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  کیدهچ

به عنوان جایگزین قانون تجمیع  1/7/1387و اجراي قانون در  17/2/1387 درتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده 

نمود اما با گذشت حدود دو سال از اجراي این  نمی عوارض، در ابتدا نقش خاصی براي آن در درآمدهاي شهرداري متصور

تواند  جایگاهی که در مدت زمانی محدود می. ها به خوبی روشن گردیده استخاص آن در درآمد پایدار شهرداري قانون، جایگاه

مگر عبور از  این موضوعی نیست. ها شده و فرهنگ جدیدي را ایجاد نمایدتبدیل به تغییر تفکري در منابع درآمدي شهرداري

هاي پایدار  ترین منبع درآمدي و شروع نگاه به اقتصاد شهر و رونق آن به عنوان پایه ساز به عنوان مهمودوران نگاه به ساخت

درصد ارزش افزوده عرضه کاالها و ارائه  3که قرار باشد تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور،  هنگامی. درآمد شهري

اي در خصوص ارتباط  واردات و صادرات به شهرداري ها تعلق گیرد، دیگر جاي هیچ گونه شک و شبههخدمات و همچنین 

ی اقتصاد شهر در این رویکرد شهرداري باید یکی از متولیان اصل. منابع درآمدي شهرداري ها با رونق اقتصادي شهر وجود ندارد

هاي الزم جهت ایجاد ها، ایجاد زیر ساخت هرداريدر قانون ش هاي آن بعد از وظایف محولهترین دغدغهگشته و یکی از اصلی

گذار رقابت فردا، رقابت در جذب سرمایه. شهرداري ها از اکنون باید تغییر نگاه خود را آغاز نمایند. شهر پر رونق اقتصادي گردد

اتژي در تمام ساختارهاي این استر. هاي مختلف اقتصادي استگذار در بخشرقابت در جذب سرمایه. مسکن نیست در بخش

 . اقتصادي تأثیر گذار خواهد بود و نوع اداره شهرها را دگرگون خواهد نمود

ظرفیت درآمد حاصل از قانون مالیات محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، ) مصرف(ش هزینه روبا بکارگیري  در مقاله حاضر

سپس با توجه به نرخ در نظر گرفته . حاسبه شده استم 1389تا  1387براي سال هاي شهرداري اصفهان بر ارزش افزوده 

آن می نتایج حاکی از  .نیز برآورد شده است 1394تا  1390این ظرفیت براي سال هاي ون برنامه پنجم توسعه، در قانشده 

سال  ل درایمیلیون ر 271.459باشد که ظرفیت درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده براي شهرداري اصفهان از 

. درصدي است 35افزایش خواهد یافت که گویاي یک متوسط رشد ساالنه  1394میلیون ریال در سال  2.201.217به  1387

پایین درآمد عوارض مازاد تراکم شهرداري اصفهان در سال رشد با در یک منبع درآمدي پایدار، در مقایسه باال این رشد نسبتا 

لین بقبوالند که به تدریج نرخ عوارض شاید بتواند این امر را به مسئو، )باشدر نیز میه درآمدي به شدت ناپایداک(هاي اخیر 

البته ادعاي این مطالعه مبنی بر حذف کامل یا  .است، کاهش دهند شدهمازاد تراکم را که اکنون به معضلی براي شهرها تبدیل 

 و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد درمسکن  معافیتکاهش بسیار زیاد نرخ تعرفه عوارض مازاد تراکم در صورت حذف 

مد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداري اصفهان در صورت آمطالعه حاضر دردر حمایت از چنین ادعایی، به منظور 

   .شده استشمولیت مسکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز محاسبه 

  

  ، درآمدهاي پایدارعوارض مازاد تراکم، مالیات بر ارزش افزوده درآمد حاصل از قانون :واژگان کلیدي
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  بیان مسئله

گذاري در امور شهري پرداخته و کاالها و خدمات همگانی ومی محلی هستند که به کار سرمایهها نهادهاي عمشهرداري

شن است که سرمایهرو. کنندبه امور شهري را تولید و عرضه میخی از کاالها و خدمات محلی خصوصی وابسته محلی و بر

که ) 1387حسن زاده و خسروشاهی، ( گذاري و تولید و عرضه کاالها و خدمات به دست این نهادها، نیازمند منابع مالی است

کالنشهرها را درآمدهاي ساختمانی به علی الخصوص شهرداري هاي در این بین بزرگترین منبع تأمین مالی شهرداري هاي 

ها از جمله مهمترین منبع تأمین مالی شهرداريدر واقع باید گفت که . تراکم به خود اختصاص داده است ویژه عوارض مازاد

به مدي آنها را آاز جمله بی ثباتی منابع درها می باشد که از این حیث مشکالت فراوانی پایدارترین منابع درآمدي شهردارينا

هاي ها نبوده بلکه شهرها نیز از آسیبکم تنها براي شهرداريمازاد ترااما مشکالت ناشی از وصول عوارض . دنبال داشته است

، اي که اعطاي مجوزهاي نادرست ساخت به منظور کسب درآمد، چهره شهرها را خراب کردهبه گونه اندآن در امان نمانده

کشور  مسکنبخش وان در باعث بروز انگیزه هاي سوداگري فرا وه داشته اافزایش بی جهت قیمت مسکن و زمین را به همر

، وارد ساخته به حساب می آید روريیک کاالي ضبراي آنها شهروندان که مسکن فشار زیادي را بر  خود این. گردیده است

  . است

به نام درآمد حاصل شهرداري ها عالوه بر درآمد حاصل از عوارض مازاد تراکم داراي یک منبع درآمدي مناسب و پایدار 

ا هنوز جایگاه واقعی امدر حال حاضر مورد توجه قرار گرفته باشند که علی رغم اینکه نیز میر ارزش افزوده از قانون مالیات ب

رسد چنانچه با ظرفیت کامل وصول شود، بتواند سهم باالیی از درآمدهاي درآمدي که به نظر می. خود را بدست نیاورده است

در واقع به نظر می رسد که در  .اري ها به این منبع درآمدي باشدشهرداري ها را به خود اختصاص دهد و تکیه آتی شهرد

اي که به مرور به گونهها را پوشش دهد هاي شهرداريمدي بتواند تا حدود زیادي، هزینهیتم درآآآینده، درآمد حاصل از این 

