
 

 

 

 

 

 

 

افزایش درآمدهای مالیاتی ایران از طریق الگو برداری از ادارات مالیاتی کارا با رویکرد  
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 نوع مقاله: پژوهشی

 19/05/99پذیرش:  26/02/99دریافت: 

مسئامروزه  چکیده:   به  توجه  با  پیشدولت  را  بودجه  تأمین  مشکل  نفتی،  تحریم  درآمدهای  له  روی  تمرکز  لذا  و  دارد  رو 

از درآمدهای دولت میعنوان مهمبه  ،مالیاتی  ارائه ترین بخش  دنبال  به  تحقیق  این  باشد.  برخوردار  اهمیت خاصی  از  تواند 

جویی و تعداد نیروهای مازاد  د. تعیین میزان هزینه قابل صرفهباشافزایش درآمدهای مالیاتی کشور می  برایراهکاری مناسب  

تعدیل، از دیگر اهداف این تحقیق است. در این پژوهش، از مدل متغیرهای غیرقابل کنترل و از اطالعات مربوط به سال  قابل

استان   1395 جمعیت  شاخص  داخلی،  ناخالص  تولید  متغیرهای  از  است.  شده  جاری  استفاده  هزینه  و  ها،  مالیاتی  ادارات 

عنوان متغیرهای ورودی استفاده شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات بر درآمد،  تعداد کارکنان شاغل به

پژوهش  این  نیز متغیرهای خروجی  بر مصرف کاالهای خاص  بر مصرف کاالهای عادی و مالیات  بر دارایی، مالیات  مالیات 

و نتوانسته ظرفیت است  بوده  نکارا  به اندازه کافی  دهند که عملکرد دولت در بخش مالیات  یهستند. نتایج تحقیق نشان م 

را تکمیل کندرآ ناکاراییمدهای مالیاتی کشور  این  به مبلغ    نشدن  وصول، موجب  د.  میلیارد   146203درآمدهای مالیاتی 

ترین بخش از نتایج این  ی مالیاتی که مهمرفع این مشکل و تأمین کسری درآمدها  به منظورریال شده است. این مطالعه  

کند. استفاده از نحوه مدیریت این ادارات عنوان الگو تعیین میباشد، برای هر اداره ناکارا یک تا سه اداره کارا بهتحقیق می

بود. همچنین مالیاتی برای سایر ادارات ناکارا، راهکاری برای تأمین درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه دولت خواهد  

میلیارد ریال از هزینه جاری سازمان امور مالیاتی    2596حاکی از آن است که در صورت رسیدن به مرز کارایی، مبلغ    ، نتایج

این سازمان قابل  696جویی و تعداد  کشور قابل صرفه از کارکنان  به مقیاس تعدیل می  نفر  بازده نسبت  به  با توجه  باشد. 

برای   امو  23صعودی  کاهش  اداره  مالیاتی،  امکانر  مالیاتی  درآمدهای  بر  منفی  تأثیر  بدون  ادارات  این  ورودی  پذیر  هزینه 

 است.

 : درآمدهای مالیاتی، افزایش درآمد، کارایی، ادارات مالیاتی، الگوبرداری، متغیرهای غیرقابل کنترلواژگان کلیدی

 JEL: C61, H11, H20, H21بندی  طبقه

 1-19 ،((31 پیاپی)3)8 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 m-roody2000@yahoo.com * نویسنده مسئول:

 مقدمه  -1

 وابسذتگی  دلیذل  بذه  کشذور  اقتصذاد  پذذیریآسیب

 هذایبحذران در ویذژهبذه نفتی درآمدهای به دولت  بودجه

 رشذد  مفذاهیم  اهمیذت  نیز  و  اقتصادی  نوسانات  و  سیاسی

 مخذار   تأمین  سیاست  ،دولت  که  است  شده  سبب  پایدار

 توجذه  مذورد  پیش  از  بیش  را  مالیاتی  درآمدهای  طریق  از

 با  مالیاتی  سازمان  متولیان  است  الزم  رو،  این  از.  دهد  قرار

 احتمذالی، اصالحات و مناسب هایروش ها،سیاست  اتخاذ

 راسذتای  در  را  دولذت  و  بخشذیده  ارتقذا  را  سازمان  کارایی

 (.  1393کنند )الماسی و همکاران،   یاری   خود   اهداف   تأمین 

تذرین منذابع ترین و مهممعمول  ،درآمدهای مالیاتی

عنذوان بذه  ایذن درآمذدهاباشذند.  تأمین بودجه دولت مذی

مؤثرترین ابزار سیاست مالی در بودجه دولت حائزاهمیت 

هستند. با توجه به نقش اساسذی درآمذدهای مالیذاتی در 

کننذده آگاهی از عوامل تعیینها،  وضعیت اقتصادی دولت

های مالی، یکی از اقدامات مؤثر در راستای اعمال سیاست

های مالی مناسب خواهد بود )صامتی و همکاران، سیاست

(. در کنار وظیفه تأمین مالی بودجه دولت، مالیات 1399

گذذاری ابذزاری مهذم سیاسذتیافته،  در کشورهای توسعه

)توتذونچی ملکذی و گذردد  مالی و اقتصادی، محسوب می

در تذأمین مذالی  نقذش بزرگذی    ،(. مالیات1399همکاران،  

یافتذه دارد  توسعه  کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای 

طوری که سهم مالیات در ترکیب منابع درآمدی دولت به

درصذد   90یافته به بیش از  در برخی از کشورهای توسعه

 .(OECD, 2017)رسد  می

ایران   تولید ناخالص ملی در کشورنسبت مالیات به  

 8/7،  1397درصد و در سال    9/7حدود    1396در سال  

)بانذک داده   درصذد رسذید  2/9بذه    1398و سال  درصد  

(. اگر چه نسبت مالیذات بذه تولیذد 1399وزرات اقتصاد،  

این شاخص نسبت   اام  است  افزایش یافته  ،ناخالص داخلی

ر حالی اسذت به متوسط جهانی فاصله زیادی دارد. این د

 15/ 2که میانگین مالیات به تولید ناخالص داخلذی در جهذان 

درصذذد و در بذذین کشذذورهای عمذذو سذذازمان همکذذاری و 

 World). درصذد بذوده اسذت 19/34توسعه اقتصادی، 

Bank, 2017)  
متوسذط   1395تذا    1352های  همچنین طی سال

 55سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت حذدود  

سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولذت درصد و  

های مرتبط درصد بوده است. همچنین شاخص  31حدود  

دهذد کذه با نقش مالیات در تأمین بودجه دولت نشان می

درصذد    31سهم مالیات حذدود    1397تا    1390های  در سال 

  1397درصذد رسذیده و در سذال    42به رقم    1390در سال  

 (.  1397داری کل کشور، خزانه افزایش یافته است )آمارهای  

با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در هر کشذور 

هذای و تأمین بودجه و در نهایذت قذدرت انجذام سیاسذت

موضوع مهمی است.   ،اقتصادی، بررسی درآمدهای مالیات

تحقیقات زیادی انجام شذده   ،در زمینه درآمدهای مالیاتی

بذا توجذه بذه اجذرا و اما تعیین راهکذاری مناسذب و قابذل

 ،هعذایذن مطال  کمتر دیذده شذده اسذت.  ،اطالعات موجود

ارائه راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیذاتی   درصدد

مالیذاتی   عملکرد دولت به خصوص سازمان اموربررسی  و  

. تعیذین اسذت کشور در سال پایانی برنامه پذنجم توسذعه

جذویی و تعذداد نیذروی انسذانی هذای قابذل صذرفههزینه

تعدیل و همچنین بررسی تذأثیر بذازدهی نسذبت بذه قابل

از باشذد. تحقیذق مذیمقیاس ادارات، از اهداف دیگر ایذن 

جمله مطالعاتی که جهت انتخاب متغیرهای ورودی به ما 

توان به تحقیقات ضیایی و همکاران کمک کرده است می

و   ( و دورنبذر 1398(، برزیده و ابذراهیم درده )1395)

 ( اشاره کرد.2017) 1پیشل

 دنبذال پاسذخگویی بذه سذؤاالت زیذراین تحقیق به

 است: 

طذور خذاص سذازمان آیا عملکرد نظام مالیاتی یا به

امور مالیاتی کشور در پایان برنامه پنجم کارا بوده اسذت  

چنانچه نظام مالیاتی ناکارا بوده چه مقذدار از درآمذدهای 

 
1- Dörrenberg and Peichl 
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 3 ذذذذذذذذذ ذذ ذذ، علیرضا شکیبایی ذذذذذیبشرآباد   یمهراب  نی حس  ،ی رودنده یمحسن زا  ،یاحمد   لی اسمع  /...    یاتیمال  یدرآمدها  شیافزا

 

فتذه اسذت  آیذا مالیاتی کشور بر اثر ناکذارایی از دسذت ر

راهکاری برای ارتقای کارایی ادارات مالیاتی ناکذارا وجذود 

دارد تا بتواند ظرفیت مالیاتی را وصول نماید  چه مقذدار 

جذویی و چذه تعذداد از هزینه جذاری ادارات قابذل صذرفه

باشند و چه راهکاری تعدیل مینیروهای شاغل مازاد قابل

اینکذه اثذر منفذی بذر هذا بذدون  برای کاهش ایذن هزینذه

 درآمدهای مالیاتی داشته باشد، وجود دارد 

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجی  الف( پژوهش

( در تحقیقذذی بذذا عنذذوان 2017) 1پسذذتل و سذذامر

»انتقال مالیات از کار به مصرف، اشتغال بیشتر و نابرابری 

بیشتر  بررسی درآمذد و ثذروتب بذه ایذن نتیجذه دسذت 

انذداز یات بر درآمد سذرمایه بذر پذ یافتند که اعمال مال

تذذأثیر منفذذی دارد و بذذرعک  مالیذذات بذذر مصذذرف در 

کنذد. در خنثذی عمذل مذی  ،اندازتصمیمات مرتبط با پ 

نتیجه با کاهش مالیات بر درآمد سرمایه و افزایش مالیات 

انداز افذزایش یابذد کذه شود پ بینی میبر مصرف، پیش

 شود.اقتصادی میاین امر منجر به رشد 

بذذه ارزیذذابی تذذأثیرات اصذذالحات  (2017) 2المبذذی

سازی و مدل وتحلیل کوچکعمده مالیاتی به روش تجزیه

( برای کشور اروگوئذه CGEمحاسبه )تعادل عمومی قابل

پرداخت. او به ایذن نتیجذه دسذت یافذت کذه مالیذات بذر 

موجب کاهش در مصرف در کشذور نیجریذه   ،افزودهارزش

 شده است.

