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دولتها عالوه بر ايفاي نقش سنتي خود مبني بر تأمين امنيـت داخلـي و               امروزه  از آنجايي که    

از طرف  باشند و راستاي نيل به رفاه اجتماعي مي اي در خارجي، داراي نقش و وظايف عمده
ـ  ،هسـتند مين مالي نيازهـاي دولتـي       أوان منبع اصلي ت   عنه  اينکه ب  نيز مالياتها عالوه بر    ديگر ه ب

اسـتفاده گسـترده     مين عدالت اجتمـاعي مـورد     أت عنوان ابزار اصلي جهت سياستهاي مالي و      
 نظـام تقويـت    تصحيح و  طور مستمر در  ه  نمايد که دولتها ب    ضروري مي ،  گيرند مي دولتها قرار 

نسبت به برآورد ظرفيت ماليـاتي بـالقوه         ،به همين منظور در اين نوشتار      .مالياتي کوشا باشند  
 ي کـه در   يهمچنـين محـدويتها    توجه به موضوع تحقيق و      با .است شدهاستان اردبيل اقدام    

 اسـتفاده از    بـا  اي و  مطالعـات کتابخانـه    ، از طريـق   اطالعات الزم وجـود داشـته      و زمينه آمار 
ارقام موجود  و  آمارهمچنين آخرين و کاربردي و تکنيکهاي اقتصادسنجي ابزارهاي نظري و

درآمـدهاي متوسـط     هـا و   هزينه ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي و      زمينه مالياتها،  در
با استناد به مواد قـانوني مالياتهـاي        . شده است محاسبه  ميزان ظرفيت واقعي ماليات      خانوارها
 مشـاغل،  اليات بـر  م ،شرکتها ماليات بر نظير  هاي مالياتي بخشهاي مختلف مالياتي       پايه مستقيم و 
درآمـدهاي    متغيرهاي مختلـف بـر     آثاربررسي   امالک و  درآمد ماليات بر  حقوق و  ماليات بر 

 در )بالفعـل (دهنده پايين بودن ميـزان مالياتهـاي وصـولي            نتايج حاصل نشان   ،مالياتي استان 
 .باشد سطح استان اردبيل مي در) بالقوه( تمامي موارد نسبت به ظرفيت واقعي مالياتها

 
استان اردبيل، منابع مالي، مالياتها، ظرفيت بالفعـل و بـالقوه ماليـاتي، معافيتهـاي                :هاي كليدي   واژه

 .مالياتي
 

 مقدمه. ۱
 براي ي ضروري امراي جامعههر   وجود دولت در،ي علوم اجتماعمتخصصانات يبراساس اکثر نظر

 يشرفت جوامع بشريتوجه به پ با و استجامعه   افرادبيشتر يها خواسته تأمين ت ويامن  نظم ويبرقرار

  همچنين.دا کرده استي پيا  شده دامنه گستردهيادموارد  عالوه برف دولتها ي وظا،عصر حاضر در

، جوامع ريروابط با سا ي نوع و چگونگيحت  داخل جوامع وي روابط اجتماعيهايدگيچي پدليل به

                                                 
  رئيس گروه اقتصادي و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل ∗

دارايي و با  اقتصادي و اقتصادي وزارت امور ي با همين نام که به سفارش معاونت اموراتتحقيق طرحي است برگرفته ازاين مقاله . ۱

 .است شده انجام اردبيل استان اقتصادي امور سازمان كارشناسان از علوي عليرضا و کياني اژدر موثقي، حسين محمد آقايان همكاري
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۷۲ ۷۲ و ۷۱های    شمارههفتممجله اقتصادی   سال         

 يفايا گر انجام هر گونه عمل ويد  سويزا. استش يحال افزا  در مضاعفاي گونه بهنقش دولتها 

از ز يف توسط دولت نيانجام وظا  نقش ويفايا. است مالي تأمينالزم براي  امکانات نيازمند ،نقش

ن منبع يتر اصلي گذشته تا كنون از . استليام منابع  امكانات وازمندي نبوده و ني قاعده مستثناين

 شده ميافت ي دري دولتيها هزينه تأمين يمردم برا بوده که از ييهاماليات دولتها  حکومتها ويدرآمد

ران ياقتصاد ا اما در. ه استكرد يفا ميا  دولتهامالي منابع تأمين  را درير منابع نقش فرعيسا است و

 ،دشو مي محسوب ي عموميها هزينه تأمين در يدرآمدن منبع يتر اصلي عنوان به ي نفتيهادرآمد

 حاصل از فروش آن يهادرآمد از بايد  واست يثروت مل ه ويک سرماي عنوان به  نفتکه  اليح در

 يها هزينه تأمين براي وشود استفاده رساختها يز جاديا و  کشوريدي توليتهايش ظرفي افزا راستايدر

 شده يق سعين تحقيا  دربنابراين.  شوديريگ بهرهها ماليات ويژه بهها درآمدر يسا  جامعه ازيعموم

 جامعه ي عموميها هزينه تأمين ي منبع اصلعنوان به بايدها ماليات« امر که نيتحقق ا يراستا است در

گامي  ،هامالياتبالقوه   وي واقعيتهايظرف  ويافتي دريهامالياتن ين و برآورد فاصله بيتخم با، »باشد

 .برداشته شود

 ع مجدديتوز،  دولتي جاريها هزينه تأمين ي براي ابزارعنوان بهها مالياتت يتوجه به اهم با 

سطح   برياثرگذار جامعه و  مختلف دريگروهها و ن افرادي بي کاهش فاصله طبقاتبرايها درآمد

، تورم( ي کالن اقتصاديرهايکنترل متغ نظارت و، تي هدابراي جامعه ي اقتصاديفعاليتها يکل

 بايد وجود ميمالياتت نظام يتقو ح وي تصحيبرا رسد مي نظر به)  نظاير آنها ويگذار سرمايه، اشتغال

 مشخص يماليات مختلف يبخشها استان در يا منطقه  هريمالياتتوان بالقوه  ايت يمرحله اول ظرف در

 سه باي مقامبناي ت آن بري تقوي راههاين نظام و چگونگي اييبراساس آن بتوان نسبت به کارا تا دشو

 به توجهبا  .كرد يريز  مهبرنا و ظهارنظرا) بالفعل توان (يمالياتها توسط نظام  يوصول  موجودوضع

 نوشتارن ي اي مسئله اصلعنوان بهل ي استان اردبيمالياتت بالقوه ين ظرفيي موضوع تعياد شدهبحث 

 .استمطرح 

 ح وي تصحيل براي استان اردبيمالياتت بالقوه ين ظرفييتع  از استق عبارتي تحقيهدف کل 

 يفرع اهداف از .استان سطح در يده لياتما يواقع توان و تيظرف براساس يماليات يهادرآمد تيتقو

  برماليات ي بخشهانظير يماليات مختلف يت بالقوه بخشهاين ظرفيي به تعتوان مي طرح  اينييجز و

ت ي رضاتأمين ويبخش ني بيمالياتت عدالت ي رعابرايامالک  درآمد حقوق و، شرکتها، مشاغل

  .كرداشاره  هاماليات کننده پرداخت هاي مؤسسه و افراد

در ، اطالعات الزم وجود داشته و  آماردر زمينه که ييتهايق و محدويتوجه به موضوع تحق با 

 يکهاي و تکنيکاربرد  وي نظريابزارها استفاده از  واي کتابخانهمطالعات  قيق از طري تحقاين

 در زمينهارقام موجود  و ن آماريآخر و) روش حداقل مربعات معمولي زننده تخمين( ياقتصادسنج

با استناد  و  متوسط خانوارهايهادرآمد  وها هزينه  وي مختلف اقتصاديارزش افزوده بخشها، هاماليات
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۷۳         اردبيلظرفيت مالياتي استان برآورد 

، شرکتها  برماليات نظير يماليات مختلف ي بخشهايماليات يها پايه م وي مستقيهاماليات يبه مواد قانون

  مختلف بريرهايمتغ آثار يبررس امالک و درآمد  برماليات  برحقوق وماليات، مشاغل  برماليات

  .ميا  استان داشتهيمالياتبالقوه   ويزان واقعي مدر برآورد ي استان سعيماليات يهادرآمد

 

 ل ي استان اردبماليشناخت اج .۲
 درصد٠٩/١ مربع كيلومتر ١٧٩٥١٤  حدوداستان اردبيل در شمال فالت ايران قرار دارد كه با مساحتي 

 مشـرق بـا      در ، شمال با جمهـوري آذربايجـان      دراين استان    .دهد  مياز مساحت كل كشور را تشكيل       

تنها  .استاز جنوب با استان زنجان و از طرف غرب با استان آذربايجان شرقي همسايه               ،  استان گيالن 

 جـاده گردنـه حيـران و      ق  ي که از طر   است آستارا ‐ محور اردبيل  ،محور ارتباطي استان با مركز كشور     

