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 چکیده

پرداخت  منظور بهو اجرایی دولت  اداریهای اهرم وسیله بهوجود و قوانین م بر اساسافراد بخشی از درآمد یا دارایی خود را 

مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به اداره امور  های سیاستمخارج عمومی و همچنین اجرای 

ه بین تغییرات نرخ ارز و بررسی رابطکنند که این هزینه مالیات نام دارد. این پژوهش با هدف مالیات و دارایی پرداخت می

تغییرات نرخ ارز بر  تأثیردرآمد مشمول مالیات انجام گردید. این مطالعه به تفکیک دو فرضیه انجام شد. در فرضیه اول، 

قیمت نفت بر درآمدهای مشمول  تأثیرصادرات محور و واردات محور و در فرضیه دوم،  های شرکتدرآمدهای مشمول مالیات 

 های شرکتتمامی  دربرگیرندهپژوهش حاضر پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. جامعه آماری  های شرکتمالیات 

شرکت صادرات و  01نمونه آماری در فرضیه اول،  است. 1691-99شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  پذیرفته

های روش رگرسیون داده وسیله به شده آوری جمعهای تحلیل دادهشرکت پتروشیمی بود. تجزیه و  11وارداتی و در فرضیه دوم، 

صادرات محور  های شرکتنرخ ارز بر درآمدهای مشمول مالیات صورت گرفت. نتایج نشان داد که  Eviews افزار نرمترکیبی و 

 تأثیر 118/1پتروشیمی به میزان  های شرکتو قیمت نفت بر درآمدهای مشمول مالیات  101/1و واردات محور به میزان 

 معنادار دارند.

 

 درآمدهای مشمول مالیات، تغییرات نرخ ارز، قیمت نفتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

اقتصادی و اجتماعی و همچنین سعی در دستیابی به اهداف  های زمینهتالش دولت در راستای اجرای تعهدهای خود در 

 های هزینهبا  ها دولتشود تا غال و توزیع عادالنه درآمد، سبب میها، افزایش اشتمانند رشد اقتصادی، ثبات قیمت شده تعیین

ی مجبور هستند که منابع درآمدی های هزینهچنین  تأمینبرای  ها دولتمعمول روبرو شوند؛ لذا  های هزینهباالتری نسبت به 

نمود: دسته اول  بندی تقسیمته به دو دس توان می(. درآمدهای دولت را 1697مناسبی را ایجاد نمایند )خانزادی و همکاران، 

درآمدهای مالیاتی و دسته دوم درآمدهای غیرمالیاتی. در بودجه پیشنهادی کشورهایی که صادرکننده نفت بشمار می آیند، 

بزرگ ترین منبع درآمد غیرمالیاتی، درآمدهای حاصل از صادرات و فروش نفت و فرآورده های آن می باشند. برهمین منوال در 

رود، نیز شواهد اقتصادی مبین این مسئله هستند که  بخش قابل توجهی ان که جزو کشورهای نفت خیر به شمار میکشور ایر

و  ها دولتمی نماید. البته هنگامی که  تأمینهای نفتی از درآمد دولت را درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده

تواند عواقب اقتصادی منفی فراوانی در  فت و فرآورده های نفتی وابسته شوند، میبودجه آنها به دالرهای ارزی حاصل از فروش ن

 (. 1698پی داشته باشد )صمدی و تابنده، 

پرداخت  منظور بهو اجرایی دولت  اداریهای اهرم وسیله بهقوانین موجود و  بر اساسافراد بخشی از درآمد یا دارایی خود را 

مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به اداره امور  های سیاستمخارج عمومی و همچنین اجرای 

کنند که این هزینه مالیات نام دارد. عقیده برخی از محققان این است که مالیات مبلغی است که مالیات و دارایی پرداخت می

گفت که  توان میت می گیرد؛ به عبارت دیگر ها و مؤسسا مخارج عمومی خود از اشخاص، شرکت تأمیندولت طبق قانون برای 

گفت که  توان میانجام وظایف خود از آن کسب درآمد می نماید. براین اساس  منظور بهمالیات مهمترین ابزاری است که دولت 

ه و از گذاری و سرمایه در گردش دولت بکار گرفته شد مالی مخارج سرمایه تأمینمالیات از یک سو ابزار مناسبی است که جهت 

(. 8181سوی دیگر با عنوان بار توزیعی درآمد سبب توزیع عادالنه ثروت میان افراد یک جامعه می شود )نوال و همکاران، 

