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 چکیده 
شهرداری رزش افزوده و تخصیص قسمتی از آن به شیوه دریافت مالیات بر اکارایی به بررسی این مقاله 

تصمیم دهد.نتایج بررسی نظری نشان می .است پرداختهمحلی عمومیهمالیمبانی نظری راساس ب محل

مبنی بر دریافت سهمی از ارزش افزوده به عنوان افزوده قانون مالیات بر ارزش 83و  83موادقانونگذاران در 

همچنین دلیل باشد. از اعتبار الزم برخوردار نمیاز نظر علمی  رداری محلبه شهن آپرداخت محلی و عوارض

عدم  ،حاصلدر خصوص تعلق یا عدم تعلق عواید های همجوار بین شهرداریاختالفات زیادی اصلی وجود 

شاخص بهرمندی  ،برای بررسی توزیع عواید .استمالیات این محلی بودن غیرجنبه گذار به توجه قانون

ر دنابرابری نشان دهنده وجود شاخص در استان اصفهان این نتایج حاصل از برآورد رائه شد. طراحی و ا

داری بین شاخص آزمون صورت گرفته نشان داد اختالف معنی. بین شهروندان استان استتوزیع عواید 

ح قانون در صالبه این معنی که هدف نمایندگان مجلس برای ا مذکور قبل و بعد از اصالح قانون وجود ندارد.

-نشان می 0833تا 0831نتایج حاصل از برآورد منحنی لورنز در دوره  در عمل محقق نشده است. 0831سال 

 0831برای دوره زمانی . منحنی لورتز استدرصد جمعیت استان رسیده 31رصد عواید بهد01دهد

اصالح  .یت رسیده استدرصد جمع31درصد عواید به 81دهد تنها نشان می )بعد از اصالح قانون(0830الی

در بهرمندی نابرابری شدیدی توان گفت می داشته باشد.عواید  عتوزیبهبود معنی داری در قانون نتوانسته 

 دارد. شهروندان از عواید حاصل وجود 
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 مقدمه -0

درآمدی برای شهرداری ها در ایران معضالت اقتصادی زیادی برای شهروندان مناسب ناساختار وجود 

در بررسی نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسالمی تالش بسیاری  .ایجاد کرده است

گذار از طرف مدیرت شهر در خصوص تخصیص قسمتی از عواید به شهرداری انجام شد. در نهایت قانون

سیستماتیک خصوصیات تصویب رساند. این موضوع که ها بهقانون منابعی برای شهرداری 83و 83واد در م

 ،مرکزی ادی جامعه مانند کسری بودجه دولتتواند بسیاری از مشکالت اقتصمیبر ارزش افزوده  مالیات

بر کسی  (0838ان،گذاری و مواردی از این قبیل را برطرف نماید.)طهماسبی بلداچی و همکارکمبود سرمایه

باشد. اما الزم است بررسی شود با توجه به ادبیات نظری فدرالیسم مالی چه مالیاتی در چه پوشیده نمی

در این مقاله از بعد نظری و عملی منابع درآمدی قانون  (0333)بالی سطح دولت دریافت و خرج شود.

که آیا  استبه دنبال بررسی این موضوع  محقق ها بررسی شده است.یات بر ارزش افزوده برای شهرداریمال

از بعد نظری مالیات بر ارزش افزوده جنبه محلی دارد و آیا توزیع عواید عمال توانسته بهبودی در شرایط 

 .عواید عادالنه استوزیع ها ایجاد کند. همچنین آیا نحوه تشهرداری درآمد

عملکرد بصورت کلی های ه انتشار دادهاجرا شد. با توجه ب 0833سال  ازبصورت عملیاتی این قانون 

-در نهایت با استفاده از داده همورد نیاز بررسی خود مواجه شد هایبا مشکالت زیادی برای تهیه داده محقق

 .شدهای مالیاتی استان اصفهان به عنوان حداکثر نمونه در دسترس، بررسی آماری انجام 

 

 ادبیات نظری -2

  مطالعات انجام شده-2-1

بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش "در مقاله ای با عنوان  (0831و یزدان پناه)طیب نیا 

متغیر  ،بررسی خود را انجام داده نشان دادندبا استفاده از جدول داده و ستانده،  "افزوده در ایران بر نابرابری 

 مالیات نخواهد داشت.در اثر وضع معنی داری آمد تغییر نابرابری در

مالیات رابطه که شان داد ن ”مدنقش مالیات در توزیع درآ"ا عنوان ( در تحقیق خود ب0811گلعذانی )ناصری 

 ها بر روی ضریب جینی مثبت است.بر مصرف بر روی ضریب جینی معکوس و اثر مالیات بر شرکت

مد ، ثبات دراجویی، کفایتهمحلی، صرفمشاهده، استقاللعدالت، کارایی، قابلیت( معیارهای 0830زنوز)

اقتصادی و عدم جابه جایی در وضع و تغییر را به عنوان راهنمای مناسب برای وضع عوارض جدید با ایجاد 

 تغییرات و اصالحات در ساختار عوارض وصولی به وسیله ی شهرداری ها مطرح کرد.