  .دشو ميبه تهران مرتبط  رشت و قزوين

، نمين، سوار بيله، شهرستانهاي اردبيلشامل استان اردبيل ، بر اساس آخرين تقسيمات كشوري 

 ١٩،  شهرستان٩ كه در مجموع داراي استنير و كوثر ، شهر ينكمش، خلخال، آباد پارس، گرمي

طبق سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  .است آبادي ٢٢٢٣ دهستان و ٦٦،  بخش٢٥، شهر

 درصد از جمعيت كل كشور را تشكيل ٩/١ نفر بوده كه ١١٦٨٠١١جمعيت استان اردبيل  ١٣٧٥

  .هدد مي

گردشگري مهم ظر زيباي طبيعي و تاريخي يكي از قطبهاي ا از مناي مجموعهبا  استانن يا 

تاريخي  آثار وجود .است نظير بي جهان در مناظر اين از بعضي كه اي گونه به دشو مي محسوب كشور

مناظر زيباي طبيعي و سياحتي با ، آبهاي گرم و معدني با خواص طبي گوناگون، تاني متعددو باس

د كه شو ميهاي دلنواز و هواي مطبوع و خنك اين منطقه در فصول بهار و تابستان موجب انداز چشم

 ٢٣ وجود . سال گردشگران و سياحان زيادي از مناطق مختلف كشور به اين منطقه روي بياورندره

ها و مجتمعهاي  مراتع زيبا و جنگلها و درياچه، آب معدني مشهور و كوه سرسبز سبالنه چشم

 در سبب شده ساليانهنواز  درماني پيشرفته و هتلها و مهانپذيرهاي مجهز و مردمي خونگرم و مهمان آب

 .به اين منطقه سفر كنند ميليون گردشگر از نقاط مختلف ايران و جهان ٥/٣حدود 

 
 موضوع يظره نيشنيپ .۳

 ايـن شـتاب بـه ايجـاد         .نقش دولت در جريانهاي اقتصادي با شتاب قابل توجهي رو به افـزايش اسـت              

. دشـو  مـي منتهي ،  را در پي دارد    ملي   درآمدو دخالتهايي كه افزايش سهم دولت از         بنگاهها،  سازمانها

 مطالعـه و ، ف داشـته  اقتصاددانان و اهل فن را بـه خـود معطـو   بيشتربر همين اساس آنچه در آغاز نظر        

زيـرا دولـت جـدا از       . اسـت ي دولـت    هـا   هزينـه ها و   درآمد يعنيها و بودجه عمومي      تحقيق در نظريه  

 نيل به رفاه اجتمـاعي      راستايوظايف سنتي كه مورد پذيرش اقتصاددانان كالسيك هم است بايد در            
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۷۴ ۷۲ و ۷۱های    شمارههفتممجله اقتصادی   سال         

، حفـظ سـطح قيمـت     ،  الاشـتغ ،  درآمد  عادالنه توزيع،  تخصيص منابع ،  ي اجتماع تأمين نظيربه مسائلي   

  . بپردازدنظاير آنهاالمللي و  تجارت بين، رشد اقتصادي
 :به اين شـرح اسـت      خالصه   طور  بهي دولت   فعاليتهان  ييع نظريه متفاوت براي ت    چهار كلي   طور  به 

ي از اقتصـاد   غيـر  اقتصادي و داليل  بهيي كه بخش خصوصي فعاليتهادولت بايد به ه اول يبراساس نظر 

،  عدالت در جامعه   تأمينحفظ امنيت و    ،  امور دفاعي   مواردي مانند  ، بپردازد آيد  مي آن برن  عهده انجام 

 هايطرح اجراي ،بزرگ سدهاي و شاهراهها احداث ،علمي ‐مطالعاتي و تحقيقاتي هاي  مؤسسه ايجاد

 نندگانتوليدك .ندشو  ميمند   يج آن بهره  ا افراد جامعه از نت    بيشترعظيم صنعتي و ساير موارد كه تمام يا         

 كه در آن منافع فردي كسب شود و         دهند  ميت خود ادامه    لياكاال و خدمات خصوصي تا زماني به فع       

 كه  مواردي يا برعكس در     دهند  ميي اجتماعي مانند آلودگي محيط زيست اهميتي ن       آسيبهابه زيان و    

صل برابـر بـا      حا درآمدتوليد كاال يا خدمت معيني مثل آموزش و پرورش مورد نياز جامعه باشد اگر               

  را  آند كشـيد و حـال آنكـه منـافع اجتمـاعي ادامـه               ن خود دست خواه   فعاليتشد از    نبا هزينه متوسط 

 ياد شـده   بودن با مخاطرات     توأم به علت ي اقتصادي   فعاليتهايكسري  به عبارت ديگر     .كند  ميب  ايجا

  .ش بكشددوه  دولت بايد اين خطرات را ببنابراين خصوصي جالب نيست گذار سرمايهبراي 
طرفـداران ايـن نظريـه       .ي داشته باشـد   تر  فعال است كه دولت بايد نقش        اساس بر اين نظريه دوم    

، آن نيسـت  معتقدند وظايف دولت نبايد محدود به مواردي باشد كه بخش خصوصي مايل بـه انجـام                 

  در شـكل مصـرف     مـؤثر عامـل نافـذ و      ،   يك مشوق ابتكار و تحرك فكري      عنوان  بهبلكه دولت بايد    

 ثبـات و رشـد اقتصـادي        تـأمين اشـتغال كامـل و      ،   و ثروت  درآمدوسيله توزيع مجدد    ،  بخش عمومي 

 و بـا ايجـاد      كنـد  بهترين مغزهاي جامعه را جلـب        به عنوان مثال   .عهده داشته باشد   هي را ب  تر  فعالنقش  

 ءي ايفـا  ا تمهيدات و امكانات در تكامل استعداد جامعه با استفاده از منبع فكـري آنهـا نقـش برجسـته                  

 را كه مصرف آنها به زيان جامعـه اسـت محـدود و مصـرف كـاال يـا              كاالها يا مصرف بعضي از      كند

 يـا   و كمـك بـه كاركنـان    لياي انتقـ  پرداختهـا  و بـا اسـتفاده از        كندتشويق   يي كه مفيد هستند   فعاليتها

را افـزايش    گروهـي از افـراد جامعـه         درآمد سطح   ،ي توليدي و مانند آن    فعاليتهاي از   تعدادكمك به   

، تورم (بين بردن بيماريهاي اقتصادي     همچنين دولت با استفاده از سياستهاي اقتصادي موجب از         .دهد

  .دشودر جامعه ) نظاير آنهاركود و 
مالكيت و ،  كه در آن دولت به نمايندگي از اجتماعباشد  ميها ستليايس نظريه سو،نظريه سوم 

ي توليد در دست دولت است و سياستها اعمال مت ويقطح  دارد و تغيير سعهده  بهاداره صنعت را 

 از اي مجموعه اعمال اقتصادي تابع تمامي گريد عبارت به. استي نظام اقتصادي متمركز عبارت به

 و كند ميي به عامالن اقتصادي ابالغ گير تصميمركز  يگانه معنوان بهكه دولت  دستورات است

 .دخالت دولت مستقيم است  و فسخ استقابل غيرو مسلط برنامه دولت . اقتصاد فقط يك قطب دارد

هدفهاي اقتصادي را مختصر اول،  .كند مي جنبه استبدادي پيدا جهتدولت در سه عمل  نظام در اين
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۷۵         اردبيلظرفيت مالياتي استان برآورد 

دوره زماني تحقق هدفها را تعيين سوم،  و كند ميوسايل رسيدن به هدف را تعيين دوم،  .كند مي

 و بيکتر .وجود دارداسم يك بازار فقط از   ودشو مي جبر دولت جانشين جبر بازار .كند مي

  .شود ميتخصيص پيشاپيش از طريق دولت مركزي اعالم 

ک برنامه يدر حد  ه وي مجزا از هر سه نظرکامالً است که ي اسالم اقتصادهي نظر،ه چهارمينظر 

 خدمتگزار وانعن به يدولت اسالم  واست يتوسعه افراد در بطن جامعه اسالم شرفت وي پيکامل برا

م ي تحکنظير برتر و واالتر را ي اهدافبايد و است جامعه مطرح ي کل گروههابرابرمسئول در  و

توسعه   وي رفاه عموم،ياستقالل اقتصاد  وييخودکفا، ي عدالت اجتماعييبرپا، ي معنويارزشها

  .كند دنبال يجامعه اسالم  را درياقتصاد

 

 ۱۳۸۳ تا۱۳۷۴ يهادر سالل يم استان اردبيستقر ميغ م وي مستقيهامالياتسه يمقا .۴
  سهم با ۱۳۷۴ در سالال يون ريليم۱۷۵۹۷مبلغ  م باي مستقيهاماليات ،ارقام موجود مار وآبراساس 