اقتصادی یک دولت نقش مهمی را ایفا  های سیاستمالیات یکی از مهمترین ابزارهای سیاست مالی بوده که در طراحی و اجرای 

اقتصادی می باشد. درآمدهای مالیاتی که به عنوان  های سیاستکی از بازیگران اصلی اجرای می کند؛ به عبارت دیگر مالیات ی

شده و فعالیت های  بندی تقسیمهای مستقیم و غیرمستقیم  مهمترین منبع درآمد دولت بشمار می آید، به دو دسته مالیات

انداز و ... دارند،  گذاری، میزان مصرف و پس رمایهتاثیری که بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند س وسیله بهاقتصادی کشورها را 

 (.1929قرار می دهد )تانزی،  تأثیرتحت 

درآمد حاصل از فروش منابع معدنی و انرژی های فسیلی مانند نفت و گاز و ... یکی از درآمدهای مهم برخی از کشورهای جهان 

سیاست گذاری های اقتصادی و طرح های  اسبر اسه و یا به شمار می رود. برای کشورهایی که از این نوع درآمد محروم بود

توسعه ای بلند مدت خود، قصد استفاده از این منابع را به صورت محدود و برنامه ریزی شده دارند و حتی کشورهایی که درآمد 

از طریق آن کسب  خود را از فروش این منابع دست می آورند، درآمدهای مالیاتی یکی دارای اهمیت فراوانی بوده که نه تنها

درآمد می نمایند، بلکه مولفه های اجتماعی و اقتصادی خود را نیز بر اساس آن کنترل می نمایند؛ بنابراین این مسئله سبب 

می شود که درآمدهای مالیاتی از دیدگاه نظریه پردازان اقتصادی به دلیل تاثیرهای تخصصی و توزیعی فراوانی که دارد، بسیار 

و تغییر در درآمد ملی تاثیرگذار  ها دولتو به عنوان یکی از عوامل مهمی که بر روی سیاست گذاری های  مهم قلمداد شود

بوده، مورد توجه فراوانی قرار گیرد. به همین دلیل انجام پژوهش های بیشتر پیرامون این حوزه را توسط محققان و پژوهشگران 

 است.رسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و درآمد مشمول مالیات براین مقاله هدف ضروری و دارای اهمیت باالیی است.
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 مبانی نظری

 مالیات

-ای عربی است و ریشه آن مال و به معنای اجر و پاداش می باشد. این کلمه همچنین در معانی زکات مالی، جریمهمالیات واژه

(. هرچه که قدرت 8181، 1شود )آپوستال و پاپای که حکومت به دلیل تنبیه اخذ می کند، خراج، باج و .... به کار برده می

های منفی مالیات نیز کمرنگ شده و به مرور به مقوله به یکی از سیاسی در جوامع متمدن باال رفته است، استفاده از جنبه

ه داده نظران تعاریفی مختلفی از مالیات ارائها، صاحبها مبدل شده است. از ابتدای پیدایش حکومتمهمترین ارکان حکومت

 هایی از آنها مورد بررسی قرار گرفته است:اند که در ادامه نمونه

منتسکیو مالیات را به عنوان سهمی تعریف می کندکه هر کس پرداخت می کند تا بقیه دارایی او تحت حراست هیات حاکمه 

 در امان بوده و بتواند از آن به طرز مناسبی برخوردار گردد. 

 

 انواع مالیات

 نمود: بندی تقسیمدر دو دسته مستقیم و غیر مستقیم  توان میرا  مالیات

 

 2های مستقیممالیات

ها و موسسات اقتصادی بسته شده و به طور مستقیم توسط ای بر روی درآمد افراد، سازمانها بدون هیچ واسطهاین مالیات

و از آنها وصول می  شده تعیینیقی و خصوص میزان درآمد اشخاص حق بر اساسمامورین دولتی دریافت می گردد. این مالیات 

 به موارد زیر اشاره نمود: توان میگردد. این مالیات دارای انواع مختلفی بوده که از مهمترین آنها 

گردد. در مالیات بر انواع این نوع از مالیات مستقیم بر انواع درآمد افراد یا بر مجموع درآمدهای وی وضع میمالیات بر درآمد: 

های های مختلف و با نرخ، در صورتی که فرد دارای درآمدهای شخصی متعددی باشد، تمامی درآمدهای وی از راهدرآمد