ها به ریبا عنوان بررسی مالیات بر ارزش افزوده از منظر شهردادر تحقیق خود ( 0831نصراصفهانی)

 .ها پرداختبررسی این نوع مالیات بر تامین مالی شهرداری
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( در مقاله ای با عنوان مدلسازی مناسب برای تامین مالی بخش عمومی شهری 0833و همکاران) اکبری

مالیات های محلی و میزان مطلوب هر یک در تامین مالی در شهرداری اصفهان در ایران به برررسی اصول 

 پرداختند. به طور موردی

دریافت از  های اخذ مالیات،توزیع پایه ی:شیوه سهسایر کشورها (براساس تجربیات 0830اده)زجمشید

را مدهای مالیاتی ملی برای تامین مالی بخش عمومی شهری آفزایش نرخ و دریافت سهمی از درامحل 

 مطرح کرد.

مالیات بر داد حال توسعه نشان های کشورهای در مد شهرداریآ(در بررسی ساختار در0111روهلینگ)

کنند.این ن را دریافت میآکشور جهان نوعی از  081های محلی است و بیش از منع مالیاتدارایی، مهمترین 

تری از پاسخگویی محلی را تامین کند و رابطه ی موثر بین ارائه ی خدمات تواند اهداف گستردهمالیات می

 دیک تر کند.شهری و منابع مالی ان ها را به هم نز

( با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و تابع  کاب داگالس نتیجه 0111اریکبورگ و راتس)-الرس

مد، بیشتر باعث انتقال بار مالیاتی از مالیات سرانه به مالیات بر دارایی می شود و آگرفتند که توزیع نابرابر در

 .در نتیجه باعث توزیع مجدد بیشتری می شود

تاثیر مالیات بر ارزش ( به بررسی (CGEاستفاده از مدل تعادل عمومی پویا  با( 0113)جیسک و هوانگ

توزیع منجر به بدتر شدن  هسیاست اتخاذ شدوی نشان داد خانوارهای شهری و روستایی پرداخت. افزوده بر 

 .درآمد. بین خانوار شهر و روستایی می شود

و بار  تواند برگشت کننده باشدر ارزش افزوده میمالیات ب این نتیجه رسید که به( 0101روسن برگ)

به این معنی مد، باالتر ببرند. آمد نسبت به مالیات دهندگان پر درآتی را به تناسب مالیات دهندگان کم درامالی

 که کم درآمدها سهم بیشتری از درآمد خود را بایید مالیات دهند.

افزوده، موجب افزایش بازدهی و بهبود کارایی در مالیات بر ارزش دادند ( نشان 0111کیین و لوک وود)

 را به کار گرفته اند. نآبخش عمده ای از کشور هایی شده که 

 
 های محلی مالیات اصول -2-2

شهرداری به عنوان یک دولت محلی وظیفه تولید وارائه خدمات و کاالهای عمومی مورد نیاز برای 

باشد که الزم مالی اجرای وظایف خود نیازمند منابع درآمدی میبر این اساس برای تامین شهروندان را دارد. 

تامین های بیرونی است از شهروندان بصورت مالیات محلی یا عوارض اخذ کند. برای حداقل کردن هزینه

عدالت، کارایی، )اصل  6ها بر مبنای های خاصی باشد. این ویژگیالزم است این منابع دارای ویژگیمالی 

همچنین ادبیات . (0833 اکبری وهمکاران)ه استشد( ارائه اری، کفایت و تصویب مقام محلیشفافیت، پاید
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چگونه محلی ملی و دولت ین ب منابع ع انواتخصیص  گسترده ای برای این موضوع بیان شده است که

 (0111)فردریک .باشد

 شد : گسترش وظایف شهرداری در سه بعدمنجر به روز افزون شهرها رشد   
  خدمات رفاهی در شهرو ارائه تولید 

