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147–174. 
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مقدمه.1

دانان کته  سياستت ماليتاتی بني ته از دیت ااه اقتصتاد      در خصوصاین مقاله را با ارائه خالصه کوتاهی 

ستس  هتتت    ک تي..  متی  آغتاز  ( استت 197( و ميرليتز   1927اساس مقاالت اساسی رمتزی    بر عم تاً

های اخيتر استتري یاهتته ارائته      که برآم ه از نظریه ماليات بني ه است و در طی دههرا درس عمومی 

 دهي.: می

 های نرخ ماليات ننایی بني ه به توزیع توانایی بستگی دارد. برنامه .1

 توان  در درآم های باال کاهش یاب . ننایی بني ه می ماليات .2

یک نرخ ماليات ثابت به همراه یک ستری ررداختت انتقتالی یک تای      زمان ه. کارايری به .3

 توان  به حالت بني ه نزدیک باش . هرااير می

 یاب . ميزان بني ه بازتوزیع با اهزایش نابرابری اهزایش می .4

 های شخصی نيز مرتبط باش  . ه متخصهها بایستی عالوه بر درآم  ب ماليات .5

ماليات بر کاال بایستی ت نا بر کاالهای ننایی وضع شود و این نرخ ماليات بایستی برای همته   .6

 کاالها یکسان باش .

 .انتظارات در ح اقل شود، وضع ماليات سرمایه از ناشی درآم  بر نبای  .7

 ريچي ه و کامل باش . در اقتصادهای رویای تصادهی، سياست مالياتی بني ه بایستی .8

هر درس و ميزان سازااری آن با سياست مالياتی عملتی متورد    زیرب ایدر این مقاله مبانی نظریه 

 ايرد. بحث قرار می

ای. تغييرات قابتل تتوجنی    توان افت که ما دریاهته های این مقاله، می ای از یاهته به ع وان خالصه

مورد  رویکرددو  هرچ  در طی چ   دهه اذشته وجود داشته است   ستانی ماليات شيوهدر تئوری و 

هتای محت ود ريت نادشت ه     (. به طور کلی، سياست مالياتی در جنتموازی ه. نيست   وجه چيه بهنظر 

ها به سمت این جنات هميته متخص  های تئوری توصيه هرچ   ؛است کردهها حرکت  توسط نظریه

های ماليتات   ، طرح کاهش یاهته های ننایی باال ، نرخOECDنبوده است. به ع وان مثال در کتورهای 

ان  و ماليات بر کاالها بيتتر یکسان ش ه و عموماً بتر کاالهتای ننتایی     ش هیک واخت ننایی بر درآم  

ها ه وز هت. بته    و نرخسرراست نيست بر سرمایه  ستانی مالياتبه  ها شارایان . به هر حال،  وضع ش ه

هتای   ختی از توصتيه  رب عتالوه  بته ها است.  در نظریه ش ه هيتوصصورت قابل توجنی باالی سطح صفرِ 
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ايرنت ، بررستی دارایتی و     هتای شخصتی را در نظتر متی     هایی که متخصه مان   ماليات تئوری تر دقيق

ميتان تئتوری و   هاصتله زیتادی   ه توز   کته  آن تا از انت .   د توجه قرار ارهتهوابستگی تاریخی کمتر مور

ها بيتتتر   در مورد تئوریبایستی  اذاران سياستتر این است که آیا  سخت سؤالسياست وجود دارد، 

 .استهر دو مورد باال دارای سوابق تاریخی  .های جایگزین یا در مورد سایر راه بياموزن 

هينهبستانيمالياتنظريه.2

سيست. مالياتی انتخاب شتود کته تتابع     آندارد که بایستی  بني ه بيان می ستانی مالياتتئوری استان ارد 

 ستتانی  ماليتات . ادبيات مربتو  بته   ک  ها ح اکثر  از مح ودیت ای م موعهرهاه اجتماعی را به همراه 

ايترد کته در آن    در نظر می 1ح اکثرک   ه مطلوبيتریز اجتماعی را به ع وان یک  برنامه اً بني ه عموم

ترین تحليل از این نتو،، ایتن    های اهراد جامعه است. در عمومی مطلوبيت بر اساستابع رهاه اجتماعی 

جامعته استت.    از مطلوبيتت اهتراد   غيرخطتی ک   که تتابعی   ادبيات از یک تابع رهاه جامعه استفاده می

کته بيتتتر بتر برابتری     را ی ریز اجتماعی که به ع وان مثال توزیع بودن این تابع به یک برنامه غيرخطی

دهت . بته هتر حتال، برختی از مطالعتات        دهت ، امکتان حصتول متی     تترجيح متی   مطلوبيت مبت ی است

ریتز اجتمتاعی ت نتا متوستط مطلوبيتت را در نظتر        کته برنامته   ک  ت   متی در این زمي ه هتر    ش ه ان ام

بتا  تابعی خطی از توابتع مطلوبيتت اهتراد استت.      و  که به مع ی یک تابع رهاه اجتماعی است ناير می

کته   به این موضو، خيلی ها دارای اهميت کمتری است و نبای  اه اف این مقاله، این تفاوت توجه به

 2ررداخت. ریز اجتماعی یک ح اکثرک   ه مطلوبيت س تی است برنامه

شتود کته    ریز اجتماعی با آن روبرو است، معمتوالً هتر  متی    رنامهسازی متکلی که ب برای ساده

 ميتان هراغتت و مصترف(. در برختی متوارد از ایتن        هست  همه اهراد جامعه دارای ترجيحات یکسان 

شود؛ با در نظر ارهتن این هر  که اقتصاد شامل اهراد کتامالً   هر  همگ ی یک اام جلوتر رهته می

ک  ت ه   جتماعی انتخاب سيست. مالياتی است که رهاه اجتمتاعی مصترف  ریز ا . ه ف برنامهاستمعي ی 

توستط    ادشت ه یاهتای   ک   ه بته انگيتزه   دان  که مصرف در شرایطی که او می ،معيار را ح اکثر ک  

، هتر  داشتتن   ستانی ماليات در خصوص ش ه ان امده . در برخی مطالعات  سيست. مالياتی راسخ می

                                                             
1. utilitarian 

ده ، که  ستانی بني ه ررتو را مورد اشاره قرار می را در خصوص تعيين ماليات یتر مح ودش ه( یک دستور کار 1987يتز  لاستيگ. 2

 ( مورد استفاده قرار ارهته است.2007توسط ورني گ    این روي اخيراً

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 41

https://ejip.ir/article-1-1030-fa.html


 12و11هايمجلهاقتصاديسالهفدهمشماره62

 

 

کته ختواهي.    اونه همانسازی مفي  باش . به هر حال،  یک ساده استک   ه معيار ممکن  یک مصرف

توانت    ک   ه معادل در آن استفاده ش ه است متی  دی ، اتخاذ نتایج سياستی از یک م ل که از مصرف

 آهرین باش . تکلمدر برخی موارد 

اجتمتاعی در  ریتز   هایی است که برنامه بع  از تعيين یک تابع ه ف، اام بع ی تعيين مح ودیت

با در ( 1927ی  من. اوليه، هرانک رمز اتمطالع ی ازطراحی سيست. مالياتی با آن روبرو است. در یک

از درآم  مالياتی را ت نتا از طریتق ماليتات     یریز بایستی مق ار متخص هر  که برنامه نظر ارهتن این

 بایت   متی هایی  چ ين ماليات . رمزی نتان داد کهده  ريت ناد میرویکرد یک  ،بر کاالها اهزایش ده 

به نحوی که  ،ک   ه برای هر کاال وضع شون  اساس نسبت معکوسی از کتش تقاضای هر مصرفر ب

عميقی بتر   تأثيرتر وضع شود. ريت ناد رمزی  های س گين ماليات  کتش، تقاضای بی دارایبر کاالهای 

کاالهتای عمتومی و ت ظتي. مقتررات      اتذاری  هتا مان ت  قيمتت    و نيز بر دیگر زمي ه ستانی مالياتنظریه 

بني ه، که ه ف آن تعيين بنترین سيستت.   ستانی مالياتاذاشت. به هر حال، از م ظر ادبيات مربو  به 

ک ار اذاشته شون  به صورت  یهروض بر اساسهای مالياتی  مالياتی است، این امر که برخی از سيست.

کتته تمتتام  شتتود نمتتیداده  امکتتان ایتتن یریتتز اجتمتتاع برنامتتهبتته  چراکتته ؛استتتستتاز  روشتت ی متتتکل

بتر درآمت  از م تابع     ماليتات  و مستقل بر کاالها، غيرخطیمان   ماليات  ،های مالياتی ممکن چارچوب

 را م نظر قرار ده . غيراقتصادیهای شخصی و  مختلف و حتی متخصه

باشت ، در آن  داشتته   نامحت ود  ریز اجتماعی در انتخاب یک سيست. ماليتاتی اختيتار   اما اار برنامه

 ک تا ی: ماليات بني ته یتک ماليتات    شود میبني ه بسيار آسان  ستانی ماليات سيست. تعيين مسئلهصورت 

ک   اان معيار تعریتف شت ه باشت ،     اساس مصرف این موارد، اار اقتصاد موردنظر بر از است. به غير

ررداختت   یتا شتکلی دیگتر    حساب مالياتی دولت را بته یتک صتورت    ک   ه تمام صورت آن مصرف

 راهبنترین  از ريش موجود، ک  . در حالت ع م وجود نواقص بازار مان   وجود ريام های خارجی می

در ایتن  قترار نت اد(.    تتأثير تغيير ن اد  تحتت   وجه چيه بهرا  ک   اان مصرفهای  این است که انتخاب

 خواه . ریز اجتماعی می مهده  که برنا ماليات یک ا دقيقاً همان کاری را ان ام میحالت 

های یک ا به ن رت مورد استتفاده قترار    دالیل خوبی وجود دارد که چرا در دنيای واقعی ماليات

دليل این است که این نو، ماليات به صورت یکسان بتر ثروتم ت ان و اهتراد هقيتر      ترین من.. ايرن  می

بيتتتر باشت . ه گتامی کته     از ماليتات  دد سن. نسبی اهراد هقير را سبب می این امر شود که تحميل می
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آميتزی ماليتات یک تا در ستطح      وزیری در بریتانيا به صورت موهقيت ماراارت تاچر در زمان نخست

طرهت ار بتود.    ، مالياتی کامالً ک.کردوضع  1989در ابت ای سال « شارژ جمعی»ان وتحت ع را محلی 

 چته ایتن ماليتات اار   در خصوصاير هرا ت، عصباني1990ز در سال یمازاري نيویورك تا بر اساس

. البتته  با مخاطره مواجه کردولی زن ای سياسی او را  ،ام يت هيزیکی خان. تاچر را به خطر ني  اخت

مالی مخارج عمتومی او   تأمينممکن است بتوان ثابت کرد که این اظنارنظر آخرین تم ي  از هلسفه 

يت رهاهی جامعه ارجحيت داشت  راسل باش  که در آن اه اف کارایی و راسخگویی بر ارزي وضع

ان ان کی ر  از ایتن  زموزیر تاچر م ت  لغو ش  و دوران نخست سرعت بهاین قانون مالياتی  .(1990

 رایان یاهت. ه صورتی اتفاقی،نه بو قضيه 

در  همگ تی ریتز اجتمتاعی بایستتی عت م      آیت ، برنامته   که از این قسمت از مقالته برمتی   اونه همان

هتا در توانتایی    ریز اجتماعی بتوان  تفتاوت  . اار برنامهک  را درك  ده  اان مالياتتوانایی ررداخت 

در  وهای یک ا استفاده ک ت ،   توان  از ماليات ماليات را متاه ه ک  ، می ک   اان ررداختذاتی ميان 

 کیت  چيهها نبای  به  مالياتهای اهراد وضع خواه  ش . این  توانایی بر اساساین شرایط، ماليات یک ا 

ریز  شود و لذا برنامه ها نمی از تصميمات اهراد بستگی داشته باش ، ب ابراین سبب م حرف کردن انگيزه

های مربو  به کاهش کارایی، به اه اف مرتبط بتا برابتری دستت     هزی ه مواجه ش ن باتوان  ب ون  می

ی اهتتراد را بته صتتورت مستتقي. متتتاه ه و   توانتت  توانتای  از آن تتا کته یتتک دولتت واقعتتی نمتی    1یابت . 

 ارایانه و مفي  با شکست مواجه خواه  ش . های واقع ، لذا م ل هوق در ارائه توصيهک  ايری  ان ازه

ب ت ی   های مالياتی بني ه را با ريتت ناد راهتی بترای هرمتول     ل ( دومين موج از م 1971جيمز ميرلز  

ک  ت اان ماليتات روبترو     متاه ه در ميان ررداختت  رقابليغکه با ناهمگ ی  ،ریز اجتماعی برنامه مسئله

. در استت م ل، توانایی ذاتی اهراد برای کسب درآمت  متفتاوت    ابت ایی نسخه . درکردمعرهی   ،است

 هت. بته تتالي اهتراد بستتگی دارد     و توان  درآم  اهراد را که هت. بته توانتایی     ریز می این حالت برنامه

                                                             
رذیر  به بار آورد. به ع وان مثال با در نظر ارهتن توابع مطلوبيت جمع یا رم تظرهيغ. در این مورد، سياست بني ه ممکن است نتایج 1

، به محض اعمال سيست. مالياتی، اهراد دارای توانایی باالتر، عموماً دارای مطلوبيتت کمتتری در مقایسته بتا اهتراد بتا       یج اش ن

ماليتات دارای   ک   اان ررداختریز اجتماعی، مصرف  ود. به دليل کاه  ه بودن مطلوبيت ننایی، برنامهتوانایی کمتر خواه   ب

با توانایی باالتر جایی است که بيتتر کار ک    و  ده  اان اتيمالک  . اما حالت بني ه برای  تر را برابر می توانایی باالتر و رایين

ریز اجتماعی از ماليات یک ای ه هم   برای باز توزیع تولي  ناشی از تالي اضتاهه   کمتر استراحت ک   . در این حالت، برنامه

 ک  . این اهراد استفاده می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 41

https://ejip.ir/article-1-1030-fa.html


 12و11هايمجلهاقتصاديسالهفدهمشماره64

 

 

يزان توانایی و تتالي اهتراد را بته صتورت مستتقي. متتاه ه ک ت . ااتر         توان  م ، ولی نمیک  متاه ه 

ايری از اهراد دارای توانایی باالتر بر درآم  اهراد ماليات اعمال ک  ، اهتراد   ریز به م ظور ماليات برنامه

 رقابليغخواه   ش . روي ميرليز با در نظر ارهتن ناهمگ ی   يناامدرآم   در تالي بيتتر برای کسب

بستتان ست تی ميتان برابتری و      -، ب هیمطلوبيت ننایی مصرف و اثرات انگيزش   ه بودنمتاه ه، کاه

بته رویکترد غالتب در    آن را ب  ی کترده و   های واقعی با آن روبرو هست   را هرمول کارایی که دولت

 های مالياتی تب یل کرده است. تئوری

و  ده ت اان  ماليتات ميتان   1ا اطالعات ناقصماليات بني ه، یک بازی ب مسئلهميرليز،  چارچوبدر 

ریز اجتماعی تمایل دارد از اهراد با توانایی باالتر ماليات اخذ کرده و به  ریز اجتماعی است. برنامه برنامه

، سبب ش ه وضعکه سيست. مالياتی  ک  ، اما او بایستی اطمي ان حاصل ک  اهراد با توانایی کمتر م تقل 

يت باال در جنت وانمود کردن به داشتن قابليت کمتر نتود. در حقيقت، تحليل ترغيب اهراد دارای قابل

نتایج این بتازی ست تی، تخصتيص     بر اساس. است 2«اصول آشکارسازی» بر اساسم رن ميرليز اغلب 

ميزان توانایی خود   ادش هیاهای  بني ه م ابع از طریق اعمال سياستی که طی آن اهراد در راسخ به انگيزه

ریتز اجتمتاعی بایت  اطمي تان      . به عبارت دیگتر برنامته  3طلبانه آشکار ک   ، به دست خواه  آم را داو

دارای توانتایی بتاالتر را هتراه.     ده  اان مالياتهای کاهی برای  حاصل ک   که سيست. مالياتی انگيزه

ریز  اار برنامه شان است حفظ ک   ، حتی ک   تا تولي  خود را در سطوح باالیی که مت اظر با توانایی می

 .ک  های باالتری تحميل  اجتماعی تمایل داشته باش  که به این اروه از اهراد ماليات

ده  تتا   ریز اجتماعی اجازه می توسط ميرليز در این است که به برنامه ش ه ارائهق رت چارچوب 

ده . ضعف رویکرد ميرليز نيز ستطح بتاالی ريچيت ای     های مالياتی ممکن را م نظر قرار  تمام سيست.