به   .یابندآن نجات وصول ی از مشکالت ناشکه نرخ عوارض مازاد تراکم کاهش یابد تا شهرها از  شودزمان این امکان فراهم 

شهر اصفهان به عنوان یک پتانسیل درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده منظور دفاع از چنین ادعایی، در مطالعه حاضر 

قانون مالیات بر ارزش افزوده براي شهرداري اصفهان اجراي آمد حاصل از و لذا به تبع آن در نمونه از کالنشهر هاي کشور

  .هاي بعدي بدان پرداخته خواهد شدشده است که در بخشبا درآمد حاصل از مازاد تراکم این شهرداري مقایسه و ه برآورد شد

 پیشینه پژوهش

 صدور از حاصل مدهايآدرهرداري ها به ش توجه قابل وابستگیبا اشاره به در مطالعه خود ) 1389(اکبري و همکاران  -

 تأمین براي را الگویی ،است داشتهبه دنبال  ایران در شهري اقتصاد براي را ناسبینام پیامدهاي که تراکم و ساختمان مجوز

 به کفایت و پایداري کارایی، شفافیت، عدالت، معیارهاي آن، مبناي بر کهدهند می ارائه ها شهردار و محلی هاي دولت   مالی

 از استفاده با )مديآدر هاي وضوعم( موجود منابع ،اساس این بر. ه استشد بنديرتبه و معرفی مناسب الگوي معیارهاي عنوان

 رتبه از آمده دست به نتایج .ه استشد سازي مدل مخارج، حداقل تأمین الگوي و بندي رتبه معیاره چند گیري تصمیم الگوي

 .باشددارا می معیارها دیگر به نسبت را اهمیت درجه باالترین شفافیت و عدالت معیار کهدهد می نشان معیارها بندي

 عوارض اخذ هايپایه بودن مناسب نظر از شده انجام بنديرتبه اساس بر موردنیاز، مخارج حداقل مالی تأمین برايهمچنین 

و پس از آن براي » عوارض آالیندگی و سوخت«باالترین درجه اهمیت براي  )رتبه بندي گزینه هاي معرفی شده در مطالعه(

 اهیمت آخر درجه در »ساخت و ساز عوارض« موجود، هايگزینه بین در همچنین. استبه دست آمده » عوارض ارزش افزوده«

 خود به را اصفهان شهرداري مديآدر سهم باالترین حاضر، حال در شده یاد عوارض که است حالی در این ؛است گرفته قرار

  .است داده اختصاص

 مقوله به توجهى بى کشور ایران را  اقتصادى سعهتو در انسداد اصلى عوامل از در مطالعه خود یکى) 1388(هاشمی  -

 غیرقابل شدید و نوسانات به توجه با نفتى درآمدهاى به اندازه از وابستگى بیش ایران، در کند داند و بیان می می مالیات

 درآمدهااین  بر تکیه همچنین .است داشته دنبال به را دولت کل درآمدهاى ثباتى بى جهانى، بازارهاى در آن بینى پیش

 مالیاتى درآمدهاى سهم بودن پایین دیگر، سوى از .است آورده وجود گرى بهتصدى امور در ویژه به را دولتى بخش گسترش



 3

 کرده مواجه پنهان بودجه کسرى با را ها کنونى، شهردارى هاى ل سا در اجتماعى، رفاه بهبود و شهردارى تأمین مخارج در

 مالى هاى بحران خاستگاه درآمدها، این بر تکیه تردید بى که است ناپایدار درآمدهاى به ىشهردار گرایش امر پیامد این. است

 هاى در سال قوانین ترین مترقى از را به عنوان یکى افزوده ارزش بر مالیات وي قانون .بود خواهد آینده در ها براى شهردارى

همچنین  .یابدمى کاهش نفتى منابع به دولت وابستگى برداشته شود، آن روى پیش هاى چالش اگر که کند معرفی می اخیر

 قانون، منابع این اجراى با دیگر سوى از. بود خواهد کشور تجارى، خدماتى اقتصادى، نظام سازى شفاف باعث قانون این اجراى

مطالعه ضرورى  ،راستا این در. شد خواهد هدایت پایدارى سمت ناپایدارى به از طوالنى از سالیان بعد ها شهردارى درآمدى

سازمان  اختیار در که متمرکزى عوارض مورد در به خصوص(شهردارى  و دولت مالى رابطه موجود داند که وضع می

شفاف  )است مالیاتى امور سازمان اختیار در که ها درصد سهم شهردارى 5/1همچنین  و گیرد مى قرار کشور هاى شهردارى

و  شده داده پوشش مشمول هاى بنگاه کلیه و اجرا و کامل تمام صورت به قانون ینا رود مى انتظار کند کهاشاره می و شود

  .گردد واریز محل هاى شهردارى حساب به وصولى بهنگام درآمدهاى همچنین. گردد اجرا عیناً قانونی بندهاي

 از فادهاست با مسکونی هاي زمین قیمت بر شهرداري عوارض تأثیر ،خود مقاله در) 1387(اکبري و توسلی  -

 هر در که دهدمی نشان روش دو هر از آمده دست به نتایج. اند نموده بررسیرا  فضایی سنجی اقتصاد و مرسوم اقتصادسنجی

 بر را تأثیر بیشترین تجاري زمین قیمت از پس تراکم مازاد بر عوارض فضایی، اقتصادسنجی و مرسوم اقتصادسنجی مدل دو

 عوارض متغیر .است بوده مؤثر زمین قیمت کاهش جهت در ساختمانی پروانه عوارض و داشته مسکونی زمین قیمت افزایش

 از پس تراکم مازاد عوارضاز آنجایی که  .نیست دار معنی آماري نظر از تغییرات، دامنه و مقدار بودن کم علت به نوسازي

 و تأثیر این کاهش منظور به که دشو می پیشنهاد لذا دارد مسکونی زمین قیمت بر را تأثیر بیشترین تجاري زمین قیمت

 متمادي هاي سال طی و سالیانه صورت به مثال، طور به ؛یابد تغییر عوارض نوع این وصول روش شهرداري، درآمد پایداري

  .شود دریافت

گیري مباحث شهرسازي و  رغم گذشت حدود چهار دهه از شکل علیکند که  در مطالعه خود بیان می )1381(عزیزي  -