 داشتن سیاست های مالی و دخالت در تقاضا و تحرک بیشتر بخش خصوصی 

 توسعه ی شهر ها و مدیریت برخی از فعالیت ها 

 بر این مبنا مخارج شهری به سه گروه اساسی تقسیم می شوند:
  زباله و...(مخارج خدمات خاص ارائه شده برای شهروندان)مانند حمل ونقل عمومی، گرد ائری 

 )... مخارج نگهداری شهر)مانند نگهداری فضاهای سبز، بناهای تاریخی و 

 ی شهر)مانند احداث بزرگراه ها ، پارک ها و...(اخارج توسعهم 

منابع جدیدی را های اقتصادی شهر با توجه به ظرفیتجدید شهرداری برای تامین مالی وظایف محوله 

ر ایران این منابع بدون بررسی پیامدهای منفی آن اجرا شد برای تامین مالی طراحی کردند که د

 .(0831نصراصفهانی )

عدم توجه به پیامدهای منفی و ادبیات نظری موضوع در حال حاضر مشکالت زیادی برای نظام 

 درآمدی شهرها بوجود آورده است. 

مین مالی دولت های مند است( برای تاشود)به نوعی مکانعمدتا منابعی که بر پایه دارایی وضع می

محلی اختصاص دارد و منابعی که جنبه جریان دارد به دولت ملی به این دلیل که در مسیر ایجاد منفعیت 

اقتصادی عوامل زیادی دخیل اند که شناسایی آن برای مقام محلی مقدور نمی باشد و این عوامل محدود به 

   (0111)پادیسنی است.باشند. لذا در کل اقتصاد ملی قابل بررسمکان خاصی نمی

 (0113)سازمان مللاصول کلی منابع درآمدی دولت های محلی به شرح زیر است

 عدالت:  .0

  کاالی عمومی از توجه به بهرمندی پرداخت با : کاالهای عمومی محلیبر مبنای استفاده از 

 .بر مبنای توان پرداخت : افراد با توانایی برابر به یک میزان پرداخت کنند 

 ن برای شهروندان کامال مشخص باشد.آمصارف  فایت واضح، روشن و: بر اساس قابلیت مشاهده شفافیت: .0

 کارایی :بر اساس اصل کارایی .8

 تاثیرات اقتصادی(اخذ حداقل ممکن می باشد.اثرات بیرونی ید که آوقتی به دست می( 

  پایه ی اخذ عدم تاثیر بر سطح عمومی قیمت های 

 عدم جابه جایی پایه های اخذو اصل  دمرآبر اساس اصل ثبات د پایداری: .1



 

1 

 

 مدهای موجود در الگو مستمر بوده و حداقل تاثیر پذیری را از نوسان های اقتصادی داشته یعنی درآ

 اقتصادی باشد.ادوار  دیگر، قابل برنامه ریزی و اتکا در باشد.به تعبییر

  استمشمول پرداخت شرط الزم مستمر بودن: پرسیده می شود، پایه اخذ در چه دوره هایی 

  شرط کافی قابل  برنامه ریزی بودن : پرسیده می شود سهم عوامل تعیین کننده در میزان تا چه حد

 قابل پیش بینی و برنامه ریزی است؟

 مدآکفایت: بر اساس صرفه جویی و اصل کفایت در .1

 داقل ممکن باید حآن ی وصول و محاسبه ،برای تشخیص (شدهمنابع اختصاص داده)شرط الزم: زمان

 باشد.

  :بدهد. محلی، کفایت مخارج پیش بینی شد را ر اجرای قوانین موجوددشرط کافی 

این نوع مالیات بر اساس تصمیم مقام محلی تعیین شود به این معنی که متناسب با : تصویب مقام محلی .6

مورد نظر  سطح مورد نیاز کاالها عمومی محلی پایه و نرخ آن مشخص شود. تا عواید حاصله به مصرف

 .استمشخص آن این معنی که محل خرج  اطالق لفظ عوارض برای برخی از منابع مالی بهبرسد. 

  

 بر ارزش افزوده مبانی نظری مالیات -2-3

شود، نرخ آن تنازلی است و انتظار بر این است که فشار بیشتری را به پایه هزینه وضع میبر  مالیاتاین 

کند. در این بین عمده نظریه میارد سازد و توزیع درآمد را نابرابرتر های پایین درآمدی جامعه ودهک

ای باشد که توزیع درآمد را بهبود اند که نحوه تخصیص عواید آن باید بگونهپردازان تاکید کرده

بر نابرابری و رفاه اجتماعی از مهمترین مباحثی حوزه ات منفی وضع این مالیات تاثیر)ماسگریو( بخشد.