بته   ها سازاار باشت     با انگيزه ش ه اعمالهای  آن است. لزوم دنبال کردن این موضو، که مح ودیت

 کتار  هستت  ، ها همان   حالتی که دارای توانایی کمتری  نحوی که اهراد ر  از اعمال این مح ودیت

هتای بيتتتری    ک  . از زمان ارائه روي ميرليز ريترهت تر می ار متکلرا بسي  هيبنماليات  مسئله، (نک   

                                                             
1. imperfect game 
2. revelation principle 

صتول  ا ها آنهایی که در  عموماً از ررداختن به موقعيت است،( 1971ميرليز   . تحقيقات مربو  به ماليات بني ه که بر اساس روي3

ریز اجتماعی نتوان  اق ام به اجرای یک طرح سياستی در آی  ه نمای ، اجت اب  آشکارسازی وجود ن ارد، مان   زمانی که برنامه

 ک   . می
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( 1990عمتومی ميرليتز را در تومتاال      حتل  راهتتوان   با استفاده از این رویکرد صورت ارهته است. می

 ( دی .2008( و کارال  2003ساالنيه  

 ته تمرکتز   توستط نظریته ماليتات بني    ت نادشت ه يردر ادامه این مقالته بتر روی هتتت درس منت.     

و  1970هتای   طتی دهته   شت ه  ان تام برای اولين بتار در کارهتای    ها درسخواهي. کرد. بسياری از این 

 مطالعتات کردن اطالعات خوان  اان درباره  روز بهمتتق ش ه و بختی از اه اف این مقاله نيز  1980

. برای هتر  است ان  ررداخته ها آندر این خصوص که برآم ه از این نتایج بوده یا به توصيف  یج ی 

دهي. که آیا سياستت ماليتاتی    ها، نتان می درس مطالب اصلی را بيان کرده و سس  با استفاده از داده

 .حرکت کرده است یا خير ش ه هيتوصهای  اخير در جنت

توزيعتواناييبراساسنرخبهينهمالياتنهايي:1درس.3-1

های ماليات ننایی بر درآم  نيتروی    ه، طراحی نرختمرکز اصلی تحقيقات ج ی  مربو  به ماليات بني

( قرار داشت و به ع وان یتک موضتو، تحقيتق    1971. این امر در مرکزیت نوآوری ميرليز  استکار 

 هتای  قستمت در هتای رویتا کته     اخيتر بتر روی مت ل    مطالعات ح اقل تا زمان ارائه  باقی مان  تيبااهم

 .ارهت(خواه  مورد بحث قرار بع ی 

بستان ميان کتارایی و برابتری    -های ماليات ننایی، چالش اصلی در ب ه ميرليز تعيين نرخدر م ل 

ایتن اهتزایش    اهزایش یاب .از درآم  نرخ ماليات ننایی  متخص بوده است. هر  ک ي  در یک سطح

از تتالي   شتود کته   سبب دلسرد شت ن اهترادی متی    چراکه ،ماليات با هزی ه کارایی همراه خواه  بود

بته  کته درآمت های بتاالتری    ر ماليات برای اهترادی  يتغياین ورن . اما آ می به دستن درآم  را آ بيتتر

 متوستط   شود. ایتن امتر ستبب اهتزایش نترخ      نمی ها آنسبب ای اد انحراف در رهتار  ،ورن آ می دست

 ماليتات  شاهتزای  این که آن ا از. ده  را اهزایش نمی ها آنماليات این اهراد ش ه اما نرخ ننایی ماليات 

متالی   تتأمين توانت  بترای    های بتاالی درآمت ی را اهتزایش داده و متی     درآم  مالياتی حاصل از دهک

ایتن عوامتل    توان  به اهزایش برابری م  ر شود. انتقاالت به همه اهراد مورد استفاده قرار ايرد، لذا می

زین کتردن م موعته   جنتت جتایگ   شت ه  ارائته لزوم ان ام یک تحليل هزی ه هایت ه بترای هتر ريتت ناد     

اهتزایش نترخ ماليتات ننتایی زمتانی       .ده . بقيه موارد یکسان استت  های ماليات ننایی را ارائه می نرخ
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 تتر  رایينای  قرار ارهته و اهراد بيتتری در نقطه تأثيرتحت  1تر است که اهراد کمتری در حاشيه جذاب

قرار ايرن . ب ابراین برای ای اد تعتادل م استب ميتان کتارایی و برابتری، بایستتی        تأثيراز حاشيه تحت 

 های اهراد جامعه طراحی اردن . توزیع توانایی بر اساسهای مالياتی  م موعه نرخ

ی عملت  اتذاران  سياستت بته   توانت   نمتی استت   یراختصاصت يغاز آن ا که این درس بسيار وسيع و 

 ده . رایه و اساس چ   درس بع ی را تتکيل می. اما این درس مب ای و ک  کمکی 

وانددردرآمدهايباالكاهشيابدتدرسدوم:مالياتنهاييبهينهمي.3-2

در  استترده های ماليات ننایی برای کاراران با درآم  باال بای  به چه ميزان باش ؟ به دليتل ت تو،    نرخ

، عت م اطمي تان یتا حت اقل نوستان قابتل        ان و در کتتورهای مختلتف  های ننایی باال در طتول زمت   نرخ

هتا، جتواب را از    داده کارايری بهود دارد. قبل از این ررسش وجبه  اذاران سياستتوجنی در راسخ 

 ک ي.. دی  نظریه ماليات بني ه آزمون می

نظريه.3-2-1

ماليات ننایی صفر برای هرد دارای  ( بني ه بودن نرخ1971از م ل ميرليز   ش ه ش اختهیک نتي ه اوليه 

ولتی ممکتن    ،اخير ارتبا   داللت( عملی این یاهته را تضعيف کترده  مطالعات است. باالترین درآم 

در رت  آن وجتود    درآمت  بتاال  از اهتراد دارای   ستتانی  ماليتات های منمی برای  است ه وز ه. داللت

 داشته باش .

ي  که یک نرخ ماليات ننایی مثبتت بتر درآمت     هر  ک  :بحث اصلی ميرليز به صورت زیر است

 yهرد دارای باالترین درآم  در اقتصاد وضع ش ه است و هر  ک يت  کته درآمت  ایتن هترد برابتر بتا        

بر تالي این هرد داشته و لذا دارای یک هزی ته   ک   ه مأیوساست. این نرخ ماليات ننایی مثبت اثری 

در آن صتورت    به صفر کاهش یاب ، yاز  هراتررآم های کارایی است. اار نرخ ماليات ننایی برای د

های کارایی نيتز وجتود نخواهت  داشتت. ب تابراین       و هزی ه ش ه یآور جمعمالياتی همان ميزان درآم  

 توان  بني ه باش . دارای باالترین درآم  نمی رداخذ ماليات ننایی مثبت از ه

بته ع توان   ( خوانت ه شت ه استت، اغلتب     1990 توماال، « انگيز جالب توجه و بحث»نتي ه که  این

کترد   تأکيت  توان  می شمرده ش ه است. تياهم ک.ی است عملی مح ود داللتدارای  موضوعی که

                                                             
1. Margin 
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است و لذا ممکن استت ایتن    در جامعهکه دارای باالترین درآم   ی استکه این نتي ه ت نا برای هرد

باش  تا یک مسئله واقعی و عملی. رتانسيل توزیع م  د درآم  هترد   نظریک ک  کاوی قضيه هقط ی

های ننایی باال برای دومين هرد بتا درآمت     دارای باالترین درآم  به کل اهراد جامعه ممکن است نرخ

 نيمته  یبه شتکل انتنتا  آیا . ای که این امر ک  دارای توانایی باال را توجيه  ده  اان مالياتباال و دیگر 

هترد دارای  »ای کته، متتخص نيستت کته      عتالوه  بته . یتا خيتر   ها بستتگی دارد  توزیع تواناییتابع باالیی 

نترخ   مستئله دارد کته در   ( بيان می2001اصالً وجود داشته باش . به ع وان مثال سائز  « باالترین درآم 

هتای محت ود متورد توجته قترار       یعنامح ود بيتتر از توز  زیعتوتوابع  ،ماليات بني ه اهراد با درآم  باال

نرخ ننایی ماليات صفر برای هترد   در خصوصب ون یک هرد دارای باالترین درآم ، خالقيت  .دارن 

انتنتای  های ننتایی بترای درآمت های نزدیتک بته       دارای باالترین درآم  کاربردی نخواه  بود و نرخ

 توزیع درآم ی ممکن است مثبت و حتی بزرگ نيز باش  . یباالی

 نرخ ماليات صفر برای هرد دارای بتاالترین   ي هاصلی این نت مفنوم بر اساسبه غير از این موارد، 

بتاالیی توزیتع    دنبالته توان افت که یک وظيفه اصلی برای تحليل سياست تعيتين شتکل    می ،درآم (

( دریاهتت  1990م ل ميرليز، توماال   بر اساس ش ه ان اماوليه  ع دیهای  سازی توانایی است. در شبيه

 ،یاب  می ماليات ننایی کاهش نرخ ، با اهزایش درآم ش ه ازاريتوان دی  که در تمام موارد  می»که 

های کارایی توزیع م ت د   هزی ه توماال های سازی شبيه در. «ين درآم یهای رای مگر در سطوح دهک

ها برای دام ه وستيعی از اهتراد    ود که این امر کاهش نرخباالیی توزیع درآم ی باال ب دنبالهبرای بيتتر 

دارد کته نترخ صتفر ماليتاتی بترای هترد دارای        ک  . این نتایج بيتان متی   دارای درآم  باال را توجيه می

 بترای مقابلته بتا   از قت رت اثترات انگيتزي     آموزنت ه  توضتيح یتک   در حالت ح ی ،باالترین درآم 

 ،های ننایی برای اهراد با درآمت  بتاالتر استت. در مقابتل     عيين نرخهای توزیع م  د در ه گام ت انگيزه

بترخالف  استت و  ( ان تام داده  1998اساس کار دیامونت     سازی ع دی را بر ( یک شبيه2001سائز  

بتا درآمت  متوستط و بتاال      اهتراد هتای ننتایی بترای     بایستی نرخ رس  که قبلی به این نتي ه می های یاهته

 80بته   توانت   متی حتی درص  بوده و  50رخ برای اهراد با درآم  باال نبای  کمتر از اهزایش یاب  و این ن

ها در هرو  مربوطه به شکل توزیتع   رس  که اختالف اوليه ميان این یاهته درص  ه. برس . به نظر می

دیامون  و سائز  حالی کهدر  ،دوب در نظر ارهتهرا  1لگاریتمی نرمال ها باش . توماال یک توزیع توانایی

                                                             
1. Lognormal 
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تتری   چاقهای  رتو باش  که دارای دنبالهابيان داشت   که بنتر است دنباله راست توزیع از نو، توزیع ر

 است. لگاریتمی نرمال توزیعنسبت به 

ها را از  است. به ع وان مثال سائز توزیع توانایی ررمخاطرهها یک کار بسيار  تخمين توزیع توانایی

آورد، که این کار نيازم   در نظتر اترهتن هروضتی در خصتوص      به دستم  درآ ش ه متاه هتوزیع 

تتواني. بتر    بسياری از موضوعات من. در ادبيات ماليات بني ه است. روشن نيست که تتا چته حت  متی    

 درستی این روي تکيه ک ي..

یک رویکرد جایگزین، استفاده از دستتمزدها بته ع توان جتایگزین توانتایی استت. بته هتر حتال          

برای  چراکه ،دهای ساعتی یک مفنوم ساده برای اهراد موجود در باالی توزیع درآم ی نيستدستمز

مربو  به ساعات کتار   های دادهاین اهراد ممکن است درآم  کار و سرمایه در ه. ت ي ه ش ه باش  و 

شتکل  دهت .   به عالوه اطالعات مربو  به دستمزد نيز راسخ شفاهی به متا نمتی  چ  ان قابل اتکا نباش . 

