 3192/9- 2916/9 
   91/2DW= 92/9R2 = 

 
ها )مالیات بر  استان با سایر مالیات مستغالت بخش افزوده ارزش و رابطه بین رشد اقتصادی ،شود طور که مالحظه می همان

افزوده بخش  ا افزایش رشد اقتصادی و نیز ارزشرود که ب انتظار می ،است. بنابراین معنادار آماری مثبت و نظر از مستغالت و ثروت(
ن های مستقیم استا پذیری ظرفیت مالیاتی سایر مالیاتاثرشود که  ه میمستغالت، مالیات بر ثروت و مستغالت افزایش یابد. مالحظ

زیر تعریف می شوند : 
 استان( مورد  بررسی قرار 
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 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
RI 9933/9 9923/9 6443/2 9966/9 
RS  9914/9 9996/9 2669/2 9193/9 
C  9129/9- 9213/9 1131/9- 1913/9 
   31/1DW= 36/9R2 = 

 
افزوده دو بخش  این متغیر در کنار ارزش زیرا. شود میدرآمد سرانه از مدل حذف شود،  مالحظه می (4)طور که در جدول  همان

شده، معناداری کل مدل یجادضمن رفع خودهمبستگی ا ،. پس از حذف آن و برآورد مجدد مدلشود میدیگر سبب ایجاد خودهمبستگی 
طور که  خدمات در کنار یکدیگر است. همان افزوده دو بخش صنعت و دالیل این امر وجود همزمان ارزش . یکی ازیابد مینیز بهبود 

ه افزود که تاثیر ارزش ، ضمن آندار استها مثبت و معنا افزوده صنعت و خدمات با مالیات بر شرکت شود، رابطه بین ارزش مالحظه می
افزوده بخش  نسبت به ارزش ها پذیری ظرفیت مالیاتی شرکتهمچنین، اثر. استافزوده بخش خدمات  بخش صنعت بیش از ارزش

داری ندارد. نکته مهم این ح رفاهی )درآمد سرانه( رابطه معناولی این بخش از درآمدهای مالیاتی استان با سط ،است 9914/9خدمات 
در تخمین    ضریب  آید. دست می ههای اقتصادی استان از طریق همین دو بخش ب افزوده فعالیت درصد ارزش 99ه بیش از است ک

خودهمبستگی سریالی میان  نبودو آماره دوربین واتسون بیانگر  ،دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی بیانگر توضیحها  مالیات بر شرکت
 .استمدل  اللاخ های جمله

 مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغالت(های مستقیم )شامل  سایر مالیات
افزوده  شود. بنابراین ارزش ردد، وصول میگ واگذاری امالك به اجاره عاید می باپایه مالیاتی مالیات بر مستغالت از درآمدی که 

مداد کرد. به عالوه، در رگذار بر آن قلت و در نتیجه عوامل اثتوان به عنوان مأخذ اصلی این نوع مالیا شده در بخش مستغالت را میایجاد
انداز  تابعی از پس ،شود، بنابراین انتقال ناشی از ارث وضع میو ه داشت که این نوع مالیات بر نقلبخش پایه مالیاتی ثروت باید توج

: شوند داشت نمادهای زیر تعریف میبا نظر ، متغیرهای مدلاین جامعه است. در نتیجه، تابع رشد اقتصادی استان است. بر اساس
)نسبت مجموع مالیات بر مستغالت و مالیات بر      )رشد اقتصادی استان(، و   استان(،     به افزوده مستغالت ارزش )سهم  

 . شود میه رائ( ا1در جدول ) SUR. نتایج تخمین مدل بر اساس روش گیرد میمورد بررسی قرار  استان(     ثروت به
 

 های مستقیم )ثروت و مستغالت( نتایج برآورد سایر مالیات :5جدول 
 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
g 9929/9 9913/9 1933/2 9999/9 
h 9123/9 9943/9 9219/3 9999/9 
C 9133/9- 9431/9 3192/9- 2916/9 
   91/2DW= 92/9R2 = 