درآمدهای مالیاتی و افزایش کارایی جامعه از پیامدهای گسترش مالیه عمومی بوده است. در مقابل  مطالعات

 (0838)طیب نیا،مثبت آن است.

 کردن آن مطرح شده است: یجرازیر برای ادالیل توجیهی مجموع در 

  مصرفافزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید و برپایه 

  کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولیدو سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخهای مالیات بر درآمد 

  افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی 

  تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی 

 ت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خود اظهاری. افزایش مشارک 

نقش عوامل توان میبر این مبنا ، مالیات بر ارزش ایجاد شده در یک فرایند اقتصادی وضع می شوداین 

 استهالک+اجاره+سود+بهره+دستمزد= ارزش افزوده   .محاسبه نمودتولید را در آن 



 

6 

 

، شودستفاده می، روشی که در ایران به عنوان مبنای محاسبه اداردوجود های مختلفی برای محاسبه روش

 روش تفریق غیر مستقیم یا فاکتور به ترتیب ذیل است:

 بنگاه ای= نرخ ضرب در خالص ارزش فروش منهای ارزش خریدهای واسطهبدهی مالیاتی

محاسبه  کاالی نهایی(ی نهایی یعنی فروش ی اول تا مرحله)از مرحله اگر این روش برای تمامی مراحل

بر فروش  به شکل ظاهری همانند یک مالیات .  XxT=t.p.است با برابر   xالی امالیات متعلقه به ک شود.

 . است
 

 تاریخچه وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران -2-4

گیری از با بروز رسانی و بهره ،به مجلس ارسال شده بود0860اولین بار در سالکه مالیات الیحه این 

 0836در مهر به مجلس ارسال و در نهایت  (0830ض)تجارب قانون موسوم به تجمع عوار معایب و

منبع درآمد قانون موسوم به تجمیع عوارض ها در شهرداری کهنماید . ذکر این نکته ضروری میشدتصویب 

افزوده مقرر گردید برخی از  قانون مالیات بر ارزشدر اجرای مذکور با توجه به لغو قانون  ،0متعددی داشتند

از از طرف دیگر با عنایت به ممنوعیت اخذ وجوه مضاعف شود. دیده مواد ملغی شده در قانون جدید 

ها شهرداری .ها گرفته شد( منابع درآمد زیادی از شهرداریبرخی از عوارض  شهرداری ها )مشمولین قانون 

با اجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می  8هانبا این چالش رو به رو شدند که قسمتی از عواید آ

نمایندگان مجلس مقرر شد، عواید قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق لذا در پیگیری مستمر  . شود

درصد به نفع شهرداری محل توسط 0.1درصد سهم دولت و عوارض با سهم 0.1بصورت عمومی با نرخ 

بدون بررسی کارشناسی موادی به قانون گذار ود. شایان ذکر است که قانوناداره کل امور مالیاتی وصول ش

  .اضافه کرد

در خصوص وصول و تخصیص عوارض سهم شهرداری  0831پس از اجرای شدن قانون از مهرماه 

 مشکالت زیر به وجود آمده است:قانون  83و  83مطابق مفاد ماده 

 اند. تفکیک عواید حاصله برای پرداخت به شهرداری ا داشتهنمایندگانی در شهره ،برخی از فعالین اقتصادی

 محل بسیار مشکل بود که در عمل اجرا نشد.

                                                           

های تولیدی وجهی از بنگاهی اجرایی بصورت مستقیم هامقرر شد، دستگاه ی سوم )تجمیع عوارض(بر اساس احکام قانون برنامه - 0

. قانون گذار برای جبران در قانون تجمیع عوارض برخی از عواید را برای ها نیز شد. این موضوع مشمول شهرداریکننددریافت ن

 شهرداری ها در نظر گرفت.

به عنوان نمونه عوازض قبوض آب و برق گاز و تلفن)ثابت و همراه( عوارض از حق بیمه ها ، عوارض از فروش بلیط هتل سینما و  - 8

 ندسی و فعالیت های عمرانی.نمایش و تفریحات، عوارض خوردو، عوارض خدمات فنی مه
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  برخی از فعالین اقتصادی در یک منطقه یا مناطق اقتصادی تولیدی دفتر فروش داشتند عواید حاصل از دفاتر

 فروش محلی به چه شهرداری باید پرداخت شود. 