( بذذه بررسذذی عوامذذل 2015) 3شذذارما و سذذینق

درآمد مالیاتی در کشور هنذد بذا اسذتفاده از کننده  تعیین

هذا طذی های اصذلی پرداختنذد. دادهرویکرد تحلیل مؤلفه

 2011-2012تذا    1999-2000سال یعنی از سال    13

های اصذلی آوری شدند. نتایج نشان دادنذد شذاخصجمع

هذای شذاخصکننذده رشذد و  تقویذتهایتوسعه، شاخص

توسعه پایدار، سه عامل مؤثر بر عملکرد مالیذاتی در هنذد 
 

1- Pestel and Sommer 

2- Llambi 

3- Sharma and Singh 

دهذد هستند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان مذی

نقش مثبتی در تولید درآمد مالیاتی در   ،که هر سه عامل

هند دارند. همچنین نتایج نشان دادند که تولید ناخذالص 

سذال قبذل بذه   سرانه بخش صنعت و درآمدهای مالیذاتی

عنوان پایه مالیاتی تأثیر مثبتذی بذر درآمذدهای مالیذاتی 

اند. نتایج حاکی از آن است که عالوه بر بهبود هند داشته

هذای نرخ رشد تولید ناخالص داخلذی، صذادرات و بخذش

هذای متحد برای کنترل تورم، نرخ رشد جمعیت و هزینه

ای نیذذاز فذذوری وجذذود دارد  زیذذرا همذذه ایذذن غیرتوسذذعه

پارامترها تأثیر مهمی بذر تولیذد درآمذد مالیذاتی در هنذد 

 دارند.

( بذذذه بررسذذذی تجربذذذی عوامذذذل 2016) 4آینذذذو

کننذذده درآمذذدهای مالیذذاتی در اتیذذوپی در دوره تعیذذین

انباشذذتگی بذذا اسذذتفاده از رویکذذرد هذذم 2013تذذا  1975

 ،جوهانسون پرداخت. نتایج نشان دادند کذه در بلندمذدت

سرانه کمک ملی خارجی  DP)(G5داخلی  تولید ناخالص

تأثیر مثبذت و  GDPافزوده بخش صنعت از و سهم ارزش

 دار و نرخ تورم تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی دارد.  معنی 

ای بذا عنذوان ( در مقالذه2020)  6عبدالفتاح و عبود

اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتمذاعی  » 

ای از نمونذهصرب، با استفاده  سرمایه م شرکت: موردی از بازار  

، 2007-2016های مصذری بذرای دوره زمذانی از شرکت

هذا و مشذاغل نتیجه گرفتند که اجتناب از مالیات شرکت

مسذذئولیت اجتمذذاعی  بذذادارای هیئذذت مذذدیره پیچیذذده 

هذا نشذان شرکت، ارتباط مستقیمی دارد. همچنین یافته

 اجتمذاعیمسذئولیت  هایی کذه افشذایدادند که شرکت

 باالتری دارند، بازده سهام بیشتری نیز دارند.

 های داخلیب( پژوهش

( بذذه بررسذذی 1399توتذذونچی ملکذذی و همکذذاران )

عوامل مؤثر بذر درآمذدهای مالیذاتی در اقتصذاد ایذران بذا 

گیری پویا پرداختنذد. نتذایج نشذان رویکرد مدل میانگین

متغیرهذای درجذه بذاز بذودن   ،در اقتصاد ایذراندادند که  

 
4- Ayenew 

5- Gross Domestic Product 

6- Abdelfattah and Aboud 
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 1399  تابستان  ،ویکمسی  شماره  /شهری  مدیریت  و  اقتصاد  ذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذ ذذذ ذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 4

 

اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و 

تذرین متغیرهذای به ترتیب مهم  ،رشد درآمدهای حقیقی

هذای مسذتقیم و متغیرهذای رشذد مؤثر بذر رشذد مالیات

، تذورم، حجذم درآمدهای حقیقی، رشذد بودجذه عمرانذی

اقتصذذاد زیرزمینذذی، نذذرخ ارز بذذازار غیررسذذمی و نسذذبت 

بذه  ،افزوده بخش خدمات به تولید ناخذالص داخلذیارزش

تذرین متغیرهذای مذؤثر بذر رشذد درآمذدهای ترتیب مهم

   .مالیاتی غیرمستقیم هستند

با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی (  1397تمیزی )

، گیری مذدل بیزینذیمیانگینکارگیری روش  هبیزینی و ب

مدهای مالیذاتی در ایذران در آبه بررسی عوامل مؤثر بر در

پذژوهش  پرداخته اسذت. نتذایج ایذن   1350-1392دوره  

دهد که متغیرهای نرخ سواد، رشد تولیذد ناخذالص  نشان می 

افزوده بخش صذنعت و مخذار   داخلی، رشد جمعیت، ارزش 

افذزوده  مثبذت و نذرخ ارز، ضذریب جینذی، ارزش  تأثیر دولت 

  تذأثیر افزوده بخش نفذت بخش کشاورزی و درآمدها و ارزش 

 منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت دارند.  

( بذه بررسذی کذارایی 1396احمدی و همکارانش )

هذای هذای کشذور بذه تفکیذک پایذهنظام مالیاتی اسذتان

حلیذل  ت بذا رهیافذت    1392و    1389های  مالیاتی در سال

بخذش   افذزوده ها پرداختند. در این مطالعه ارزش پوششی داده 

عنذوان  بذه افذزوده بخذش خذدمات صنعت و معدن و ارزش

جذاری   هذای و هزینذه  1(NCN)متغیرهای غیرقابذل کنتذرل 

عنذوان متغرهذای ورودی ادارت و تعداد نیروی انسانی بذه

کنترل انتخاب شدند. همچنذین درآمذدهای مالیذاتی قابل

افزوده به عنذوان اشخاص حقوقی، حقوق، مشاغل و ارزش

متغیرهای خروجی انتخاب شدند. نتذایج آنذان نشذان داد 

که در ابتدای برنامه توسعه پنجم اقتصادی نظام مالیذاتی 

درصد از درآمدهای مالیاتی   20کشور در پاسخ به وصول  

 ناتوان بوده و کارایی الزم را نداشته است.

( عوامذذل مذذؤثر بذذر 1395)سپهردوسذذت و بذذاروتی 

عملکرد درآمدهای مالیاتی در ایران در دوره بلندمذدت و 

مدت با استفاده از روش اقتصادسنجی خودتوضیح با کوتاه

 
1- Non_Controllable (Non_discretionary) 

را  1363-93هذای  ( در سذالARDLهای توزیعی )وقفه

مذدت و ند. نتایج نشان دادنذد کذه در کوتذاهابررسی کرده

بخش کشاورزی بر بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم  

عملکرد مالیاتی، تأثیر منفذی دارد و متغیرهذای شذاخص 

هذای سهم توسعه انسانی، مخذار  دولذت و سذهم بخذش

صنعت و خدمات، پیامدهای مثبتی بذر عملکذرد مالیذاتی 

 هبیانگر این واقعیت است که گسترش پای  ،نتایج  اند.داشته

مالیاتی در بخش تولیدی صذنعت و خذدمات، وصذول بذه 

هذای درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کذردن دورهموقع  

 ،های مالیاتی غیراصولیهمچنین حذف معافیت  و  مالیاتی

 .گرددموجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می

بذه بررسذی و (  1392شهیکی تاش )جاللوند و نبی

هذای توسذعه نظام مالیاتی ایران در برنامهسنجش کارایی  

 ایذن  رویکذرد منطذق فذازی پرداختنذد. دربا اسذتفاده از  

 مالیذاتی  درآمذدهای  سهم  هایشاخص  به  توجه  با  تحقیق

های مالیاتی هم درآمدس  دولت،  عمومی  درآمدهای  کل  در

های دولت و نسبت درآمذدهای مالیذاتی در پوشش هزینه

در تولید ناخالص داخلی، به ارزیابی کارایی نظام مالیذاتی 

دهد های تحقیق نشان میاست. یافتهایران پرداخته شده  

-87هذای  که متوسط کذارایی نظذام مالیذاتی طذی سذال

بذوده کذه بذه  55/0بذا  به روش مرکز جرم، برابذر    1357

بذزر  صذورت گرفتذه   ترتیب با سطوح متوسط و تقریبذاً

است. همچنین بیشترین سطح کارایی نظذام مالیذاتی در 

 بوده است.  1377-79های  سال

 

  مبانی نظری  -3

هذذای اقتصذذادی کشذذورهای هذذا در نظذذاممالیذذات

بودجذه   کننذده مصذارفیافته، نه تنها ابذزار تذأمینتوسعه

هذا و بلکذه در اجذرای سیاسذت  شذونددولت محسوب می

راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیذز نقذش بذارزی ایفذا 

سطه آن بسیاری از خدمات تواند به وادولت میکنند.  می

اجتماعی و رفذاهی را در خذدمت مذردم قذرار دهذد و بذه 

جریانذات اقتصذادی و اجتمذاعی هذا و  بسیاری از فعالیذت

(. 1391  چردار،نژاد و  سوی الزم را ببخشد )گراییوسمت
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 5 ذذذذذذذذذ ذذ ذذ، علیرضا شکیبایی ذذذذذیبشرآباد   یمهراب  نی حس  ،ی رودنده یمحسن زا  ،یاحمد   لی اسمع  /...    یاتیمال  یدرآمدها  شیافزا