 
ها )مالیات بر  استان با سایر مالیات مستغالت بخش افزوده ارزش و رابطه بین رشد اقتصادی ،شود طور که مالحظه می همان

افزوده بخش  ا افزایش رشد اقتصادی و نیز ارزشرود که ب انتظار می ،است. بنابراین معنادار آماری مثبت و نظر از مستغالت و ثروت(
ن های مستقیم استا پذیری ظرفیت مالیاتی سایر مالیاتاثرشود که  ه میمستغالت، مالیات بر ثروت و مستغالت افزایش یابد. مالحظ

 )نسبت مجموع مالیات بر مستغالت و مالیات بر ثروت به 
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 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
RI 9933/9 9923/9 6443/2 9966/9 
RS  9914/9 9996/9 2669/2 9193/9 
C  9129/9- 9213/9 1131/9- 1913/9 
   31/1DW= 36/9R2 = 

 
افزوده دو بخش  این متغیر در کنار ارزش زیرا. شود میدرآمد سرانه از مدل حذف شود،  مالحظه می (4)طور که در جدول  همان

شده، معناداری کل مدل یجادضمن رفع خودهمبستگی ا ،. پس از حذف آن و برآورد مجدد مدلشود میدیگر سبب ایجاد خودهمبستگی 
طور که  خدمات در کنار یکدیگر است. همان افزوده دو بخش صنعت و دالیل این امر وجود همزمان ارزش . یکی ازیابد مینیز بهبود 

ه افزود که تاثیر ارزش ، ضمن آندار استها مثبت و معنا افزوده صنعت و خدمات با مالیات بر شرکت شود، رابطه بین ارزش مالحظه می
افزوده بخش  نسبت به ارزش ها پذیری ظرفیت مالیاتی شرکتهمچنین، اثر. استافزوده بخش خدمات  بخش صنعت بیش از ارزش

داری ندارد. نکته مهم این ح رفاهی )درآمد سرانه( رابطه معناولی این بخش از درآمدهای مالیاتی استان با سط ،است 9914/9خدمات 
در تخمین    ضریب  آید. دست می ههای اقتصادی استان از طریق همین دو بخش ب افزوده فعالیت درصد ارزش 99ه بیش از است ک

خودهمبستگی سریالی میان  نبودو آماره دوربین واتسون بیانگر  ،دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی بیانگر توضیحها  مالیات بر شرکت
 .استمدل  اللاخ های جمله

 مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغالت(های مستقیم )شامل  سایر مالیات
افزوده  شود. بنابراین ارزش ردد، وصول میگ واگذاری امالك به اجاره عاید می باپایه مالیاتی مالیات بر مستغالت از درآمدی که 

مداد کرد. به عالوه، در رگذار بر آن قلت و در نتیجه عوامل اثتوان به عنوان مأخذ اصلی این نوع مالیا شده در بخش مستغالت را میایجاد
انداز  تابعی از پس ،شود، بنابراین انتقال ناشی از ارث وضع میو ه داشت که این نوع مالیات بر نقلبخش پایه مالیاتی ثروت باید توج

: شوند داشت نمادهای زیر تعریف میبا نظر ، متغیرهای مدلاین جامعه است. در نتیجه، تابع رشد اقتصادی استان است. بر اساس
)نسبت مجموع مالیات بر مستغالت و مالیات بر      )رشد اقتصادی استان(، و   استان(،     به افزوده مستغالت ارزش )سهم  

 . شود میه رائ( ا1در جدول ) SUR. نتایج تخمین مدل بر اساس روش گیرد میمورد بررسی قرار  استان(     ثروت به
 

 های مستقیم )ثروت و مستغالت( نتایج برآورد سایر مالیات :5جدول 
 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
g 9929/9 9913/9 1933/2 9999/9 
h 9123/9 9943/9 9219/3 9999/9 
C 9133/9- 9431/9 3192/9- 2916/9 
   91/2DW= 92/9R2 = 

 
ها )مالیات بر  استان با سایر مالیات مستغالت بخش افزوده ارزش و رابطه بین رشد اقتصادی ،شود طور که مالحظه می همان