 ی در سراسر کشور دارند انها و تلفن همراه یک شرکت در تهران و کاربرانند بیمهی از بنگاه های بزرگی مخیل

 ها پرداخت می شد.عواید حاصل چگونه باید به شهرداری

 کرد که این موضوع در ارتباط پیشین و پسین واحد های تولیدی در مجموع میزانی از ارزش افزوده را ایجاد می

های مختلفی از فرایندهای تولید ارزش افزوده متفاوتی دارند که خود تای قانون و محلی کردن عواید قسماجر

 د. نیک نابرابری در توزیع عواید ایجاد می ک

  تقسیمات جغرافیایی و تقسیمات سیاسی لزوما بر هم منطبق نبوده لذا برخی از صنایع بزرگ در حریم دو یا چند

اید را به کدام شهرداری باید پرداخت کرد؛ قانون ای که وجود دارد این است که عوحال مسئله شهر بودند؛

 تکلیف مشخصی برای این موارد تعیین نشده است.

-ا صنایع بزرگ مانند ذوببوار جهای همد شده اختالف بسیاری بین شهرداریبا توجه به مشکالت ایجا

-های ماشینشرکت تهران های اصفهان وآهن اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، صنایع مس کرمان و پاالیشگاه

اختالفات در سازمان بازرسی کشور طرح و برخی در های و ... به وجود آمده است. برخی ، بیمهسازی

بررسی و برخی دیگر از طریق اقتصاد کشور  انزیروبا دخالت  ی در تعامل نمایندگان وموارددادگستری، 

طی مشکالت ها در مجموع قسمتی از وقت مسئولین شهرها، استان و ... به بررسی و حل موردی استانداری

در بررسی طرح نمایندگان مجلس . کردند 0831در سال شد. لذا نمایندگان مجلس اقدام به تغییر بعضی مفاد 

. انجام نشدنیز . در این بین بررسی علمی ای بررسی نشد به صورت ریشهمعضل برای تغییر مفادی از قانون 

؟در جواب می توان بوده استچه ات اختالفو ریشه علت شد: رسد باید پاسخ یک سوال داده میبه نظر می

باشد. مالیات بر ارزش افزوده یک ملی است گفت علت اصلی عدم توجه به ادبیات نظری مالیات ستانی می

 .ریشه اصلی اختالفات استمستقیم بصورت محلی صیص نه محلی، دریافت و تخ

 بررسی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات محلی-2-5

گیری الگوی توزیع درآمد ناشی از مالیات بر ی شکلنظر ادبیات نظری نحواز  همانطور که بیان شد،

ویژگی برای مالیات محلی  بصورت ملی است. با توجه به ادبیات نظری ششن آارزش افزوده و تخصیص 

 :شمرده شده است که در ادامه به تحلیل مالیات بر ارزش افزوده از این منظر می پردازیم

تواند جنبه عادالنه بود مد نظر مقام محلی را این مالیات نمی ،بر اساس تعریف انجام شده از عدالت

-از کاالها و خدمات عمومی محلی دریافت می مین نماید به این دلیل که بدون توجه به میزان استفاده افرادات

 .نداردسطح مورد استفاد از کاالهای عمومی محلی  داری باسطح مخارج خصوصی افراد رابطه معنیشود. 

 توان انتظار داشت که دارای شفافیت الزم است.دولت محلی می از نظر شفافیت در صورت انتشار اسناد
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 .این مالیات بر سطح عمومی قیمت ها اثر نگذارد توان انتظار داشتیاز نظر کارایی نم

از نظر پایداری در صورتی که بصورت ملی نرخ گذاری شود دارای پایداری الزم است ولی در صورتی 

 . که نرخ بصورت محلی وضع شد بشدت ناپایدار خواهد بود

توجه باشد اشکال  قابلها برای همه شهرداریاز بعد کفایت نیز به نظر می رسد منابع درآمدی حاصل 

ممکن ی را تامین مالی کند. توان انتظار داشت که سطح مخارج مشخصشود که نمیاساسی از آنجا ناشی می

بسیار بیشتر از سطح با وجود یک مجموعه صنعت بزرگ در حریم قانونی شهر یا شهرستان عواید است 

  .یا بلعکسباشد مورد نیاز مخارج محلی 

داری زیادی در اجرای آن بوجود در پایه و نرخ آن بتواند تغییر ایجاد کند ناپایدر صورتی که مقام محلی 