 

مالیذذات از جملذذه منذذابع حائزاهمیذذت درآمذذدهای دولذذت 

تذرین ابذزار بر ویژگی درآمدی آن، مهذمباشد که عالوهمی

اعمذذال سیاسذذت مذذالی دولذذت اسذذت و نقذذش مهمذذی در 

 کنذد. یکذی از مشذکالت ایفا می دستیابی به اهداف اقتصادی  

مالیذذات در ایذذران، فذذرار مالیذذاتی اسذذت.  نشذذدن وصذذول

فذرار مالیذاتی یذا اقتصذاد سذایه، درآمذد   ،عبارت دیگذربه

گزارش نشده از تولید کاالها و خذدمات قذانونی را شذامل 

هذای اقتصذادی را دربذر شود و بنابراین همذه فعالیذتمی

 & Schneider).شذود گیرد که مشمول مالیذات میمی

Buehnn, 2018) 

های محلی ( چنانچه دولت2005)  1وکوآلبه اعتقاد  

هذای سذازمانی ها بخواهند همچنان مسئولیتو شهرداری

گسترده و مستقل خذود را ادامذه دهنذد، بذه درآمذدهای 

اتکا نیازمندند که باثبات باشذد و بذا نوسذانات شذدید قابل

( و ایذن 1392رو نشود )زنگنه شذهرکی و حسذینی،  روبه

هذا ترین اهداف دولتمهمدرآمدهای مالیاتی است.   ،همان

توسذعه عبارتنذد از: رشذد خصوص در کشورهای درحالبه

اقتصادی، اشتغال، توزیع عادالنه درآمذد و کذاهش تذورم. 

لذا این کشورها باید درآمدهای خود را برای رسذیدن بذه 

در کشذورهایی کذه درآمذد   کذار گیرنذد.اهداف مذکور بذه

 کننذد معمذوالًابع طبیعی کسذب مذیزیادی از فروش من

آورنذد و ایذن دست میدرآمد کمتری از مالیات داخلی به

امر منجذر بذه مشذکالت مذالی دولذت شذده اسذت )تمیذزی،  

1397  .) 

برای بررسی کارایی و عوامذل مذؤثر بذر درآمذدهای 

ها باید بذا ی مدنظر است. این شاخصیهاشاخص  ،مالیاتی

تأثیرپذیری انتخاب شوند تا بتوان راهکاری دقت و قدرت  

برای تأثیرگذاری بیشتر پیدا کرد. در ذیل به برخی از این 

 ها اشاره شده است:شاخص

ثیر جمعیت بر درآمدهای طور کلی تأ جمعیت: به  -

مالیاتی انکارناپذیر اسذت. تغییذرات جمعیتذی در نذواحی 

دهای تواند تأثیرات متفاوتی بر درآممختلف هر کشور می

نحذوه  .(Rathge et al., 2013)مالیذاتی داشذته باشذد 

 
1- Aluco 

پذیری جمعیت بر مالیات بر مصرف از طریق درآمذد تأثیر

 تصرف خواهد بود. از طرفی افذزایش تعذداد سذالخوردگان قابل 

تصذرف شذاغلین و در نتیجذه باعث کذاهش درآمذد قابذل

 . (Hock & Weil, 2012)شود مالیات بر مصرف می

معنذای ایذن وا ه عبذارت تولید ناخالص داخلذی:    -

مجموع ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی تولید   :است از

شده در یکسال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی کذه 

منظور از کاالهذا   .باشدمتعلق به شهروندان یک کشور می

و خدمات نهایی نیز آن دسته از کاالها یا خذدماتی اسذت 

شود یا به هر طریق کننده نهایی فروخته میمصرفکه به  

ترین این شاخص به عنوان مهم  .رسددیگر به دست او می

 GDPباشذد.  مقایسه اقتصاد کشورهای مختلف می  گزینه

معیاری برای قدرت اقتصادی و ابزاری برای توانایی دولت 

هذذای اقتصذذادی اسذذت. افذذزوده بخذذشدر ایجذذاد ارزش

یبی از درآمد اشذخاص حقیقذی و ضر  ،درآمدهای مالیاتی

ضذریبی   ،های غیرمستقیمحقوقی است و از منظر مالیات

از این رو تولیذد ناخذالص داخلذی بذه   باشد از مصرف می

توانذد تذأثیر عنوان منشذأ و نشذانه درآمذد و مصذرف مذی

 بسزایی بر درآمدهای مالیاتی داشته باشد.  

شذده های جاری: بر اساس مطالعات انجذام هزینه  -

هزینه جاری یا به عبارت دیگر، پرداختی به کارکنذان در 

قالب حقوق و مزایا و پاداش در ایجاد انگیذزش و افذزایش 

وری و کارایی کارکنان ثابذت شذده اسذت. در مبذانی بهره

نظری اقتصاددانان کالسیک و کینزی بر تأثیر دستمزد بر 

 وری تأکید شده است. بهره

 بذه عنذوان انسذانی بعمنذا  کارکنان شاغل: توسعه  -

 بذه  را  محققذان  از  بسیاری  توجه  مطالعاتی  مهم  حوزه  یک

 هذدف  بذا  انسذانی،  منابع  است. توسعه  کرده  معطوف  خود

 جدید  ایفلسفه  ترویج  و  کارکنان  شایستگی  تنوع  پیشبرد

 توسذذعه و رشذذد بذذه منظذذور سذذازمان در کذذار بذذرای

 تذالش  سذازمان  کذارایی  افزایش  و  کارکنان  هایصالحیت

 ،اخیذذر دهذذه دو طذذول در. (Otoo, 2019) کنذذدمذذی

 تحول  و  دگرگونی  معرض  در  به شدت  جوامع  و  هاسازمان

 یذذافتگیتوسذعه و بلذذو  نظیذر تحذوالتی. انذذدگرفتذه قذرار
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 1399  تابستان  ،ویکمسی  شماره  /شهری  مدیریت  و  اقتصاد  ذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذ ذذذ ذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 6

 

 هذذا،عرصذه تمذذام در دانشذی نیروهذذای ظهذور و کارکنذان

 توسذعه  ضذرورت  و  سازمانی  فرایندهای  شدن  محوردانش

 بذاالی  رشذد  میذزان  و  هذاسذازمان  سطوح  تمام  در  دانایی

 با  متناسب  تا  داشته  آن  بر  را  هاسازمان  نوین،  هایفناوری

 و  آموزش  را  خود  کارکنان  بیرونی  متالطم  و  متغیر  محیط

 پذذیریرقابذت  تذوان  کذار  این  با  هاسازمان.  بدهند  توسعه

 ,Richman). افزایش خواهند داد رقبا به نسبت را خود

ورری، یکی از عوامل مهذم در بهذرهنیروی شاغل،  (2015

افذزایش درآمذدهای مالیذاتی منظذور   ،کارایی و در نتیجه

 شده است.

های مستقیم ها را به دو گروه مالیاتمعموالً مالیات

 ،هذای مسذتقیمکننذد. مالیذاتو غیرمستقیم تقسیم مذی

قابلیت انتقال کمتری به دیگران دارند و بر توان پرداخت 

 های مسذتقیم شذاملند. مالیاتکننده متکی هستمصرف

مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی )ثروت( است )قذانون 

های مسذتقیم کشذور جمهذوری اسذالمی ایذران(. مالیات

هذای مالیات بر درآمذد شذامل مالیذات بذر درآمذد فعالیت

نعتی و خدماتی، مالیات بذر درآمذد مشذاغل کشاورزی، ص

آزاد، مالیذذات بذذر درآمذذد اشذذخاص حقیقذذی و حقذذوقی 

ها(، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بذر مجمذوع )شرکت

. مالیذات بذر باشذددرآمدهای ناشی از منابع مختلذف مذی

دارایی شامل مالیات سذاالنه امذال ، مالیذات مسذتغالت 

بذایر، مالیذات بذر ار  و مسکونی خالی، مالیات بر اراضی  

های غیرمسذتقیم، قابلیذت انتقذال حق تمبر است. مالیات

طوری کذه معمذوالً تشذخیص اینکذه چذه به  باالیی دارند 

ای نیسذت. ، کذار سذادهکنذدکسی مالیات را پرداخت مذی

بذه   کننذد.الزاماً آن را پرداخت مذی  ،کنندگانهمه مصرف

: مالیذات بذر های غیرمستقیم عبارتنذد ازطور کلی مالیات

مصرف، مالیات بر فذروش، حقذوق گمرکذی و مالیذات بذر 

مالیات بر مصرف، مالیاتی است که روی قیمذت معامالت.  