افزوده بخش  ا افزایش رشد اقتصادی و نیز ارزشرود که ب انتظار می ،است. بنابراین معنادار آماری مثبت و نظر از مستغالت و ثروت(
ن های مستقیم استا پذیری ظرفیت مالیاتی سایر مالیاتاثرشود که  ه میمستغالت، مالیات بر ثروت و مستغالت افزایش یابد. مالحظ

و 
می گیرد . نتایج تخمین مد ل بر اساس روش SUR د ر جد ول )5( ارائه می شود . 

جد ول 5: نتایج برآورد  سایر مالیات های مستقیم )ثروت و مستغالت(

آماره احتمالآماره tانحراف معيارضریبمتغير
g0/00280/00132/10790/0080
h0/01290/00433/02580/0000
C-0/01730/0495-0/35020/2016

 DW=2/01R20/82=ا

همان طور که مالحظه می شود ، رابطه بین رشد  اقتصاد ی و ارزش افزود ه بخش مستغالت استان 
با سایر مالیات ها )مالیات بر مستغالت و ثروت( از نظر آماری مثبت و معناد ار است. بنابراین، انتظار 
می رود  که با افزایش رشد  اقتصاد ی و نیز ارزش افزود ه بخش مستغالت، مالیات بر ثروت و مستغالت 
افزایش یابد . مالحظه می شود  که اثرپذیری ظرفیت مالیاتی سایر مالیات های مستقیم استان )ثروت 
نشان  که  است،  اقتصاد ی 0/0027  رشد   و  مستغالت 0/0129  ارزش افزود ه  به  نسبت  مستغالت(  و 
می د هد  ارزش افزود ه مستغالت نسبت به رشد  اقتصاد ی تاثیرگذاری بیش تری بر ظرفیت مالیاتی این 
پایه مالیاتی د ارد . آماره ، بیانگر توضیح د هند گی مناسب متغیرهای توضیحی و آماره د وربین واتسون 

بیانگر نبود  خود همبستگی سریالی میان جمله های اخالل است.
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برآورد  ظرفيت مالياتی ماليات های غيرمستقيم

د ر بخش مالیات های غیرمستقیم، به ویژه مالیات بر مصرف و فروش، رفتار مصرف کنند ه د ر میزان 
د رآمد های مالیاتی نقش کلید ی د ارد ، و هزینه های مصرف خصوصی د ر میزان عواید ی استان از این 
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افزوده مستغالت  دهد ارزش که نشان می است، 9923/9و رشد اقتصادی  9123/9افزوده مستغالت  )ثروت و مستغالت( نسبت به ارزش
دهندگی مناسب متغیرهای  بیانگر توضیح ،   آمارهتری بر ظرفیت مالیاتی این پایه مالیاتی دارد.  نسبت به رشد اقتصادی تاثیرگذاری بیش
 .است اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودتوضیحی و آماره دوربین واتسون بیانگر 

 های غیرمستقیم برآورد ظرفیت مالیاتی مالیات
میزان درآمدهای مالیاتی نقش کلیدی در  کننده مصرف مالیات بر مصرف و فروش، رفتار ویژه بهغیرمستقیم،  های بخش مالیات در

داشت است. در این مدل متغیرها، با نظر اهمیت دارای از مالیات نوع این عوایدی استان از میزان در خصوصی مصرف های و هزینه ،دارد
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های  مالیاتافزوده بخش معدن استان بر  های مصرفی بخش خصوصی و ارزش زینهتاثیر ه ،شود طور که مالحظه می همان

ه بخش معدن مشمول مالیات بر افزود که با افزایش مخارج مصرفی و ارزشرود  انتظار می ،دار است. بنابراینغیرمستقیم مثبت و معنا
دهندگی مناسب   بیانگر توضیحهای غیرمستقیم  در بخش مالیات   ضریب های غیرمستقیم در استان افزایش یابد.  افزوده، مالیات ارزش