 آید یعنی مهاجرت پایه های مالیاتی از یک محل به محل دیگر  ایجاد می شود.می

توان انتظار داشت که مالیات بر ارزش افزوده جنبه های الزم به عنوانت یک مالیات در مجموع نمی

 شد. محلی خوب را داشته با

 

 بررسی تجربی  -3

ها مد نظر محقق است. برای این منظور ابتدا در این بخش نحوه توزیع عواید وصول شده در قانون بین شهرداری

تخصیص نز اقدام به بررسی عدالت توزیعی ربا استفاده از منحنی لو. شدبررسی عملکرد کالن مالیات در کل کشور 

نتایج برآودر برای بررسی بیشتر توزیع عواید، شاخص بهرمندی تعریف و . ه استپرداخته شدها به شهرداریمالیات 

 شد. بررسی  0831اصالح قانون در سال  اثراین شاخص . بر مبنای آن ارائه شد

 وصول مالیات بر ارزش افزودهعملکرد کالن بررسی  -3-1

ل مالیات در دوره زمانی وصوعملکرد  های منتشر شده سازمان امور مالیاتی کل کشور،با استفاده از داده

 است. 0به شرح جدول شماره  0830تا 0813
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 بر ارزش افزوده )میلیاردریال(مالیات قانون  یوصولعملکرد مقایسه  1- جدول

 

 

 

 

                                

 
 22-1331در دوره زمانی یات و عوارض مقاسه وصولی مال 1-نمودار

 

 
 یات و عوارض در دو دوره مورد بررسیمقایسه سهم مال 2-نمودار

 

 1322 1321 132۱ 1332 1333 1331 شرح/  سال

 086101 10٫131 11٫011 81٫013 03٫110 01٫311 مالیات

 %13 %13 %16 %16 %13 %10 سهم مالیات

 31600 10٫811 83٫081 03٫011 01٫333 6٫603 عوارض

 %10 %10 %11 %11 %10 %03 سهم عوارض

 081100 008٫063 33٫111 66٫808 13٫111 00٫103 جمع
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با توجه  ،بل و بعد از تغییر قانون با هم مقایسه شده استقبا توجه به لزوم بررسی اثر تغییر قانون ارقام 

ولی  .افزایش یابد 0831-30سهم دولت در دوره رفت به افزایش سهم دولت از نرخ کل مالیات انتظار می

مالیات بر ارزش افزوده در روند افزایشی عملکرد . استسهم دولت  کاهشدهنده  های وصولی نشانداده

  قابل مشاهده است. 8-نموداردر بخش عمومی ایجاد درآمد برای 

 

 
 سهم مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات ها وصولی دولت -3نمودار

  
 حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بررسی توزیع عواید  -3-2

های کشوری برای بررسی موضوع استان اصفهان به عنوان نمونه در ه به در دسترس نبودن دادهبا توج

ها مالک عمل بصورت پرداختی مستقیم به شهرداری 1بین شهروندانتوزیع عواید دسترس انتخاب شد. 

 است.

-داده استان ه به معاونت مالیات بر ارزش افزودهعدر مراجشهرستان دارد.  08و شهر  010استان اصفهان 

قرار گرفت. لذا با توجه به این محدودیت مدل کمی مورد  قهای مربوطه بصورت شهرستانی در اختیار محق

 بهرمندی شهروندان تغییر کرد.بررسی به مدل آماری و تهیه شاخص 

نحوه محاسبه این شاخص به به عنوان شاخص بهرمندی ارائه شد. شاخصی برای بررسی میزان بهرمندی 

 باشد:یر میشرح ز

 

                                                           
 دهند. شهرداریها وجوه دریافتی را در بصورت کاالها و خدمات عمومی در اختیار شهروندان قرار می - 4
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هروند در شهرستان را با سرانه توزیع شده در استان توان سهم هر شبر مبنای محاسبات انجام شده می

 مقایسه کرد. هرچه ارقم شاخص از یکدیگر فاصله داشته باشند نشان دهند وجود نابرابری بیشتر است.

های محاسبه شده آید. دادهدر استان بدست میشهروند عایدی سرانه هر  ،یی محاسبهبا توجه به نحوه

با توجه به تاکید منبع اطالعاتی مقرر شد نام شهرستان  ارائه شده است. 0ارهها در جدول شمبرای شهرستان

ی قبل و بعد از اصالحیه قانون مالیات بر مقایسه ی این شاخص در طی دو دورههاا در مقاله آورده نشود. 