ل به مبلغ ي استان اردبي عموميهادرآمددرصد از  ۲/۶۹سهم   ويماليات يهادرآمددرصد از  ۵/۹۹

 يهادرآمداز   و۸۴ با يماليات يهادرآمدن از آم که سهرسيده  ۱۳۸۳ در سالال يون ريليم۱۴۶۷۷۹

 با مبلغم يرمستقي غيهامالياتاما  . داشته استير نزولي س، سهمرظناز  که باشد مي  درصد۴/۵۸ يعموم

 از درصد ۳/۰سهم  و يماليات يهادرآمد از درصد ۵/۰ سهمبا ۱۳۷۴ در سالال يون ريلي م۸۸

 يهادرآمدن از آده که سهم ي رس۱۳۸۳ در سالل ايون ريلي م۲۷۹۹۵ به مبلغ ي عموميهادرآمد

 روند ي دارابه عبارت ديگر. باشد ميدرصد  ۱/۱۱ ي عموميهادرآمد از درصد و ۱۶ يماليات

  .استبوده  يشيافزا  ويصعود

 

  ۱۳۸۳  تا۱۳۷۴ ايهدر سالها ماليات يل اجزايه و تحليتجز .۵
 ۱۳۷۴ ۱۰ دوره يال طيون ريليم۲۵۸۹۳ ساليانه با متوسط مشاغل  برماليات، مي مستقيهامالياتان يم در

 استان ي عموميهادرآمدکل  درصد از ۷۸/۲۲ ها ومالياتدرصد از مجموع  ۹۶/۳۱ حدود ۱۳۸۳ تا

ود اختصاص  خ ه بي عموميهادرآمد  ويماليات يهادرآمد سهم  نظر که توانسته رتبه اول را ازاست

 اختصاص به خود  قدر مطلق توانسته رتبه اول راطور به مشاغل ماليات ح است کهيالزم به توض. دهد

 از شي بيلي خيماليات يها پرونده داشتن از نظر ي حقوق بخش دولت برمالياتسه با يمقا  دريدهد ول

مشاغل  هر پرونده يماليات سرانه ۱۳۸۲ در سال  نمونهعنوان به .است برخوردار ياز سرانه کمتر، نآ

 ي هر پرونده حقوق بخش دولتيمالياتن سال سرانه يهم  درکه  حالي درال بوده يهزار ر ۴۶۴حدود 

 از نظر گاه چيه ي مشاغل دولتياجتماع  ويط اقتصاديال بوده است و شرايهزار ر ۵۱۰حدود

 ي فرهنگيحت  وي اجتماعرظنز از ين  از مواردياريبس در ده وبوزاد نآ مشاغل اندازه به ياقتصاد

ن موضوع ينظر گرفتن ا در  بابنابراين، اند بودهشتاز ي پي دولتمشاغلابر بردر زاد آ از مشاغل يبعض
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۷۶ ۷۲ و ۷۱های    شمارههفتممجله اقتصادی   سال         

حقوق   برماليات با در مقايسه مشاغل ماليات يت واقعي استفاده نشدن از ظرف مورد درتوان مي

  .كردن حاصل يقي ياشخاص دولت

به مبلغ  ساليانهمتوسط  با همان دوره ي طي حقوق بخش عمومماليات،  مشاغلمالياتاز  بعد 

درصد  ۲۳/۱۵  ويماليات يهادرآمددرصد از مجموع  ۱۶/۲۱حدود  در يسهم ال ويون ريليم۱۷۲۴۵

 يهاماليات .را كسب كرده استرتبه دوم  و اختصاص داده به خود  استان راي عموميهادرآمدکل  از

کل   ازيدرصد ۸۶/۱۷سهم  ال ويون ريليم ۱۴۵۵۴مبلغ ه  بساليانهمتوسط   بايغيردولت يشرکتها

 به خود رتبه سوم را ستهتوان  مي عمويهادرآمد از کل يدرصد ۸۶/۱۲سهم   ويماليات يهادرآمد

 ال يون ريليم ۵۹۳۷ساله  ۱۰مبلغ متوسط   باي حقوق کارکنان بخش خصوصماليات .اختصاص دهد

  ماليات،  رتبه چهارمي عموميهادرآمددرصد از کل  ۲۴/۵ ها ومالياتاز کل  درصد ۳۳/۷سهم  و

درصد از کل  ۷سهم  ال ويون ريليم ۵۶۶۹ساله  ۱۰ با مبلغ متوسط يسرقفل ل امالک وانتقا نقل و

ن يهمچن. اند داده اختصاص به خود  رتبه پنجم راي عموميهادرآمددرصد از کل  ۰۱/۵ و هاماليات

  مانند مستغالت وماليات ،خدمات ر کاالها وي سامالياتو  درصد ۲با  ،ليانتقال اتومب  نقل ويهاماليات

  . قراردارندي بعديها رتبه در آن

 
  ۱۳۸۳  تا۱۳۷۴ ي سالهاي طيماليات يهادرآمدروند  يبررس .۶

 مبلغ درصد از ۳۸/۲۷زان ي به مساليانهر ييمتوسط تغ  بايماليات يهادرآمد موجود يمارهاآبراساس 

 که درده است يرس ۱۳۸۳ال در سال يون ريليم ۱۷۴۷۷۲به مبلغ  ۱۳۷۴ در سالال يون ريليم ۱۷۶۸۵

 ريس ،درصد کاهش داشته ۴۸/۱که نسبت به سال قبل حدود  ۱۳۸۱ به جز سالسالها اين  يتمام

م اصالح شده ي مستقيهاماليات قانون ي اجرادليل به ۱۳۸۱ در سالن کاهش يا  داشته است ويشيافزا

  .بوده است بيتصو ن بار بعد ازي اوليبرا ،۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تاريخ در

مبلغ  درصد از ۹۸/۴۱زان ي به مساليانهر ييمتوسط تغ  بايغيردولت يحقوق ير شرکتهاي ساماليات 

 ريين تغيشتريکه ب دهيرس ۱۳۸۳سال  ال دريون ريليم ۴۰۸۷۸به مبلغ  ۱۳۷۴ در سالال يون ريليم ۱۵۶۱

 دوره به ير طيين تغيکمتر داشته است و ۱۳۷۴ نسبت به سال ۱۳۷۵ در سال را) درصد ۶۲/۱۳۵(

 .است ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۸۱ ر سالددرصد  ۳۳/۱۶زان يم

از مبلغ  درصد ۶۹/۳۴زان ي به مساليانه ريي تغبا متوسط ي حقوق کارکنان بخش عمومماليات 

 ريين تغيشتريکه ب دهيرس ۱۳۸۳ در سالال يون ريليم ۳۸۵۱۳به مبلغ  ۱۳۷۴ در سال الير ونيليم ۳۳۳۹

 درصد ‐۶۷/۲۹زان يبه م ريين تغيمترک داشته و ۱۳۷۴ نسبت به سال ۱۳۷۵ در سالرا ) درصد۱۴۰(

 . است ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۸۱مربوط به سال 

 در سالال يون ريليم ۷۷۹۱درصد از مبلغ  ۱۰/۲۰زان ي به مساليانهر يي تغبا متوسط مشاغل ماليات 

در سال  را)  درصد۹/۶۱( ريين تغيشتريکه ب دهيرس ۱۳۸۳ در سالال يون ريليم ۴۲۸۰۹ به مبلغ ۱۳۷۴
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۷۷         اردبيلظرفيت مالياتي استان برآورد 

نسبت به سال  ۱۳۸۳ در سال درصد بوده که ‐۸۷/۶ن آن يکمتر  داشته و۱۳۷۵نسبت به سال  ۱۳۷۶

  .اتفاق افتاده است ۱۳۸۲
از ، درصد ۳۸/۲۷زان ي به مساليانهر يي تغبا متوسط يحقوق کارکنان بخش خصوص  برماليات 

 بيشترينکه  دهي رس۱۳۸۳ در سالال يون ريليم ۷۲۶۶به مبلغ  ۱۳۷۴ در سالال يون ريليم ۳۳۳۹مبلغ 

  درصد‐۳۷/۶۶) کاهش (ريين تغيکمتر  ودرصد بوده ۲۳/۱۱۶زان ي به م۱۳۸۰ در سالر ييزان تغيم

ان سال يتا پا ۱۳۸۰ بعد از سال در ضمن . بوده است آنسبت به سال ماقبلن ۱۳۷۷مربوط به سال 

قانون اصالح  درت يزان معافيش مي افزاحاصل  امرنيا  داشته است وير کاهشيسمرتب  طور به ۱۳۸۳

  .بوده است ۱۳۸۰ در سالم ي مستقيهامالياتشده 

 ي طساليانهر يي تغبا متوسط) يسرقفل ( محليحق واگذار  باتوأمانتقال امالک   بر نقل وماليات 