 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودمتغیرهای توضیحی و آماره دوربین واتسون بیانگر 
 

 گیری بحث و نتیجه
 شود، میکه مالحظه  طور هماناست. های درآمدی و برآورد ظرفیت مالیاتی استان خوزستان  تخمین کشش پژوهشهدف این 

های  درآمدی کل مالیات و کشش  ،های مستقیم استان است های غیرمستقیم استان خوزستان حدود سه برابر مالیات درآمدی مالیات کشش 
که اجزای  دده میمستقیم نشان   های مالیات درآمدی پایه کشش است. به عالوه، نتایج برآورد کشش ، ولی پرتر است گرچه کمااستان نیز 

ج با آنچه که کمیجانی و یپذیری الزم برخوردار نیستند. این نتا جز مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت از کشش ههای مستقیم ب مالیات
ی به استانی امکان نسبت دادن رفتارهای مالیاتی ملّ نبودتفاوت دارد و نشانگر  ،ندآور میدست  هی بدر سطح ملّ (،1339) فهیم یحیایی

های خدماتی و سطح رفاهی )درآمد  پذیری مالیات بر مشاغل به فعالیتدهد که ضرایب اثر میاست. نتایج برآورد ظرفیت مالیاتی نشان 
ولی با سطح رفاهی )درآمد سرانه( رابطه  ،افزوده بخش خدمات است متاثر از ارزش ها سرانه( استان بستگی دارد. ظرفیت مالیاتی شرکت

 افزوده مستغالت دارد. اط مستقیم با رشد اقتصادی و ارزشها )مستغالت و ثروت( ارتب ندارد. به عالوه، ظرفیت مالیاتی سایر مالیات
پذیری مناسب  ، از کششگروه مالیات بر مشاغل استطور عمده زیر دهد، بخش خدمات که به گونه که نتایج پژوهش نشان می همان
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 .است اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودتوضیحی و آماره دوربین واتسون بیانگر 

 های غیرمستقیم برآورد ظرفیت مالیاتی مالیات
میزان درآمدهای مالیاتی نقش کلیدی در  کننده مصرف مالیات بر مصرف و فروش، رفتار ویژه بهغیرمستقیم،  های بخش مالیات در

داشت است. در این مدل متغیرها، با نظر اهمیت دارای از مالیات نوع این عوایدی استان از میزان در خصوصی مصرف های و هزینه ،دارد
ل پرداخت که مشمو افزوده بخش صنعت به عنوان بخشی از ارزش ـبخش معدن افزوده  ارزش )سهم  شوند:  نمادهای زیر تعریف می

)نسبت      استان(، و     های مصرفی بخش خصوصی به )سهم هزینه   استان(،     به ـ استافزوده  مالیات بر ارزش
. نتایج تخمین مدل بر اساس گیرد میهای غیرمستقیم مورد بررسی قرار  مدل ظرفیت مالیات استان(،     مستقیم بههای غیر مالیات
 . شود میه ( ارائ6) در جدول SURروش 
 

 های غیرمستقیم نتایج برآورد مالیات :6جدول 

 آماره احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
P 9133/9 9911/9 9411/3 9993/9 
M 99991/9 9991/9 4319/6 9999/9 
C 9163/9- 1913/9 99163332- 3933/9 
   93/1DW= 99/9R2 = 

 
های  مالیاتافزوده بخش معدن استان بر  های مصرفی بخش خصوصی و ارزش زینهتاثیر ه ،شود طور که مالحظه می همان

ه بخش معدن مشمول مالیات بر افزود که با افزایش مخارج مصرفی و ارزشرود  انتظار می ،دار است. بنابراینغیرمستقیم مثبت و معنا
دهندگی مناسب   بیانگر توضیحهای غیرمستقیم  در بخش مالیات   ضریب های غیرمستقیم در استان افزایش یابد.  افزوده، مالیات ارزش

 .استمدل  اللاخ های جملهخودهمبستگی سریالی میان  نبودمتغیرهای توضیحی و آماره دوربین واتسون بیانگر 
 