هاي فراوان رنج برده و اصول  هاي شهرسازي و توسعه شهري از کاستی گیري سیاست هري معاصر در ایران، هنوز جهتتوسعه ش

 داند میاز جمله مباحث مهم شهرسازي و توسعه شهري را تراکم ساختمانی وي . گرفته است و معیارهاي آن مورد غفلت قرار

در حالی که تراکم ساختمانی کند  و اشاره می داده است ثیر قرارأت حتهاي اخیر به شدت ت که جامعه شهري ایران را در سال

 هاي توسعه شهري مطرح است، به عنوان یک هدف و موضوع صرفاً هاي شهرسازي و طرح به عنوان یک ابزار در سیاست صرفاً

نگی، کالبدي، ، اجتماعی، فرهبرخورد انتزاعی به این ابزار، تبعات منفی اقتصاديدر واقع  .اقتصادي به آن نگریسته شده است

آثار و تبعات ناشی از تصمیم درخصوص تراکم که این  مدیریتی را همراه داشته است –محیطی و حتی سیاسی زیست

در مقیاس ملی، چنانچه هرگونه تصمیم در رابطه با تراکم ساختمانی . در دو مقیاس ملی و محلی قابل بررسی است ،ساختمانی

گونه  مورد شهر تهران مثالی از این. گذارد ارد فوق الذکر برجاي مینظیر مو ،د، اثرات عمیقصورت کالن اتخاذ شوه ب

در مقیاس . مین درآمد شهرداري استفاده گردیدأیک ابزار اقتصادي براي ت هاست که از تراکم به عنوان صرفاً گیري تصمیم

ونه تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی اثرات محسوس و هرگ. است لمأدر مورد تراکم ساختمانی قابل تمحلی نیز اثرات تصمیم 

محیطی تصمیمات تراکم در  عوارض اجتماعی، فرهنگی و زیست. گذارد مدت برجامعه و کالبد محیط مسکونی برجاي می کوتاه

زي، سد ها، دسترسی، اشراف، سایه اندا دهد که ایمنی ساختمان می الشعاع قرار مقیاس محلی، کیفیت زندگی ساکنین را تحت

فروش تراکم یا فروش تراکم مازاد ساختمانی از بعد نظري می تواند داراي  پدیده. اند ها از آن جمله معبرها و سایر مزاحمت

، شهر فشرده، توجیه اقتصادي در توان در تحقق نظریه شهر عمودي نکات مثبت این پدیده را می. نقاط مثبت و منفی باشد

در . ري، حفظ اراضی کشاورزي، افزایش تولید مسکن و کسب درآمد براي شهرداري دانستها و تجهیزات شه مین زیرساختأت

توان برهم زدن نظام تراکم جمعیتی شهر، برهم زدن  که از آن جمله می استمل أاي نیز قابل ت مقابل، عوارض چنین پدیده

بازي و  ع تنفسی شهر در نتیجه بورسبندي شهر، نابودي باغات و فضاهاي سبز به عنوان مناب سازمان فضایی و استخوان

  . سوداگري زمین و مسکن و نیز تشدید مسائل اجتماعی و فرهنگی ساکنین محالت و واحدهاي همسایگی را برشمرد
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کند که وضعیت فعلی اقتصاد باعث شده است که بسیاري از کارشناسان، روش  در مطالعه خود بیان می) 2011( 1پانو -

هاي اصالح مالیاتی اخیر، اجراي بالقوه مالیات بر  مالیات بر درآمد را مورد تردید قرار دهند و بحث فعلی کسب درآمد از طریق

کارهاي کوچک،  و کسب یتاثر مالیات بر ارزش افزوده بر مالک به مطالعه،. اند ارزش افزوده را به عنوان جانشین در نظر گرفته

روي ایاالت متحده، به طور  مالی حال حاضر پیش  تعادل اد و عدممتمرکز شده است و پس از مروري بر وضعیت جاري اقتص

الملل ایاالت  هاي تجارت بین تعادل خاص به کسري بودجه، بدهی بودجه، مخارج دولتی، جریان درآمد مالیاتی آینده و عدم

رسی مالیات بر ارزش دهد و سپس به بر را شرح می )IRC(مطالعه همچنین معایب کد فعلی درآمد داخلی . پردازد متحده می

مطالعه با یک تحلیل کلی در مورد . پردازد حل پیشنهادي براي مشکالت پیش روي ایاالت متحده می افزوده به عنوان یک راه

شود و  دنبال می ،هاي مختلف مالیات بر ارزش افزوده همراه با متدهاي متنوع محاسبه بدهی مالیاتی تحت هر روش روش

کارهاي کوچک را تحت یک سیستم مالیات بر ارزش افزوده با این نتیجه که اثر روي  و ی مالکان کسبسپس رفتار بالقوه ترجیح

کارهاي کوچه چه  و کارهاي کوچک به روش اجراي مالیات بر ارزش افزوده وابسته است و اینکه مالکان کسب و مالکان کسب

  .کند دهند، بررسی می رفتار خاصی نشان می

هاي محلی در سراسر جهان در حال تالش براي افزایش  کند که حکومت مطالعه خود بیان میدر ) 2005( 2روهلینگ -

را به عنوان وي مالیات بر دارایی . باشند هاي الزم توسعه می درآمد، به منظور ارائه خدمات شهري و نیز تقبل زیرساخت

 130در حال حاضر بیش از دارد که  بیان میو کند  معرفی میهاي محلی در کشورهاي در حال توسعه  ترین نوع مالیات مهم

درآمدهاي ناشی از مالیات بر دارایی در کشور مطالعه . کنند مالیات بر دارایی را در کشور خود اعمال میاز کشور جهان، نوعی 

و  بودهیز بسیار ناچ ، این درآمدهاي نهادي در سطح مرکزي و محلی به خاطر محدودیتکند که  را بررسی کرده و اشاره میپرو 

براي مجموعه قوانین مالیات  دهد؛ هر چند که تغییرات مجاز که اخیراً درصد کل درآمدهاي محلی را تشکیل می 8حدود 

  .باشد شهري ارائه شده، در حال افزایش دادن درآمدهاي بالقوه مالیات بر دارایی هستند اما نیاز به اقدامات بیشتري می

و رشد   ثیر مخارج محلی بر رشد اقتصادي شهرهاي برزیل را مورد بررسی قرار دادهأدر مقاله خود ت) 2002( 3دیمیلو -