در ال يون ريليم ۸۲۴۰ به مبلغ ۱۳۷۴ در سالال يون ريلي م۱۶۱۲درصد از مبلغ  ۵۲/۱۹زان يدوره به م

 درصد و ۱۸/۷۶زان ي نسبت به سال قبل به م۱۳۷۵ر مربوط به سال يين تغيشتريکه ب دهيرس۱۳۸۳ سال

 . بوده است ‐۲/۹زان ي به م۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۳ مربوط به سال تغييرن يکمتر

 

 ۱۳۸۲ در سالل ي استان اردبيمالياتت بالقوه يظرف  برآورديارهايمع  ويمبان .۷
 يي مبنابايد)  دارند را آن که مردم قدرت پرداخت يياتمالزان يم (يمالياتت يف ظرفيتوجه به تعر با

 هر يبرا (ي درصدعنوان به ماليات ،مي مستقيهامالياتف شود که براساس قانون ي محاسبه آن تعريبرا

ش يافزا ن درصد باي مشاغل اماليات نظير موارد يبرخ  که درشده مشخص ي خاصيبخش نرخها

تها ياز کسر معاف  بعديحقوق  ويقي اشخاص حقدرآمداز ) شود مي ي مشمول چند نرخ،درآمدزان يم

 . شود مي ي تلقماليات محاسبه ي مبناعنوان به) ماليات مشمول درآمد ( خاصيبخشودگ و

 عنوان به توان ميک جامعه را يداخل   دري مختلف اقتصاديگر ارزش افزوده بخشهاي دسوياز  

 يقي اشخاص حقيهادرآمد ي نرخ تورم برانظير ييرهاينظر گرفتن متغ  با ثابت در،نمئ مطينيگزيجا

 ماليان دوره ياز پا ها بعدماليات، مي مستقيهاماليات طبق قانون که  آنجايي نظر گرفت و از  دريحقوق و

تر بودن برآوردها از ارزش  ي واقعبراي بنابراين، شود مياخذ  کساله محاسبه ويک وقفه ي با يعني

 .كنيم مي استفاده ۱۳۸۲ سال مالياترآورد ب يبرا۱۳۸۱  سالدر ي مختلف اقتصاديافزوده بخشها

 موجود يبخشودگيها تها ويمعاف، ردي برآوردها مد نظر قرار گدر اين بايد که يگريموضوع د 

ت يمعاف، ي کشاورزيفعاليتهات ي معافتوان به بحث ميکه از آن  استم ي مستقيهامالياتقانون  در

 يت کاالهايمعاف، مستغالت حقوق و،  مشاغلمالياتث بح  دريقي اشخاص حقدرآمد  ازيقسمت

زان ارزش افزوده يم تها ازين معافيکه درصورت کسر ا  اشاره كرد موارد خاصيبعض  ويصادرات

 ماليات مشمول درآمد عنوان بهات ي عملباقيمانده از توان مي ي مختلف اقتصاديبخشهادر جاد شده يا

  . آوردعمل بهاستفاده الزم را 
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۷۸ ۷۲ و ۷۱های    شمارههفتممجله اقتصادی   سال         

م ي مستقيهاماليات) ۱۳۷۴‐۱۳۸۳ (قي تحقدر اين يبررس ساله مورد ۱۰ دوره ي طکه  جاييآناز  

 از برآورد انجام با استفاده توان مي بنابراين، دهد ميل يها را تشکمالياتدرصد کل  ۹۱ ش ازي بحدود

  .نان باشدي که قابل اطمكردم مشخص ي مستقيهاماليات ي را برايزاني م،شده

 باًي است که تقرماليات از يينظر گرفتن بخشها  در،ت بالقوهيث برآورد ظرفبح گر دريمورد د 

ز بودن يناچ  کم وبه علت زيصورت وجود ن در اي و  وجود نداردبخشها در اين يمالياتامکان فرار 

را برابر با ) يافتي درماليات ( بالفعلماليات توان مين بخشها يا در و استزان آن قابل اغماض يم

 از پرداخت آن به بيشکه  يران بخش عموميبگ  حقوقمالياتبه عنوان مثال  ،لقوه دانست باماليات

 از يگرينمونه د. شود ميز ي خزانه واريهامالياتبه حساب   محاسبه ومالياتزان ي م،درآمدصاحب 

 ماليات پرداخت ي گواهبايد يم سند رسميزمان تنظ انتقال امالک که در  نقل وماليات ،ن مورديا

  . شده باشدصادر

 که است ي دولتي شرکتهامالياتنه درنظر گرفت بحث ي زمدر اين بايدکه  ييارهايگر معياز د 

 ي عمومي بخشهانظير، نيست استان يماليات يهادرآمد جزو  محسوب شده ويمل درآمد عنوان به

 مالياتا مشمول ي ، موارد ايننکه ارزش افزوده حاصل ازيتوجه به ا  با.بهداشت و  آموزشمانند

در ، كرد ي از آن چشم پوشتوان مي ،ز بودني ناچبه علت است که مشمول ييجز موارد در يا نيست

 . شود ميز از ارزش افزوده آنها استفاده ني کار ناين

مشاغل   بر شرکتها وماليات ي بخشهادرزان ارزش افزوده يک مي تفکبرايگر که يد از موارد 

 يها پروندهبخش که  ن دوي ايماليات يها پروندهزان يدادن م ا قرار از مبن استم عبارتيا گرفتهدرنظر 

 کار در اين  ودهد ميل يشرکتها را تشک  مشاغل ويها پرونده درصد کل ۱۰حدود  شرکتها يماليات

  .ميک کرديتفک) درصد ۹۰ و۱۰ ( را براساس همان مبنادو بخشن يارزش افزوده ا

ز از متوسط ي مورد ندر اين بوده که يبخش خصوصان بگير حقوق يافتيزان دري مگريمورد د 

 آمار قابل يشتر که دارايب  نفر کارکن و۱۰ ي داراي صنعتيان کارگاههاريبگ حقوق  مزد ويافتيدر

شتر يز بين مورد نينکه اي ايبرا .ميكرداستفاده ، شدهنتشر مران يق مرکز آمار اياز طر بوده و اعتماد

 انبگير حقوق کارکنان و تعداد  از آماريکارکنان بخش خصوص  تعداددر مورد نان باشديقابل اطم

  .شده استده استفاده گردي استخراج ي سرشماريکه از آمارها۱۳۷۵ در سال استان يبخش خصوص

 

 ج حاصليل نتايتحل  وها فرضيهآزمون  .۸
ل يب ارددر استان ۱۳۷۴‐۱۳۸۳ ي سالهاي وصول شده طيهاماليات در زمينه موجود يبراساس آمارها

براساس رابطه  ، کشور و استاني برا شده منتشريد ناخالص داخلي توليتوجه به آمارها با کشور و و

با استفاده ،  اقتصاد کالنهاي ديدگاه نظريه از يد ناخالص داخليتول  ويماليات يهادرآمدن يم بيمستق

 رابطه در مورد معادله  به برآورد شش،يروش حداقل مربعات معمولبه  موسوم ي اقتصادسنجفناز 
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۷۹         اردبيلظرفيت مالياتي استان برآورد 

 ه وكرد  اقدامکشور  استان ويد ناخالص داخليم با تولي مستقيهاماليات  ويماليات يهادرآمدن کل يب

 ي روشهارظن از يتر مناسبک معادله که تطابق ي نسبت به انتخاب ياد شدهت از چند معادله ينها در

ت بالقوه ي برآورد ظرفبراي ياتمالي تابع عنوان و بهاقدام ،  موجود داشتوضع ياقتصادسنج  ويآمار

 :شدصورت مطرح ه اين  بيبرآورد  توابعيحالت عموم .ميكرد استفاده يماليات
 

1×2+1= -)()( tt TKccMMK 

 
1×2+1= -)()( tt TODccMMO 

 
MMKt و MMOt يرهاي متغعنوان بهاستان   کشور ويم سال جاري مستقيهاماليات درآمد عنوان به 

 يناخالص داخل ديتول -١TODt و -١TKt و ه تابعيب زاويضر c)۲(، بدا تابعم عرض از c)۱ (،وابسته

 توليد ناخالص يخانوارها برا درآمد متوسط يق آمارهايطر  ازي برآورديآمارها از( استان و کشور
 مربوط به يآمارها  که با استفاده ازاست )t‐۱ (سال  گذشتهدر سال)  استشده استان استفاده يداخل

 اقدام ياد شدهبه برآورد توابع   نسبتي حداقل مربعات معموليسنج  و روش اقتصاد۱۳۷۳‐۱۳۸۳سال 

  :د آمدست به به اين شرحجه يم که نتيكرد

 

1
(24/58236)(0/60354)

×031750+476402930= -tt TK//MMK 

 