 گیری بحث و نتیجه
 شود، میکه مالحظه  طور هماناست. های درآمدی و برآورد ظرفیت مالیاتی استان خوزستان  تخمین کشش پژوهشهدف این 

های  درآمدی کل مالیات و کشش  ،های مستقیم استان است های غیرمستقیم استان خوزستان حدود سه برابر مالیات درآمدی مالیات کشش 
که اجزای  دده میمستقیم نشان   های مالیات درآمدی پایه کشش است. به عالوه، نتایج برآورد کشش ، ولی پرتر است گرچه کمااستان نیز 

ج با آنچه که کمیجانی و یپذیری الزم برخوردار نیستند. این نتا جز مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت از کشش ههای مستقیم ب مالیات
ی به استانی امکان نسبت دادن رفتارهای مالیاتی ملّ نبودتفاوت دارد و نشانگر  ،ندآور میدست  هی بدر سطح ملّ (،1339) فهیم یحیایی

های خدماتی و سطح رفاهی )درآمد  پذیری مالیات بر مشاغل به فعالیتدهد که ضرایب اثر میاست. نتایج برآورد ظرفیت مالیاتی نشان 
ولی با سطح رفاهی )درآمد سرانه( رابطه  ،افزوده بخش خدمات است متاثر از ارزش ها سرانه( استان بستگی دارد. ظرفیت مالیاتی شرکت

 افزوده مستغالت دارد. اط مستقیم با رشد اقتصادی و ارزشها )مستغالت و ثروت( ارتب ندارد. به عالوه، ظرفیت مالیاتی سایر مالیات
پذیری مناسب  ، از کششگروه مالیات بر مشاغل استطور عمده زیر دهد، بخش خدمات که به گونه که نتایج پژوهش نشان می همان

 استان(، و 
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می شود . 

جد ول 6: نتایج برآورد  مالیات های غیرمستقیم

آماره احتمالآماره tانحراف معيارضریبمتغير
P0/01930/00513/84550/0003
M0/000050/00016/43180/0000
C-0/01670/1019-0/1637920/7097

 DW=1/89اR20/88=ا

بخش  ارزش افزود ه  و  بخش خصوصی  مصرفی  هزینه های  تاثیر  می شود ،  که مالحظه  همان طور 
معد ن استان بر مالیات های غیرمستقیم مثبت و معناد ار است. بنابراین، انتظار می رود  که با افزایش 
مخارج مصرفی و ارزش افزود ه بخش معد ن مشمول مالیات بر ارزش افزود ه، مالیات های غیرمستقیم 
 د ر بخش مالیات های غیرمستقیم بیانگر توضیح  د هند گی مناسب 
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د ر استان افزایش یابد . ضریب 
متغیرهای توضیحی و آماره د وربین واتسون بیانگر نبود  خود همبستگی سریالی میان جمله های اخالل 

مد ل است.