گیرند،کشذیده کاالهایی که مورد مصرف عمومی قرار مذی

شود و از تولیدکننده کاالها و خذدمات مزبذور وصذول می

درآمذدهای شود. این نوع مالیات، یکی از منذابع مهذم  می

دهد. اگرچه مالیات بر مصرف مالیاتی دولت را تشکیل می

شذود، امذا برحسذب از تولیدکننده یا فروشنده وصول می

چگونگی حساسیت تقاضا برای کاالها و خدمات مشذمول 

کننذده منتقذل مالیات، الاقذل قسذمتی از آن بذه مصذرف

گیرد که در  کاالهایی تعلق می شود. مالیات بر فروش به  می

رسذد. در ایذن  کننده می فروشی به دست مصرف حله خرده مر 

موظف هستند که مبلغ مالیذات را   نوع مالیات، فروشندگان 

و در یک رقذم جداگانذه،   کنندمجزا از قیمت کاال حساب  

کننده از مبلغ آن اطالع حاصل کنذد، به نحوی که مصرف

دریافت دارند. معموالً کلیذه کاالهذا مشذمول مالیذات بذر 

بذر خذدمات وضذع   ،ولی این نوع مالیات  ردندگفروش می

 شود.  نمی

 

 روش تحقیق  -4

هذذدف از انجذذام ایذذن تحقیذذق، بررسذذی راهکارهذذای 

و وصذذول مالیذذات از  درآمذذدهای مالیذذاتی کشذذورافذذزایش 

دست رفته است  لذا معرفی روشی بذرای تعیذین کذارایی 

نظام مالیاتی که در چارچوب شاخص های موجود در این 

، 1فذارل  ت.تحقیق باشد از اهمیذت بذاالیی برخذوردار اسذ

هذای کارایی را به صورت نسبت مجموع مذوزون خروجذی

هذای دسذت آمذده تقسذیم بذر مجمذوع مذوزون ورودیبه

ها تعریف کرده است. مصرف شده برای تولید این خروجی

وری یک سازمان از منابع خذود بیانگر میزان بهره  ،کارایی

در عرصه تولید نسبت به بهترین عملکذرد در مقطعذی از 

به اسذتفاده از تمذامی  2تکنیکی(فنی ) کاراییزمان است. 

نگرد. بذه اعتقذاد وی اتالف منابع میظرفیت منابع و عدم

دهنده میزان توانایی یذک بنگذاه بذرای نشان، فنی راییکا

حداکثرسازی میزان تولید بذا توجذه بذه منذابع و عوامذل 

(. 1396مشخص شده تولید است )احمذدی و همکذاران، 

جهتی کارایی تعریف شده در ایذن تحقیذق بذا هم  نظر به

 ستفاده شده است. کارایی فنی، از این نوع کارایی ا

مبانی نظذری و مطالعذات تجربذی بذرای با توجه به  

بندی مذدیریت، شذرکت یذا سذازمان تعیین کارایی و رتبه

 
1- Farrel 

2- Technical  efficiency 
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 7 ذذذذذذذذذ ذذ ذذ، علیرضا شکیبایی ذذذذذیبشرآباد   یمهراب  نی حس  ،ی رودنده یمحسن زا  ،یاحمد   لی اسمع  /...    یاتیمال  یدرآمدها  شیافزا

 

پذارامتری  هذایروش مانند مختلفی هایروش توان ازمی

 و و تصذادفی قطعذی مذرزی تولیذد تذابع شذامل روش

حذدی،  نقذاط وصذل هذای ناپذارامتری شذامل روشروش

هذذا داده پوششذذی تحلیذذل و روش عذذددی تاکسذذونومی

(ADE)1 و مزایذا هذر کذدام هذاروش استفاده کرد. ایذن 

 ،ناپذارامتری هذایروش هستند. دارا را خود خاص معایب

ی به انتخذاب فذرم اند و نیازسازیبهینه یکسری بر مبتنی

از روش تحلیذل   حاضذر،  تحقیقتابع ندارند  از این رو در  

ها، برای ارزیابی کارایی ادارات امور مالیذاتی پوششی داده

 استفاده شده است. 
ها های معمول تحلیل پوششی دادهاستفاده از روش

در تحقیقاتی که دارای متغیرهای غیرقابل کنترل هستند 

تواننذذد زنذذد و نتذذایج نمذذیلطمذذه مذذی ،بذذه اعتبذذار نتذذایج

 برایبخش باشند. به همین دلیل در این تحقیق  اطمینان

اسذذتفاده از متغیرهذذای خذذار  از اختیذذار مذذدیر، از روش 

( اسذتفاده شذده اسذت. NCNمتغرهای غیرقابل کنترل )

هذای مهذم کذه یکذی از مذدل BCC2همچنذین از مذدل 

هاسذذت بذذا خصوصذذیات کذذارایی تحلیذذل پوششذذی داده

نیذز بذرای   محور و بازده متغیر نسبت به مقیذاسخروجی

بخشی از نتایج اسذتفاده شذده اسذت. در تکمیل اطمینان

های کشذور ابتدا کارایی ادارات مالیاتی استان  ،این مطالعه

شوند  از این رو از اطالعذات سذال بندی میتعیین و رتبه

هذای کشذور اسذتفاده شذده اسذت. از روش استان  1395

ای پیترسون نیز بذرای ادارات مالیذاتی کذه دار  -اندرسون

شذود. کمبذود درآمذدهای کارایی یک هستند استفاده می

شود و در نهایذت مالیاتی برای هر اداره ناکارا مشخص می

عنذوان الگذو برای هر اداره ناکارا، یک یا چند اداره کارا به

، واحد یا سازمان تحذت DEAشود. در روش  مشخص می

 شود.  نامیده می  3(DMUگیرنده )بررسی واحد تصمیم

: بنکذر، چذارنز و کذوپر محورخروجی  BCCمدل  

( مدلی را عرضه کردند که بر اسذاس حذروف اول 1984)

های شهرت یافت. مذدل  BCCنام خانوادگی آنها به مدل  
 

1 - Data Envelopment Analysis 

2- Banker, Charnes and Cooper 

3  - Decision Making Unit 

های بذازده تر از مذدلمحدودکننده  ،بازده به مقیاس ثابت

 ،به مقیاس متغیر هستند  زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت

گیرد و مقدار کذارایی حدهای کارای کمتری را دربر میوا

هذذای ، مذذدلی از انذذواع مذذدلBCCکمتذری دارنذذد. مذذدل 

هذذا اسذذت کذذه بذذه ارزیذذابی کذذارایی تحلیذذل پوششذذی داده

 پردازد.واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می

Max Z0 = θ (1                                              )  

s.t: 

  ∑ λjxij ≤ xi0         (i = 1,2, … m) 

∑ λjyrj ≥  θyr0    (r = 1,2, … s) 

∑ λj  = 1

m

j=1

                (j = 1,2, … n) 

λj ≥ 0         θ: Free 

ام jام برای واحذد i= متغیر ورودی   ij  Xکه در آن:   

(i=1,2,…m  ،)rj  Y    متغیر خروجی =r واحذدام برای j ام

(r=1,2,…,s  ،) 𝑈𝑟    وزن ستانده =r   ،ام𝑉𝑖   وزن نهذاده =

i،ام θ  = متغیذذر مذذدل ثانویذذه متنذذاظر بذذا محذذدودیت

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0 = 0𝑚
𝑖=1    در مدل ممربی وjλ   متغیذر ثانویذه =

∑متناظر بذا محذدودیت   𝑦𝑟𝑗𝑢𝑟
𝑚
𝑟=1 − ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣𝑖

𝑛
𝑟=1 ≤

 باشند.در مدل ممربی می  0

در (:  NCNمدددل متریرهددای خیراختیدداری  

فرض بر این بود کذه متغیرهذای ورودی   DEAهای  مدل

باشند اما در واقعیت متغیرهایی وجود در اختیار مدیر می

مذدت نذدارد. دارند که مدیر توانایی تغییر آنها را در کوتاه

این متغیرها غیراختیاری هستند. مدل زیر برای محاسذبه 

 ها کارایی در این حالت طراحی شده است. در این مدل، ورودی 

ijبه دو گروه تحت اختیار مدیریت )
Dx و خار  از اختیار )

ijمدیریت )
NDxشوند. بذه ایذن ترتیذب، مذدل ( تقسیم می

DEA   شود: بازده به مقیاس متغیر به این صورت نوشته می 

Min Z0 = θ  
s.t: 


=

=
n

j

j

1

1

  


=

=
k

l

i
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jrj
ND xx

1
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=


m

1i

0r
D

xjrj
Dx

    

   

=


s

r

rjrj yy
1

0
  

 

),...,2,1(0 njj =
                               )2(  

  

نامنفی هستند. ( θهمه متغیرها )به جز    ،که در آن

بذذه ترتیذذب بذذرای عبذذارت  NDو  Dدر اینجذذا از نمذذاد 

 اختیاری و غیراختیاری استفاده شده است. 

( بذه روش دیگذری نیذز بذه 1986)  1بنکر و موری

بررسذی کذارایی در حذذالتی کذه متغیرهذای غیراختیذذاری 

 دند:اند. آنها مدل زیر را ارائه کرهوجود دارند پرداخت

𝑀𝑖𝑛  𝜃 − 𝜀(∑ �̅�𝑖𝑖𝜖𝐷 + ∑ 𝑠+
𝑟

𝑠
𝑟=1 ) (3)                  

𝑠. 𝑡.      𝜃𝑥𝑖0 =  ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 + 𝑠𝑖
−           𝑖𝜖𝐷 

    𝑦𝑖0 =  ∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 𝜆𝑗 − 𝑠𝑖

+           𝑟 = 1, … , 𝑠 

های جمعی را به منظور  (، مدل 1987چارنز و همکاران ) 

 صورت زیر بسط دادند: استفاده از متغیرهای غیراختیاری به 

𝑀𝑎𝑥  ∑ 𝑠𝑖
−𝑚

𝑖=1 + ∑ 𝑠𝑖
+𝑠

𝑟=1 (4)                           

𝑠. 𝑡.      ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 + 𝑠𝑖
− =  𝑥𝑖0     𝑖 = 1, … , 𝑚    

          ∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1 𝜆𝑗 − 𝑠𝑟

+ =  𝑦𝑖0    𝑟 = 1, … , 𝑠    
𝑠−

𝑖 ≤ 𝛽𝑖𝑥 𝑖0                 𝑖=1,…,𝑚 

𝑠+
𝑟 ≤ 𝛾𝑟𝑦𝑖0                𝑟=1,…,𝑠 

پارامترها هستند و همه متغیرهذا بذه    rγو    𝛽𝑖که در آن  

مقذادیر بذین     𝛽𝑖اند. در این مذدل  مقادیر نامنفی محدود شده 

کذه  طذوری کنذد. بذه ام اختیذار مذی iصفر و یک را برای متغیر  

𝛽𝑖 = ام کامالً غیراختیذاری  iبه مفهوم این است که متغیر    0

𝛽𝑖و   =  به معنی کامالً اختیاری بودن آن است.  1

دار بذذودن نتذذایج حاصذذل از سذذنجش معنذذیبذذرای 

 کارایی، قاعده تجربی در این مورد عبارت است از:  

(5       )n ≥ Max{m × 𝑠, 3(𝑚 + 𝑠)} 

تعداد    sتعداد ورودی و    mها،  DMUتعداد    nکه در آن  

  اسذتفاده از متغیرهذای   ، خروجی است. با توجه به معادله فذوق 

دهذد.  بیشتر از محدودیت مذکور، اعتبار نتذایج را کذاهش مذی 

نتذایج آنهذا    اند، هایی که این قاعده را رعایت نکرده اکثر پژوهش 

 
1- Banker and Morey 

لذا در این مقاله محذدودیت مذذکور بذا   د  اعتبار نخواهد بو قابل 

 توجه به تعداد متغیرها، ورودی و خروجی رعایت شده است. 