            986930= /2R         335421= /DW        29247604= /F  
 

ب يضرا  واست درصد ۶۹/۹۸ ي مدل برآورديدهندگ حي قدرت توضکنيم ميهده  که مشاگونه همان

 يخودهمبستگ يدارا مدل واتسون ‐نبدور آزمون براساس نيهمچن .هستند دار معني يآمار نظر از زين

م با ي مستقيهامالياتن موضوع که ي با توجه به تابع برآورد شده به اتوان مي بنابراين. نيست يآمار

 ياد شدهصحه گذاشت و براساس تابع ، است رابطه مثبت ي کشور داراي داخلتوليد ناخالص

 ۷۵/۳۱ شيسبب افزا  کشوري داخلتوليد ناخالصک واحد به يش ي که افزاكردر ي تفسگونه اين

به اين  ي استانيجه برآورد براساس آمارهاينت .م کشور خواهد شدي مستقيهاماليات درآمد يدرصد

 :استر ي زشرح

1
(13/66010)(2/05626)

×010880+2665111= -tt TOD//MMO 

 

            958890= /2R         213721= /DW        59845861= /F  
 

)۱(  

)۲(  

)۳(  

)۴(  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             9 / 18

http://ejip.ir/article-1-315-fa.html


۸۰ ۷۲ و ۷۱های    شمارههفتممجله اقتصادی   سال         

ب يضرا  واست درصد ۸/۹۵ ي مدل برآورديح دهندگي قدرت توضشود مي که مشاهده طور  همان

 مدع که شود مي  مشاهده واتسون‐نبدورن  به آزموتوجه  باي ولهستند دار معني يز از نظر آمارين

عمل   اورکات‐کوکران رفع آن به کمک روش ي برا،شود مي نتأييد جمالت اخالل يخودهمبستگ

 : آمددست به به اين شرح يج مدل بعد از رفع خود همبستگينتا  وكرده

 

(0/34931)
1

(8/80440)(1/58368)
1206530+×010660+0768412= )(- MA/TOD//MMO tt 

 

            960480= /2R         524291= /DW        0597085= /F  
 

 و شده رفع ، جمالت اخاللي که خودهمبستگشود مي مشاهده دست آمده بهج يتوجه به نتا حال با

قدرت   واستنان يقابل اطم  وداري يمعن  ي آماررظنر مستقل از يمتغ ي آمده برادست بهب يضر

 با توجه به تابع توان مي بنابراين .است مناسب الًکام ۲R=۹۶/۰ ز باتوجهي مدل نيدهندگ حيتوض

 رابطه ي استان داراي داخلتوليد ناخالص با م استاني مستقيهامالياتن موضوع که ي ا،برآورد شده

ک واحد به يش ي که افزاكردر ي تفسگونه اين توان  مي شدهياد و براساس تابع  كردقبول ، استمثبت 

  .شود مي م استاني مستقيهاماليات درآمد يدرصد۶۶/۱۰ش يفزا استان سبب اي داخلتوليد ناخالص

 

 ۱۳۸۲ در سالل ي بالقوه استان اردبيمالياتت يظرف برآورد .۹
 يشرکتها،  مشاغلماليات ي از بخشهابه جز که ما يصورت حات ارائه شده دريتوجه به توض با

 بالقوه مالياتا همان ر بخشها ري بالفعل ساماليات، مستغالت  ويحقوق بخش خصوص، يغيردولت

 کنيم مي مشاهده بنابراين ،كنيم يپوش  بخشها چشمدر اين يماليات ياز امکان فرارها م ويريدرنظر بگ

در  که است اليون ريلي م۳۰۴۳۰۳م برابر ي مستقيهامالياتبخش  در ي واقعيمالياتت يکه کل ظرف

 شتري باليون ريلي م۱۲۷۱۰۰زان يبه م)  بالفعلماليات ( قسمتدر اين وصول شده ماليات با مقايسه

بالقوه به  ماليات نسبت  وبودهآشکار   مشهود وکامالًت بالفعل يت بالقوه با ظرفين ظرفيفاصله ب .است

 درصد ۷۶/۴۱ حدودم ي مستقيهاماليات ي برا۱۳۸۲ در سالل ي اردبدر استان بالفعل ماليات

رو  از اين. است در استان يماليات يتهاي ظرف از نكردننهي استفاده بهدهنده نشانن رقم يکه ا.باشد مي

 و هجين نتيتوجه به ا با » استمالياتش از وصول ي بيمالياتت بالقوه يظرف« قين تحقي ايه اصليفرض

 حداقل ي روش اقتصادسنجوسيله  بهکشور   استان ويماليات از برآورد توابع دست آمده بهج ينتا

  .گيرد مي  قرارتأييد مورد يمربعات معمول

 

 

)۵(  
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۸۱         اردبيلظرفيت مالياتي استان برآورد 

 ۱۳۸۲ در سالل ي استان اردبي بر شرکتهاماليات بالقوه برآورد ظرفيت .۱۰
با توجه به  و ح داده شدي توضپيشتر درنظرگرفته شده طبق آنچه يمبان و ارهايتوجه به مع بااين ميزان 

 در استانمشاغل   ويغيردولت يشرکتها  برماليات مختلف که با موضوع يارزش افزوده بخشها

 ارديلي م۱/۱۳زان يارزش افزوده معدن به م (استال يارد ريلي م۴/۳۵۰۹ در مجموع، دهستن مرتبط

، يفروش عمده، ميليارد ريال ۹/۷۰۷زان يساختمان به م، اليارد ريلي م۷/۷۵۷زان يصنعت به م، الير

ن زايرستوران به م هتل و  وميليارد ريال ۳/۱۸۵۷زان يکاالها به م ه ويل نقلير وسايتعم، يخرده فروش

  :شود مي  محاسبهبه اين شرح در استان يغيردولت ي بالقوه شرکتهامالياتزان يم .)الير ارديلي م۴/۱۷۳

 

شرکتها  ارزش کل مشاغل و ‐زان صادراتيم= شرکتها بدون صادرات ارزش افزوده کل مشاغل و

 ۳۵۰۹۴۰۰۰۰۰ ‐۲۱۰۹۰۵۹۱۷۰۰۰ = ۳۲۹۸۴۴۰۸۳۰۰۰                                               ۱۳۸۱ در سال

 

 ۳۲۹۸۴۹۴۰۸۳۰۰۰% * ۱۰= ۳۲۹۸۴۹۴۰۸۳۰۰    )به ريال (۱۳۸۱ در سالارزش افزوده بخش شرکتها 

۸۲۴۶۲۳۵۲۰۷۵  =۲۵ * %۳۲۹۸۴۹۴۰۸۳۰۰ 
 

 ال يرميليون  ۲۸۱۴۱ : ۱۳۸۲ در سال يردولتي غي شرکتهاي وصولماليات
 در سال بالقوه شرکتها ماليات بالفعل به مالياتنسبت 

۱۳۸۲۱۲/۳۴  =۱۰۰* %) ۸۲۴۶۲۳۵۲۰۷۵ /۲۸۱۴۱۰۰۰۰۰۰( 

 

ن ي اکامالً ۱۳۸۲ در سال بر شرکتها ماليات ت بالقوهي ظرفدر موردباتوجه به محاسبات انجام شده 

 مورد »ت بالقوه آن کمتر استي با ظرفدر مقايسه بر شرکتها مالياتت بالفعل يظرف« که يه فرعيفرض

 . گيرد مي قرار تأييد

 

 ۱۳۸۲ در سالل ي استان اردب براي مشاغليماليات بالقوه برآورد ظرفيت. ۱۱
 مالياتت ي ظرف،ح داده شدهي توضبر شرکتها ماليات در برآورد  بخش پيشيندرآنچه  با توجه به

  :شود مي محاسبه به اين شرحل ي اردبدر استان ۱۳۸۲بالقوه مشاغل سال 

 

 رتبط با مشاغل وشرکتها ميارزش افزوده کل بخشها* % ۹۰= ارزش افزوده بخش مشاغل 

۲۹۶۸۶۴۴۶۷۴۷۰۰ = ۹۰ * %۳۲۹۸۴۹۴۰۸۳۰۰۰ 
 

ارزش / ل ي مشاغل استان اردبيها پروندهتعداد = به ريال مشاغل يماليات هر پرونده درآمدزان يم

 ۲۹۶۸۶۴۴۶۴۷۰۰/  ۱۰۶۵۲۷ = ۲۷۸۶۷۵۳۳                                                       افزوده بخش مشاغل
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۸۲ ۷۲ و ۷۱های    شمارههفتممجله اقتصادی   سال         

 يماليات هر پرونده درآمد ‐ مشاغلدرآمد يمالياتت يمعاف = به ريال هر پرونده ماليات مشمول ددرآم