از  ،به این معنا که مخارج توسعه شهر در دوره بعد است؛ هاي محلی دانسته اقتصاد شهر را منجر به افزایش دریافت مالیات

  .شود طریق افزایش میزان مالیات ناشی از رشد اقتصادي شهر جبران می

را با استفاده از دو  )VAT( در مطالعه خود درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) 1997( 4و میلجنوویس کولیس -

با استفاده از روش اول و . از طریق کلیات اقتصاد کالن: بر طبق برآوردهاي مشابه دیگر و دوم: کنند؛ اول روش برآورد می

 20درصد و نروژ  22دانمارك (الیات بر ارزش افزوده تک نرخی مقایسه با کشورهاي دیگري که همانند کرواسی سیستم م

کنند که درآمد حاصل از مالیات  بینی می نوسندگان پیش ،دارند) همه کاالها و خدمات(و نیز یک پایه مشابه با کرواسی ) درصد

گیرند سندگان نتیجه مییبا استفاده از روش دوم، نو. شود )GDP( درصد تولید ناخالص داخلی 10بر ارزش افزوده در حدود 

هاي  بنابراین با توجه به هر دو روش، یک کاهش درآمد مالیات. شود GDP درصد  12در حدود VATکه درآمدهاي ناشی از 

هاي اخیر، درآمد حاصل از   انتظار است چرا که در سال غیرمستقیم در کرواسی بعد از معرفی مالیات بر ارزش افزوده، مورد

 . بوده است GDPدرصد  13حدود  مالیات بر فروش در

  روش تحقیق

. شودکشور جهان اجرا می 140در بیش از باشد که هم اکنون تقریباً ات ها، مالیات بر ارزش افزوده مییکی از انواع مالی

د و نهایتاً به مجلس شوراي اسالمی ارائه گردی 1360در ایران الیحه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده، اولین بار در دهه 

توسط رئیس جمهور براي  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده به تأیید شوراي نگهبان رسید و در تیر ماه  1387در خرداد ماه 

  . اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارایی ابالغ شد

                                                
1 Panno 
2Ruhling 
3De Meelo 
4 Kulis & Miljenovic 
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رخ مالیات براي کلیه کاالها و ، نآنباشد به گونه اي که بر اساس آمد شهرداري ها نیز بی تأثیر نمیاین قانون بر دراجراي 

عوارض براي  است که از این میزان، نرخ%) 3(خدماتی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند، سه درصد 

نرخ عوارض انواع سیگار و محصوالت دخانی، سه درصد . می باشد%) 5/1(ها معادل یک و نیم درصد ها و دهیاريشهرداري

و نفت کوره، پنج %) 10(و نرخ عوارض نفت سفید و نفت گاز، ده درصد %) 10(و سوخت هواپیما، ده درصد ؛ انواع بنزین %)3(

  . در نظر گرفته شده است%) 5(درصد 

در حال حاضر یکی از منابع درآمدي شهرداري ها، درآمد حاصل از اجراي قانون مالیات بر با اجرایی شدن قانون مذکور، 

همیت زمانی بیشتر این ا. ه عنوان یک کد درآمدي پایدار از اهمیت ویژه اي نیز برخوردار استارزش افزوده می باشد که ب

لذا به منظور آگاهی . ها به خود اختصاص دهديمد فوق بتواند سهم مناسبی را در بین درآمدهاي شهردارخواهد شد که درآ

پتاسیل درآمد حاصل از  ن، در ادامه سعی شده است تابراي شهرداري اصفها تقریبی از قابلیت درآمدزایی آیتم درآمدي مذکور

  .به صورت تقریبی برآورد گردد) عوارض بر ارزش افزوده(قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداري اصفهان 

  هاي محاسبه ارزش افزودهروش

 گروه ،)مشابه تیفعالي داراي اقتصاد واحد چند از متشکل( طبقه ،ياقتصاد واحد سطوح از یک هر در افزوده ارزش

 هیکل شامل( اقتصاد کل باالخره و) بخش چند از متشکل( قسمت ،)گروه چند از متشکل( بخش ،)طبقه چند از متشکل(

  :دارد وجود ریز شرح به مختلف روش 3 ،افزوده ارزش محاسبهي برا. است محاسبه قابل) ياقتصادي ها قسمت

  قیتفر یا دیتول روش) الف 

   جمع یا عیتوز روش) ب

  )نهیهز( مصرف روش) ج

 باشد یم محاسبه قابل اقتصاد کل تاي اقتصاد واحد از مختلف، سطوح در عیتوز و دیتولي ها روش که است ذکر انیشا

 در ها روش از یک هر در افزوده ارزش محاسبه نحوه. باشد یمي ریگ اندازه قابل کالن اقتصاد سطح در تنها مصرف وشر کنیول

  :است شده آورده ریز

 قیتفر یا دیتول روش به افزوده ارزش اسبهمح -

 طول در ستانده ارزش از خدمات و کاالها دیتول انیجر در رفته کار  به واسطه مصارف مجموع تفاضل از افزوده ارزش

  :تر روشن عبارت به دیآ یم دست بهی مال دوره یک

   افزوده ارزش=  ستانده ارزش – واسطه مصارف ارزش

  عیتوز یا جمع روش هب افزوده ارزش محاسبه -

 از افزوده ارزش ،روش نیا در .است دیتول عوامل به آن عیتوز قیطر از افزوده ارزش محاسبه سسات،ؤم در متداول روش

 اتیمال بر عالوه مؤسسه که يموارد در. دیآ یم دست بهی اتیعمل مازاد و اتیمال استهالك، نهیهز خدمات، جبران نهیهز تجمع

 نییپاي برا نکهیا یا و کندیم پرداخت میرمستقیغ اتیمال ،شده هیارا خدمت یا شده دیتولي کاال واحد با ارتباط در میمستق

 به دیبا ارانهي یمنها میرمستقیغي ها اتیمال التفاوت به ما ،کند یم افتیدري ا یارانه دولت از ها متیق سطح نگهداشتن

  .شود اضافه فوق چهارعنصر

  )مصرف( نهیهز روش به افزوده ارزش محاسبه -

ي اقتصاد تیفعال نوع کیتفک به نه ویی نها مصرف نوع کیتفک بهی داخل ناخالص دیتول برآوردي برا نهیهز روش