زیع با توجه به دادها می توان نابرابری شدیدی در تو .نشان از عدم تغییر جدی شاخص استارزش افزوده 

قانون  83عواید بین شهروندان در استان مشاهد کرد دلیل  اصلی آن نحوه توزیع عوارض بر اساس ماده 

است که عوارض وصولی در محدوده هر شهرستان باید به شهروندان همان شهرستان تخصیص یابد. وجود 

در محدوده جغرافیای برخی برخی از صنایع بزرگ مانند پاالیشگاه نفت، فوالد مبارکه و صنایع جنبی آن و .. 

 ها و حجم باالی مالیات بر ارزش افزوده دریافتی منجر به این نابرابری شده است. شهرستان

  هر  شهرستانمنابع تخصیص داده شده به   

  کل جمعیت شهرستان  

  بهره مندی هر شهروند =  شاخص
 

  مد استان اصفهانآکل در  

  کل جمعیت استان اصفهان  
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 استان اصفهان ان درشاخص بهره مندی شهروندمقایسه  2-جدول

 0830-0831 دوره 0833-0831 دوره نسبت جمعیتی ردیف شهرستان

0 0% 1.03 1.00 

0 0% 1.01 1.08 

8 11% 1.01 1.03 

1 0% 1.10 1.01 

1 0% 1.11 1.10 

6 1% 1.10 1.00 

1 0% 1.16 1.13 

3 1% 1.10 1.18 

3 0% 1.11 1.00 

01 0% 1.11 1.01 

00 0% 1.10 1.18 

00 1% 0.11 0.11 

08 8% 1.11 1.01 

01 0% 1.11 1.10 

01 0% 1.10 1.10 

06 1% 1.03 1.00 

01 1% 1.03 1.01 

03 0% 1.81 1.08 

03 1% 0.31 0.61 

01 8% 1.16 1.13 

00 0% 1.01 1.03 

00 6% 1.13 1.03 

08 0% 1.01 1.01 

      

 30-31در دوره  .بدست آمد 1.1 وصفر بین شاخص  33-31در دوره ، 0شماره  جدول توجه بهبا 

 یدر نتیجه ،دهداختالف میانگین دو دوره نشان می بوده است. آزمون 1.3و حداکثر  1.0حداقل شاخص 

اصالح بر این اساس می توان گفت اهداف اتفاق نیفتاده است. در شاخص داری تغییر معنی ،تغییر قانون

  است. عواید محقق نشدهنابرابری توزیع  در خصوص بر طرف شدن 31قانون در سال کنندگان 
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ای جامعه مورد همنحنی لورنز یک ابزار شناخته شد برای بررسی اثرات توزیع درآمد در بین دهک

های جمعیتی از درآمد مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی است. برای ترسیم این منحنی سهم تجمیعی دهک

تر باشد. نشان دهند برابری بیشتر در توزیع منابع یا درجه نزدیک 11هرچه منحنی بدست آمده به خط 

رزش افزوده به عنوان منابع و جمعیت عدالت توزیعی است. در این تحقیق ارقام درآمد مربوط به عوارض ا

 منحنی لورنز برای دو دوره 1ها به عنوان دهکهای جمعیتی استفاده شده است. در نمودار شماره شهرستان

 .قابل مشاهده استدر بین شهرستان های استان اصفهان  30-31و  31-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای دوره مورد بررسی  منحنی لورنز -4نمودار

 

درجه( و منحنی لورنز 11فاصله معنی داری بین خط شاخص)توان گفت می 1شماره نمودار با توجه به 

های استان شهرستانشهروندان توزیع نابرابر عوارض در بین گویای در واقع  شود.در هر دو دوره مشاهد می

درصد  31حدود در بعد دوره ای که در است. بگونهی هر شهروند مندی ناعادالنهن بهرهآاصفهان و به تبع 

درصد از  11درصد از جمعیت استان  01در واقع اند درصد عواید حاصله را دریافت نموده 81جمعیت فقط 

درصد  31بیشتر بوده و  )دوره ی قبل از اصالح( 33-31نابرابری در دوره این  اند.وردهآعواید را به دست 

 .مشاهده استدوره قبل هر دو ، در در نتیجه این نابرابری .درصد جمعیت رسیده است01به عواید 
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 جمع بندی  -4

های رفاهی و ها، باعث ایجاد زیر ساختداریشهربه مالیات بر ارزش افزوده ی از سهمتخصیص 

باید توزیعی برابر داشته ها کمیت و کیفیت این زیرساخت شود.برای شهروندان میاجتماعی در هر شهر 

 باشد.