توزیع دستمزد اهرادی که بيش از  ،COP)1  طرح سرشماری جمعيت هعلیهای  ( با استفاده از داده1 

دالر  بته م ظتور    200000و کمتتر از  ( دالر 100000ستاالنه   تقریباً برابر با درآم   دالر در ساعت 43

لگاریتمی  وزیع رارامتریدو ت عالوه بهده .  را نتان میباال( درآم  دارن   با درآم حذف اثرات اهراد 

تتوان دیت ، شتکل     متی  (1  شتکل  درکته   اونته  همتان . برازي ش ه استت ها  رتو بر این دادهاو ر نرمال

 تتوان بته صتورت دیت اری از هت.      را در این دام ه از درآم ها نمی لگاریتمی نرمال رتو واهای ر توزیع

اهتراد در ایتاالت متحت ه در دام ته بتاالی ستطح        دستتمزد  در خصتوص  CPSهای  . دادهتفکيک کرد

 .محرمانه است نبوده و( برای عموم در دسترس 1در شکل   ش ه دادهدرآم ی نتان 

                                                             
1. Current population survey 
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2003دنبالهسمتراستتوزيعدرآمداياالتمتحدهدرسال.1شكل

هتای دیگتری نيتز وجتود داشتت. بته        حتی اار شکل توزیع توانایی ه. معلوم بود، ع م اطمي تان 

ع وان مثال ای که ک ام تابع رهاه اجتماعی م اسب مورد استفاده قرار ايرد  و به طور خاص ای که بای  

هتا بته آن    داده بتر استاس  توان  است که نمی 1ه  اری سؤالبه چه ميزان به نابرابری توجه نمود( یک 

هتای بني ته ماليتات بتر      توان  الگوی نرخ های تابع توزیع توانایی اهراد می متخصه به عالوه، راسخ داد.

( اهميت اثترات درآمت ی  بته صتورت     2000سکی  ی استراز و قرار ده . داهان تأثيردرآم  را تحت 

هتای ماليتات ننتایی متورد مطالعته قترار        معادل، کاهش مطلوبيت ننایی مصرف( را برای الگوی نترخ 

ات بني ته در درآمت های   هتای ماليت   نتان دادن  که توابع مطلوبيت مقعر سبب کاهش نرخ ها آندادن . 

رتو از دستتمزدها هت.   اهای ماليات ننایی حتی ممکن استت بترای توابتع توزیتع رت      باال ش ه و آن نرخ

( مفتتاهي. 2009( و وی زیتترل  2008( و کتتارال  2006و ستتو   (، جتتاد1993  مو  ی باشتت . ستتکاهتتت

 مصرف و درآم  را مورد ناهمگ ی ميان اهراد مختلف در مواردی غير از توانایی مان   ترجيحات ميان

دریاهت   که اهزایش ابعاد ناهمگ ی سبب کاهش در ميزان بتاز توزیتع بني ته     ها آن. ان  دادهمطالعه قرار 

 حتالی کته  . در مؤثرن های مربوطه در نرخ ماليات بني ه بسيار  بای  افت که کتش درننایتشود.  می

                                                             
1. Normative 
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هل ستتين   ،ايرنت   ر ميان اهراد در نظتر متی  های ماليات بني ه عموماً یک کتش یکسان را د سازی شبيه

هراد با درآمت  بتاال   های ماليات در ميان ا ماليات باالیی را نسبت به نرخ متمول( کتش درآم  1995 

 هتا  آنهتای   تری را تخمين زدن ، اما نتتایج تخمتين   های رایين ( کتش2002بر و سائز  تخمين زد. ارا

یاب . ااتر کتاراران بتا     اهزایش درآم ، کتش نيز اهزایش میکرد که با  ه. از این هرضيه رتتيبانی می

رذیر باش  ، این  های ماليات باالتر کتش در نرخ اتتانيمالدرآم  باال نسبت به کاهش درآم  متمول 

بني ه بر اهراد با درآم  باالتر است و بقيه موارد ثابت استت. امتا    ننایی امر به مع ی کاهش نرخ ماليات

الگتوی   در خصتوص ها و نيز تابع رهاه اجتماعی در ای  ا نيتز اختالهتات زیتادی     ناییهمان   توزیع توا

 ها در درآم های مختلف وجود دارد. م اسب کتش

در وضعيت راحتی قرار ن اشته باش   با  یماليات سياستشود که متاور  تمام این موارد، سبب می

یتک شتکل ختاص را بترای      ( کته 1971ليتز   اوليه رت  از مير  مطالعاتانتخاب متکلی روبرو باش (. 

هتای عرضته    های اهراد جامعه و یک الگو از کتتش  ها، توابع رهاه اجتماعی و مطلوبيت توزیع توانایی

هتای ماليتات ننتایی     کاهش نترخ  غيرم تظرهش  نتایج روشن اما  سبب می ،کردن  نيروی کار هر  می

دهت . برختی از کارهتای اخيتر نيتز       تبته دست  توزیع درآم ی را  قسمت باالیدر  اهراد قرارارهتهدر 

های موجود سازاار هستت  ،   دادن  که بيتتر با سياست به دستنتای ی کامالً متفاوت با نتایج هوق را 

 جای بحث هراوانی دارن . ها آناما بسياری از هرو  کلي ی 

كارگيريبهاعمالو.3-2-2

ست عمومی در طی سه دهه اخيتر بته   ابنام موجود در نظریه اقتصادی در این خصوص، سيا رغ. علی

 (2تر بر اهراد با درآم  باالتر حرکت نموده است. شکل   های ماليات ننایی رایين ت ریج به سمت نرخ

ننایی که ترکيبی از نرخ ماليات بر درآم  ننایی باال بتا نترخ ماليتات بتر ارزي      1ه مالياتیوِاُ باالترین

نتتان   2007تتا   1983از ستال   OECDاهزوده  یا ماليات عمومی بر هروي( است را برای کتتورهای  

در طی این دوره به ت ریج از نزدیتک   OECDه مالياتی ننایی باال در کتورهای ده . ميانگين اوِ می

هتای   درص  کاهش یاهته است. بيتتر این کاهش به دليل کتاهش نترخ   60کمی بيش از درص  به  80

توسط دولت مرکزی صورت ارهته استت کته در طتی ایتن      ش ه اعمالماليات بر درآم  ننایی باالی 

                                                             
1. tax wedge 
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مربتو    بر حقوق و دستمزد ماليات های نرخدرص  کاهش یاهته است. در این دوره  50دوره بيش از 

ده و ماليات عمومی وماليات بر ارزي اهز حالی کهدر  ،و ایالتی اساساً ثابت مان ههای محلی  به دولت

 ان . بر هروي تا ح ودی اهزایش یاهته

 

2007-1983دردورهOECDهمالياتينهاييبرايكشورهايباالترينگوِ.2شكل

 ک  ت ه  امتراه ( ممکتن استت   2در شتکل    شت ه  دادههای ننایی بسيار باالی نتان  به هر حال نرخ

 بته دستت  را  ان  ش هها اعمال  دام ه درآم ی که در آن این نرخ در خصوصاطالعاتی  چراکهباش  ، 

به کاراری اعمتال شت ه استت     2006ده . به ع وان مثال، باالترین نرخ ننایی در بریتانيا در سال  نمی

این ميزان در ایتاالت   حالی کهدر  ،بودهدرص  از ميانگين درآم  کاراران  134 درآم ي معادل که

در   شتود  اعمتال متی   هتا  آنها بته   اار ح اقل درآم ی که باالترین نرخ درص  بوده است. 653متح ه 

تری از کاراران با درآم  باال با نرخ ماليتات بتاال روبترو خواه ت       طول زمان کاهش یاب ، دام ه وسيع

ايترد. ایتن    زین را در نظتر متی  ( یتک رویکترد جتایگ   1ش . برای در نظر ارهتن این امکان، جت ول   

هر یک از در  را درص  ميانگين درآم  کاراران 250 معادل بر درآم  ش ه اعمالنرخ ماليات  ج ول
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دوره متوردنظر در  ابتت ا و انتنتای   در  یستادا  بته  ها آنهای  که داده ده  مینتان  OECDکتورهای 

 .استدر دسترس  1(2005 -2006 و 1981 -82(  یع ی از 2  شکل

مالياتنهاييافرادبادرآمدباالهاينرخ.1دولج

 

کتور کاهش یاهتته استت و اهتزایش     14کتور از  11نرخ ماليات ننایی بر اهراد با درآم  باال در 

ان ، بسيار مالی. بوده است. به طور متوسط، نترخ   نرخ در چ   کتوری که با اهزایش نرخ روبرو بوده

 11ستال اخيتر حت ود     25در طتی   OECDماليات ننایی در این سطح بتاال از درآمت  در کتتورهای    

 درص  کاهش یاهته است.

 

 

                                                             
ماليات بتر درآمت  در    در خصوصترین و سازاارترین م موعه داده  استرده OECDرایگاه داده مربو  به ماليات کتورهای  .1

 است. اهتهی توسعهکتورهای 
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تواندبه(:مالياتثابت،بههمراهپرداختانتقالييكجاييكسانمي3درس).3-3

حالتبهينهنزديكباشد

کليت ی در برنامته ماليتاتی     ک   ه تعيينیک عامل  توانایی، که قبالً بحث ش ، شکل توزیع اونه همان

 ستانی ماليات در خصوصاوليه  مطالعاتدر  ش ه هارهتدر نظر   توزیع توانایی( های شکل بني ه است.

دارد  ( بيتان متی  1971دادن . در حقيقتت ميرليتز     می به دستثابتی را   های ماليات بني ه نسبتاً بني ه نرخ

بتا   «.استت های مالياتی نزدیک به حالت خطتی   ، برنامهآم ه دست بهویژای نتایج  ترین من.شای  »که: 

ده   کته در   يز  و مقاالت ر  از او( یک سيست. مالياتی را ريت ناد میميرل احتساب این خطی بودن،

. معموالً سيستت. بني ته ترکيبتی از    شودنرخ ماليات ننایی یکسان اعمال  یک آن بر هر سطح درآم ی

هتای   شتود، لتذا متوستط نترخ     نرخ ماليات ننایی ثابت و یک ررداخت یک ا به همه اهراد را شامل می

حتی با وجود ای که نرخ ماليات ننایی اهزایش ري ا نک  . در  ،یاب  م  اهزایش میآرماليات با اهزایش د

 ک ي.. ای  ا مباحث ريرامون این یاهته را آزمون می

نظريه.3-3-1

دهته از زمتان مقالته ميرليتز      چنتار در طتی    برنامه ماليات ننایی بني ه عمومتاً ثابتت استت،    این ادعا که

هتای   ( است که دریاهت که نترخ 2001سائز   ها آنترین  ( به چالش کتي ه ش ه است. برجسته1971 

دالر اهتزایش   000/200دالر تا حت ود   000/50ماليات بني ه به صورت ت ری ی از درآم های ح ود 

بحتث شت ه در درس قبلتی یع تی      ایهت  ورودییاب . البته برنامه مالياتی بني ه به هرو  مربتو  بته    می

از  یتک  هيچهای عرضه نيروی کار حساس است.  ها، تابع رهاه اجتماعی و کتش شکل توزیع توانایی

 .در نظر نگرهت یسادا بهتوان  نمیرا  مسئلهاین سه ع صر 

بته   ،برای تتریح حساسيت نتایج مربو  به ماليات بني ته  ،سازی سياست در این مقاله از یک شبيه

MORGای.. نقطه شرو،، توزیع دستتمزد ت ربتی از    تابع توزیع توانایی استفاده کردهشکل 
 CPSاز  1

 لگاریتمی نرمال ای.: یک توزیع را در نظر ارهتهرارامتری در این قسمت دو توزیع  2.است 2007سال 

                                                             
1. Merged Outgoing Rotation Groups 

 CPSهتای  ک تي.، داده  متی  استتفاده از آن  یختوب  بته توزیع دستتمزد، کته در بختش بعت ی      در خصوصهای ت ربی  برای داده .2

merged outgoins rotation groaps (MORG)  بنتر از نمونهMarch      است. لتذا متا در طتول مقالته ازMORG 
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هتا   ( توصيف ش ، به طور س تی برای توصيف توزیتع توانتایی  1990که در کار توماال   اونه همانکه 

تتتا  لگتتاریتمی نرمتتال ( یتتک ترکيتتب از توزیتتع2001همان تت  کتتار ستتائز  و  ؛شتتود کتتار بتترده متتیه بتت

دهای بتاالتر. تفتاوت دو توزیتع    زرتو بترای دستتم  ادالر در ساعت و توزیتع رت   43دستمزدهای ح ود 

 در دام ته  هتا  آن هتای  تفتاوت کار برده ش ه بيتتر در انتنای دنبالته ستمت راستت بتوده و     ه رارامتری ب

 .هست  تتخيص از ه.  رقابليغها به صورت بصری  در دسترس در داده دستمزدهای

 
مالياتنهاييبهينهسازيشبيه.3شكل

ایتن دو توزیتع رتارامتری تتا ستطح       ازهای ماليات ننایی بني ه را بترای هتر یتک     ( برنامه3شکل  

های ننایی به تت ریج در طتی    نرخ، لگاریتمی نرمال حالت در 1.ده  می نتان دالر 000/300درآم ی 

دالر اهتزایش   000/50، از حت ود  لگاریتمی نرمال-رتوایاب  . برای حالت ر توزیع درآم ی کاهش می

                                                                                                                                                             
بر اهراد با درآم  باال بوده است که در آن شرایط  ش ه اعمالهای ننایی  ای.، مگر زمانی که تمرکز ما بر روی نرخ کرده استفاده

 بنتری است. یها دادهدارای  Marchنمونه 

 ایندرص  بود. ما  95 باال دستمزد توزیع برای( 2001سائز  . مق ار ريت نادی .يک  یم استفاده ورارت دورارامتری توزیع یکاز  ما .1

ما توزیع دستمزد رارامتریک  بني ه،. برای محاسبه نرخ ماليات ک ي. می ادغام ک. دستمزدهای برای لگاریتمی توزیع با را توزیع

ثبات نسبی  ده  ه نتان ،شود مطلوبيت به مصرف و استراحت تفکيک می .يک  یمو هر   .يده یمرا از دنباله راست استري 

 0.5 معادل کاری نيروی عرضه کتش با و کتش بی کار به نسبتو  1.5ریسک اریزی در مصرف با ضریب ریسک اریزی 

 است.های بيمه اجتماعی  مطابق با داده باًیتقر که هست   ناتوان کاراران از درص  5 که ک ي. می هر  ما. است
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رتو در اشود که توزیع رت  یاب   که با نتایج سائز مطابقت دارد. برای درك این الگوها، یادآوری می می

استت. در حالتت وجتود تعت اد بيتتتری از       تتر  کلفتت  لگتاریتمی نرمتال   سطوح توانایی باال از توزیتع 

کاراران در باالی یک سطح معين از توانایی، اعمال یک نرخ ماليات ننتایی بتاالتر در آن ستطح از    

این ماليات به ع وان یک ماليات مادون ننایی  مادون حاشيه( بر  چراکه ،تر خواه  بود درآم  جذاب

 ک  . را قادر به توزیع م  د می اذاران سياستاهراد با درآم  باال عمل کرده و 

دارن  که یک برنامه ماليات ننایی ثابت ننایی در صورتی بني ه استت کته توزیتع     این دو برنامه بيان می