متفاوت مشمول مالیات می شوند. نحوه محاسبه مالیات بر مجموع درآمد بدین صورت است که کلیه درآمدهای شخص از منابع 

های تصاعدی مشمول مالیات قرار مقرر در قانون بر روی آنها، نرخ هایمختلف مجموعاً محاسبه شده و پس از اعمال بخشودگی

 (. 8119گرفته و فرد مکلف به پرداخت آن می شود )آگراوال و ماردان، 

به مالیات بر ارزش اراضی،  توان میمالیات بر دارایی شامل انواع مختلفی می شود که از مهمترین آنها مالیات بر دارایی: 

د بر قیمت اراضی و توان میو انتقاالت بالعوض و مالیات نقل و انتقاالت قطعی اشاره نمود. مالیات بر اراضی مالیات بر ارث، نقل 

یا افزایش ارزش آن وضع شود. در تعدادی از کشورها، مالیات بر اراضی و منازل مسکونی از مهمترین منابع درآمد برای 

ت بر ارث و نقل و انتقاالت بالعوض در تعدیل توزیع غیر عادالنه ثروت های محلی به شمار می رود. مالیاها و حکومتشهرداری

تر می باشد )آربل و همکاران، فروانی داشته و از نظر اداری نیز تشخیص و وصول آن نسبت به سایر مالیت ها آسان تأثیر

8119 .) 
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 3های غیر مستقیممالیات

و با واسطه از اصل درآمد افراد اخذ می گردد و در اکثر مواقع  مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که به صورت غیر مستقیم

 توان میها را به اشخاص دیگری انتقال دهند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد؛ به عبارت دیگر توانند آنکنندگان میپرداخت

د تغییر کند. این نوع مالیات به توان میگفت که در این نوع مالیات پرداخت کننده نهایی نزد دستگاه مالیاتی مشخص نبوده و 

های گوناگونی وضع می گردد و پرداخت آن با اینکه بر دوش همگان بوده ولی محسوس بوده و عموم مردم وجود این نوع شکل

 (. 1694مالیات را معموالً متوجه نمی شوند؛ به عنوان مثال عوارض گمرکی، حقوق گمرکی و ... )دستگیر و غریبی، 

 اخذ مالیاتاصول و قواعد 

 باشد:اصول اخذ مالیات شامل موارد زیر می

مالیات باید به نحوی محاسبه شود که حداکثر درآمد را برای دولت ایجاد نماید. از مهمترین خصوصیات این اصل اصل درآمد: 

 به بهره وری باال، انعطاف پذیری و ثبات اشاره نمود. توان می

وان اصل مالیات نسبی نیز از آن یاد می شود بدین صورت است که مالیات هنگامی این اصل که به عناصل عدالت و مساوات: 

عادالنه در نظر گرفته می شود که تمامی افراد نسبت برابری از درآمدشان را به عنوان مالیات پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر 

 ته باشد.مالیات وصولی دولت باید با توانایی مودی متناسب بوده و عمومیت الزم را داش

این اصل بر این اساس استوار است که تمامی عوامل موثربر مالیات و موارد وابسته به آن نظیر اصل مشخص بودن مالیات: 

 مبنای مالیات، نرخ، زمان پرداخت و روش پرداخت باید مشخص و واضح باشند.

ه نحوی مشخص گردند که فشار وارده به مطابق با این اصل، مالیات و شرایط اخذ باید بالوصول بودن مالیات: اصل سهم

مودی از نظر زمان و شیوه پرداخت به خداقل برسد. عالوه بر این سازمان مالیاتی نیز موقع وصول محاسبه شده با مشکلی روبرو 

 نشود. 

ینه وصول این اصل از اخذ مالیات بر هزینه وصول مالیات تاکید دارد به نحوی که هزها: جویی در وصول مالیاتاصل صرفه

 مالیات در مقایسه با خود مالیات نباید مقدار غیرقابل قبول و خارج از عرفی باشد.

این اصل مالیات باید به نحوی باشد که درآمد بدست آمده از آن برای  بر اساساصل قابلیت انعطاف درآمدهای مالیاتی: 

کشور کم و یا زیاد شود، میزان درآمد مالیاتی  فعالیت های اقتصادی کشور خرج شود و در صورتی که فعالیت های اقتصادی

 تخصیص یافته با آن فعالیت نیز تعدیل شود.