۸۶۶۷۵۳۳ = ۱۹۲۰۰۰۰۰ ‐ ۲۷۸۶۷۵۳۳ 
 

 مشمول درآمد * قانون مالياتهاي مستقيم ۱۳۱ ماده يمالياتنرخ  = به ريال هر پرونده ماليات سرانه

 ۸۶۶۷۵۳۳% * ۱۵ = ۱۳۰۰۱۳۰                                                                             هر پرونده ماليات

 

 ماليات*   مشاغليماليات يها پرونده تعداد=  به ريالل ي استان اردب۱۳۸۲ در سال بالقوه مشاغل ماليات

 ۱۳۰۰۱۳۰ * ۱۰۶۵۲۷ = ۱۳۸۴۹۸۹۴۸۵۱۰                                                                       هر پرونده
 

 ي وصولماليات/  بالقوه استان ماليات (*۱۰۰= ) درصد ( بالفعلماليات بالقوه مشاغل به مالياتنسبت 

 )۴۵۹۲۴۰۰۰۰۰۰ / ۱۳۸۴۹۸۹۴۸۵۱۰ ( *۱۰۰ = ۱۶/۳۳                                                        )مشاغل
 

 کامالً، ۱۳۸۲ در سال  بر مشاغلماليات ت بالقوهي ظرفرددر موتوجه به محاسبات انجام شده  با 

 »ت بالقوه آن کمتر استي با ظرفدر مقايسه برمشاغل مالياتت بالفعل يظرف«  کهيه فرعين فرضيا

 . گيرد مي قرار تأييدمورد 

 

 ۱۳۸۲ در سالل ي استان اردب برايي حقوق بخش خصوصيماليات بالقوه برآورد ظرفيت .۱۲
  نفر ۴۹۲۳۴ :۱۳۷۵ در سال استان ي بخش خصوصبگير حقوق و زدم تعدادکارکنان

ان بگير حقوقمحاسبه شده براساس اطالعات جبران خدمات مزد و  (۱۳۸۲ در سال يافتيمتوسط در

 ال ي ر۳۰۹۱۵۴۲۱ :۱۳۸۲ سال  درشتريب  نفر کارکن و۱۰ ي داراي صنعتيکارگاهها

 

 ماده ۱۳ و ۱۰ ت بنديمعاف + ون مالياتهاي مستقيمقان ۸۴ت ماده يمعاف( = مشمول هر نفر درآمدزان يم

  هر شخصدرآمد – )قانون مالياتهاي مستقيم ۹۱

۶۹۱۵۴۲۱= ) ۱۹۲۰۰۰۰۰ + ۴۸۰۰۰۰۰ (‐ ۳۰۹۱۵۴۲۱ 

 

 حقـوق   مالياتنرخ  =  هر نفر    ماليات *تعدادکارکنان  =  ي بالقوه بخش حقوق خصوص    يمالياتت  يظرف

 ۶۹۱۵۴۲۱% * ۱۰ = ۶۹۱۵۴۲ * ۴۹۲۳۴ = ۳۴۰۴۷۳۷۸۸۲۸                           فرد  مشمول هردرآمد *

 

/  بالقوه استان ماليات (*۱۰۰= ) درصد ( بالفعلماليات به ي بالقوه حقوق بخش خصوصمالياتنسبت 

 )۹۱۷۱۰۰۰۰۰۰ / ۳۴۰۴۷۳۷۸۸۲۸ * (۱۰۰ = ۹۴/۲۶                                     ) مشاغلي وصولماليات
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۸۳         اردبيلظرفيت مالياتي استان برآورد 

ن ي اکامالً ۱۳۸۲ در سال بر حقوق ماليات ت بالقوهي ظرفدر موردت انجام شده توجه به محاسبا با

 مورد »ت بالقوه آن کمتر استي با ظرفدر مقايسهحقوق   برمالياتت بالفعل يظرف«  کهيه فرعيفرض

 . گيرد مي قرار تأييد

 

 ۱۳۸۲ در سالل ي مستغالت استان اردبيماليات بالقوه برآورد ظرفيت. ۱۳
 ميليونال ي ر۷۹۲۰۰ :لي استان اردب۱۳۸۱ در سال مستغالت ارزش افزوده

 

/  مسـتغالت  يهـا  پرونـده  تعـداد =  پرونـده   هردرآمد * درصد۷۵ =  مشمول هر پرونده مستغل    درآمد

 ۷۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰ / ۲۷۹۹۶ = ۲۸۲۸۹۷۶% * ۷۵ = ۲۱۲۱۷۳۲                          ارزش افزوده مستغالت 

 

 * يمالياتنرخ =  هرپرونده ماليات* تعدادپرونده مستغالت   =۱۳۸۲ سالدر  بالقوه مستغالت ماليات

 ۲۱۲۱۷۳۲% * ۱۵ = ۳۱۸۲۶۰ * ۲۷۹۹۶ = ۸۹۱۰۰۰۶۹۶۰                 مشمول هر پرونده مستغل درآمد

 

/  بالقوه مستغالت استان ماليات (*۱۰۰= ) درصد ( بالفعلماليات بالقوه مستغالت به مالياتنسبت 

 )۳۴۷۹۰۰۰۰۰۰ / ۸۹۱۰۰۰۶۹۶۰ * (۱۰۰ = ۰۵/۳۹                                   ) مستغالت ي وصولماليات

 

 کامالً ۱۳۸۲ در سال بر مستغالت ماليات ت بالقوهي ظرفدر موردتوجه به محاسبات انجام شده  با 

کمتر ت بالقوه آن ي با ظرفدر مقايسه امالک درآمد  برمالياتت بالفعل يظرف« که يه فرعين فرضيا

 . گيرد مي قرار تأييد مورد »است

 

 يريگ جهينت  ويبند جمع .۱۴
  ويعيگسترده طب اريبودن امکانات بس رغم دارا بهمناطق کشور   ازيکي عنوان بهل ياستان اردب

 ي متعددداليل  به مانند آن معادن و، يگردشگر، ي کشاورزنظير ي مختلفيها زمينهدر  يخداداد

 يراهها( ع مادريصنا  وييربنايا کمبود امکانات زي نبود،  استانيعتصن نيافتگي  توسعهمانند

ع مهم از نظر يکمبود صنا، ييت حمل ونقل هواي محدو،هنآ راهنبود ،  نامناسبيني زميمواصالت

 يفعاليتهابخش   در نكردنشرفتيپ در پي آن  ودر استان) يديمحصول تولميزان  اشتغال و ايجاد

کمتر  زي گذشته نيهادر سال که يد اقتصاد استان به بخش کشاورزي شديوابستگ  ويديتول  ويصنعت

 ين منطقه برايناشناخته ماندن ا، گسترش ناهمگون بخش خدمات مورد توجه واقع شده و

 نبود دليل به يماد  وي محدود انسانيها سرمايه فرار، يخارج  ويان داخلگذار سرمايه گردشگران و

 زين که خود ( کم بازدهيسنت ک اقتصاديک منطقه محروم با ي به  نظاير آنهاکمبود امکانات و يا

ن استان از ي که ااي گونه به،  استشدهل يتبد) شود ميت ين چرخه محروميل ايتکم د ويموجب تشد
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۸۴ ۷۲ و ۷۱های    شمارههفتممجله اقتصادی   سال         

 ن استان دري اي عموميهادرآمد  بوده وي نفتيهادرآمد وابسته به کامالً ي جاريها هزينه تأميننظر 

  استان را پوشش دهدي جاريها هزينهاز   درصد۰۵/۲۶زان يبه م توانسته ۱۳۸۰ در سالن حالت يبهتر

 . زان بوده استين مي کمتر از ا۱۳۷۳‐۱۳۸۲ساله  ۱۰ دوره يه سالهايدر بق و

 درصد سرانه ۵۲با  ال بوده که برابري ر۹۰۷۵۰ حدود ۱۳۸۰ در سال در استان يمالياتسرانه  

 سه باي مقااز نظرال ي ر۹۴۶۸۵ش به مبلغ يغم افزار بهم ن رقي ا۱۳۸۱ در سال  واست کشور يماليات

 نسبت به در استان يماليات کم بودن کوشش دهنده نشان  واستدرصد آن  ۵۰ حدود يسرانه کشور

  .است کل کشور

ن يب  که دراست درصد ۳۹/۱با  برابر ۱۳۸۰ در سال استان يد ناخالص داخلي به تولمالياتنسبت  

از  يول،  درصد کاهش۱/۱ن رقم به ي ا۱۳۸۱ در سال ه وكرد را کسب ۲۱ رتبه لياستان اردب، استانها

 ۱۳۸۰ در سال کشور ين نسبت براي آورده است که ادست  به  راي همان رتبه قبليبند رتبه نظر

 يهامالياتکل  م ازي مستقيهامالياتسهم  .است درصد ۳/۱ حدود ۱۳۸۱ در سال درصد و ۵۳/۱ حدود