 خدمات ،یدولت خدمات خانوارها،یی نها مصرف ازی مستقلي برآوردها انجام متضمن نیا. شود یم برده کار به دکنندگانیتول

  .باشد یم صادرات و واردات و ناخالص ثابت هیسرما لیتشک ها، يموجود شیافزا و خانوارها بهی رانتقاعیغی خصوص

 برآورد جهتحاضر،  مقالهدر . باشدیم نهیهز روشي مبنا بری داخل ناخالص دیتول برآورد روش معادل واقع در روش نیا

  .است شده استفاده روش نیا از ،اصفهان شهر دري اقتصادي ها تیفعال ازی ناش افزوده ارزش
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  ی داخل ناخالص دیتول محاسبهروش 

  :محاسبه می شود ریز فرمول مطابق نهیهز روش اساس بری داخل ناخالص دیتول

GDP=C+ I + G +(X-M) 

 ریغ مخارج، )I(ي گذار هیسرما مخارج ،)C(ی مصرف مخارج دیبا شهری داخل ناخالص دیتول محاسبهي برا روش نیا در

که در ادامه به هر یک پرداخته  نمود برآورد را (X-M) شهر به خدمات و الکا خروج و ورودخالص  و) G(ی خصوص بخش

 .شده است

 )C( یمصرف مخارج) الف

 جدول .شودیم انجام مشخصی مانز دوره یک در خانوارها و هابنگاه توسط که استیی هانهیهز هیکلی مصرف مخارج

 که طورهمان. دهدیم نشانی خوراک ریغ وی خوراکي هانهیزه کیتفک به راي شهر خانوار یک ازیموردني هانهیهز) 1( شماره

 ریغي هانهیهز مقابل در و دوامند کم که شوندیم مرتبطی مصرفي هانهیهز به شتریبی خوراکي هانهیهز شودیم مشاهده

 .باشندیم برخورداري شتریب تنوع از و بوده تر دوام با ،یخوراک

 
  يشهر انوارخي ها نهیهز فهرستی معرف): 1( جدول

 یخوراکي ها نهیهز یخوراک ریغي ها نهیهز

 غالت، رشته، آرد، کفش و پوشاك

 نان انواع مسکن

 ویفر و کیک بیسکویت، ییروشنا و سوخت فاضالب، و آب

 گوشت خانوار خدمات و اثاث لوازم،

 فرآورده و شیر عمده لیوسا ریسا و  یخچال وپز، پخت ،یحرارت لیوسا

 پرندگان تخم انواع منزل دوام کم و دوام یبی مصرف لوازم و کاالها

 ها چربی و ها روغن درمان و بهداشت

 هاي سبز و ها وهیم ارتباطات و نقل و حمل

 حبوبات و خشکبار یفرهنگ خدمات و ها یسرگرم حات،یتفر

 کاکائو و قهوه و چاي ها، شیرینی شکر، و قند آموزش و لیتحص

 خوراکی هاي ترکیب سایر و ها چاشنی ها، ادویه ارخانو متفرقه خدمات و کاالها

 آماده غذاهاي و ها نوشابه یشیآرا لیوسا وی  شخص خدمات

 تنقالت و آماده غذاهاي مسافرخانه و هتلي ها نهیهز

 دخانیات یحقوق وی مال خدمات

  یمذهبي ها نهیهز

  متفرقهي ها نهیهز

  1388 اصفهان، شهري آمار سالنامه :خذأم
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  )I(ي گذارهیسرما مخارج )ب

ي هايگذارهیسرما معادل شاخص نیا مقاله نیا در. است دورهي انتها تا ابتدا فاصله در هیسرما در رییتغي گذارهیسرما

  .است شده گرفته نظر در اصفهاني شهرداري هايگذارهیسرما جذب و هامشارکت دفتر توسط شده انجام

 )G(ی خصوص بخش ریغ مخارج) ج

 مخارج، نیای مل ابعاد در. شودیم انجامی خصوص ریغ بخش توسط که استی مخارج هیکلی خصوص بخش ریغ مخارج

 گرفته نظر دري شهردار بودجه قالب در وي شهردار مخارج معادل سرفصل نیا قیتحق نیا در و است دولتي هانهیهز معادل

 .است شده

 )X-M( واردات و صادرات خالص) د

 و کاالها هیکل ارزش از شهر حوزه بهي ورودی خدمات و کاالها هیکل ارزش ،يشهر اسیمق در شاخص نیا محاسبهي برا

فرض فوق تاثیري بر نتایج حاصله . از آن صرفنظر شده است یسادگ جهت مقاله نیا در. گرددیم کسر شهر ازی خروج خدمات

  .نخواهد داشت

  افزوده ارزش بر اتیمال قانونمحل  از اصفهاني شهرداري درآمد تیظرف محاسبه

محل  از را اصفهاني شهردار سهم توانیم، و لذا ارزش افزوده شهر اصفهانشهر ی داخل ناخالص دیتول محاسبه از پس

  . نمود محاسبه افزوده، ارزش بر اتیمال قانون مصوبي ها نرخبه  توجهبا مالیات  نیا

ی قانون سهمدرصد آن،  5/1درصد می باشد که  3ه نرخ مالیات بر ارزش افزود افزوده، ارزش بر اتیمال قانون مطابق

 برنامه قانون 117 ماده دو تبصره به توجه بامبناي عمل بوده است اما  1389تا سال  1387این نرخ از سال . است هايشهردار

 کهي اونهگ به برسد برنامه انیپا در درصد 8 بهي درصد 3 نرخ دیبا که شده اذعانکه در آن  کشور توسعه پنجم ساله پنج

درصد و براي  2/2 به براي دولت 1390نرخ در سال این  باشد، برنامه دوره انیپا در درصد 3ي شهردار و 5 دولت سهم

هر سال،  متوسط طور به هاي شهرداري برا سهم نیا که شده فرضدر این مطالعه . درصد افزایش یافت 8/1شهرداري ها به 

 2.4 معادل 92 سال درصد، 2.1 معادل 91 سال در بیترت به کهي اگونه به یابد شیافزابه بعد نیز  90 سال از درصد 0.3

 .برسد درصد 3به  ،)سال پایان برنامه پنجم( 94 سالنهایتاً در  وباشد  درصد 2.7 معادل 93 سال درصد،

ارزش افزوده  محل قانون مالیات بر ازي شهرداري درآمد تیظرف محاسبه جهت مطالعه نیا در استفاده موردي ها شاخص