شرایط و تحوالت اقتصادی قرار دارد؛ بنابراین تکیه دولت  تأثیرمالیات بدون توجه به انواع آن، تحت اصل تنوع منبع مالیاتی: 

معین از مالیات هایی که یک نوع هستند، کار بسیار اشتباهی و فعالیت های اقتصادی بر یک نوع خاص مالیات و یا یک سیستم 

مالیات های مختلفی با کیفیت های متفاوتی را مدنظر قرار دهند  ها دولتاست. در این راستا، مطابق با این اصل بهتر است که 

 (. 8181، 4)مبارا و همکاران

 

                                                           
3 Excise Tax 
4 Mbara et al  
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 آثار فرار مالیاتی

به افول اقتصادی، عدم توزیع  توان مینی بر اقتصاد داشته باشد که از مهمترین آنها تواند پیامدهای منفی فراوافرار مالیاتی می

مناسب درآمد، کاهش سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی اشاره نمود. فرار مالیاتی مودیان، سبب می شود میزان درآمد 

کشور، منابع مالی مناسبی را تخصیص  دولت کاهش یافته و دولت نتواند برای سرمایه گذاری های الزم در راستای پیشرفت

دهد. عالوه بر این فرار مالیاتی سبب می شود که سرمایه گذاران خصوصی، سرمایه های خود را پس انداز نموده و از بروز دادن 

گذاری گفت که فرار مالیاتی موجب کاهش سرمایه  توان میآن خودداری نمایند تا مالیات آن را پرداخت نکنند. لذا به طور کلی 

 (.1697زاده مهارلویی، در بخش عمومی و خصوصی شده و در نهایت اقتصاد کشور رو به زوال خواهد رفت )نمازی و صادق

 

 مفهوم و ماهیت نرخ ارز

یکی از راه های تبادل کاال و خدمات میان کشورها، تهاتر کاال یا خدمات بوده که امروزه با توجه به شرایط موجود امکان این 

دله وجود ندارد؛ بنابراین کشورها نیاز به نوعی پول قابل قبول دارند که در تمامی جهان اعتبار داشته و از طریق آن نوع مبا

بتوانند مبادالت کاال و خدمات و نقل و انتقاالت سرمایه را به راحتی انجام دهند. کشورها برای مبادالت داخلی خود، دارای یک 

توانند برای مبادالت و نقل انتقاالت خارجی، از پول ملی خود ی باشد. آنها نمیپول ملی هستند که مخصوص خودشان م

استفاده نموده و آنها باید پول خود را به پولی با واحد مشترک تبدیل نمایند که مورد قبول سراسر جهان باشد و با تبدیل پول 

ت می گیرد که نرخ ارز نام دارد. در این راستا نرخ ارز خود به پول واحد به مبادالت خود اقدام نمایند؛ این تبدیل با نرخی صور

 (.8112، 0به صورت قیمت پول ملی بر حسب ارزش پول خارجی تعریف نمود )بهمنی اسکویی و گالن توان میرا 

 

 رابطه نرخ ارز و درآمد مالیاتی

افت کمک، چاپ پول، اخذ مالیات و ها شامل دریکنند؛ این روشهای مختلفی استفاده میمالی از روش تأمینها برای دولت

تواند منجر به ایجاد یک گردش درآمدی پایدار و باثبات ترین منبع درآمدی دولت است که میباشند. مالیات مهماستقراض می

های توسعه کشور داشته باشد. مالیات یک پرداخت اجباری است مالی برنامه تأمینبرای دولت شود و همچنین نقشی مهم برای 

(. سیستم مالیاتی قادر است که کفایت مالی و بهره وری را برای 8110، 3شود )آیلهتوسط قانون هر کشور تنظیم و اجرا میکه 

 ترین آنها نرخ ارز است. نماید و عوامل مختلفی به آن بستگی دارد که یکی از مهم تأمینکشور 

دهد که میان های مالیاتی انجام داده است. وی نشان میهای متعددی درباره رابطه نرخ ارز و درآمد( بررسی1929) 7تانزی

درآمدهای مالیاتی یک کشور و نرخ ارز رسمی، رابطه معکوس و منفی وجود دارد. به بیان دیگر، هر چقدر نرخ ارز افزایش یابد، 

 11و کالدرون (8118) 11(، هاو1992) 9(. همچنین رگف8113و همکاران،  2درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت )آگبیبه

 18شود. کوتهدهند که نوسانات نرخ ارز منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی به علت افزایش ریسک تجارت می( نشان می8114)
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( نیز اظهار داشت که نوسانات نرخ ارز به دلیل افزایش نااطمینانی و ریسک، سرمایه گذاری و سطح تجارت را کاهش 1994)