م يمستق ري غيهامالياتسهم  کاهش و  درصد۸۴ درصد به ۵/۹۹ از ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۴  دوره ي طيافتيدر

 .افته استيش يدرصد افزا ۱۶ درصد به ۵/۰ ن دوره ازي هميط در

 ماليات : استبه اين شرح ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۴دوره   دريافتي دريهامالياتکل  ها ازماليات يسهم اجزا 

 ماليات، درصد ۱۶/۲۱با سهم ) يدولت (يعمومحقوق بخش   برماليات،  درصد۹۶/۳۱مشاغل با سهم 

،  درصد۳۳/۷سهم   بايحقوق بخش خصوص  برماليات، درصد ۸۶/۱۷  سهم با يغيردولت يبر شرکتها

. است درصد ۶۹/۱۴ها مالياتر يسا درصد و ۷  سهم با يسرقفل  باتوأمانتقال امالک  نقل و  برماليات

بر  ماليات رييمتوسط تغ  داشته ويصعود ريس د شدهيا ساله ۱۰دوره  ها درمالياترات يين تغيهمچن

مشاغل با   برماليات، درصد ۶۹/۳۴ با يحقوق بخش عموم  برماليات،  درصد۹۸/۴۱ با شرکتها

  .بوده است  درصد۵۲/۱۹ با يسرقفل  باتوأمانتقال امالک   بر نقل وماليات، درصد ۱۰/۲۰

 يد ناخالص داخلي از تولي تابععنوان به ام ري مستقماليات (يمالياتتابع  توجه به برآورد با 

 استان يب تابع براي کشور ضريبرا  استان وي موجود برايبراساس آمارها) ميا گرفتهدرنظر

 گري ديعبارت به يا است يدرصد ۲/۳ حدود رييتغ  کشوريبرا  ويدرصد ۱/۱ حدود ريي تغدهنده نشان

ل يم تبدي مستقيماليات درصد آن به ۱/۱ ودحد ، استانيد ناخالص داخليتول ش درياز هر واحد افزا

  . درصد است۲/۳ کشور يل براين تبديا  وشود مي

 يرهايا استفاده از متغ ب و۱۳۸۲ در سال ي مختلف اقتصاديبراساس ارزش افزوده بخشها 

  ريالونيلي م۳۰۴۳۰۳م به مبلغ ي مستقيهامالياتت بالقوه يظرف، مالياتوصول  درگذار  تأثيرمختلف 

ون يلي م۱۲۷۱۰۰ن سال به مبلغ يهم  بخش دردر اين ي وصولماليات که  لياح درد شده است برآور

ت بالقوه يظرف .است درصد ۷۶/۴۱ت بالقوه آن برابر با ي بالفعل به ظرفمالياتال بوده و نسبت ير

ب يبه ترت۱۳۸۲ در سالمستغالت   برماليات  ويحقوق بخش خصوص، مشاغل،  بر شرکتهاماليات
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۸۵         اردبيلظرفيت مالياتي استان برآورد 

همان  ن بخشها دري بالفعل اماليات که  حالي در، ال بودهيون ريلي م۸۹۲۰، ۳۴۰۴۸، ۱۳۸۴۹۹، ۷۰۰۳۸

 بالفعل به مالياتنسبت  ال بوده است ويون ريلي م۳۴۷۹  و۳۴۰۴۸، ۴۵۹۲۴، ۲۸۱۴۱ ترتيب بهسال 

  .است درصد ۰۵/۳۹  و۹۴/۲۶، ۱۶/۳۳، ۱۲/۳۴ با  برابرترتيب به يت بالقوه برآورديظرف

 را يجه کلين نتي اتوان ميق حاضر ي تحقيها ترين يافته مهم عنوان به ياد شدهواردباتوجه به م 

سطح استان قابل توجه بوده   وصول شده دريهامالياتها با ماليات ي واقعيتهاين ظرفيگرفت که فاصله ب

 :كردل اشاره ي به موارد ذتوان مين امر يل اياز دال .است

  بهيا  عمدهطور به که است استان ي بودن ساختار اقتصادين امر سنتي امهمل يدال  ازيکي ‐الف 

سطح   دريتصادق ايتهاليا فعينبيشترح که ي توضبا اين . وابسته استيدولت زين  ويبخش کشاورز

ن موضوع باعث يهم رد ويپذ ي انجام ميقيتوسط اشخاص حق محدود و اس کوچک ويمق استان در

کسب  ن اشخاص دري محاسب توسط اينهايکردن از ماشاستفاده ن  وي دفاتر قانون نكردنينگهدار

ت ينها در  ويمالياتان مأمور توسط درآمدص ي موضوع تشخينانياطمنا اين امرکه   شده استوکار

 کننده پرداخت يداردخو  اعتراض ورا به همراه داشته و امكانس توسط آنان أالر يص عليتشخ

 .كند افزايش پيدا مي يماليات فرار  در نتيجه ودآور وجود مي   را بهيصي تشخماليات ي براماليات

 نظاير  ويزدگ سرما، ليا خشکسنظير يعي طبداليل  به يبخش کشاورز يفعاليتها که ين زمانيهمچن

  برياديار زي بستأثير يبخش دولت  دري انقباضياستهاي اعمال سياد گير ميرکود قرار  درآنها 

ن موضوع که يا  نيزو اردگذ مي يماليات يهادرآمد  آن بري در پ استان ودِه ماليات ي اقتصاديبخشها

 اشخاص يهاماليات  دريماليات مختلف توسط دستگاه يهادر سال يتوجه  قابل نسبتاًيلهاياز به تعدين

رقابل انجام ي غماليات بخش يامکانات درون دستگاه  و کمبوديرونيبپيامدهاي  دليل به،  داردوجود

 . شود مي يت واقعي نسبت به ظرفماليات يهايش وصولکاهموجب ت ينها  که دراست

 نظير ي عوامل مختلفحاصلکه  هاماليات وصول نظام يناکارآمد  ويور ن بودن بهرهيي پا‐ب 

  وي حسابداردر زمينه متخصص ي انسانيرويکمبود ن،  اطالعاتيآور  جامع جمعنظام وجود نبود

 نبود، يشتيمع  وي مسائل اداردليل به يالياتمکارکنان   درمؤثر  ويزه قوي انگنبوِد، يحسابرس

مقررات  ن ويجامع نبودن قوان، يماليات با دستگاه ي دولتيدستگاهها ر نهادها وي مناسب سايهمکار

 عدالت مانند يماليات اصول  نكردنتيرعا،  آنيي ضمانت اجراومقررات   قانون واز نظر يماليات

 يخدمات و داخل بخشها  ويکشاورز،  صنعتيرنظ ي مختلف اقتصاديان بخشهايم  دريماليات

مبهم بودن  ناشناخته و، الوصول  سهليهامالياتق ي از طريماليات يهادرآمد تأمين  وتأکيد، يماليات

 . ست نظاير آنهاو  مردميجامعه برا ها درماليات تأثير

 بودن فرهنگ نيي به پاتوان ميهستند  يل قبليدل جه دوي خود نتينوع هکه بديگري ل ي دال از‐ج 

 توسط فعاالن ماليات فرار از يبرا مؤثر  ويار قوي بسيها زهيانگ وجود سطح جامعه و  دريماليات

  .كرد اشاره ياقتصاد
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۸۶ ۷۲ و ۷۱های    شمارههفتممجله اقتصادی   سال         

ر يصورت ز ه را بيليج تفضي نتاتوان ميل آن يدال  وياد شده يجه کليتوجه به نت با بنابراين 

 :كردخالصه 

 يحقوق کارکنان بخش عموم  برماليات ظيرنالوصول  سهل  مشخص ويهاماليات ر ازيغ هب •

 که ييهامالياتر يسا، مشابه موارد م ويرمستقي غيهاماليات، انتقال امالک نقل و  برماليات، ) يدولت(

صورت  هافته بيزان تحقق يموارد مبيشتر   وجود دارد دريمالياتص توسط دستگاه ياز به تشخين

  .ست آنهايزان واقعيم  کمتر ازيقابل توجه
ن يي پاي قابل توجهطور به آن يت واقعيبخش مشاغل نسبت به ظرف  دريوصول مالياتيزان م •

  . درصد است۳۳ حدود ۱۳۸۲ سال ي براي نسبت برآوردکه  طوري  به، است
ن يي پاي قابل توجهطور به آن يت واقعيبخش شرکتها نسبت به ظرف  دريوصول مالياتميزان  •

 .  درصد است۳۴ حدود ۱۳۸۲ سال ي براي نسبت برآوردکه  طوري  به، است
 طور به آن يت واقعي نسبت به ظرفيبخش حقوق بخش خصوص  درماليات يوصولميزان  •