دستمزدها ميان این دو توزیع رارامتری قرار داشته باشت . در حقيقتت، متا یتک توزیتع دستتمزد را محاستبه        

درصت  بترای همته اهتراد بته غيتر از کتاراران بتا          50و  48نایی بني ه را بتين  های ماليات ن ای. که نرخ کرده

لگتاریتمی نرمتال قترار     -و رتارتو  لگاریتمی نرمتال  های کمترین  و بيتترین( منارت و کسانی که بين توزیع

نتاتوان و تعت اد بيتتتری نيتز کتاراران       هتا  آنبه غير از سطوح درآم ی رایين  که تع اد کمتتری از   ،دارن 

( و هستت   های ماليات کمتر  که در شک نتان داده ش ه است نيازم   اعمال نرخ یا اونه بهيرماهر بوده و غ

. دهت   می به دستک  ( را  تع اد کمی از سطوح دستمزدی متوسط  که ان کی از دو توزیع هوق ت اوز می

ین توانتایی را تتا ستطح    این سياست ماليات بني ه تقریبًا ثابتت، یتک ررداختت انتقتالی بته کتارار بتا کمتتر        

 آورد. درص  از متوسط درآم  به ازای هر کارار در اقتصاد را هراه. می 60درآم ی ان کی باالتر از 

هتای   های این باش  کته بایستتی ماليتات    سازی برآم ه از این نو، شبيه غيرمعمول شای  یک نتي ه

التری قترار ايرنت . دليتل ایتن     های دستتمزد رتایين نستبت بته بقيته توزیتع، در ستطح بتا         ننایی در نرخ

های ننایی باال به اهراد بتا درآمت  کت.، امکتان ررداختت انتقتالی        ايری این است که اعمال نرخ ي هنت

کمترین سطوح توانایی را ب ون ترغيب کردن کاراران با توانایی باالتر بته   بایک ای بزرگ به اهراد 

 توانتایی  بتا  کتاراران  بترای . آورد میی، هراه. ت انتقالخان ام کار کمتر و اعترا  کردن به آن رردا

 بتاز ایتن   وجود خاطر به لذا است، باال بسيار رایين، درآم های در ننایی، درآم  ارزي خالص باالتر،

 .مان  بازخواه   بيتتر کردن استراحت از رایين، توانایی با اهراد به بزراوارانه توزیع

نادهایی بترای اعمتال یتک ماليتات ثابتت از دیت ااه        ارائته ريتت   کته  این درس ایتن استت  نتي ه 

نيست. این حک. تا ح ودی به خاطر وجود ع م اطمي تان   غيرم طقیميرلز، ذاتاً م ل از نو،  یهای م ل

. اما ایتن امتر همچ تين بته ختاطر      ک   میاسترده است که انتخاب برنامه مالياتی ننایی بني ه را سخت 

هتای ماليتات و هت.     برنامه ماليتاتی بني ته را هت. از دیت  نترخ      ،ها سازی شواه  ريت نادی است که شبيه
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ان . اار یک برنامته   اثرات رهاهی یک سيست. نزدیک به یک برنامه ماليات ننایی ثابت محاسبه کرده

باش  که در م ل دیت ه   و شفاهيت اعمالماليات ننایی ثابت دارای مزایایی مان   سادای اجرا، قابليت 

 شود. حمایت از آن تقویت می ،شون  نمی

كارگيريبهاعمالو.3-3-2

دهت  کته یتک     راستخ نمتی   ستؤال ت مربو  به ماليات بني ه به این يارس  که از آن ا که ادب به نظر می

به این نتي ه  اذاران سياسته ميزان از یک سيست. مالياتی ثابت دور است، تی بني ه به چسياست ماليا

 یک سيست. بنتر است. ،تر ابتکه یک سيست. ث ان  رسي ه

هتای ماليتات    های ماليات ننایی، شتيب نترخ   طرح ثابت بودنتعيين ميزان  ايری و به م ظور ان ازه

ابتت ا نترخ    .ایت.  مورد بررسی قترار داده  2006تا  1981را از سال  OECDننایی قانونی در کتورهای 

درصت  از درآمت     250و  150، 100، 67 هتا  آنکته درآمت    را بترای اهترادی    شت ه  وضعماليات ننایی 

های ننتایی را ميتان آن    نرخ های استرهای.. سس   متوسط کارم  ان در هر کتور است محاسبه کرده

برابتر استت بتا نترخ      250-67ای.. به ع وان مثال استتره   در هر سال محاسبه کرده های درآم ی سطح

ورد آ متی  بته دستت  کارم ت ان را   درص  از درآمت  متوستط   250بر هردی که  ش ه وضعماليات ننایی 

ورد. ایتن  آ متی  بته دستت  درصت  از ميتانگين را    67 بتر کستی کته    ش ه وضعم نای نرخ ننایی ماليات 

 .هست  های برنامه مالياتی  ها معيارهایی از شيب استره

بهعنوانمعياريازثابتسازي250-67گستره.2جدول
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در طی سه دهه اخير تغيير ري ا کرده استت.   250-67ده  که چگونه استره  ( نتان می2ج ول  

انت  و   تر حرکت نموده های ثابت موجود بود به سمت نرخ ها آنی که اطالعات رکتو 14کتور از  9

درصت  بتوده استت.     3/4کتتور متورد اشتاره برابتر بتا       14در بين  250-67متوسط کاهش در استره 

درص  از این استره  3وجود دارد که در آن به طور ميانگين  150 -100تابنی برای استره الگوی م

 حالتت ماليتات ثابتت بته یتک      .در طی این دوره زمانی کاهش یاهتته استت   OECDبرای کتورهای 

امتا بستياری از ایتن کتتورها جنتت سيستت.        ،تب یل نتت ه استت   OECDمعمول در ميان کتورهای 

 ان . سمت تغيير داده مالياتی خود را به آن

3-4 4درس. دستمزدها افزايشنابرابريدر با توزيعمجدد بهينه دامنه افزايش:

يابدمي

خصتوص در ایتاالت متحت ه اهتزایش      هاخير به صورت قابل توجنی بت  های سالنابرابری اقتصادی در 

 تر استردهتوان به مع ی  می توان افت که این تغيير را بني ه، می ستانی مالياتنظریه  دی یاهته است. از 

ممکن است بگوی ت  چيتزی کته تغييتر کترده       ا دانست.  اقتصاددانان نيروی کاره ش ن توزیع توانایی

این موضو،  در خصوصاست، بازدهی اقتصادی توانایی است و نه توزیع استع اد ذاتی، اما تتخيص 

نظریته ماليتات بني ته،     بر استاس : ک   روشن را ای اد می سؤالنيست(. این واقعيت یک  روشنکامالً 

 ریز اجتماعی بای  چگونه به چ ين تغييری در محيط اقتصادی راسخ ده ؟ یک برنامه

نظريه.3-4-1

 بني ته  یشتود کته سياستت ماليتات     ( بيان داشت که نابرابری بيتتتر در توانتایی ستبب متی    1971ميرليز  

هتای ماليتات در جوامتع     . او ريتت ناد داد کته عمومتاً بایت  نترخ     باش بيتتر  باز توزیع سياستی مبت ی بر

نابرابرتر بيتتر باش  و ای که تع اد کمتری از اهراد نياز به ان ام کار داشته باش  . اهراد با توانایی کمتتر  

 لذت ببرن . مصرهتاناز استراحت کردن و دریاهت ررداخت انتقالی یک ا برای ان ام 

در توزیع  ش ه متاه هبرای توضيح این درس، یک سياست مالياتی بني ه را با استفاده از تغييرات 

مربو  به  MORGها از  سازی را با دریاهت داده ای.. این شبيه سازی نموده دستمزد ایاالت متح ه شبيه

CPS  ها  ا که با دادهشرو، کردی.. سس  بنترین توزیع لگاریتمی نرمال ر 2007تا  1979 های سالبرای

ای.  نتایج متابه برای توزیع دستمزدهای ترکيبی  سازاار باش  برای تقریب این دستمزدها محاسبه کرده

توان انتظار داشت، این توزیع سی سال اذشته  طور که می آم (. همان به دستلگاریتمی نرمال و رارتو 
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از دستمزدهای ميانگين است. متا ایتن   تر و ح . کمتری  های کلفت ارهت و دارای دنباله می را دربر

ستازی   های بني ته م استب را شتبيه    توزیع را به ع وان جایگزین توانایی در نظر ارهتي. و سس  ماليات

توستط ایتن دو توزیتع درآمت  را نتتان       ش ه یساز هيشببرنامه مالياتی متوسط بني ه  (4 نمودی.. شکل 

، عالوه بهني ه برای اهراد با درآم  باالتر اهزایش یاهت. های ماليات متوسط ب ده . مطابق انتظار، نرخ می

  چپهای انتقالی به اهراد با منارت کمتر اهزایش یاهت که به صورت تفاوت در نقا  سمت  ررداخت

. در یک م ل مالياتی بني ه، رتانسيل اهزایش درآم  در باالترین قسمت است دی ن قابل مالياتی طرح دو

آورد بته نحتوی کته اهتزایش در      ع به سمت اهراد با منارت کمتر را هتراه. متی  توزیع، امکان باز توزی

 نابرابری درآم  به مع ی اهزایش زیاد در نابرابری درآم  قابل تصرف نخواه  بود.

 
2007و1979هايسالمالياتميانگينبهينهدرهاينرخ.4شكل

كارگيريبهاعمالو.3-4-2

های ماليات بني ه به ستطوح نتابرابری    بي ی م ل مطابق با ريش اتخاذش هبرای آزمون ای که آیا سياست 

های مربتو    و داده 1های نابرابری درآم  مطالعه درآم ی لوکزامبورگ ده   یا خير، از داده راسخ می

از  رراستتفاده کته بته ع توان یتک معيتار       OECDبرای کتتورهای   GDPبه سن. مخارج اجتماعی از 

                                                             
1. Luxembourg income study 
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سازاار باش ،  اذاران سياست های ای.. اار م ل ماليات بني ه با اولویت ده کردهبازتوزیع درآم  استفا

به نحوی عمل ک   که با اهزایش نتابرابری درآمت ، ستن.     اتخاذش هبایستی انتظار داشت که سياست 

 را اهزایش ده . GDPهای اجتماعی از  هزی ه

متتت ی آمطالعتتته در در شتت ه  دادهکتتتور روشتتتش   11هتتتای متترتبط را بتتترای   ( داده3جتت ول   

بترای هتر کتتور در     2000تتا   1979 بتازه  هتا بترای چ ت ین ستال از     ده . داده لوکزامبورگ نتان می

هتای ستوم و    کتور در اختيتار داریت.. ستتون    11متاه ه را برای  46دسترس است و لذا به طور کلی 

ح ميانگين سن. تقالی و سطوچنارم ج ول ضریب جي ی متوسط را قبل از اعمال ماليات و ررداخت ان

دهت . دو ستتون    مورد بررسی نتان متی  های سالرا برای هر کتور در طی  GDPاجتماعی از مخارج 

هتر کتتور را بتر ضترایب      GDPآخر ج ول نتایج رارسيون سری زمانی سن. مختارج اجتمتاعی از   

کتور یک رابطه مثبت ميان این متغيرهتا متتاه ه    11ده . در نه مورد از  ي ی آن کتور را نتان میج

 هتا  آنکه نابرابری درآمت  در   هایی سالک    بي ی می که م ل ريش اونه همانشود، به عبارت بنتر  می

است که توزیع م  د بيتتری ه. وجود دارد. همچ ين در جت ول نتتایج    هایی سالهمان ، بيتتر است

های الزم برای اثرات ثابت کتورها در آن  بوده و ک ترلکه شامل تمام متاه ات  1رارسيون مقطعی

مع تاداری را ميتان     . این رارسيون یک رابطه مثبت کامالًک ي  میدر نظر ارهته ش ه است را متاه ه 

هتای   توصتيه   دهت . همان ت   نتتان متی   GDPنابرابری قبل از اعمال ماليات و سن. مخارج اجتماعی از 

 ابری بيتتر با باز توزیع بيتتر همراه ش ه است.در این نظریه، نابر ش ه ارائه

GDPوسهممخارجاجتماعيازينابرابر(3جدول)

 
                                                             
1. pooled 
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3-5 5درس. وصياتشخصينيزبستگيخصبههماننددرآمدبايستيبهينهماليات:

داشتهباشد

در اصلی  متکل اصلی( طراحی ماليات را ع م اطال، نناد مستئول امتر ماليتات     مسئله( 1971ميرليز  

دان . او هر  کرد که نناد مالياتی از درآم  به ع وان ت نتا شتاخص از    های اهراد می توانایی خصوص

تتوان متورد استتفاده قترار      ار بيتتری را متی يهای بس ، اما تتخيص داد که شاخصک  توانایی استفاده 

تع اد مت رك  ستطح مت رك(، آدرس، ستن یتا رنتگ روستت یتک شتخص            ،I.Q از توان می»داد: 

داشت که  اذعاندر حالت عادی بایستی  کنيل ،آورد به دسته او قوخصوص درآم  بال اطالعاتی در

 «.قابل اتکاترین شاخص از درآم  بالقوه او همان درآم  اوست

نظريه.3-5-1

هت. از لحتان نظتری و هت. بته لحتان ت ربتی اهميتت          هتا  ( نتان داد که آن شتاخص 1978اکرلوف  

هتای   ویژاتی  بر استاس هایی که  را برای توصيف ماليات 1«برچسب زدن»ای دارن . او اصطالح  بالقوه

ممکتن استت ستبب    « برچستب زدن »باش  ، اب ا، کرد و نتان داد کته استتفاده از    شخصيتی اهراد می

 های ررداخت عمومی به اهراد چ ين با ارجا، به برنامهبنبود سيست. ماليات مبت ی بر درآم  شود. او هم

دارد کته سيستت. برچستب زدن نقتش بزراتی را در       ها بيتان متی   مسن، ناتوان، کودکان و دیگر اروه

 .کرد های جاری ایاالت متح ه بازی می سياست

د را بته  سيست. برچسب زدن، بای  اهراد با توانایی باال نتوان   خو کارکرد م اسب به هر حال برای

 بتتابایستتتی  اتتذاران سياستتتجتتا بزن تت  و یتتا حتت اقل  شتت ه زدههتتای برچستتب  ع تتوان اعضتتای اتتروه

ررهزی ه ک  ت . در غيتر     چ ين تقلبی را عمالً  کردن هرای   دریاهت م اهع، بر زماناير کردن و ورا دست

قابتل اغمتا  یتا صتفر باشت . حتتی ااتر یتک          ممکتن استت  این صورت، سطح بني ه برچستب زدن  