بذرای هذر واحذد واحدهای مجازی  2مجموعه مرجع

غیرکارا متشکل از یک یذا ترکیبذی از دو یذا چنذد واحذد 

گردنذد. در ایذن کاراست که به عنذوان الگذو معرفذی مذی

آوری شذده از مطالعه ابتدا با اسذتفاده از اطالعذات جمذع

هذای تولید ناخالص داخلی و جمعیت هر اسذتان، هزینذه

جاری ادارات مالیذاتی و تعذداد نیروهذای شذاغل در ایذن 

عنوان متغیرهای ورودی و درآمدهای مالیاتی به ارات بهاد

تفکیک مالیات بر درآمد، مالیات بذر دارایذی، مالیذات بذر 

مصرف کاالهای عادی و مالیات بر مصرف کاالهای خذاص 

رهای خروجی استفاده شذده اسذت. سذپ  یعنوان متغبه

های کشذور بذر اسذاس روش کارایی ادارات مالیاتی استان

BCC    وNCN    های اصذلی تحلیذل پوششذی از روشکه

هذا گردد. ادارات مالیاتی اسذتانها هستند بررسی میداده

بندی و ادارات مالیاتی کذارا بر اساس شاخص کارایی رتبه

افذزاری، گردند. با استفاده از نتایج نرمو ناکارا مشخص می

انذد درآمذدهای اداراتی کذه بذه دلیذل ناکذارایی نتوانسذته

شذوند. همچنذین فت کنند مشخص میوصول را دریاقابل

 -هایی را که به دلیل ناکارایی از دست رفتذهمیزان مالیات

تذرین بخذش از نتذایج ایذن گذردد. مهمنیز محاسذبه مذی

تحقیق مربوط به آن قسمت است که برای هر اداره ناکارا 

 گردد. عنوان الگو مشخص مییک تا سه اداره کارا به

 متغیرهای ورودی تحقیق عبارتند از: 

 GDP3 تولید ناخالص داخلی =  

 PO4جمعیت = 

   CC5های جاری = هزینه

 .NM6تعداد کارکنان =  

 متغیرهای خروجی عبارتند از:

   TP7 دارایی = مالیات بر

 
2- Reference set 

3 - Gross Domestic Product 

4 - Population 

5- Current costs   

6- Number of Employees 

7- Tax on Property 
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   TN 1مالیات بر درآمد =  

 TCNG1مالیات بر مصرف کاالهای عادی =   -

 .TCSG2مالیات بر مصرف کاالهای خاص =  -

آمذذار مربذذوط بذذه متغیرهذذای ورودی شذذامل تولیذذد 

هذای ناخالص داخلی هر استان، جمعیذت اسذتان، هزینذه

در  ها و نیروهای انسذانی شذاغل جاری اداره امور مالیاتی استان 

نشذان داده شذده   1ادارات مالیاتی هر اسذتان در جذدول  

است. این متغیرها با توجه به ادبیذات نظذری و مطالعذات 

 انجام شده از عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی هستند.

آمذار مربذوط بذه درآمذدهای مالیذاتی   2در جدول  

لذی مطذابق طذور کمستقیم به تفکیک ارائه شده است. به

ای مستقیم در ایذران، درآمذدهای مالیذاتی هقانون مالیات

مستقیم به دو بخش مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمذد 

هذای آمار مربذوط بذه مالیذات 3جدول  گردند.تقسیم می

باشد، نظذر بذه اینکذه مالیذات و عذوارض بذر مستقیم می

 هذای غیرمسذتقیم عنوان بخشی از مالیذات واردات و گمر  به 

عنذوان نتیجذه کذار تذوان ایذن اقذالم را بذهآمده ولی نمی

مدیریت مالیاتی استان دانسذت و در واقذع ایذن دریذافتی 

دولت بستگی به میزان واردات و کارکرد گمرکذی کشذور 

هذای دارد و نه مدیر امور مالیاتی لذذا در انتخذاب مالیذات

 مستقیم این مقوله منظور نشده است، بلکه مالیات بذر مصذرف 

 افذزوده( و مالیذات بذر مصذرف های عادی )مالیات بر ارزش کاال 

دهنده مالیات بذر عنوان متغیرهای نشانکاالهای خاص به

اند. منظذور از کاالهذای خذاص، افزوده انتخاب شدهارزش

کاالهایی هستند که ضریب مالیات و عوارض آن بیشتر از 

 های نفتی و دخانیات.کاالهای عادی است  نظیر فرآورده

 
1- Tax on Income  
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  تابستان  ،ویکمسی  شماره  /شهری  مدیریت  و  اقتصاد  ذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذ  10
1399 

 

 

 جدول 1-  اطالعات متریرهای ورودی مدل سال  1395

 (  GDPداخلی تولید ناخالص  استان 
  میلیارد ریال(

 جمعیت استان 
  هزار نفر(

 هزینه جاری اداره مالیاتی 
  میلیارد ریال(

 تعداد کارکنان اداره
 مالیاتی   نفر( 

 1288 521 3910 403834 شرقی آذربایجان 
 829 330 3265 254973 غربی آذربایجان 
 519 190 1270 127921 اردبیل 
 2034 772 5120 702808 اصفهان 
 803 320 2712 412130 البرز 
 286 110 580 83105 ایالم 
 511 203 1163 526411 بوشهر
 8651 3656 13267 2921022 تهران 
 345 130 947 86992 وبختیاری چهارمحال 
 311 114 768 67554 جنوبی خراسان 
 334 122 6435 659698 رضویخراسان 
 1968 747 863 69945 شمالی خراسان 

 1313 564 4710 176073 خوزستان 
 461 172 1057 138204 زنجان 
 448 179 702 107530 سمنان 
 419 175 2775 162976 وبلوچستان سیستان 

 1306 479 4851 589064 فارس 
 532 202  1274 209572 قزوین
 419 159 1292 138347 قم

 467 172 1603 116358 کردستان 
 925 339 3164 358641 کرمان 
 548 210 1952 200349 کرمانشاه 

 266 108 713 147144 کهگیلویه و بویراحمد 
 585 217 1869 147560 گلستان 
 1046 421 2531 268576 گیالن 
 568 195 1761 144784 لرستان 
 1259 501 3284 416676 مازندران 
 597 213 1429 271210 مرکزی
 370 153 1776 254757 هرمزگان 
 563 211 1758 165615 همدان 

 496 192 1138 220902 یزد 
 30467 12077 79939 10550731 جمع 

 ( 1395های اقتصادی و مالی وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی کشور،   مرکز آمار ایران، بانک دادهمنبع: 

 های تحقیق یافته -5

بنذدی ادارات از ، ضریب کارایی، رتبه6تا    4جداول  

نظر کارایی، نتیجه کارایی و بذازده نسذبت بذه مقیذاس را 

بنذدی ادارات کذارا از روش بذرای رتبذهدهنذد.  نشان مذی

( استفاده شذده اسذت تذا بتذوان APپیترسون )-اندرسون

بندی کاملی از نظر کذارایی داشذته باشذیم. بنذابراین رتبه

استفاده از  دلیل کارایی بیشتر از یک در جداول مذکور به

باشد. واحدهایی پیترسون می  –روش ابرکارایی اندرسون  

 کارا هستند. یک دارند، فوق که کارایی بیشتر از 

 

 نتایج کارایی  ادارات مالیاتی کارا (   -4جدول 

 ضریب کارایی  استان
(Score) 

 رتبه
(Rank ) 

 نتیجه کارایی 
(Efficiency) 

 بازه نسبت به مقیاس
(RTS) 

 ثابت  کارا فوق 6 26/1 بوشهر 

 ثابت  کارا فوق 1 97/6 تهران 

 ثابت  کارا فوق 3 02/2 رضوی خراسان

 ثابت  کارا فوق 2 32/2 خوزستان 

 ثابت  کارا فوق 5 52/1 مرکزی 

 ثابت  کارا فوق 4 58/1 هرمزگان 

 افزایشی  تقریباً کارا  12 99/0 ایالم 

1- Tax on Consumption of Normal Goods 

2- Tax on Income of Estator & Property Transfers & Good Will 
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 افزایشی  تقریباً کارا  10 99/0 جنوبی خراسان

 افزایشی  تقریباً کارا  11 99/0 شمالی خراسان

 افزایشی  تقریباً کارا  9 99/0 سمنان 

 افزایشی  تقریباً کارا  8 99/0 قزوین 

 افزایشی  تقریباً کارا  13 99/0 کهگیلویه و بویراحمد 

 
 نتایج کارایی ادارات مالیاتی کارا   -1نمودار 

 