 (.8112و همکاران،  16اهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد )کوسی اوفوریدهد که در نهایت منجر به کمی

 

 پیشینه تحقیق

( در تحقیقی به بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف خانوارهای ایرانی پرداختند. هدف اصلی این 1699زکی و همکاران )

 1631-1693های  تصاد ایران در بازه زمانی سالنا اطمینانی نرخ ارزبر متوسط مصرف خانوار در اق تأثیرپژوهش بررسی 

گیری نااطمینانی نرخ ارز از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون صورت ساالنه است. بدین منظور، برای اندازه به

ت از مدل یافته بهره گرفته شده است. همچنین برای برآورد روابط بین نا اطمینانی نرخ ارز و مصرف خانوار در بلندمد تعمیم

شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در بلندمدت نا  استفاده (ECM) مدت از مدل تصحیح خطا انگل گرنجر و در کوتاه

شود.  دیگر، افزایش نا اطمینانی نرخ ارز منجر به کاهش مصرف می عبارت اطمینانی نرخ ارز با مصرف خانوار رابطه منفی دارد به

یابد.  غیر باهم رابطه مثبت دارد یعنی با افزایش نا اطمینانی نرخ ارز، مصرف خانوار افزایش میمدت این دو مت اما، در کوتاه

درصد انحرافات میزان مصرف از مقدار تعادلی بلندمدت خود، پس از  7همچنین نتایج این مقاله نشان دادکه تقریباً بیش از 

 .رود ساله از بین می یک گذشت یک دوره

ارز و نامتقارنی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در   ( در پژوهش خود به بررسی اثر شکاف نرخ1699)زروکی، یوسفی و مهری 

با استفاده از روش خود توضیحی با  1607-1693در بازره زمانی  شده آوری جمعهای  ایران پرداختند. بدین منظور داده

. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دهنده این است های توزیعی غیرخطی در برآورد الگو بهره گرفته شده است وقفه

که شکاف نرخ ارز در هر دو قالب خطی و غیرخطی، اثر مثبت )نامطلوب( بر نابرابری درآمد دارد. بیکاری در قالب خطی تنها در 

ها در بیکاری اثر مثبت )مطلوب(  مدت، کاهش بلندمدت اثر مثبت )نامطلوب( بر نابرابری درآمد دارد. در قالب غیرخطی در کوتاه

ها در بیکاری اثر مستقیم بر نابرابری درآمد داشته و اندازه اثر  ها و هم کاهش بر نابرابری دارد. همچنین در بلندمدت، هم افزایش

رگذاری بر ها است؛ بنابراین نامتقارنی بیکاری در اث ها در بیکاری بیش از اثر نامطلوب ناشی از افزایش مطلوب ناشی از کاهش

شود. تورم در قالب خطی، اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد ولی در قالب غیرخطی،  نابرابری درآمد هم در هر دو دوره تائید می

رو تورم نیز اثر  ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است. ازاین مدت و هم در بلندمدت کاهش هم در کوتاه

ها در نرخ بیکاری بیش از  ری درآمد دارد. یافته دیگر آنکه میزان اثرپذیری مطلوب نابرابری درآمد از کاهشنامتقارن نابراب

 ها در تورم است. اثرپذیری مطلوب آن از کاهش

ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طالی جهانی بر بازار  برنامه "( در پژوهش خود به 1692محمدی و پشوتنی زاده )

، پرداخته اند. آن ها بیان داشته اند که عوامل داخلی و وضعیت "شناسی سیستمی  ایران با استفاده از رویکرد پویایی مالی

های پذیرفته شده در بازار ی اقتصاد داخلی قرار دارند بر تغییرات قیمت سهام شرکتمتغیرهایی که در خارج از محدوده

راستا قیمت جهانی نفت و طال به عنوان یکی از عوامل قدرتمند خارج از محدودۀ گذارند. در این بورس اوراق بهادار اثر می

باشند. در پژوهش اقتصاد داخلی، قادر به تاثیرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کالن از جمله شاخص قیمت سهام می

و غیره و دارایی های رقیب مانند طال  حاضر به بررسی نقش متغیرهای کالن اقتصادی مانند قیمت نفت، نرخ تورم، سود بانکی

شناسی سیستمی و در پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور از روش پویایی
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سازی اثر تغییرات قیمت جهانی نفت و طال بر های مالی، بازار سرمایه، قیمت نفت و طال برای بررسی و شبیهارتباط داده