  :باشدی م ذیل شرحبه 

  ACMهزینه متوسط خانوار شهري  ) 1(

  ACMlقانون توجه بههزینه متوسط خانوار شهري با                                                                       ) 2(

  :در نظر گرفته شود، خواهد شد Hو چنانچه تعداد خانوار شهري برابر 

)3 (                   HACC M .  مخارج مصرفی شهر  

)4 (                  HACC Mll .  قانون توجه بهمخارج مصرفی شهر با  

  Iگذاري بخش خصوصیسرمایه                        ) 5(

  Gمخارج غیر بخش خصوصی                 ) 6(

)7 (              GICGDPc  :تولید ناخالص شهر  

)8 (          GICGDP lcl  :تولید ناخالص شهر با توجه به قانون  

)9 (                 GDPVAT clM . : ارزش افزوده شهرداري اصفهانظرفیت 

همچنین از آنجایی که در قانون مالیات بر  .باشدقانون مالیات بر ارزش افزوده می سهم شهرداري از که در رابطه فوق 

، براي محاسبه ظرفیت عوارض بر ارزش )باشندمعاف می(الیات نمی گردند ارزش افزوده برخی از کاالها و خدمات مشمول م

شوند که اصطالح  ها بدست آورده می شهر با در نظر گرفتن معافیت GDPي اصفهان، مخارج مصرفی شهر و نیز افزوده شهردار

 .در روابط فوق بدین منظور است» با قید قانون«یا » قانون توجهبا «
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  نتایج تحقیق

تا ) 1(روابط ي اصفهان، به منظور برآورد پتانسیل یا ظرفیت درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده براي شهردار

یج حاصل از این محاسبات آورده الزم است که محاسبه شوند که در این قسمت، نتاآورده شده در بخش روش تحقیق  )9(

  :شود می

  1385-1389شهر اصفهان طی دوره  GDP اجزاي برآورد

ون توجه به قانون مالیات بر ارزش با و بد( یمصرفي هانهیهزابتدا  اصفهان شهرداخلی  ناخالص دیتولبه منظور برآورد 

 محاسبه 89تا  85براي سال هاي  جداگانه صورت به ،یخصوص بخش ریغي ها نهیهزو  یخصوص بخشي گذارهیسرما ،)افزوده

  .است آمده دست بههاي مذکور  راي سالب) با و بدون توجه به قانون( شهرداخلی  ناخالص دیتول ،آنها مجموع ازسپس  وشده 

 

  1385- 1389طی دوره شهر اصفهان ینه هاي مصرفی رآورد هزب

 ،اصفهان يشهر خانوار تعداد کل در خانواري ها نهیهز متوسط حاصلضرب از ابتدا دری مصرفي ها نهیهز برآورد جهت

قانون مالیات بر ارزش  12 مادهي ها تیمعاف کسر با سپس. شده است محاسبه 89 تا 85ي ها سالی ط دری مصرف مخارج

 ،يشهر خانوار تعداد در رقم نیا حاصلضرب از و محاسبه ،قانون دیقبا  انوارخ نهیهز متوسط خانوار،ي ها نهیهز اقالم از افزوده

) 2(شده است که نتایج در جدول  محاسبه افزوده ارزش بر اتیمال قانون اساس بر 89 تا 85ي ها سالی ط دری مصرف مخارج

  :آورده شده است

 
  )الیر ونیلیم به ارقام( ي شهر اصفهانخانوارهای رفمص مخارج برآورد): 2( جدول

 89سال 88سال 87سال 86 سال 85 سال شرح

 نهیهز متوسط

 اصفهان شهر خانوار
69.059825 81.725521 88.508931 101.319582 

121.9133
69 

 شهر خانوار تعداد

 اصفهان
438852 449920 467737 471737 487397 

هاي  نهیهز متوسط

 کسر از پس خانوار

 ها تیمعاف

28.994490 33.656097 33.132480 41.650455 
49.12801

9 

 مخارج برآورد

 خانوارهای مصرف
30307042 36769900 41398900 47796200 59420300 

 مخارج برآورد

با قید  خانوارهای مصرف
12724300 15142600 15497300 19648100 23944900 

 قیتحق جینتا و ناصفها شهر يآمار سالنامه: خذأم

 
  1385- 1389طی دوره اصفهان  شهر دری خصوص بخشي گذار هیسرما برآورد

ي ها مشارکت زانیمهمان طور که قبالً نیز بیان شد،  شهر دری خصوص بخشي گذار هیسرما برآوردي برا قسمت نیا در

 دری خصوص بخشي گذار هیسرما ع، مجمو)3( جدولبا توجه به . است شده گرفته نظر دري شهري ها پروژه دری خصوص بخش

 الیر ونیلیم 359.655سالیانه آن برابر  متوسط و الیر ونیلیم 1.798.277برابر  89 تا 85 هاي سالی طي شهري ها پروژه

  .استبوده 
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  )درصد/  الیر ونیلیم( اصفهان شهر دری خصوص بخشي گذار هیسرما برآورد): 3( جدول

 89الس 88سال 87سال 86 سال 85 سال شرح

11577 54695 42932 66194 یخصوص بخشي گذار هیسرما

01 

47675

 588- 2016 27.4 35- -  انهیسال رشد نرخ 5

  قیتحق جینتا و ها مشارکت وي گذار هیسرما جذب دفتر :خذأم

  

 به و است بودهي ادیز نوساناتي دارا ،مذکوري ها سال طول دراصفهان  شهر دری خصوص بخشي گذار هیسرما رشد نرخ

  .است داشتهي درصد 284 رشد انهیسال متوسط طور

  1385- 1389اصفهان طی دوره  شهر دری خصوص بخش ریغي ها نهیهز برآورد

 بودجه. است شده گرفته نظر دراصفهان ي شهرداري نقد بودجه عملکرد) G(ی خصوص ریغ بخش مخارج برآوردي برا

  :است شده آورده) 4( جدول در 89 تا 85ي ها سال از اصفهاني شهرداري نقد

  

  )درصد به / الیر ونیلیم( اصفهاني شهرداري نقد بودجه): 4(جدول 

 89 سال 88 سال 87 سال 86 سال 85 سال عنوان

 يشهردار بودجه
14367

24 

20734

15 

25453

10 

28447

88 

41706

90 

 46.6 11.7 22.7 44.3 - انهیسال رشد

  اصفهاني شهردار اطالعاتي فناور و پژوهش ،يزیر برنامه معاونت بودجه، غیتفري ها گزارش:خذأم