دهتی   زا باش ، ورود آن به ع وان یک ورودی در تابع ماليات به کيفيتت عالمتت   رچسب کامالً برونب

 هتا  آنآن در مورد توانایی هرد بستتگی داد. ااتر برچستب بته توانتایی مترتبط باشت  ولتی همبستتگی          

هتای یک تای    رت ماليتات وباال باش   یع ی ااتر برحستب دارای اختتالل باشت (، در آن صت      چ  ان نه

بتا توانتایی   اروه بر اهراد با توانایی باال، بيتتر وزن خود را بر دوي اعضایی از این اروه   ش ه اعمال

                                                             
1. Tagging 
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ایتن   1یاروهت  درونتوزیع هستت  . بتاز  دارای توانایی کمتتری   ها آنباال( خواه  ان اخت که در ميان 

ستب زدن استت،   چریک ا که به مع ی کاهش م تاهع ب  یها ماليات  دام ه متکل را ت نا با کاهش دادن

بتوده کته    اداریهتای   کته برچستب زدن دارای هزی ته    کترد بایستتی ع توان    درننایتنمای .  خ ثی می

هتای   ها کت. باشت  ، ولتی ممکتن استت بتا اهتزایش ريچيت ای         ممکن است در ابت ا این هزی ه هرچ  

 اهزایش یاب . سرعت بهک  ،  های زیادی استفاده می سيستمی که از برچسب

ایچي تو و کارابتاربوني      در دو مطالعه اخير یع ی مطالعه آلي تا،  صحيح یزن برچسبق رت بالقوه 

( 2008مطالعته م کيتو و وی زیت ل      و ( که وابستگی ماليات به ج   اهراد در نظر ارهته استت 2008 

اول، ارزي طالعته  نتتان داده شت ه استت. در م     ،استت  ارهتته  نظر در را 2ق وابسته به  های مالياتکه 

استت و در   زنتان و متردان  ها در کتش عرضه نيروی کتار در ميتان    استه از تفاوتبرچسب بيتتر برخ

هتتای موجتتود در ستتطح توانتتایی  بتته ع تتوان جتتایگزین    ارزي برارهتتته از تفتتاوت یتتنمطالعتته دوم ا

هتا   ( بتر استتفاده از برچستب   1978اکرلتوف    حالی کته است. در  ق  اهراد به دليل تفاوتدستمزدها( 

زنتی در یتک    تتری بترای برچستب    برای ک. کردن هقر تمرکز نمود، این مطالعات اخير نقش استرده

ک  ت ، بلکته    هتا ت نتا اهتراد هقيتر را متتخص نمتی       ک  ت . برچستب   سيست. ماليات بني ه را برجستته متی  

هتای عرضته نيتروی کتار یتا توزیتع        کتتش  در خصتوص  اتذاران  سياستای را برای  اطالعات اضاهه

ان مثال اار یک اروه جمعيتتی ختاص در مقایسته بتا     و. به ع آورد میهراه.  متاه ه رقابليغی توانای

 هتای ننتایی     ماليتات توانت  میاذار  ای باش ، سياست ها دارای توزیع توانایی بسيار استرده سایر اروه

یژاتی  تئوری، هتر و  بر اساستر اعمال ک  .  را برای هر سطح درآم ی از آن توزیع استرده متفاوتی

و بته صتورت    قابتل متتاه ه بتوده    یراحتت  بته زا باشت ،   ای بترون  شخصی که به صورت قابل مالحظته 

در تتابع ماليتات    متغير ورودیبه ع وان یک  ستیبای ،سيستماتيک به توانایی یا ترجيحاتی مرتبط است

 بتر استاس  ن بني ه وارد شود. ح اقل در زمي ه م ل مالياتی بني ه، م اهع اقتصادی ناشتی از برچستب زد  

 های اداری مرتبط باش . ج   و ق  ممکن است به صورت قابل توجنی بيتتر از هزی ه

 

 

                                                             
1. Intra- type 

2 Height dependet taxes 
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كارگيريبهاعمالو.3-5-2

بته صتورتی اقتصتادی و بته شتکلی       زنتی  برچسبدر دنيای واقعی، ت نا در چ   زمي ه خاص است که 

، برختی م تاهع ماليتاتی،    اهتته ی توستعه استرده مورد استفاده قرار ارهته است. تقریبتاً تمتام کتتورهای    

هتای انتقتالی را بته خانوارهتای هقيتر دارای کودکتان خردستال محتت ود         خت مات ختاص و ررداختت   

 24را برای  1ررداخت عمومی مربو  به حمایت از خانوارها OECDسازمان  2003ان . در سال  کرده

بترآورد   GDPدرصت  از   4/2 های مربو  به آن در دسترس بود، به طور متوسط کتور عضو که داده

را از تع اد انت کی   زنی برچسب، رتتيبانی خاص و مبت ی بر اهتهی توسعهبيتتر کتورهای  عالوه بهکرد. 

رذیر یا هقيتر باشت  ، مان ت      های جمعيتی که ممکن است به صورت سيستماتيک آسيب از دیگر اروه

 ده  . اهراد ناتوان و مسن، ارائه می

تتری را توصتيه    وستيع  بستيار برچستب زدن، کتاربرد    مستئله وجتود در رتتت   با این حال، نظریه م

، قت  به صورت سيستتماتيک بته ج ستيت،     بای  این نظریه برنامه مالياتی بر اساسخصوص  هب ک   . می

داشتته باشت .    یرنگ روست، جذابيت هيزیکی، سالمت، سواد وال ین و مواردی از این دست بستتگ 

م رن چ ين ت وعی را ن ارن . ت نا استث ا سن است: بسياری از کتتورها   های مالياتی از سيست. یک هيچ

انت ،   ستال را کتاهش داده   65و  55از جمله استراليا، س گارور و ایاالت متح ه بار مالياتی اهراد بتاالی  

بازنتستتگی، یتک نستخه بستيار مالیت. از      بته  ولی برخورد ج ااانه با دام ته کمتی از ست ين نزدیتک     

 که در نظریه مربوطه ريت ناد داده ش ه است. زنی است برچسب

هتای   دیگتر برچستب   حالی کته در  ،ايرد چرا برخی از انوا، برچسب زدن مورد استفاده قرار می

های شخصتيتی   ویژایميان ها  ايرد؟ نظریه ماليات بني ه با تمام تفاوت مورد استفاده قرار نمی ،ممکن

هتای   هایی با کتتش  که چ ين تفاوت نکته توجه دارد به اینک   و ت نا  به صورت یکسان برخورد می

. بته هتر حتال جوامتع مختلتف استتفاده از       یتا خيتر   همبستتگی دارد  ها آنعرضه نيروی کار و توانایی 

ای از  ای از زن ای اهراد است که ممکن است به طور مستقي. نتانه هایی که برخاسته از دوره متخصه

هتایی کته    و مادر بودن، ناتوانی و سن  به طور کلی متخصته  ع م موهقيت اقتصادی باش  ، مان   ر ر

رذیرنت . در   متی  یراحتت  بته را ت ربته ک ت ( را    هتا  آنممکن است هر هرد در مقاطعی از زن ای ختود  

و  استت هایی برای برچسب زدن که در ب و تول  نيز روشن  رس  استفاده از متخصه عو  به نظر می

                                                             
1. family benefits 
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 قت  و ترجيحات دارن  مان   ج  ، رنگ روستت،   ها تواناییبا تری  هایی که رابطه ظریف نيز متخصه

 .ايرن  میمورد رذیري قرار تر  جوامع مختلف سخت درو سطح آموزي وال ین، 

هتایی   هزی ته  دربردارنت ه ها  ها در برخورد، ممکن است برخی از انوا، برچسب مطابق این تفاوت

شون . به ع وان مثال، ممکن است برچسب زدن نادی ه ارهته  مرسومباش   که در تحليل ماليات بني ه 

که در آن بایت  بتا اهتراد دارای     اردد سبب نقض برابری اهقی به ع وان یک اصل در طراحی سياست

بای  به چه صورت تعریف « های متابه موقعيت»موقعيت متابه به صورت یکسان برخورد شود. ای که 

ق ن  که دو هرد دارای توانایی متابه بای  ب ون توجه شود، تعم اً مبن. باقی مان ه است، اما برخی معت

های یکستان ررداختت نمای ت  و لتذا برابتری اهقتی بایستتی بته          ، مالياتثابتتانهای شخصی  به ویژای

ماليات بني ه وارد شود. مثال دوم این است که جذابيت  مسئلهع وان یک مح ودیت  قي ( اضاهی در 

ايتری را   ماليتات  مب ای است که بای  توانایی ررداخت این ر این هر  است کهطبرچسب زدن به خا

ممکتن استت تمتام اهتراد از یتک       .معيارهای دیگری چون م اهع حاصل از ایتن کتار   نه ،تتکيل ده 

ک  ، م فعت ببرنت ، امتا برچستب     میها مان   ناتوانی، بيمه  را در مقابل شوك ها آنسيست. مالياتی که 

« نتو، بتاال  »دان ت  از   متی  اک تون  ه.از سوی کسانی که  ش ه متخص های از قبل ویژای بر اساسزدن 

استتان ارد ماليتات بني ته قترار      چتارچوب ايرد. این مالحظات خارج از  مورد مخالفت قرار می هست  

 ها را توضيح ده . از برچسب یدارن ، ولی ممکن است بتوان  استفاده نسبتاً مح ود

3-6 كاال6درس. بر تنها مالياتبايد ماليات: و بايدهاآنهاينهاييوضعشود

شديكسانبا

بني ه بر درآم  نيروی کار همچ ان یک موضو، رمزآلود باقی مان ه است،  ستانی ماليات حالی کهدر 

استت.   شت ه   ارائته بني ته بتر کاالهتا و خت مات      ستانی ماليات در خصوصدو نتي ه قوی این با وجود 

ای صتفر استت.    که ماليات بني ه بترای تمتام کاالهتای واستطه     ک    می( بيان 1971دیامون ، و ميرليز  

که ماليات بني ه در ميان تمام کاالهتای ننتایی یکستان استت.      معتق ن ( 1976ز  تاتکي سون و استيگلي

بستيار متتنور در ایتن     یمعيتار ارائته شت ه استت. یتک استتث ا       جینتتا ایتن   در خصوصهایی نيز  استث ا

سبب ای اد ريام های خارجی ش ه و لذا نيازم   اصالح از طریق وضع  خصوص، کاالهایی است که

( b 2002( و ستائز   1999( نتایتو   b 2000که در کتارال    اونه همانباش  .  می ريگوییماليات یا یارانه 

توان  بني ه باش  اار کاالهای  های متفاوت برای کاالهای استان اردتر نيز می اشاره ش ه است، ماليات
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هتتا دستتتمزدهای  شتتاره دارای رابطتته تکتاملی متفتتاوتی بتتا استتراحت باشتت  ، ااتتر ایتن ماليتتات   متورد ا 

قرار دهت  و در آختر ااتر ترجيحتات      تأثيرهای مختلف را تحت  به کاراران با توانایی ش ه ررداخت

 ،نت  های اهراد همبستگی داشته باش . اما نتتایج قبلتی بته ع توان معيتار بتاقی مان        برای کاالها با توانایی

 های قوی در ورای خود بودن . دارای ای ه چراکه

نظريه.3-6-1

ایتن استت کته بته م ظتور       ای واستطه کاالهای  در خصوص( 1971ای ه رتت نتي ه دیامون  و ميرليز  

کاالهتا بته    تولي  ایتن ریز اجتماعی بای  اطمي ان حاصل ک   که  تخصيص بني ه کاالهای ننایی، برنامه

کاراترین شکل ممکن صورت ارهته باشت . بيت ش  اعتقتاد( دیامونت  و ميرليتز ایتن استت کته همتان          

توان  توسط یک  ، میآی  می به دستریز اجتماعی  های نسبی که توسط یک برنامه م موعه از قيمت

 بته دستت  ایی های مختلف بتر کاالهتای ننت    نناد مالياتی در یک اقتصاد رقابتی از طریق اعمال ماليات

توان  اقتصاد را به سمت بيتترین تولي  ه ایت ک  .  است که ماليات بني ه می آی . داللت این امر این

هتایی استت کته اثترات متفتاوتی را در       الزمه دستيابی به کارایی در تولي  ممانعتت از اعمتال ماليتات   

اً اعمتال ماليتات بتر کاالهتای     اذارن . این امر عمومت  نی مختلف میهای زما و یا دوره ها بخشص ایع، 

ستتبب م حتترف شتت ن تخصتتيص  چراکتته ،ک تت  ای کتته ورودی توليتت  هستتت   را مم تتو، متتی  واستتطه

 ،کت  میها را به چالش  شون . این امر اعمال ماليات بر سود حساب اری شرکت تولي  می های ورودی

و ستبب تتتویق   ک ت    شود بازدهی سرمایه را در یک بختش از اقتصتاد م حترف متی     سبب می چراکه

شود. سران ام این امر به مع ی عت م اعمتال ماليتات بتر سترمایه       سرمایه به خروج از بخش شرکتی می

 هتا  آنايتری از   تولي  آی  ه هست   و ماليتات  های ورودیزیرا هر دو مورد از  ،انسانی و هيزیکی است

 شود. تولي  می م ح ی امکانات سبب قرار ارهتن اقتصاد در داخل مرزهای

ماليتات   هتا  آنای از کاالها که بای  بر  ( م موعه1971نتي ه مقاله دیامون  و ميرليز   حالی کهر د

هتایی را بتر طراحتی     ( محت ودیت 1976يتز  لک  ، مقاله اتکي ستون و استتيگ   اعمال شود را مح ود می

ابع مطلوبيتت  تز نتان دادن  که اار تيلده . اتکي سون و استيگ می به دستهای ننایی های کاال ماليات

باش  و ااتر ترجيحتات بترای کاالهتا      یج اش ناستراحت و مصرف به صورتی ضعيف  در خصوص

در  ،به توانایی اهراد بستگی ن اشته باش ، ماليات بني ه بر کاالهای ننتایی از نتو، یکستان خواهت  بتود     
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بته  ه این دليل این نتي ه ب 1در دسترس باش . غيرخطییک سيست. ماليات بر درآم  کامالً  صورتی که

نت ه در انتخاب مصرف یک هترد کته بته     توانایی متاه ه در خصوصآم  که هيچ اطالعاتی  دست

توانت  بتا    ماليات بر درآم  می ،وسيله درآم  او نيز آشکار نت ه باش ، وجود ن ارد و لذا مطابق انتظار

توانایی هرد هماه گ باش . در این حالت، اعمال ماليات یکسان بر کاالها ب ین دليتل استت کته ااتر     

های مصرف اهراد م حرف نت ه باش ، هر چته توزیتع درآمت  رت  از ماليتات در ميتان اهتراد         انتخاب

ریز  ل حتی یک برنامهبود. به ع وان مثا رسي ن به آن کمي ه خواه  تخریبیاثرات   مختلف بني ه باش ،

 .ک  م بر کاالهای لوک  ماليات اعمال وزوزیع دارد نيز نبای  بيش از ح  لمایل به بازتاجتماعی که ت

  کته  نت ( بر این امر داللتت دار 1976يتز  ل( و اتکي سون و استيگ1971دیامون  و ميرليز  مطالعات 

و  شت ه  اعمتال ای ماليتات   شته باش : نبای  بر کاالهای واستطه بای  ساختاری ساده دا غيرمستقي.ماليات 

 های ننایی بای  یکسان باش .بر کاال ش ه اعمالماليات 

واعمالكارگيريبه.3-6-2

شود، برای اجرایتی کتردن    ماليات بر ارزي اهزوده که ااه ماليات بر کاالها و خ مات نيز خوان ه می

کترده  شتامل    مستتث ا ها طراحی ش ه است. در حقيقت این نو، ماليات کاالهای واسطه را  این توصيه

رای ( و بت OECDدر کتتورهای   شت ه  اعمتال های ماليات بر ارزي اهتزوده   سرمایه هيزیکی در سيست.