اداره امور مالیذات  6تنها  4با توجه به نتایج جدول  

اداره مالیذاتی نیذز  6کامالً کارا هستند و تعذداد در کشور  

توان آنهذا را در رده اند به مرز کارایی برسند و میتوانسته

ادارات کارا قرار داد. اداره امور مالیاتی تهذران بذا کذارایی 

دهنده خروجذی نشان  ،کارا بوده است. این رقمفوق   97/6

باشذد. اسذتان های تعیذین شذده میباال نسبت به ورودی

عنوان پایتخت کشور و تهران و به خصوص شهر تهران به

با توجه به تنوع و تمرکز مشذاغل و درآمذد سذرانه بذاالتر 

هذای بیشذتری داشذته باشذد. شود که خروجذیتصور می

رضذوی بذا شذاخص کذارایی استان خوزسذتان و خراسذان

و بذه   ارنذدبعد از استان تهران، کذارایی بذاال د  2تر از  بیش

تذر، کذارایی کارا هستند. برای مقایسه راحذتفوق   ،عبارتی

 نیز نشان داده شده است. 1ادارات در نمودار 

 نتایج کارایی  ادارات مالیاتی ناکارا(   -5جدول 

 ضریب کارایی  استان
(Score) 

 رتبه
(Rank ) 

 نتیجه کارایی 
(Efficiency) 

 بازه نسبت به مقیاس
(RTS) 

 افزایشی  ناکارا  20 56/0 آذربایجان شرقی 

 افزایشی  ناکارا  24 46/0 اردبیل 

 ثابت  ناکارا  16 75/0 اصفهان 

 افزایشی  ناکارا  19 70/0 البرز 

 افزایشی  ناکارا  15 76/0 زنجان 

 افزایشی  ناکارا  23 49/0 وبختیاری چهارمحال

 ثابت  ناکارا  27 41/0 فارس 

 افزایشی  ناکارا  17 74/0 قم

 افزایشی  ناکارا  25 45/0 کردستان 

 افزایشی  ناکارا  18 72/0 کرمان 

 افزایشی  ناکارا  26 43/0 کرمانشاه 

 افزایشی  ناکارا  28 40/0 گیالن 

 افزایشی  ناکارا  21 53/0 همدان 

 افزایشی  ناکارا  14 85/0 یزد 
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 ( نتایج کارایی  ادارات مالیاتی ناکارا  -2نمودار 

 

اداره امذور مالیذاتی   14، تعداد  5با توجه به جدول  

درصذد   100تذا    40ناکارا بوده وضریب ناکارایی آنها بین  

است. حجم باالی ادارات مالیاتی ناکارا زنگ خطری برای 

مالیاتی کشور است تا بتوانند هرچذه دولت و سازمان امور 

نیذز  2زودتر نسبت به رفع این مشکل اقدام کند. نمذودار 

 دهد.صورت خطی نمایش میاطالعات مذکور را به

اداره نیذذز  5، تعذذداد 3و نمذذودار  6مطذذابق جذذدول 

اند. کارایی ایذن ادارات در بسیار ناکارا تشخیص داده شده

باشذد. درصذد مذی  40وصول درآمدهای مالیاتی کمتر از  

این بدان معنی اسذت کذه در مقایسذه بذا ادارات مالیذات 

هذذای یکسذذان هسذذتند، مشذذابه خذذود کذذه دارای ورودی

نذد و بذا توجذه بذه تذوان و اهای کمتذری داشذتهخروجی

 40ظرفیت خذود در مقایسذه بذا ادارات مشذابه کمتذر از  

 اند.دهها در حالت کارایی را وصول کردرصد از مالیات

 

 

 نتایج کارایی  ادارات مالیاتی بسیار ناکارا(   -6جدول 

 ضریب کارایی  استان
(Score) 

 رتبه
(Rank ) 

 نتیجه کارایی 
(Efficiency) 

 بازه نسبت به مقیاس
(RTS) 

 افزایشی  بسیار ناکارا  27 34/0 غربیآذربایجان

 افزایشی  ناکارا بسیار   26 35/0 وبلوچستان سیستان

 افزایشی  بسیار ناکارا  29 37/0 گلستان 

 افزایشی  بسیار ناکارا  30 33/0 لرستان 

 افزایشی  بسیار ناکارا  31 32/0 مازندران 
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 نتایج کارایی   ادارات مالیاتی بسیارناکارا(   -3نمودار 

 

مفهذذومی اسذذت بلندمذذدت کذذه  ،بذذازده بذذه مقیذذاس

کننده نسبت افزایش خروجی به ازای افزایش در منعک 

تواند ثابت، صعودی یا نزولی هاست. این نسبت میورودی

ه کذبازده نسبت به مقیاس ثابت وقتی صادق اسذت .  باشد

افذذزایش در ورودی بذذه همذذان نسذذبت موجذذب افذذزایش 

سذت ا  بازده صعودی نسبت به مقیذاس آن  .خروجی شود

ه میزان خروجی به نسبتی بذیش از میذزان افذزایش در ک

که میذزان افذزایش در ها، افزایش یابد و در صورتیورودی

هذا افذزایش ها کمتر از نسبتی باشذد کذه ورودیخروجی

نزولی نسذبت بذه مقیذاس ایجذاد شذده   هداده شوند، بازد

هذای صذعودی وقتی ترکیب تولید، ترکیبی از بازده  .است

ت باشذد، بذازده نسذبت بذه مقیذاس متغیذر یا نزولی یا ثاب

محذور اسذتفاده این تحقیق از مذدل خروجذی .خواهد بود

محذور بذازده نسذبت بذه های خروجیکرده است. در مدل

هذذا بذذا حفذذ  دهنذذده تغییذذرات در ورودیمقیذذاس نشذذان

هاسذت. بذا توجذه بذه اینکذه مذدل ایذن تحقیذق خروجی

اداراتذذی کذذه بذذازده باشذذد، از ایذذن رو محذذور مذذیخروجذذی

افزایشی نسذبت بذه مقیذاس دارنذد بذا ثبذات درآمذدهای 

تواننذد از ورودی کمتذری همذان خروجذی را مالیاتی می

توانند همان داشته باشند. به عبارت دیگر، این ادارات می

های جاری و نیروی انسذانی درآمدهای مالیاتی را با هزینه

نمایذان   طور که در جدولکمتری نیز وصول کنند. همان

اداره دارای بازده صذعودی نسذبت بذه مقیذاس   23است،  

های جذاری باشند و از این ظرفیت برای کاهش هزینهمی

 توان استفاده کرد.  و تعدیل نیروی انسانی می

 

 

 مالیات بر درآمد از دست رفته ادارات مالیاتی  میلیارد ریال(  -7جدول 

 نشده مالیات وصول استان نشده وصول  مالیات استان

 2599 قم 8321 آذربایجان شرقی 

 137 کردستان  5790 آذربایجان غربی 

 7125 کرمان   3246 اردبیل 

 1092 کرمانشاه  24425  اصفهان 

 526 گلستان  14833 البرز 

 8878 گیالن  311 وبختیاری چهارمحال

 30 لرستان  58 شمالی خراسان

0.29
0.3

0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38

آذربایجان غربی سیستان و بلوچستان گلستان لرستان مازندران
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1399 

 

 10758 مازندران  1502 زنجان 

 3879 همدان  1532 وبلوچستان سیستان

 0 -- 12039 فارس 

 35024 جمع  72057 جمع 

 107081 جمع کل  

 

مقذذدار مالیذذات بذر درآمذذدهایی را نشذذان  7جذدول 

ادارات مالیذاتی کذارا وصذول دهد که بر اثذر ناکذارایی  می

نشده است. اداره امور مالیاتی استان اصذفهان بذا کمبذود 

میلیذارد ریذال بیشذترین  24425درآمد مالیاتی به مبلغ 

وصول درآمذدهای مالیذاتی داشذته اسذت. سهم را در عدم

 14833امور مالیاتی اسذتان البذرز نیذز نتوانسذته مبلذغ  

درآمذذد را وصذذول کنذذد. در میلیذذارد ریذذال از مالیذذات بذذر 

ریال از مالیذات   107081مبلغ    1395سال    در  ،مجموع

 بر درآمد کشور از دست رفته است.  

 

 مالیات بر دارایی از دست رفته ادارات مالیاتی  میلیارد ریال(  -8جدول 

 مالیات وصول نشده  استان مالیات وصول نشده  استان

 535 کرمان  2101 اصفهان 

 108 یزد  91 زنجان 

 0 -- 123 فارس 

 643 جمع  2315 جمع 

 2958 جمع کل  

 

 2958وصذذول مبلذذغ دهنذذده عدمنشذذان 8جذذدول 

کارایی دلیل عدممیلیارد ریال از درآمد بر دارایی دولت به

ها است. استان اصذفهان بذا برخی از ادارات مالیاتی استان

میلیذذذارد ریذذذال بیشذذذترین نقذذذش را در  2101مبلذذذغ 

وصول درآمدهای مالیاتی در منبع مالیات بذر دارایذی عدم

دارد .را 

 

 مالیات بر مصرف کاالهای عادی از دست رفته ادارات مالیاتی  میلیارد ریال(   -9جدول 

 مالیات وصول نشده  استان الیات وصول نشده م استان

 1457 کرمانشاه  2212 شرقی آذربایجان

 352 گیالن  2389 غربیآذربایجان

 933 همدان  790 اردبیل 

 0 -- 148 شمالی خراسان

 2742 جمع  5539 جمع 

 8281 جمع کل  

 

 از دست رفته ادارات مالیاتی  میلیارد ریال(مالیات بر مصرف کاالهای خاص  -10جدول 

 مالیات وصول نشده  استان مالیات وصول نشده  استان

 1390 قم 864 غربیآذربایجان

 1338 کردستان  390 اردبیل 

 7461 کرمان  1679 اصفهان 

 953 گلستان  72 البرز 

 423 گیالن  636 وبختیاری چهارمحال

 1110 لرستان  2 جنوبی خراسان

 2184 مازندران  10 شمالی خراسان
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 694 همدان  3624 وبلوچستان سیستان