 

   اصفهاني شهردارحاصل از اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده براي ي درآمد تیظرف رآوردب

ي شهرداري درآمد تیظرف و لذا )قانون دیقبا  ( شهر GDP توانیم قبل بخش در شده انجام محاسبات به توجه با

نشان داده ) 5(برآورد نمود که این در جدول ) 3- 3(بخش ) 9(بر اساس رابطه را  افزودهاصفهان از محل قانون مالیات بر ارزش 

  :شده است
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  )الیر ونیلیم( افزوده ارزش بر اتیمال قانوناجراي  از اصفهاني شهرداري درآمد تیظرف برآورد): 5( جدول

 1389 سال 1388 سال 1387 سال 1386 سال 1385 سال کلي تقاضاي اجزا

 59420300 47796200 41398900 36769900 30307042 یمصرف مخارج

 23944900 19648100 15497300 15142600 12724300 قانونبا قید ی مصرف مخارج

 476754 1157701 54695 42932 66194 یخصوص بخشي گذارهیسرما

 4170690 2844788 2545310 2073415 1436724 یرخصوصیغ بخش مخارج

GDP 64067700 51798700 43998900 38886300 31809960 هرش 

GDP 28592300 23650500 18097300 17258900 14227218 قانون دیقبا  شهر 

 428885 354758 2714591 - - اصفهاني شهرداري درآمد تیظرف

  قیتحق جینتا: خذأم

  

سال (اصفهان طی برنامه پنجم توسعه شهرداري  افزوده ارزش بر اتیمال قانوندرآمد حاصل از  تیظرفی نیب شیپ 

  )90- 94هاي 

به منظور پیش بینی درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداري اصفهان طی برنامه پنجم توسعه، ابتدا 

شهر  گذاري بخش خصوصی و مخارج غیر بخش خصوصی رمایه، س)با و بدون توجه به قانون( يمخارج مصرفی خانوار شهر

ساله مذکور بدست  5شهر اصفهان براي دروه  GDPپیش بینی شده و سپس از مجموع آنها،  1390-1394اي دوره اصفهان بر

  :ارائه شده است) 6(که نتایج در جدول  آمده است

 
سال ( رزش افزوده طی برنامه پنجم توسعهاز محل اجراي قانون مالیات بر ا اصفهاني شهرداري درآمد تیظرف برآورد): 6( جدول

  الیر ونیلیم - )90-94 هاي

 کلي تقاضاي اجزا
 سال

1390 

 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

1394 
738710 یمصرف مخارج

00 
91836

800 
11417

2000 
141938

000 
17645

8000 
291610 قانون دیقبا ی مصرف مخارج

00 
35488

300 
43155

000 
524352
00 

63656
100 

 7798 7798 7798 7798 7798 یخصوص بخشي گذار هیسرما

4,800,0 یرخصوصیغ بخش مخارج
00 

5,714,
000 

6,807,
000 

8,105,0
00 

9,710,
000 

GDP 78,678,7 شهر

98 

97,558,

598 

120,98

6,798 

150,050,

798 

186,17

5,798 GDP33,968,7 قانون دیقبا  شهر

98 

41,210,

098 

49,969,

798 

60,547,9

98 

73,373

865,41 611,438 اصفهاني شهرداري درآمد تیظرف 898,

2 

1,199,2

75 

1,634,79

6 

2,201,

  قیتحق جینتا: خذأم 217

  

  

  

                                                
 .است الیر اردیلیم 136ی قعوا رقم ماهه، شش افتیدر و ماه ریت در قانون ابالغ به توجه با که است ساله یک رقم نیا 1
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  بنديبحث و جمع

-1394ظرفیت درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده براي شـهرداري اصـفهان طـی سـال هـاي      در این مطالعه 

 271.459از موردنظر  درآمديشود که ظرفیت آیتم  مالحظه می. برآورد گردید) 7(دول به شرح اعداد آورده شده در ج 1387

 35افزایش یافته است که گویاي رشد متوسط سالیانه  1394ریال در سال میلیون  2.201.217به  1387میلیون ریال در سال 

رشد در مقایسه با رشد منفی یا بسیار کم درآمد حاصل از عوارض بر این  .نیز هست باشد که رشد قابل توجهی میآن درصدي 

درآمدي که بیشترین سهم را در بین کدهاي درآمدي شهرداري اصفهان بـه  ( هاي اخیر رداري اصفهان طی سالازاد ترکم شهم

در تـأمین مـالی   که از ویژگی پایدار بودن نیز برخوردار اسـت  می تواند بر اهمیت این آیتم درآمدي ، )خود اختصاص داده است

اي که بتوان به مرور زمان صـحبت از کـاهش نـرخ     به گونه ؛ردهاي کشور صحه گذا اري اصفهان و به طور کلی شهرداريشهرد

 .عوارض مازاد تراکم نمود

 
 1387- 1394رفیت و نرخ رشد درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده براي شهرداري اصفهان طی دوره ظ): 7(جدول 

  )میلیون ریال(

 سال
ظرفیت برآوردي عوارض ارزش افزوده 

 شهرداري اصفهان

د نرخ رش

 سالیانه

1387 271,459 _ 

1388 354,758 21 

1389 428,885 43 

1390 611,438 42 

1391 865,412 39 

1392 1,199,275 36 

1393 1,634,796 35 

1394  2,201,217 31 

متوسط 

  سالیانه
945,905 35 

  نتایج تحقیق: مأخذ       

  

تحت شـرایطی  و حتی حذف آن به مرور زمان و زاد تراکم نرخ عوارض ما قابل توجهکاهش  ،پیشنهاد مطالعه حاضرالبته 

کننـده ایـن   تداعی ،با درآمد حاصل از عوارض مازاد تراکمآیتم درآمدي مذکور ممکن است مقایسه ظرفیت برآوردي . می باشد

صول عوارض بـر  توان با توجه به رقم وصولی به مراتب باالتر عوارض مازاد تراکم نسبت به ظرفیت ومسئله باشد که چگونه می

-مالیات بر ارزشدر این خصوص الزم است اشاره شود که درآمد حاصل از قانون . چنین پیشنهادي را مطرح کردافزوده، ارزش