 شود. کليه کاالهای ننایی به صورت یکسان اعمال می

کتور مختلف را که از  130بيش از  OECDماليات بر ارزي اهزوده یک سياست هرااير است. 

 شتمارد  ( را برمتی OECD عضتو  30کتتور از   29ک  ت   از جملته    ه میدماليات بر ارزي اهزوده استفا

(OECD 2009)کتور عضو  2. در حقيقت، ایاالت متح ه ت ناOECD      استت کته از سيستت. ماليتات

ک  . ماليات بر ارزي اهزوده و ماليات بر کاالهتا و خت مات ت نتا امتوری      ملی از این نو، استفاده نمی

کتور از اعضای  29 اک ون ه. حالی کهنيز رو به اهزایش است. در  ها آنمعمول نيست  ، بلکه اهميت 

                                                             
تقاضتا   در صورتی درست است کهبر درآم   خطی مالياتخصوص استيگليتز در -اتکي سون نتي ه که داد ننتا (1979دیتون   .1

که اار توابع مطلوبيتت نستبت بته درآمت  و مصترف ج ارتذیر ضتعيف باشت  ،          ده  یم( نتان 2008aکارال   .هموتتيک باش 

 زیر بني ه( که دارای ماليات متفاوت بر کاالها است با یک سيست. ماليات بر  یرخطيغبا جایگزی ی یک سيست. مالياتی  توان یم

 اهت.رارتو دست ی بنبودکه دارای ماليات متفاوت بر کاالها نيست، به یک  یرخطيغدرآم  

 .ده  یمرا نتان  اهتهی توسعهبر مصرف در آمریکا را نسبت به سایر کتورهای  ماليات ک. نسبتاً نقش( 2007 هي ز  م له این در .2
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OECD عضتو   کتتور  12ت نا  1976، در سال ايرن  میه را به کار ای از ماليات بر ارزي اهزود نسخه

OECD   کتتور عضتو    12کتتور از ایتن    11ای کته   عتالوه  بته کردنت .   از این نو، ماليات استتفاده متی

OECD  های ختود را در طتول ایتن دوره     کردن ، نرخ از این نو، ماليات استفاده می 1976که از سال

درصت  اهتزایش یاهتته     4/20درصت  بته    6/15کتتور از   12ن این ان ، نرخ ميانگين در ميا اهزایش داده

درصت  بته    20هتایش را انت کی در طتی ایتن دوره از      است. ت نا استث ا  هرانسه( در این خصوص نرخ

 درص  کاهش داده است. 6/19

از ماليتات بتر ارزي اهتزوده بته همتراه اهتزایش        ک  ت ه  استتفاده به دليل اهزایش تع اد کتورهای 

کتورهایی که از ابت ا دارای سيست. مالياتی مبت ی بر ارزي اهزوده بودنت ، م  تر بته تقریبتاً      ها در نرخ

از طریتق   شت ه  یآور جمتع دو برابر ش ن سن. درآم های مالياتی  بته صتورت ميتانگين غيتر وزنتی(      

 2003تتا ستال    1960 هتای  سالبين در هاصله زمانی  OECDماليات بر مصرف عمومی در کتورهای 

تتا حت ودی زیتادی    این اهزایش در ماليات بتر ارزي اهتزوده،     ،عالوه به. (OECD, 2006) ش ه است

 بتر  نبایت   کته  شترایطی ایتن امتر    کته  ه استت بر کاالهتای ختاص اردیت     غيرمستقي.جایگزین ماليات 

مان ت    ننتایی  هتای  بتر کتاال  ی کته بایستتی   شرایط یا شود وضع ماليات( نفت مان    ای واسطه کاالهای

( نتتان  5. شتکل   دهت   قترار متی   تتأثير وضتع شتود را تحتت     ماليات یکسانبه صورت  الکلت باکو و 

درصت  در   19درص  به ح ود  5/9که سن. درآم های مالياتی از ماليات بر ارزي اهزوده از  ده  می

رستي ه استت. در همتين زمتان ستن. درآمت  حاصتل از         2000تا اواسط دهه  1960هاصله زمانی دهه 

 درص  رسي ه است. 5/11درص  به  1/24بر کاالهای خاص از  .غيرمستقيماليات 
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 OECD؛ميانگينغيرموزوندرميانكشورهايغيرمستقيمهايمالياتازحاصلسهمدرآمدمالياتي.5شكل

در عمل، ماليات بر ارزي اهزوده مملو از استث اها و قواني ی است که راهبردهای سياست ماليتات  

ک  . به ع وان مثال، تقریباً تمام کتورها کاالهای اساسی مان   متواد غتذایی را    بني ه را دچار تغيير می

ليتاتی، کتاهش بتار    انگيتزه ایتن معاهيتت ما    حتالی کته  انت . در   از ماليات بر ارزي اهزوده معاف نموده

هتای   کته مکتانيزم   ده ت   ( نتتان متی  1976تز  يلگ، اتکي سون و استتي مالياتی اهراد با درآم  کمتر است

بنتری مان   باز توزیع درآم  حاصتل از ماليتات بترای رستي ن بته ایتن هت ف وجتود دارد. در کتل،          

های متخصتی   درس اذاران سياست موجب ش ه استاهميت زیاد و هزای  ه ماليات بر ارزي اهزوده 

 .ه  ايری از کاالها را مورد استفاده قرار د از نظریه ماليات بني ه در خصوص ماليات

:نبايدازدرآمدحاصلازسرمايهمالياتاخذشود،حداقلدرانتظار7درس.3-7

ز بني ته ایتن باشت  کته نبایت  بتر درآمت  ناشتی ا         ستانی مالياتهای  نتي ه حاصل از م ل ترین من.شای  

بتوده استت،    برانگيز بحث 1980اي در اواسط  سرمایه ماليات وضع شود. این نتي ه که از ابت ای ارائه

ها به صورت مستقي. با چالش روبترو شت ه    ها تع یل ش ه و در برخی دیگر از زمي ه در برخی از زمي ه

 است، ولی م طق قوی ورای آن، آن را به یک معيار در این زمي ه تب یل کرده است.
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نظريه.3-7-1

های مختلف تتتریح کترد. دو امکتان را از نتتایج      توان از راه دليل اعمال ماليات صفر بر سرمایه را می

ای  ای یک ورودی واسطه توان ترسي. نمود. اول، از آن ا که ت نيزات سرمایه حاصل از بخش قبل می

ک   که نبای   ( بيان می1971ميرليز   برای تولي  کاالها در آی  ه است، نتي ه حاصل از مقاله دیامون  و

بر سرمایه ماليات وضع شود. دوم ای که چون ماليات بر سرمایه یک ماليات بر مصرف آی  ه است و نه 

 در خصتوص ( 1976تز  يلبر مصرف جتاری، باعتث انحتراف از ت تویز  نظریته( اتکي ستون و استتيگ       

شود. در حقيقت، ماليات بر سرمایه یک ماليات هزای  ه بر مصترف بيتتتر در    ايری یکسان می ماليات

 بسيار زیاد است.« ماليات یکسان بر کاالها»آی  ه است. از این رو، انحراف از اصل 

توستط هرانتک رمتزی     شت ه  ارائته ماليتات   مستئله دليل سوم برای اعمال ماليات صفر بر سرمایه از 

بني ته را   ستانی ماليات( 1985( و جود  1986. در مقاالت من. در این زمي ه، چملی  آی  می بر( 1928 

، اعمال ماليتات مثبتت بتر    م ت کوتاهدریاهت   که ممکن است در  ها آنان .  در این م ل آزمون کرده

خواهت   این امر یک ماليات بر سرمایه اذشته است و لذا اثتر تحریفتی ن   چراکهباش ،  بولسرمایه مط

، ماليات صفر بر سرمایه بني ه است. در م ل رمزی، ح اقل برخی از خانوارها بل  م تداشت. اما در 

ریتزی نامحت ود باشت    بته ع توان مثتال، ممکتن استت          شون  که دارای اهتق برنامته   به نحوی م ل می

ت ( آن بتته صتتور1974هتتای مختلتتف همان تت  متت ل بتتارو   کتته نستتل وجتتود داشتتته باشتت ای  ختتانواده

 به ه. مرتبط باش  (. یا دوستانه نو،

ايرنت  کته چته     ت زیل آی  ه و نرخ بازدهی سرمایه در اقتصاد تصتمي. متی   بر اساس خانوارهاآن 

 بتازدهی  نترخ  بته  نستبت  هتا  آن ان از ر  های تصمي. ،بل  م ت تعادل در .ان از داشته باش   ميزان ر 

 ،ماليتات بتر درآمت  ناشتی از سترمایه      هراونته است. ب ابراین  رذیر کتش کامالً سرمایه ماليات از ر 

 انباشتت  ميتزان  کتاهش بتا   ، این ب ان مع تا استت کته بایستتی    ده  میبازدهی ر  از ماليات را تغيير ن

 ایتن  .یابت   اهتزایش  سترمایه  ماليتات  از رتيش  بتازدهی  ،اقتصاد در کل تولي  درنتي ه کاهش و سرمایه

 ،ستت ين انت ازی  رت   هتيچ  دارای کته  هتردی  دیت ااه  از حتتی  کته  استت  بزرگ ای ان ازه به انحراف

درآمت  نيتروی کتار     از ايری ماليات با مقایسه در را سرمایه از حاصل درآم  از ايری ماليات هراونه

 همتراه  سترمایه  بازارهتای  شت ن  جنتانی  اهتزایش  بتا  کته  م رننامطلوب است. این دی ااه در اقتصاد 
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 هتای  جریتان  جانتب  از رتذیر  کتتش  بستيار  های راسخ به م  ر ان تو می چراکه شود، می تقویت ،است

 .شود م ت کوتاه در حتی ها ماليات در تغييرات به سرمایه

بردن بني ه بودن ماليات صفر بر سرمایه ارائه  سؤالممکن است برخی از اهراد دالیلی را برای زیر 

 مت ت  کوتتاه ریزی نسبتاً  های برنامه دارای اهق ،1همسوشانی نسلی های م لده  . اار تمام اهراد همان   

توان  ب ون اثرات قابل توجه بر انباشت سرمایه که در م ل رمزی به  ايری از سرمایه می باش  ، ماليات

( ایتن بحتث را در ارتبتا  بتا     2009کروار  کونسا، کيتاو و آن اشاره ش  به اه اف باز توزیع برس . 

هتا نستبت    ، اار اهراد برای بيمه کردن خود در مقابل شوكهمچ ين ماليات بر سرمایه استري دادن .

نمای  ، سبب ای تاد انباشتت   اق ام  2های اتکایی ان ازهای خود به صورت ذخيره به انباشت کردن ر 

( 1994طور که در مقاله آیاااری   شود که در این حالت همان بيش از ح  سرمایه در کل اقتصاد می

ایتن استتث اهای    رغت.  علتی يری از سرمایه الزامی خواه  بتود. بته هتر حتال،     ا ذکر ش ه است، ماليات

رتذیر استت،    کتش ش ت بهر قوی است: عرضه سرمایه ام طق اعمال ماليات ک. بر سرمایه بسي ،بالقوه

انت از   و کتاهش رت    3ای دورهبتين   مصترف  هتای  طترح در  ماليات بر سرمایه ستبب انحتراف زیتادی   

 انباشت سرمایه عامل اصلی تولي  کل اقتصاد است. ، در شرایطی کهشود می

كارگيريبهاعمالو.3-7-2

در ایتن نتتایج    ک  ت ه  مت عک  در طتی چ ت  دهته اخيتر      واقعتی  های ماليات بر سترمایه عملتی   نرخ آیا

هتا در خصتوص ماليتات بتر      ايری بني ه از سرمایه است یتا خيتر؟ ستازاارترین داده    ماليات خصوص

ها  ماليات بر درآم  شرکت در خصوص OECDهای  ، دادهاهتهی توسعهبازدهی سرمایه در کتورهای 

هتا در اواختر    های قانونی ماليات بر شرکت ده   که نرخ ها نتان می . این داده(OECD, 2008) است

روبرو بتوده   مالی.کاهش یاهته و ر  از آن نيز با کاهش  یت   بهدرص   50تا  45از دام ه  1980دهه 

تتا   1985رستي ه استت. از    2007درص   به طور متوسط( در ستال   30به نحوی که به کمتر از  ،است

ها را کاهش دادنت : ایتاالت متحت ه از     های ماليات بر شرکت بسياری از اقتصادهای بزرگ نرخ 1990

درصت  و   55به  60، آلمان از درص  39به  46درص ، استراليا از  33به  40درص ، بریتانيا از  39 به 50

                                                             
1. Overlapping generations models 
2. Buffer stock 
3. Inter temporal consumption 
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 OECDهتا در کتتورهای    متوسط نرخ ماليتات بتر شترکت    2007درص . در سال  42به  50هرانسه از 

 درص  بود. 5/12درص  بود. کمترین نرخ مربو  به ایرل   با  28ح ود 

نيتز اعمتال    بتر اشتخاص   OECDم  حاصل از سترمایه در بيتتتر کتتورهای    ايری از درآ ماليات

 OECDدر کتتورهای   ناشی از سود سنامشود. ميانگين غير وزنی نرخ ماليات شخصی بر درآم   می

 2005درص  در ستال   20و کمتر از  1991درص  در  30به کمتر از  1980درص  در اوایل دهه  55از 