 1912 یزد  3141 فارس 

 17465 جمع  10418 جمع 

 27883 جمع کل  

 

مالیات بر مصرف کاالهای عادی را نشان   9جدول   

وصذول دلیل اصلی عدم  ،دهد که ناکارایی نظام مالیاتیمی

آن بوده است. سازمان امور مالیاتی کشور نتوانسته مبلذغ 

میلیارد ریال از درآمدهای مربوط بذه مالیذات بذر   8281

مصرف کاالهای عادی را دریافذت کنذد. همچنذین نتذایج 

آمده اسذت نمایذانگر ایذن   10در جدول    دیگر تحقیق که

ریال از مالیات بذر مصذرف  27883مطلب است که مبلغ 

 وصول نشده است.  ،کاالهای خاص

 

 های از دست رفته کشور بر اثر ناکارایی  میلیارد ریال( مالیات  -11جدول 

 مبلغ منبع مالیاتی 

 107081 مالیات بر درآمد 

 2958 مالیات بر دارایی

 8281 مالیات بر مصرف کاالهای عادی 

 27883 مالیات بر مصرف کاالهای خاص 
 146203 جمع 

 

های از دست رفته بذه مقدار کل مالیات  11جدول  

ی تواننانمایانگر    ،دهد. این ارقامتفکیک منابع را نشان می

میلیذارد   146203سازمان امور مالیاتی کشور در وصول  

ریال از درآمدهای مالیاتی است. مالیات بر درآمد با مبلذغ 

وصذول میلیارد ریال بیشترین سهم را در عذدم  107081

هذای کشذور داشذته اسذت. همچنذین مالیذات بذر مالیات

 27883مصرف کاالهای خاص نیذز بذا ظرفیذت افذزایش 

یلیارد ریذال در رتبذه دوم کمبذود درآمذدی قذرار دارد. م

چنانچه ادارات مالیاتی به حد کارایی برسند، این درآمدها 

جبران خواهد گردید. مالیات بر مصرف کاالهای عادی در 

حال گسترش است و هر سال تعداد بیشذتری از مشذاغل 

نذام در نظذام از طرف سازمان امور مالیاتی مشذمول ثبذت

دلیل کمترین شوند. مالیات بر دارایی بهور میمالیاتی کش

سهم از درآمدهای مالیاتی ظرفیت افزایش کمتری داشته 

 است.

 

 

 

 

 تعدیل ادارات مالیاتی ناکارا مازاد نیروی انسانی قابل -12جدول 

 تعداد  استان تعداد  استان

 26 کردستان  13 شرقی   آذربایجان

 118 کرمان  9 غربی  آذربایجان

 13 کرمانشاه  32 اردبیل 

 35 گلستان  202 اصفهان 

 147 گیالن  32 البرز 

 69 لرستان  1650 شمالی  خراسان
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  تابستان  ،ویکمسی  شماره  /شهری  مدیریت  و  اقتصاد  ذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذ  16
1399 

 

 37 مازندران  11 زنجان 

 23 همدان  158 فارس 

 15 یزد  6 قم

 483 جمع  2113 جمع 

 2596 جمع کل  

 

تعذدیل ادارات مازاد نیروی انسانی قابذل  12جدول  

دهذذد. در واقذذع ایذذن ارقذذام مالیذذاتی ناکذذارا را نشذذان مذذی

دهنده تعداد نیروهای شاغل در ادارات ناکذارا اسذت نشان

که حتذی ایذن ادارات مالیذاتی بذا کذاهش ایذن تعذداد از 

ول کننذذد تواننذذد درآمذذدهای خذذود را وصذذکارکنذذان مذذی

شرطی که بذه حذد کذارایی برسذند. بذه عبذارت دیگذر به

چنانچه این ادارات به حد کارایی برسند بذا کذاهش ایذن 

توانند درآمدهای مالیاتی مشذابه خذود کذه مقدار نیرو می

کاراسذذذت را وصذذذول کننذذذد. بذذذرای مثذذذال اسذذذتان 

شرقی چنانچه به حد کارایی برسذد بذا کذاهش آذربایجان

هذای نیروها هیچ مشکلی برای وصذول مالیذاتنفر از    13

 2596خود در حالت کذارایی نذدارد. در مجمذوع تعذداد  

و قابلیذت  سذتندهدر نظذام مالیذاتی، مذازاد نیروی شاغل 

 تعدیل دارند.

 

 جویی ادارات مالیاتی  میلیارد ریال(های قابل صرفه هزینه  -13جدول 

 مبلغ استان

 630 شمالی  خراسان 

 9 وبلوچستان سیستان

 57 گیالن 

 696 جمع 

 

جذویی هذای جذاری قابذل صذرفههزینه  13جدول  

دهذد. بذدین معنذی کذه ادارات مالیاتی ناکارا را نشان می

وکار ارتقای سازمان امور مالیاتی کشور چنانچه بتواند ساز

توانذد مبلذغ کارایی ادارات مالیاتی ناکارا را فراهم کند می

های جاری ادارات مالیذاتی را میلیارد ریال از هزینه  696

میلیذارد ریذال از   696عبارت دیگر مبلذغ  کاهش دهد. به

جذویی شذود. اسذتان توانست صذرفههای جاری میهزینه

بیشذترین  ،دست آمذدهشمالی با توجه به نتایج بهخراسان

 جویی هزینه دارد.هم را در عدم صرفهس

𝑒𝜆معادلذه  ادارات مرجع   مجموعه مرجدع(:    =

∑ 𝜆𝑗 = 1      , 𝜆𝑗 ≥ 0𝑛
𝑗=1    در آنjλ   سهم واحذدj ام

(jDMUدر ارزیابی واحد مورد بررسی را نشان می ) .دهد

افزار مورد نتایج مربوط به مجموعه مرجع در خروجی نرم

شذوند. ذخیذره مذی  Scoreنذام    استفاده در جذدولی بذه

افزار مدل در مورد واحدهایی کذه ناکذارا های نرمخروجی

اند و ادارات مالیاتی مرجع مربوط به هر اداره ناکارا و بوده

نشان داده شده  15( در جدول λضریب تأثیر در کارایی )

 است.

 

 مجموعه مرجع الگو( برای واحدهای ناکارا   -14جدول 

 اداره مالیاتی ناکارا λاند( و ضریب عنوان الگوی کارایی شناخته شدههایی که بهمجموعه مرجع   اداره

 آذربایجان شرقی  λ =  0/ 10تهران   λ= 70/0جنوبی خراسان λ=   15/0مرکزی   

 آذربایجان غربی  λ=  91/0جنوبی   خراسان λ= 09/0رضوی خراسان --

 اردبیل  λ=  98/0جنوبی   خراسان λ =  0/ 02تهران   --

 اصفهان  λ=  77/0هرمزگان  λ =  0/ 17تهران   λ=   06/0خوزستان  

 البرز  λ=  71/0هرمزگان  λ=   14/0ایالم    λ=  0/ 12رضوی خراسان

 وبختیاری چهارمحال λ=   92/0جنوبی خراسان λ= 08/0هرمزگان  --
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 شمالی خراسان λ =  999/0جنوبیخراسان -- --

 زنجان  λ  = 71/0جنوبی  خراسان λ =  24/0قزوین   λ  = 04/0هرمزگان   

 سیتان و بلوچستان  λ  = 58/0جنوبی  خراسان λ  = 40/0هرمزگان    --

 فارس  λ  = 71/0هرمزگان    λ=   0/ 20رضوی خراسان λ=  0/ 09تهران  

 قم λ  = 83/0جنوبی  خراسان λ  = 14/0هرمزگان    λ  =02/0رضوی  خراسان

 کردستان  λ  = 84/0جنوبی  خراسان λ  = 10/0هرمزگان    λ=   05/0خوزستان  

 کرمان  λ=   86/0هرمزگان    λ=   14/0خوزستان   --

 کرمانشاه  λ=   88/0جنوبی خراسان λ=   07/0هرمزگان    λ=  0/ 05تهران  

 گلستان  λ=   91/0جنوبی  خراسان λ=   05/0هرمزگان    λ=   03/0خوزستان  

 گیالن  λ=   93/0جنوبی  خراسان λ=  0/ 07تهران   --

 لرستان  λ=   90/0جنوبی  خراسان λ=   07/0هرمزگان    λ=  0/ 03تهران  

 مازندران  λ=   83/0جنوبی  خراسان λ=  0/ 10تهران   λ=  10/0رضوی  خراسان

 همدان  λ=   94/0جنوبی  خراسان λ=  0/ 03تهران   λ=  03/0رضوی  خراسان

 یزد  λ=   58/0ایالم    λ=   20/0هرمزگان    λ=   20/0بوشهر  

 

، اداره مالیذاتی 14ستون اول سمت راست جذدول  

ادارات   ،هذای مقابذلدهد و در سذتونغیرکارا را نشان می

عنذوان مرجذع اداره ناکذارا تعیذین مالیاتی کارایی کذه بذه

اداره امذور  ،اند آمده است. برای مثال، در این جذدولشده

رضوی درصد و خراسان  91جنوبی  مالیاتی استان خراسان

مالیذاتی اسذذتان  درصذد از سذذهم ارزیذابی کذذارایی اداره 9

امور مالیاتی   ،دهند. در واقعغربی را تشکیل میآذربایجان

صورت ترکیب خطی از تواند بهغربی می استان آذربایجان

جنوبی و هذذذذای خراسذذذذانادارات مالیذذذذاتی اسذذذذتان

که ضرایب متغیرهذا، طوریبه   رضوی تعریف شودخراسان

اسذذتان هذا بذذرای ( ایذذن اسذذتانλسذهم ارزیذذابی کذارایی )

باشذند. بنذابراین اداره امذور مالیذاتی غربی مذیآذربایجان

هذای غربی باید از ادارات مالیاتی اسذتاناستان آذربایجان

ارتقذذای در راسذذتای رضذذوی جنوبی و خراسذذانخراسذذان

 ،ترین مذوردتذرین و جالذبد. مهم، الگوبرداری کنذکارایی

شذذمالی اسذذت. مربذذوط بذذه الگذذوی اسذذتان خراسذذان

شمالی برای رسیدن به کارایی الزم اسذت حذدود خراسان

درصذذد از نحذذوه مذذدیریت و سذذازوکار اداره مالیذذات  100

جنوبی الگذو بگیذرد. سذایر ادارات مالیذاتی استان خراسان

ناکارا و ادارات مالیاتی الگو برای هریذک از آنذان در ایذن 

 جدول نشان داده شده است.