، ظرفیـت  مـوردنظر  قـانون  12هاي مـاده  هاي رشد فراوانی برخوردار است به طوري که مثالً با کاهش معافیت افزوده از قابلیت

، سـازد  مـی هایی که ایـن مطالعـه حـذف آن را مطـرح     از جمله معافیت. زان قابل توجهی افزایش یابدتواند به میمحاسباتی می

گردد که تعرفه عوارض مازاد تراکم به شدت کاهش یافته و یا به طور کلی حـذف   در واقع پیشنهاد می. باشد معافیت مسکن می

ها و به طور کلی شـهرهاي   کار ضمن اینکه شهرداري این. گردد افزودهگردد و در مقابل، کاالي مسکن مشمول مالیات بر ارزش

ها، افزایش سهم درآمـدهاي پایـدار    دهد، افزایش درآمدهاي شهرداري رب عوارض بر مازاد تراکم نجات میکشور را از اثرات مخ

ظرفیـت درآمـدي   ، )8(به منظور شفاف شدن موضوع، جدول . را به همراه خواهد داشت هاها و نیز رونق اقتصاد شهرشهرداري

  :دهد ا در صورت حذف معافیت مسکن، نشان میشهرداري اصفهان ناشی از اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده ر
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دوره  ،مسکن تیشمول بااز محل اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده  اصفهاني شهرداري درآمد تیظرف برآورد): 8( جدول

  )میلیون ریال( 1387- 1389

 1389 سال 1388 سال 1387 سال کلي تقاضاي اجزا

41,398,9 یمصرف مخارج

00 

47,796,2

00 

59,420,3

20,146,4 قانون دیقبا ی مصرف مخارج 00

90 

24,756,6

06 

30,649,4

1,157,70 54,695 یخصوص بخشي گذار هیسرما 72

1 

476,754 

2,545,31 یرخصوصیغ بخش مخارج

0 

2,844,78

8 

4,170,69

0 GDP 43,998,9 شهر

00 

51,798,7

00 

64,067,7

00 GDP 46,598,9 قانون دیقبا  شهر

05 

55,801,1

89 

68,715,1

 428,885 354,758 271,459 مسکن تیشمول بدون اصفهاني شهرداري درآمد تیظرف 44

1,030,72 837,018 698,983 مسکن تیشمول با اصفهاني شهرداري درآمد تیظرف
7 

  قیتحق جینتا: خذأم

  

چه معافیت مربوط به مسکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف گـردد، ظرفیـت درآمـدي    شود که چنان مالحظه می

) با مشمولیت مسـکن (جدید برآوردي هاي  ظرفیتاین اگر . شهرداري اصفهان از محل این قانون به شدت افزایش خواهد یافت

در حـدود   1387ارض ارزش افزوده براي سال عوباشد که  گویاي آن میض مازاد تراکم شهرداري اصفهان مقایسه گردد، با عوار

همـان سـال   عـوارض مـازاد تـراکم    درصـد   85در حـدود   1389درصد و براي سال  70در حدود  1388براي سال درصد،  41

هان که قبالً به آن اشاره شد، با توجه به رشد قابل توجه ظرفیت عوارض ارزش افزوده شهرداري اصف که استرداري اصفهان شه

نیز از آن  بیشترعوارض مازاد تراکم و چه بسا مد حاصل از آدریش بینی کرد که در آینده نزدیک، این ظرفیت برابر با توان پ می

   .گردد

خود ، شهرداري هادر بین منابع درآمدي جایگاه درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده عالوه بر موارد فوق، ارتقاء 

هـا از محـل آیـتم     دهد چرا که افـزایش درآمـد شـهرداري    سوق میبه رونق اقتصادي شهر به خود شهرداري را به سمت توجه 

 GDPارتقـاي  بـر   شهرداري ها براي ارتقاي درآمدهاي خـود بایـد  باشد و لذا  شهر می GDPدرآمدي مذکور، نیازمند افزایش 

ن از ایـن موضـوع بـه عنـوان     د بتـوا شـای  .، رشد اقتصادي شهر را به دنبال خواهـد داشـت  توجه داشته باشند که این خودشهر 

زیر نشان داده  نموداردر فوق  فرآیند .نوجه به آیتم درآمدي موردنظر و تالش براي ارتقاي جایگاه آن نام برددستاورد  بزرگترین

  شده است

  شهر، بودجه شهرداري و ظرفیت عوارض بر ارزش افزوده GDPارتباط بین  :)1(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الصخنا دیتول

ي ها مشارکت  شهرداخلی 

 بخش

  یخصوص
 مخارج

 ی مصرف

ي درآمد تیظرف

از محل  يشهردار

قانون مالیات بر 

 بودجه

 يشهردار
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کامـل داراي  تقریبـاً  وصول مالیات بر ارزش افزوده بـا ظرفیـت   مباحث مطرح شده در اشاره شود زم است در پایان نیز ال

، میزان مالیات و لذا عوارض نمایداست عمل  شایستهسیستم اخذ مالیات نتواند آن گونه که اهمیت ویژه است چرا که چنانچه 

 .در دستیابی به موارد مطرح شده موفق عمل کندتواند  ا نمیاصله زیادي خواهد داشت و لذاخذ شده با پتانسیل اخذ آن، ف

  پیشنهادات تحقیق

  تحقیق پیشنهاد اجرایی

 زانیم بر آن ریثأت و خانواری مصرف مخارج در مسکن نهیهزي باال سهمنتایج حاصل از تحقیق و نیز با توجه به  به توجه با

) قـانون  12 مـاده ( افـزوده  ارزش بـر  اتیـ مال قانون در تیشمول عدم موارد از مسکن گرددیم شنهادیپ افزوده، ارزش بر اتیمال

ـ ا بـا  واقـع  در. گـردد  لیتعدی ساختمان عوارض زانیم مقابل در و حذف  و کـاهش ي شـهر  داریـ ناپاي درآمـدها  سـهم  روش نی

 مسـتمر  وي جار ضعوار بهی مقطعي ها عوارض لیتبد اقدام نیا ازی ناشي ایمزا گرید از. یافت خواهد شیافزا داریپاي درآمدها

  .بود خواهد

  پیشنهاد براي مطالعات آتی

  برآرود نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در کشور -1
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