 .  درصد است۲۷ حدود ۱۳۸۲ سال ي براي نسبت برآوردکه  طوري  به، استن يي پايقابل توجه
ن يي پاي قابل توجهطور به آن يت واقعيبخش مستغالت نسبت به ظرف در يوصول مالياتميزان  

 .  درصد است۳۹ حدود ۱۳۸۲ سال ي براي نسبت برآوردکه  طوري  به، است

 

 شنهادهايپ .۱۵
 :شود پيشهاد ميموارد زير ، دست آمده بهج يتوجه به نتا با

توسعه   وييربنايش امکانات زي افزا راستاي درين استانشتر مسئوالياهتمام هر چه ب توجه و •

 . استانيصنعت
 يهاماليات وصول برايمنسجم  ق وي دقيمالياتخدمات   اطالعات ونظامک يه يتعب ن وي تدو •

  .يماليات مختلف ي بخشهايواقع
 يي شناسابراي يماليات با دستگاه ي به همکاري دولتين دستگاههاكردملزم  مکلف و •

 .يمالياتن مشموال
ه ئق اراي طر ازيمالياتهاي درآمدكننده   كاركنان دستگاه وصولييکارا  ويور باال بردن بهره  •

ق ينظارت دق  ويابيارز  ويرماديغ  وي مادي از مشوقهابا استفاده يزه کاريجاد انگيا، آموزش

 . آنها عملکرد بر
،  وابستهيفعاليتها  وي بخش کشاورزيتهاي معافنظير يرمنطقي غيمعافيتهاحذف  کاهش و •

 يورآاساس که سود نبر اي يکشاورز  ويمعدن، يساز  راهآالت ماشين مانندن يآالت سنگ نيماش

 خدمات و  از موارداز اين ياري بسيمند هبهر  باال بوده وآالت ماشين و فعاليتها از اين ياريبس

 . استن يريسا از شتري بي عموميکاالها
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۸۷         اردبيلظرفيت مالياتي استان برآورد 

 به منظورمقررات  ن ويابهامات موجود در قوان ص وينقان كردبرطرف   وكردن ساده •

  .ييسودجو هرگونه ابهام و  ازيريجلوگ
 يآور نه جمعيل هزيها بحث تحلمالياتاصول  ح که دري توضبا اين ناکارا يهامالياتحذف  •

  که دريآثار  ويآور نه جمعيل هزيتحل ها درماليات از ي بعضکه   در صورتي،ميدار ها راماليات

  .نيستند يه اقتصادي توجيدارا، ارندگذ مي خود برجا جامعه از
 يحسابدار  دفاترينگهدار و ريتحر  بريم مبني مستقياهماليات قانون ۹۵ ماده ياجرا  برتأکيد •

 . توسط صاحبان مشاغلدرآمد نه ويهز و
،  صنعتمانند ي مختلف اقتصاديان بخشهايم  دريماليات عدالت نظير يمالياتت اصول يرعا •

،  بر مشاغلماليات،  بر شرکتهاماليات (يماليات ي بخشها درونن دريهمچن، خدمات  ويکشاورز

 .يماليات نظامت يتقو ح ويتصح به منظور)  نظاير آنهاحقوق و بر ماليات
  .هامالياتگان کنند پرداخت عنوان بهت ارباب رجوع يشتر رضايچه ب  هرتأمين برايتالش  •
سازي مصارف  ها و شفافماليات در زمينهسازي و افزايش فرهنگ عامه مردم  فرهنگ •

  .ت آني تقوبراي يمالياتهاي درآمد
 و ارزيابي و يمالياتهاي درآمد درگير در مسئله ساز وكارهاي ماميتاي  بررسي دوره •

  . كردن مسئلهياو دستيابي به راهكارهاي جديد و پبرايشناسي مستمر آنها  آسيب
 

 

 

 منابع
، سازمان برنامه و بودجه »ساختار مالياتي ايران و رشد و توسعه اقتصادي«، )۱۳۷۶(احمدي، دونچالي محمود 

 . استان مازندران
، »تحليل و بررسي درآمدهاي استاني در استان اردبيل و مقايسه آن با سطح کشور«، )۱۳۷۸(اشجع، بهزاد 

 . سازمان برنامه و بودجه استان اردبيل
برآورد ظرفيت مالياتي استان اصفهان همراه با مقايسه تطبيقي بين ظرفيت «، )۱۳۷۸(بخشي دستجردي، رسول 

 . ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نامه کارشناسي  يان، پا»برآوردشده وکوشش مالياتي
 . ني نشر: ، ترجمه عباس شاکري، تهران۲ و ۱اقتصاد کالن جلد ، )۱۳۷۲(اچ . برانسون، ويليام

 .انتشارات جنگل: ، اصفهان)هاي دولت هزينه (اقتصاد بخش عمومي، )۱۳۸۱(يان، جمشيد وپژ
 . ني نشر: ، تهرانبخش عمومي اقتصاد ،)۱۳۸۲(پورمقيم، سيدجواد 

، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني )۲ (اقتصاد بخش عمومي، )۱۳۷۱(صميمي، احمد  جعفري

 ). سمت(دانشگاهها 
، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها ۲ و ۱، جلد اقتصادسنجي، )۱۳۷۴(درخشان، مسعود 

 ). سمت(
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۸۸ ۷۲ و ۷۱های    شمارههفتممجله اقتصادی   سال         

 . انتشارات رشد: ، تهراناني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعيمب، )۱۳۸۳(دالور، علي 
 . ، انتشارات برادران۲ و ۱اقتصاد کالن، جلد ، )۱۳۸۰(رحماني، تيمور 

 .۱۳۸۱سازمان امور مالياتي کشور، قانون تجميع عوارض مصوب 
 .۱۳۸۰سازمان امور مالياتي کشور، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان «، )۱۳۸۱(ريزي استان اردبيل   زمان مديريت و برنامهسا

  »)۱۳۷۹‐ ۱۳۸۳(اردبيل 
بررسي وضع امور عمومي، اقتصادي، اجتماعي و «، )۱۳۸۲(ريزي استان اردبيل   سازمان مديريت و برنامه

 تا ۱۳۷۹(تانهاي استان در سه سال اول برنامه سوم توسعه هاي شهرس شاخص و رتبه: زيربنايي استان اردبيل

۱۳۸۰(«. 
 و ۱۳۸۱، سالهاي » اجتماعي استان اردبيل‐گزارش اقتصادي«ريزي استان اردبيل،   سازمان مديريت و برنامه

۱۳۸۲. 
 . هاي آماري استان اردبيل، سالهاي مختلف ريزي استان اردبيل، سالنامه  سازمان مديريت و برنامه
، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و )۱۳۷۹‐۱۳۸۳(زي کشور ري  سازمان مديريت و برنامه

  .فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 قانون بودجه کل کشور، مصوب مجلس شوراي ۲ريزي کشور، پيوست شماره   سازمان مديريت و برنامه

 .اسالمي، سالهاي مختلف
 . ، سازمان برنامه و بودجه استان سمنان»بررسي درآمدهاي استان سمنان«، )۱۳۷۸(پور، علي اکبر  شمس
  . انتشارات دانشگاه تهران،الگوي اقتصاد سنجي ايران و كاربردهاي آن، )۱۳۵۷ ( احمد،شهشاني

 ،»درآمدهاي مالياتي مازندران با نگاهي به قوانين مالياتي«، )۱۳۷۶(عالمي رستمي، بيژن و محمد دودانگي 

 . سازمان برنامه و بودجه استان مازندران
تحليل درآمدهاي عمومي استان آذربايجان شرقي «، )۱۳۷۸(عليپور ساجدي، محمد علي و حسنيه شهنازي 

. شرقي آذربايجان استان بودجه و برنامه سازمان ،»آن افزايش هاي زمينه بررسي و ۱۳۷۵ ‐۱۳۶۵ سالهاي در

، معاونت امور »بررسي منابع جديد درآمدي استان خراسان«، )۱۳۸۱ (فرزبد، جعفر و منصور ماليي پور

 . اقتصادي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان خراسان
ارشد، دانشکده اقتصاد  نامه کارشناسي ، پايان»برآورد ظرفيت مالياتي کشور«، )۱۳۷۰(يحيايي، فريبا  فهيم

 . دانشگاه تهران

، سازمان برنامه و بودجه، دفتر »مالياتي، ظرفيت مالياتي وکوشش مالياتينسبت «، )۱۳۶۴(کردبچه، محمد 

 .کالن، سازمان برنامه و بودجه اقتصاد

 .انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه حميد ابريشمي، ۲ و۱مباني اقتصاد سنجي، جلد ، )۱۳۷۲ ( دامودار،گجراتي

 کشف منابع جديد درآمدها و راههاي وصول بررسي منابع درآمدي استان براي«، )۱۳۸۴(نوراللهي، حکمت 

 . ريزي استان اردبيل  ، سازمان مديريت و برنامه»آن
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