بحث و نتيجه گيری

هد ف این پژوهش تخمین کشش های د رآمد ی و برآورد  ظرفیت مالیاتی استان خوزستان است. 
همان طور که مالحظه می شود ، کشش  د رآمد ی مالیات های غیرمستقیم استان خوزستان حد ود  سه 
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برابر مالیات های مستقیم استان است، و کشش  د رآمد ی کل مالیات های استان نیز اگرچه کم تر است، 
ولی پرکشش است. به عالوه، نتایج برآورد  کشش  د رآمد ی پایه های مالیات  مستقیم نشان می د هد  که 
اجزای مالیات های مستقیم به جز مالیات بر د رآمد  و مالیات بر شرکت از کشش پذیری الزم برخورد ار 
با آنچه که کمیجانی و فهیم یحیایی )1370(، د ر سطح ملّی به د ست می آورند ،  نیستند . این نتایج 
برآورد   نتایج  استانی است.  به  مالیاتی ملّی  امکان نسبت د اد ن رفتارهای  نبود   تفاوت د ارد  و نشانگر 
و  خد ماتی  فعالیت های  به  مشاغل  بر  مالیات  اثرپذیری  ضرایب  که  می د هد   نشان  مالیاتی  ظرفیت 
سطح رفاهی )د رآمد  سرانه( استان بستگی د ارد . ظرفیت مالیاتی شرکت ها متاثر از ارزش افزود ه بخش 
خد مات است، ولی با سطح رفاهی )د رآمد  سرانه( رابطه ند ارد . به عالوه، ظرفیت مالیاتی سایر مالیات ها 
ارزش افزود ه مستغالت د ارد . همان گونه که  اقتصاد ی و  با رشد   ارتباط مستقیم  )مستغالت و ثروت( 
از  است،  مشاغل  بر  مالیات  زیرگروه  عمد ه  به طور  که  خد مات  بخش  می د هد ،  نشان  پژوهش  نتایج 
کارامد سازی  با  می شود   پیشنهاد   بنابراین،  است  برخورد ار  مالیاتی  د رآمد های  مناسب  کشش پذیری 
سیستم مالیاتی د ر این بخش، ظرفیت های خالی د رآمد های مالیاتی این بخش وصول گرد د . به عالوه، 
انتظار مي رود  با اصالح ساختار نهاد های مالیاتی و قوانین مالیاتي، د ر چارچوب نظام د رآمد  ـ هزینه 
امور مالیاتی د ر حوزه سیاست های  برنامه ریزی شود  و عملکرد  سازمان  استانی مالیات های مستقیم 

مالی استانی بهبود  یابد .
نظر به این که کشش مالیات های غیرمستقیم بسیار بیش تر از مالیات های مستقیم است، پیشنهاد  
استفاد ه  استانی  اقتصاد ی  فعالیت های  تصحیح  و  تثبیت  جهت  د ر  سیاستی  متغیر  این  از  می شود  
نقش  مصرفی  مخارج  تاثیر  غیرمستقیم،  مالیات های  بخش  د ر  که  می شود   مالحظه  شود .  بیش تری 
و  می د هد   تشکیل  را  کل  مخارج  از  عمد ه ای  سهم  مصرفی  مخارج  این که  به  توجه  با  د ارد .  کلید ی 
نتیجه  این  است،  ارزش افزود ه  بر  مالیات  مالیات های غیرمستقیم همان  بزرگ  از سوی د یگر، بخش 
ناخالص د اخلی استان د ر ظرفیت مالیاتي  با توجه به اهمیت تولید   انتظار نیست. د ر ضمن،  از  د ور 
و کشش پذیری بسیار باالی مالیات های غیرمستقیم توصیه مي شود  که با گسترش نظام مالیاتي بر 
مبناي ارزش افزود ه و اتخاذ روش هاي مناسب جمع آوري مالیات، و کاهش فعالیت هاي اقتصاد ي د ر 
بخش غیررسمي، نه تنها روش د ریافت بلکه پایه مالیاتی استان نیز بهبود  یابد ، تا اهد اف قانون برنامه 
ششم د ر چارچوب نظام د رآمد  ـ هزینه امکان پذیرتر گرد د . نتایج ارائه شد ه نشان می د هد  که الگوسازی 
برای رفتار مالیات های مستقیم استانی با ملّی از منظر تصریح مد ل و متغیرهای سیاستی و نیز میزان 
اثرگذاری آن ها متفاوت است. همچنین، به اجرا د رآورد ن مفاد  قوانین برنامه بد ون د اشتن الگوهای 
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و کاهش  استانی  د رآمد -هزینه  نظام  اجرایی شد ن  اهمیت  با  نظر می رسد .  به  انتظار  از  د ور  استانی 
وابستگی بود جه به د رآمد های نفتی، و تاکید  بر اصالح ساختار نظام مالیاتي متمرکز، پیشنهاد  می شود  
 1GFS که سیستم تد وین، پرد ازش، و نگهد اری د اد ه های مالیاتی استان د ر چارچوب نظام بود جه ریزی

انجام شود  تا با محد ود یت آماری برای بررسی و تخمین مد ل مواجه نشویم.
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