دارای ماليات صفر بر نرخ ماليات شخصی  OECDسه کتور  2007رسي ه است. در حقيقت در سال 

 داشت  : یونان، مکزیک و جمنوری اسلواکی. ش ه .يتقسبر درآم  

های ماليات قانونی بر درآم  ناشی از سترمایه کتاهش یاهتته استت، بتار ماليتاتی        نرخ حالی کهدر 

هتای   و معاهيتت اعتبارهتا  درآم  سرمایه به عوامل بسيار دیگری چون تعریتف رایته ماليتاتی و استتره     

الگوهتای مختلفتی را    ،مالياتی بستگی دارد. مطالعاتی که درص د در نظر اترهتن ایتن عوامتل هستت      

مخالفی با رون های   ايری کامالً دارای جنت ها آنان  که برخی از  ايری از سرمایه یاهته ياتبرای مال

استت کته برابتر    « هتای ماليتاتی   نستبت »یک رویکرد استفاده از  هست  .های قانونی ماليات  جاری نرخ

بته صتورت    شود. این معيتار  رایه مالياتی هرد ررداخت می بر اساسهای مالياتی که عمالً  است با نسبت

. کتری  ايترد  میاست دربر  ده  اان ماليات واقعیبار مالياتی  ک   ه تعيين کهرا ضم ی، تمام عواملی 

بتر  نستبت ماليتات بتر درآمت  سترمایه       »( از این روي استفاده کرده و دریاهت   کته:  2004و رابسونا  

بته   OECDرهای در کتتو  1990-2000تتا   1975-80خالص مازاد عملياتی( در هاصله زمتانی   اساس

متازاد ناختالص عمليتاتی بته ع توان معيتار        بر استاس محاسبات «. درص  اهزایش یاهته است 4/6 ميزان

 .درص ( 7/3سرمایه اهزایش کمتری را نتان داد   درآم 

 هتای  توصتيه بته   اتذاران  سياستت های قانونی ب ین مع تی استت کته     ب ابراین، اارچه کاهش نرخ

انت ، ولتی شتواه      و ماليات بر سرمایه را کتاهش داده  ان  داشتهه توجه تحقيقات مربو  به ماليات بني 

ایتتن امتتر قطعتتی نيستتت. یتتک توضتتيح ممکتتن بتترای ایتتن شتتواه  بتته ظتتاهر مت تتاقض ایتتن استتت کتته  

های ماليات کمتر بر  اعمال نرخ ،استفاده کرده باش   که رایج یسرانگتتقاع ه  این از اذاران سياست

های کمتری است. توضيح ممکن دیگر بترای ایتن امتر ایتن      رای انحرافدا تر بزرگیک رایه مالياتی 

تترین بختش از ماليتات بتر سترمایه یع تی        تمرکز خود را بر کاهش متخص اذاران سياستاست که 
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هتا را از طریتق تغييتر     ح اقل تا حت ودی آن کتاهش   حالی کههای قانونی جلب کرده باش  ، در  نرخ

 ماليات بر درآم  سرمایه خ ثی کرده باش  . ک   ه تعييندیگر عوامل 

هتا و   ب ون توجه به ای که ماليات بر سرمایه کاهتی یا اهزایتی است، شکاف بزرای ميتان نظریته  

هتای   های ماليات قانونی بتر سترمایه و هت. معيارهتای نترخ      ها در این زمي ه باقی است. ه. نرخ سياست

دور بستيار  تان ارد ماليات بني ته توصتيه شت ه استت     های اس از سطح صفر که توسط م ل مؤثرماليات 

 .هست  

3-8 ني8درس. سياستمالياتبهينه اقتصادهايپويايتصادفي، در سطح: ازمند

باالييازپيچيدگياست

ايتری را در یتک    (، ماليات1971ميرليز   مطالعهايری بني ه مان    ماليات در خصوص مطالعاتاولين 

انت ، مان ت  چملتی     ررداخته مسئلهبع ی که در هضای رویا به  مطالعات. ان  دهدادوره مورد بررسی قرار 

انت .   درآمت های اهتراد را در نظتر نگرهتته     در خصتوص معموالً ع م اطمي تان   ،(1985( و جاد  1986 

های اقتصادی را رویا و تصادهی در نظتر ارهتته    ايری بني ه، محيط ماليات در خصوصاخير  مطالعات

ان . ای ه اصلی این است  دهکرای  سياست مالياتی ج ی  و ريترهته چارچوب و برای و شرو، به جست

درآمت  اهتراد     هتای اقتصتادی رویتا بته تاریخچته      ايری بني ه در محتيط  که غير از موارد استث ا، ماليات

ايتری مان ت  ماليتات بتر سترمایه و        مختلف ماليتات  های رويميان  وانفعال هعلبستگی دارد و نيازم   

( 2003نيروی کار است. م ابع کلي ی اخير در این حوزه شامل اولسور، کوچرالکوتا و سيوی سکی  

 شود. ( می2006( و اولسوو، سيوی سکی و ورني گ  2005( کوچرالکوتا  2006آلبانسی و اسليت  

نظريه.3-8-1

درس   ته باشت ، م ها بستگی داشت آهای بني ه به تاریخچه در برای درك ای که چرا ممکن است ماليات

هتا بستتگی دارد. در    به شکل توزیتع توانتایی   ش ت بههای بني ه ایستا  ک ي.: ماليات اول را یادآوری می

توانایی هر شخص در هر لحظته از    هيدرنتک  .  در طول زمان تغيير می های اهراد حالت رویا، توانایی

اي خواهت  بتود.    کسب درآم  در طتول زنت ای   از توانایی آن هرد در یجزئزمان ت نا یک شاخص 

، بلکته در طتی   ده ت   نمین راسخ شون  به آ ها وضع می ای که ماليات ، اهراد ت نا در طی دورهعالوه به

یتک سياستت ماليتاتی     ،ده  . اار در یک محتيط رویتا   های قبل و بع  از آن نيز به آن راسخ می دوره

 نگر باش . نگر و ه. اذشته ه. آی  ه بای  میباش ،   درص د توزیع م  د به صورتی کارا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            33 / 41

https://ejip.ir/article-1-1030-fa.html


 12و11هايمجلهاقتصاديسالهفدهمشماره92

 

 

های یک محيط رویا این است کته   ترین راه برای سيست. مالياتی جنت راسخ دادن به چالش قوی

های هر هرد را در هر سال تابعی از تاریخچه درآم ی آن هرد در نظر بگيرد. وابستگی به تاریخ  ماليات

آورد. اول ای که ترکيب مسير تکامل درآم  هرد و موقعيت  این امکان را برای سيست. مالياتی هراه. می

کار بترده  ه توان  به ع وان یک عالمت از موقعيت هرد در توزیع توانایی ب اي می هرد در دوره زن ای

روابتط   دربردارنت ه ريچي ه( را وضع ک   که ای   های ريترهته توان  ماليات شود. دوم ای که این امر می

اش . به ع وان مثال، دو هرد دارای توانایی متابه ممکن است ستطوح مختلفتی از   ميان م ابع درآم ی ب

 ان از داشته باش   و ممکن است سياست بني ه این باش  که این امر را م نظر قرار ده . ر 

ايتری   های بني ه در محتيط رویتا از ماليتات    وابستگی تاریخی، ماليات مزایایبه م ظور دستيابی به 

توصتيه سياستتی    تترین  منت. ک  ت . در حقيقتت      نيروی کار و سترمایه استتفاده متی   هماه گ از درآم

برآم ه از این شاخه از تحقيقات کامالً شوك برانگيز است: با هر  ثبات سایر شرایط، بایستی بترای  

ده ت ، ماليتات    ای درآم های نيروی کار جاری رایي ی را ازاري می غيرم تظرهکسانی که به صورت 

ای ه ماليتات بتر سترمایه بایستتی بتر مب ت      مایه باالتری اعمال شود. این ب ان مع ی است کت بر درآم  سر

 تغييرات درآم  نيروی کار باش .

: ایتن  اتردد  بازمی ای ه ورای این نتي ه به متکل اصلی ماليات بر درآم  برای اه اف بازتوزیعی

 اخذشت ه هتای   يتتری از مالياتشود تا بتوان   سن. ب سيست. سبب ترغيب اهراد به کار کردن کمتر می

دریاهت ک   . در یک اقتصاد ایستا، سيست. مالياتی با متوقف کردن توزیع م  د کامل، از این وسوسه 

اهتراد   چراکته  ،تتری در رتيش دارد   ک  . در یک اقتصاد رویا، سيست. مالياتی کار سخت جلوايری می

هایی  توان   نسبت به انباشت دارایی اق ام کرده و از آن برای ان ام مصرف مکمل  اضاهه( در زمان می

ک    دارای توانایی رایين بوده و درآم  کمتری دارن ، استفاده ک  ت . یتک ماليتات بتر      که وانمود می

سبب  چراکه، ک   میتر  ی هرا ررهز یاستراتژدر زمان کاهش درآم  نيروی کار، این  تر بزرگسرمایه 

شود که دارای درآم  رایين نيروی کار است. ب ابراین ب ین وستيله   ان از کسی می کاهش بازدهی ر 

 .دارد یبازمتوزیع آوردن سن. بيتتری از باز به دستاهراد را از هریب دادن سيست. برای 

بستگی خواه  داشت، اما این  های بني ه به تغييرات درآم  نيروی کار این تحليل، ماليات بر اساس

ده  که ماليات انتظاری بر سرمایه  ( نتان می2005رابطه لزوماً مثبت نيست. در حقيقت کوچرالکوتا  

یک هرد قبل از آشکار ش ن توانایی او برابر با صفر است. ب ابراین این نتایج ج ی  حاصل از ماليتات  
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ری از سرمایه نبای  سبب اهزایش درآم   مالياتی( شود، اي بني ه رویا با این ای ه سازاار است که ماليات

حتی اار توصيه ک    که اهراد با ماليات بر سرمایه صفر روبرو شون . به عبارت دیگر، خانوارهتای بتا   

که دارای درآم   هایی آنهای سرمایه مثبت روبرو ش ه و  رایين با ماليات غيرم تظرهدرآم  نيروی کار 

 ک   . شان یارانه دریاهت می باال هست   برای درآم  سرمایه غيرم تظرهنيروی کار 

بایست یک راهبرد روشن را برای یک سيست. ماليات مبت ی بر  ايری بني ه تاک ون می نظریه ماليات

وابستگی تاریخی و استفاده هماه گ از ماليات بر سرمایه و ماليات بر نيروی کار را در یک اقتصاد که 

های مح ودتری را ارائه داده است.  بق ش ه است، ارائه ده . اما در عو  توصيهواقعيات م ط بر اساس

( بترای استتفاده از ميتانگين    1939توستط ویکتری     ش ه ارائهیک مثال اوليه در این خصوص ريت ناد 

ايری است. یک مثال ج ی تر این است کته،   درآم  در طول زن ای به ع وان یک رایه برای ماليات

ث ماليات بر سرمایه بازاتتی  اذشته(، بيمه ناتوانی  و شای  دیگر انوا، بيمه اجتماعی( دنبال کردن بح

(. آزمون دارایی مانع از ارائه تقاضتا  2006بای  مبت ی بر آزمون دارایی باش   اولوسوو و سيوی سکی، 

م ت  شتون (،    رهدر حالت بني ه نبای  از آن بن چراکهشود   م  ی از این مزایا می توسط اهراد برای بنره

ای کته در اذشتته ان تام     ان ازهای بيش از ان ازه این اهراد بيتتر مصرف خود را از طریق ر  چراکه

هتای مبت تی بتر تتاریخ بترای اجترا راحتت و         ک   . سران ام، یک بختش از ماليتات   می تأمينان ،  داده

ها  فعت( است: ای که مالياتکسب م استفاده   است، اما با این وجود دارای رتانسيل برای سوء سرراست

(، 2003(، بالم کوئيست و ميتلتو  2002را به صورت تابعی از سن اهراد در نظر بگيری.  همان   کرمر  

((. وابستگی به سن، به سيست. مالياتی امکان راسخ دادن به تکامتل  2008( و وی زیرل  2006جادوسو  

 ده . شان می در طول زن ایهای اهراد را  بي ی در توانایی  اهزایش( قابل ريش

ايری بني ه  در مبحث ماليات ها آنمنمی بود که اهميت  سؤاالتاین تحقيق ت نا برای نتان دادن 

زا م ل  ها تقریباً هميته به صورت برون . به ع وان مثال تواناییش های دی اميک ميرليزی آشکار  در م ل

زا در نظر ارهته ش ه است، سيست.  اما در تحقيقات اخير که در آن توانایی به صورت درون  ش ه است،

قترار داده استت  اروچولستکی و     تتأثير اتذاری در سترمایه انستانی را تحتت      مالياتی معموالً سرمایه

((. به صورت متابه، انتخاب ميان کارآهری ی و اشتغال، 2006و  2008کاريکا   ( و2006ريسکورسکی  

آلبانستی    شتون ،  های ماليات بني ه حذف می زا است، اما معموالً از م ل نسبت به سيست. مالياتی درون
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ده . وجود چ ين عواملی انتظار اهزایش ريچيت ای  و   قابل توجه را ارائه می ی( نيز یک استث ا2006 

 ده . ها را در یک محيط رویا را اهزایش می يترهته بودن( الزم برای مالياتر

كارگيريبهاعمالو.3-8-2

های نظریه ماليات بني ه رویا ج ی  و ريچي ه هست  . این امر شای  به این خاطر باشت    بسياری از توصيه

 اذاری بسيار زود باش . بر سياست ها آنايری اثر  ه وز برای ان ازه

ای را کتته  . متتا م موعتته دادهاستتتآزمتتون دارایتتی بيمتته نتاتوانی عمتتومی   ،توصتتيه روشتتن یتک 

در بين کتورهای مختلتف   در بر داشته باش را  یازکاراهتادامعيارهای واج  شرایط بودن برای بيمه 

ه، کتورهای بزرگ را مورد بررسی قرار دادی.: استراليا، کانادا، هرانست  10 های ري ا نکردی.، اما برنامه

برختی از اشتکال    1آلمان، ایتاليا، ژارن، مکزیک، سوئ ، بریتانيا و ایاالت متح ه. تمتام ایتن ده کتتور   

توان   ح اقل درآمت  کتاهی بترای     رس  نمی که به نظر می ،رتتيبانی عمومی را برای اهراد در سن کار

انيا و ایاالت متح ه( ح اقل اما ت نا سه کتور  استراليا، بریت ؛ده   ارائه می  آورن ، به دستزن ای را 

ده ت . چيتزی کته روشتن      آزمون دارایی ان ام می یازکاراهتاداهای  برخی از ررداخت در خصوص

 اذاری نسبتاً ک. بوده است. است ای که اثر این شاخه از تحقيق بر سياست

گيرينتيجه.4

هتای ماليتاتی در    ايری، در حال بنبتود سياستت   های صورت ارهته در نظریه ماليات آیا تمام ريترهت

 جمنتور   يرئت بت ون یتادآوری ط تز متتنور      ستؤال اتویی بته ایتن     اوشه و ک ار جنان است؟ راسخ

 ممکن نيست. 2دان دودست اقتصاد در خصوصترومن  هری

اذاری مالياتی ح اقل بته صتورت    است، برخی از رون های صورت ارهته در سي3از یک طرف

رون  جنتانی بته ستمت کتاهش      ،آن ترین من.به مع ی ريروزی نظریه ماليات بني ه است. شای   یجزئ

 عتالوه  بههای قانونی ماليات رخ داده است.  ماليات بر درآم  ناشی از سرمایه باش  که ح اقل در نرخ

تتر را بتتوان    هتای ماليتاتی ثابتت    رای نترخ هتای ماليتاتی دا   ممکن است رون  جنانی بته ستمت سيستت.   