شیوه دریافت محلی مالیات بر ارزش ی شهروندان نشان می دهد، ایم مالیات براعدالت توزیعی بررسی 

ن به دولت محلی بر اساس اصل عدالت مالیات از کارایی الزم برخوردار آافزوده و تخصیص قسمتی از 

 یست.ن

در تغییر قانون بر  داریمعندر دو دوره مورد بررسی نشلن دهند عدم تغییر مندی ورد شاخص بهرهآبر

 . به این معنی که اهداف قانون گذار در عادالنه کردن توزیع عواید محقق نشده است.نحوه توزیع است

 شده است. های همجوار توزیع نامناسب عواید منجر به ایجاد نزاع و درگیریها حقوقی بین شهرداری

های مالیات محلی و این موضوع که چه مالیاتی باید به چه سطحی از دولت توجه به ویژگیعدم 

قسمتی از مقرر می دارد قانون مالیات بر ارزش افزوده که را در گذاران اهداف مد نظر قانون شود. پرداخت

از نظر علمی از اعتبار الزم  شودبه عنوان عوارض به شهرداری محل تخصیص داده  ،مالیات دریافتی

 یستبرخوردار ن

درصد 01ن می دهد تنها نشا 0833تا 0831نتایج حاصل از برآورد منحنی لورنز ترسیم شده در دوره 

ز عواید حاصل را درصد ا 31درصد از جمعیت استان 01رصد جمعیت استان رسیده یعنید31عواید به

درصد عواید به 81نشان میدهد تنها  0830الی 0831منحنی لورتز ترسیم شده برای دوره  اند،دریافت کرده

دهد ولی در مجموع نابرابری د نشان میدرصد جمعیت رسیده است به این معنی که توزیع اندکی بهبو31

 وجود دارد شدید

 .ه وجود نیاورده استمعنی دار در توزیع باصالح این قانون تغییری  بر این اساس می توان گفت

رسد. بر این اساس پیشنهاد می شود برای تامین مالی ین مالیات ضروری به نظر میتوجه به بعد ملی ا

رت جداگانه ای مطالعه شود و عواید حاصل ازقانون مالیات بر ارزش دولت های محل و شهرداریها بصو

 .افزوده بطور کامل به دولت تعلق گیرد
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 فهرست منابع -5

-)عوارض نوسازیشهرداری شهر برای تامین درآمدسنجی اقتصاد(. ظرفیت0838.)رضا اصفهانیاله، نصرنعمت اکبری

 مدرس.تربیتاقتصاد دانشگاهری، تهران: پژوهشکدهها و اقتصاد شه. اولین همایش شهرداریشهری(وعمران

(. مدل سازی مناسب برای تامین مالی 0833اکبری نعمت اله، صامتی مجید، صمدی سعید و نصراصفهانی رضا. )

، 0بخش عمومی شهری در ایران)مطالعه موردی شهرداری اصفهان(. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 

 .0833پاییز

افزوده در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، ارزشبربررسی تبعات اقتصادی مالیات(0831جمشید.)پژویان 

 .0پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی، شماره 

ریزی در برنامهتهران: موسسه پژوهشغالمعلی.  توسعه اقتصادی در جهان سوم ترجمه فرجادی(0813)تودارو مایکل.

 و توسعه.

 .0(، مبانی نظری تامین مالی شهرداری ها، ویژه فصلنامه ی اقتصاد شهر، شماره 0833.)زنوز، بهروز هادی

، شماره 0وپژوهش،سال مالیاتی. مجلسافزوده در اصالح نظامبرارزش(، جایگاه مالیات0838بیگدلی محمدتقی)ضیائی

11. 

بر ارزش افزوده در ایران برنابرابری،  (، بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات0831پناه محسن )نیا علی، یزدانطیب

 .تحقیقات اقتصادی

(، تحلیلی بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران، وزارت 0811کمیجانی، اکبر. )

 .اقتصاد

در کشور (، بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد 0831امین رشتی، نارسیس و رفعت میالنی، مژگان. )

 .0831(،پاییز13)مسلسل00های منتخب. پژوهشنامه مالیات، شماره

 .(، نقش مالیات در توزیع درآمد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران0811ناصری گلعذانی، رسول.)

د، دانشگاه شهید ( اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد. پایان نامه کارشناسی ارش0811وقوعی، هاترا. )

 بهشتی.
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