از کذل   1395دهذد کذه در سذال  مینتایج نشذان  

انذد و اداره مالیاتی کارا بذوده  6ادارات مالیاتی کشور تنها  

انذد. در مجمذوع ناکارا تشخیص داده شده  ،اداره دیگر  25

مبلذذغ  1395سذذازمان امذذور مالیذذاتی کشذذور در سذذال 

دلیذل میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی را بذه  146203

الیذاتی ناکذارا از دسذت داده کارایی برخی از ادارات معدم

درصذد از درآمذدهای مالیذاتی   18است. از نظذر نسذبتی  

 کارایی وصول نشده است.دلیل عدمبه

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

هذای اقتصذادی خذود ها برای اجرای سیاستدولت

باشذند و نیازمنذد درآمذد مذی  ،جهت افزایش رفاه جامعذه

تذرین درآمذدهای مذؤثر و درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم

رونذذد  لذذذا بررسذذی شذذمار میهذذا بهپایذذدار همذذه دولت

درآمدهای مالیاتی و راهکارهای افزایش ایذن درآمذدها از 

دنبذال اهمیت باالیی برخوردار است. در ایذن تحقیذق بذه

راهکارهایی برای افذزایش درآمذدهای مالیذاتی در کشذور 

یاتی کارا و ناکذارا ایم. در این مطالعه، ادارات مالایران بوده

بندی درجه کذارایی آنهذا مشذخص گردیذد. مقذدار و رتبه

هایی که بر اثر ناکذارایی برخذی از ادارات مالیذاتی مالیات

از دیگذر نتذایج ایذن تحقیذق بذود. در ایذن  ،وصول نشذده

دلیل اسذتفاده از متغیرهذای خذار  از اختیذار تحقیق بذه

ت مذذدیریت از جملذذه تولیذذد ناخذذالص داخلذذی و جمعیذذ
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  تابستان  ،ویکمسی  شماره  /شهری  مدیریت  و  اقتصاد  ذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذ  18
1399 

 

ها، از روش متغیرهای غیرقابل کنترل استفاده شده استان

( و آینذو 2015(، شارما و سذینق )1397تمیزی )است.  

یکذی از ودند کذه تولیذد ناخذالص را  ( مطالعاتی ب2016)

عوامل اصذلی تأثیرگذذار بذر درآمذدهای مالیذاتی معرفذی 

در متغیرهذذای غیرقابذذل   NCNاسذذتفاده از روش کردنذذد. 

، از ایذن روش  نکذردن  اسذتفادهی اسذت و  ضذرور  ،کنترل

اما بسیاری از تحقیقذات   نتایج را غیرقابل اتکا خواهد کرد

اسذتفاده شذده اسذت.   DEAاز روش معمول    ،انجام شده

ضذذمن اینکذذه محذذدودیت در انتخذذاب متغیرهذذای ورودی 

ناپذذیر اسذت. اجتنذاب  ،جهت اطمینان از نتذایج تحقیذق

اهمیت   ،رودی و خروجیمحدودیت در تعداد متغیرهای و

کنذد. در ایذن تحقیذق انتخاب نوع متغیرها را بیشتر مذی

ترین متغیرهای تأثیرگذار بر درآمدهای سعی شده از مهم

 مالیاتی استفاده شود.

مشابهی را   ( نیز تحقیق1396احمدی و همکاران )

بررسی کارایی نظام مالیاتی کشور انجذام دادنذد. در برای  

افزوده بخش صنعت و معدن ارزشتحقیق آنها متغیرهای  

و بخش خدمات مورد استفاده قرار گرفذت ولذی نظذر بذه 

تذری نسذبت بذه اینکه تولید ناخالص داخلی بخش وسیع

در این تحقیذق از    گردداین دو بخش اقتصادی شامل می

GDP  دی غیرقابذل کنتذرل اسذتفاده عنوان متغیذر وروبه

عنذوان عامذل اساسذی در بذه  ،. ضمن اینکذه جمعیذتشد

تعیذذین سذذهم درآمذذدی اشذذخاص و نهایتذذاً ایجذذاد مذذؤدی 

عنذوان یکذی از متغیرهذای مالیاتی و نهایتاً مالیات دارد به

غیرقابل کنترل مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق 

هذذذای (، از کذذذل مالیذذات1396احمذذدی و همکذذاران )

تفاده افذزوده اسذبه عنوان مالیذات بذر ارزش  ،غیرمستقیم

شده که سهم نسبتاً زیادی از آن مربذوط بذه مالیذات بذر 

دلیذل اینکذه مالیذات بذر ه  باشد و بذواردات و گمر  می

عملکذذرد مذذدیر  تذذوان از نتذذایجواردات و گمذذر  را نمذذی

مالیذذات بذذر مصذذرف کاالهذذای عذذادی و مالیذذاتی دانسذذت، 

مالیات بر مصرف کاالهذای خذاص بذه عنذوان متغیرهذای 

است. به هر حال نتایج آنذان نشذان خروجی منظور شده  

درصد   20داد که در ابتدای برنامه پنجم، دولت نتوانسته  

کذارایی دلیذل عذدموصول را بذهاز درآمدهای مالیاتی قابل

درصد   18تحقیق حاضر نشان داد که    دریافت کند. نتایج

کذارایی از دسذت از درآمدهای مالیاتی کشور بر اثذر عذدم

ه نتذایج ایذن تحقیذق و مطالعذه رفته است. لذا با مقایسذ

مذکور که در دوره ابتدایی برنامه پنجم انجام شده نشذان 

دهد که هرچند عملکرد دولت در وصذول درآمذدهای می

مالیاتی ناکارا بوده امذا نسذبت بذه ابتذدای برنامذه پذنجم 

درصذد از کمبذود درآمذدهای مالیذاتی را   2توسعه حدود  

گردد. مطالعات تلقی میکاهش داده و از این منظر بهبود  

دیگری در این زمینه با توجذه بذه روش و مذدل و نتذایج 

دست آمذده انجذام نگرفتذه اسذت. از ایذن رو بذا نتذایج به

 های دیگری مقایسه نشده است. پژوهش

 ،همچنذذین نتیجذذه مهذذم و اساسذذی ایذذن تحقیذذق

مشخص کردن ادارات الگو بود. بدین معنی که بذرای هذر 

سه اداره کارا تعیین گردید تا هذر اداره اداره ناکارا یک تا  

ناکارا با الگوبرداری از سازوکار این ادارات بتوانذد بذه مذرز 

رفته را جبذران کارایی برسد و درآمدهای مالیاتی از دست

صذورت ترکیذب خطذی از ادارات نماید. این الگوبرداری به

دست آمده است. برای مثال اداره کل امور مالیذاتی کارا به

افذزایش کذارایی و   بذرایتوانذد  غربی میآذربایجان  استان

درصذد از سذازوکار   91  ،جبران درآمدهای مالیذاتی خذود

درصذد از امذور   9جنوبی و  اداره مالیاتی اسذتان خراسذان

د. ادارات رضذوی الگذوبرداری کنذمالیاتی استان خراسذان

اند بر اساس نتذایج مالیاتی که به عنوان الگو انتخاب شده

و بدین سبب بذوده کذه اطالعذات ورودی آنهذا   افزارینرم

اند. از نزدیکی بیشتری با اداره ناکارا مربوط به خود داشته

 23دیگر نتایج این تحقیق مربذوط بذه بذازدهی صذعودی 

دهذد کذه بذا اداره مالیاتی می شود. این موضوع نشان می

ها )درآمدهای مالیذاتی( امکذان ثابت نگه داشتن خروجی

هذای وصذول و نیذروی انسذانی( هزینذهها )کاهش ورودی

پذیر است. این موضوع بیانگر این واقعیت است کذه امکان

در صورت رسیدن به کارایی اعمال کاهش هزینذه ورودی 

و تعدیل نیروها از این ادارات که بازده نسبت بذه مقیذاس 

 صرفه خواهد بود.صعودی دارند به
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ناکارا یذک تذا در این تحقیق برای هر اداره مالیاتی  

از ایذن رو    عنوان الگو تعیین شذده اسذتسه اداره کارا به

ادارات مالیاتی ناکارا برای رسیدن به حد کارایی و تذأمین 

کسری درآمدهای مالیاتی خود بایذد از سذازوکار و نحذوه 

عنوان الگو مشخص شذده اسذتفاده ای که بهمدیریت اداره

اتی را افذزایش درصد درآمدهای مالیذ  18کنند تا بتوانند  

توانذد بذا دهند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مذی

هذای استفاده از نتایج این تحقیذق شذاهد کذاهش هزینذه

جاری و نیروهای مازاد بذه مقذداری کذه در ایذن تحقیذق 

مشخص شده باشد. نظر به اینکه بازده نسبت به مقیذاس 

از اداره افزایشی است، بنابراین تحقق این اهداف دور    23

 دسترس نخواهد بود.
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