                                                             
دیگران  یها کمکاز  نيز هرانسوی اس اد و برای مطالعهکامل مورد مطالعه قرار دادی.  طور بهرا  زبان یسيانگلاس اد کتورهای  ما .1

 .کردی. تکيه آمریکا اجتماعی نيتأم اداره بر مبت ی مطالعات نيز بر مان ه یباق کتور 5 برای. .یا کردهاستفاده 

2. two armed economist 
3. On the one hand 
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( 1971انعکاسی از کارهای نظری در این زمي ه دانست. به یاد آوری  کته انگيتزه مت ل اوليته ميرليتز       

ای(  غيرم تظتره های ماليات بود که  به صتورت   ی برای استخراج ساختار بني ه نرخچارچوبمنيا کردن 

شت . ميتزان اعتبتار ایتن      ثابتت در یتک دام ته وستيع متی       هتایی نستبتاً   خرمعموالً م  ر به ري ا کتردن نت  

این نتي ه به جزئيات مربو  به توزیع توانایی و تابع  چراکه ،ايری همچ ان برای بحث باز است نتي ه

بسيار سخت است. اما ح اقل این امر قابتل بحتث    ها آنمطلوبيت اهراد بستگی داشته که تعيين کردن 

 های نظری سازاار است. تر با توصيه های ثابت مالياتهای  است که حرکت به سمت نرخ

توان در سياست عملتی متتاه ه    از طرف دیگر، برخی نتایج حاصل از نظریه ماليات بني ه را نمی

از دیت   توان در آی  ه نزدیک نيتز آن را در ایتن حتوزه متتاه ه کترد.      رس  ن البته به نظر می که ،کرد

 هتا  آناستفاده ک    که بتا توانتایی توليت  درآمت       زا های برون«برچسب»بای  از  اذاران سياست نظری

بر اساس تغييرات  را ايری از سرمایه ماليات ،اخير مطالعاتمان   ج سيت، ق  و نژاد همبستگی دارن . 

این نو، ماليات، از درآم  سرمایه اهرادی که به صورت  بر اساس  و  ک  توصيه می درآم  نيروی کار

ای  غيرم تظتره و به اهترادی کته بته صتورت      اخذش هماليات  ،دارای درآم  رایين هست  ای  غيرم تظره

کان یت اهای   دانتان متتاور   شود. تع اد کمی از اقتصتاد  می یارانه ررداختک   ،  درآم  باال کسب می

عملتی   مباحتث  را در شت ه  ارائته  هتای  ایت ه ایتن  جسارت ريتتبرد   ،ش ه انتخابهای  انتخاباتی یا دولت

 دارن .مالياتی   سياست

امتا   ،استت م استب   شت ه  ارائته اهت ؟ یک دليل ممکن این است کته نظریته    ن اتفاق نمیایاما چرا 

ولتی متضتاد آهستته عمتل      ارزشتم    و عموم مردم در درك مفاهي. کتامالً متتخص   اذاران سياست

 در خصتوص  تتر  استترده ک   . یک امکان دیگر این است که  ح اقل به صورت محتمل( ست ت   می

های دیگتری استت کته معمتواًل در نظریته ماليتات بني ته مت رن ک تار           شامل ای ه ،مالی عمومی تأمين

ان ، مان   اصل م اهع که در آن ب هی مالياتی هر هترد بایستتی بتا م تاهعی کته آن هترد از        اذاشته ش ه

ان، بتا  مرتبط باش  و اصل برابری اهقی که بتر استاس آن بایستتی اهتراد یکست      آورد می به دستدولت 

ايتری بني ته    هتای متتابه وارد نظریته ماليتات     هتا و ایت ه   های متابه روبرو باش  . ای که این ای ه ماليات

راسخ داده نت ه  ها آنکه ه وز به  هست   یسؤاالتشون   و ای که به چه صورت وارد می ،شون  یا نه می

 است.

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            37 / 41

https://ejip.ir/article-1-1030-fa.html


 12و11هايمجلهاقتصاديسالهفدهمشماره96

 

 

منابع

- Aiyagari, S. Rao (1994). “Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate 

Saving,” Quarterly Journal of Economics, vol. 109(3), pp. 659-684. 

- Akerlof, George (1978). "The Economics of 'Tagging' as Applied to the 

Optimal Income Tax, Welfare Programs, and Manpower Planning," 

American Economic Review, vol. 68(1). 

- Albanesi, Stefania (2006). “Optimal Taxation of Entrepreneurial Capital with 

Private Information,” NBER Working Paper 12419, March. 

- Albanesi, Stefania and Christopher Sleet (2006). "Dynamic Optimal Taxation 

with Private Information," Review of Economic Studies, vol. 73, pp. 1-30. 

- Alesina, Alberto, Andrea Ichino, and Loukas Karabarbounis (2008). "Gender-

based Taxation and the Division of Household Chores," Working Paper, 

November. 

- Atkinson, Anthony and Joseph E. Stiglitz (1976). "The Design of Tax 

Structure: Direct Versus Indirect Taxation," Journal of Public Economics, 

vol. 6, pp. 55-75. 

- Barro, Robert J (1974). "Are Government Bonds Net Wealth?" The Journal 

of Political Economy, vol. 82(6), (December), pp. 1095-1117. 

- Blomquist, Soren and Luca Micheletto (2003). "Age Related Optimal Income 

Taxation", Working Paper 2003:7, Dept of Economics, Uppsala Univ. 

Forthcoming Scandinavian Journal of Economics. 

- Carey, David and Josette Rabesona (2004). “Tax Ratios on Labor and Capital 

Income and on Consumption,” in Measuring the Tax Burden on Capital and 

Labor, ed. Peter B. Sørensen. Cambridge, MA: MIT Press. 

- Chamley, Christophe (1986). "Optimal Taxation of Capital Income in General 
Equilibrium with Infinite Lives," Econometrica, vol. 54, pp. 607-622. 

- Conesa, Juan Carlos, Sagiri Kitao, and Dirk Krueger (2009). "Taxing 

Capital? Not a Bad Idea after All." American Economic Review, vol. 99(1), 

pp. 25–48. 

- Dahan, Momi, and Michel Strawczynski (2000). “Optimal income taxation: 

An example with a U-shaped pattern of optimal marginal tax rates: 

Comment,” American Economic Review, June, vol. 90 (3), pp. 681-686. 

- Deaton, Angus (1979). “Optimal Uniform Commodity Taxes,” Economics 

Letters, vol. 2, pp. 357-361. 

- Diamond, Peter A. and James A. Mirrlees (1971). “Optimal Taxation and 

Public Production I: Production Efficiency,” American Economic Review, 

vol. 61(1), March. 

- Diamond, Peter (1998). "Optimal Income Taxation: An Example with a U-

Shaped Pattern of Optimal Marginal Tax Rates," American Economic 

Review, vol. 88(1), March. 

- Feldstein, Martin (1995). “The Effect of Marginal Tax Rates on Taxable 

Income: A Panel Study of the 1986 Tax Reform Act,” Journal of Political 

Economy, vol. 103(3). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            38 / 41

https://ejip.ir/article-1-1030-fa.html


 97ستانيبهينهدرتئوريوعملماليات

 

 

- Golosov, Mikhail, Aleh Tsyvinski, and Ivan Werning (2006). "New Dynamic 

Public Finance: A User's Guide," NBER Macroannual 2006. 

- Golosov, Mikhail and Aleh Tsyvinski (2006). "Designing optimal disability 

insurance: A case for asset testing," Journal of Political Economy. 

- Golosov, Mikhail, Narayana Kocherlakota, and Aleh Tsyvinski (2003). 

"Optimal Indirect and Capital Taxation," Review of Economic Studies, vol. 

70, pp. 569-587. 

- Grochulski, Borys and Tomasz Piskorski (2006). “Risky Human Capital and 

Deferred Capital Income Taxation,” Working Paper. 

- Gruber, Jon and Emmanuel Saez (2002). "The Elasticity of Taxable Income: 

Evidence and Implications,” Journal of Public Economics, vol. 84, pp. 1-32. 
- Hines, James R (2007). “Taxing Consumption and Other Sins,” Journal of 

Economic Perspectives, vol. 21(1). 

- Judd, Kenneth (1985). "Redistributive Taxation in a Simple Perfect 

Foresight Model, Journal of Public Economics, vol. 28, pp. 59-83. 

- Judd, Kenneth and Che-Lin Su (2006). "Optimal Income Taxation with 

Multidimensional Taxpayer Types," Working Paper, earliest available draft 

April, 2006; more recent draft November 22, 2006. 

- Kapicka, Marek (2006). “Optimal Income Taxation with Endogenous 

Human Capital Accumulation and Limited Record Keeping,” Review of 

Economic Dynamics, vol. 9(4), pp. 612-639. 

- Kapicka, Marek (2008). “The Dynamics of Optimal Taxation when Human 

Capital is Endogenous,” Working Paper, February. 

- Kaplow, Louis (2008a). The Theory of Taxation and Public Economics. 

Princeton University Press. 

- Kaplow, Louis (2008b). “Taxing Leisure Complements,” Working Paper, 

October. 

- Kaplow, Louis (2008c). “Optimal Policy with Heterogeneous Preferences,” 

The BE Journal of Economic Analysis and Policy, vol. 8(1) (Advances), 

Article 40. 

- Kocherlakota, Narayana (2005). "Zero Expected Wealth Taxes: A Mirrlees 

Approach to Dynamic Optimal Taxation," Econometrica, vol. 73(5). 

- Kremer, Michael (2002). "Should Taxes be Independent of Age," Working 

Paper. 

- Mankiw, N. Gregory (2000) "The Savers-Spenders Theory Of Fiscal Policy," 

American Economic Review, 90 (May), pp. 120-125. 

- Mankiw, N. Gregory and Matthew Weinzierl (2008). "The Optimal Taxation 

of Height: A Case Study of Utilitarian Income Redistribution." 

Forthcoming, American Economic Journals: Economic Policy. 

- Mirrlees, James A (1971). "An Exploration in the Theory of Optimal Income 

Taxation," Review of Economic Studies, vol. 38, pp. 175-208. 

- Naito, Hisahiro (1999). “Re-examination of uniform commodity taxes under 

a non-linear income tax system and its implication for productive 

efficiency,” Journal of Public Economics, vol. 71, pp. 165-188. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            39 / 41

https://ejip.ir/article-1-1030-fa.html


 12و11هايمجلهاقتصاديسالهفدهمشماره98

 

 

- OECD (2006). "Table 3.2: Taxes on general consumption (5110) as 

percentage of total taxation," in Consumption Tax Trends: VAT/GST and 

Excise Rates, Trends and Administrative Issues, 2006 Edition. Paris, France: 

OECD Publishing. 

- OECD (2008). "Table I.5: Central government personal income tax rates and 

thresholds," "Table I.6: Sub-central personal income tax rates," "Table II.1: 

Corporate income tax rate," "Table II.4: Overall statutory tax rates on 

dividend income," "Table III.1: Employee social security contribution rates" 

and "Table III.2: Employer social security contribution rates," "Table IV.1: 

VAT/GST rates in OECD member countries." Downloads from the OECD 

Tax Database: www.oecd.org/ctp/taxdatabase. 

- OECD (2009). “Table IV.1 VAT/GST rates in OECD member countries” Download 

from OECD: www.oecd.org/dataoecd/12/13/34674429.xls 

- Passell, Peter (1990). “Furor Over British Poll Tax Imperils Thatcher 

Ideology.” New York Times, April 23. 

- Ramsey, Frank (1927). "A Contribution to the Theory of Taxation," 

Economic Journal, vol. 37, (March), pp. 47-61. 

- Ramsey, Frank (1928). "A Mathematical Theory of Saving," Economic 

Journal, vol. 38, (December), pp. 543-559. 

- Saez, Emmanuel (2001). "Using Elasticities to Derive Optimal Income tax 

Rates," Review of Economic Studies 68, pp. 205-229. 

- Saez, Emmanuel (2002a). “Optimal Income Transfer Programs: Intensive 

Versus Extensive Labor Supply Responses,” Quarterly Journal of 

Economics, vol. 117(3), pp. 1039-1072. 

- Saez, Emmanuel (2002b). “The Desirability of Commodity Taxation under 

Non-linear Income Taxation and Heterogeneous Tastes,” Journal of Public 

Economics, vol. 83, pp. 217-230. 

- Salanie, Bernard (2003). The Economics of Taxation. MIT Press. 

- Sandmo, Agnar (1993). “Optimal Redistribution when Tastes Differ,” 

Finanzarchiv, vol. 50(2). 

- Stiglitz, Joseph E (1987). “Pareto Efficient and Optimal Taxation and the 

New New Welfare Economics.” in Handbook on Public Economics, ed. 

Alan Auerbach and Martin Feldstein, pp. 991–1042. North Holland: 

Elsevier Science Publishers. 

- Tuomala, Matti (1990). Optimal Income Tax and Redistribution. New York: 

Oxford University Press. 

- United States Social Security Administration (2008). “Social Security 

Systems throughout the World: Europe, 2008” 

- Vickrey, William (1939). “Averaging of Income for Income-Tax Purposes.” 

Journal of Political Economy, vol. 47. 

- Weinzierl, Matthew (2008). "The Surprising Power of Age-Dependent 

Taxation," Working Paper, April. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            40 / 41

https://ejip.ir/article-1-1030-fa.html


 99ستانيبهينهدرتئوريوعملماليات

 

 

- Weinzierl, Matthew (2009). “Incorporating Preference Heterogeneity into 

Optimal Tax Models: De Gustibus non est Taxandum,” Working Paper, 

May. 

- Werning, Iván (2007). “Pareto Efficient Income Taxation,” Working Paper, 

April. 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            41 / 41

https://ejip.ir/article-1-1030-fa.html
http://www.tcpdf.org