صورت پذیرفته و نتایج حاصل از  Vensim DSS افزار نرمسازی با استفاده از قیمت سهام استفاده شده است. شبیه شاخص

گذاران اقتصادی تجزیه و تحلیل داده ها نشان دهنده این مطلب است که تغییر در متغیرهای اقتصادی کالن از سوی سیاست

تغییرات قیمت جهانی نفت و طال بر شاخص قیمت سهام با  تأثیرپژوهش  موجبات افزایش ارزش بازار سهام خواهد شد. در این

درصدی در قیمت جهانی  81سازی شده است که نتایج آن در برگیرندۀ این موضوع است که افزایش سناریوهای مختلفی پیاده

زم به ککر است که درصدی شاخص قیمت سهام را فراهم خواهد نمود. همچنین ال 610/2نفت و طال موجبات افزایش حدودی 

آنی تغییرات قیمت جهانی طال نسبت به تغییرات آنی قیمت جهانی نفت تاثیرات بیشتری را بر روی شاخص قیمت سهام  تأثیر

 گذارد.می

درآمدهای مالیاتی و نوسانات آن بر رشد اقتصادی پرداخت. در این پژوهش  تأثیر( در پژوهش خود به بررسی 1692عقیقی)

شده،  آن با استفاده از روش حداقل مربعات اصالح بر اساسجمع آوری گردیده و  1697-1693در بازه زمانی  داده های ایران

الگوی رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و و تحلیل داده نشان دهنده این موضوع است که اگر 

لی افزایش یابد، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. عالوه بر متغیرهای رشد جمعیت، درجه باز بودن و نوسانات در تولید م

معنی داری  تأثیراین نتایج تخمین موید این مطلب است که  متغیر درآمدهای مالیاتی دولت و نوسان بر رشد اقتصادی 

 نداشتند.

اله پنجم بر اساس)مستقیم س ( در تحقیقی به بررسی میزان تحقق درآمد مالیاتی در طی برنامه پنج1697محمدی و رضایی)

باشد. و بر اساس گردآوری داده  وغیرمستقیم( و میزان معافیت ماهانه آن پرداختند. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی می

شود تا  شده است.در این پژوهش سعی می ها استفاده ها از اسناد و گزارش موردی است که برای دست آوردن داده-توصیفی

و سهم درآمدهای مالیاتی به  93و  90های  ( و سال1691-94ای مالیاتی بر اساس برنامه پنجم توسعه )میزان تحقق درآمده

تولید ناخالص داخلی در کشورها و همچنین میزان معافیت مالیاتی درآمدها )حقوق( در کشور در هر سال موردبررسی قرار 

 .صورت غیرمستقیم برآورد شده است م و چه مقدار بهصورت مستقی که چه مقدار از درآمدهای مالیاتی به گیرد . و این

ای به بررسی نقش فلزات گرانبها در شرایط نوسانات نرخ ارز بازار: شواهدی از  در مطالعه( 8181و همکاران ) 14سینم گولر

ایسه با در مق COVIDگیر  بازارهای سهام پرداختند. یافته ها نشان می دهد که تعداد فلزات امن در دوران بیماری همه

GFC  .افزایش می یابد. عالوه بر این، تعداد فلزات گرانبها امن با افزایش شدت ضربه و افزایش مدت زمان آنها افزایش می یابد

 سرانجام، در غیاب شرایط نوسانات نرخ ارز بازار، فقط طال دارای دارایی های قوی است.

م، طال، گاز طبیعی، نرخ ارز و بازار سهام هند: شواهدی از مدل ای به بررسی نفت خا در مطالعه( 8181و همکاران ) 10کومار

. یافته های این مطالعه تأیید می کند که طال، بازار سهام و گاز طبیعی در درازمدت بر غیر خطی پرداختند ARDLنامتقارن 

. مشاهده می شود که نرخ ارز می گذارد تأثیرنامتقارن دارند و نفت خام در کوتاه مدت بر گاز طبیعی متقارن  تأثیرنفت خام 

هیچ تاثیری بر قیمت نفت خام و گاز طبیعی ندارد و نتایج نشان می دهد طال به عنوان متغیر آماری معنی داری برای گاز 

طبیعی و نفت خام در کوتاه مدت و بلندمدت است. این اولین مطالعه ای است که تعامل همزمان پویا بین این بازارهای دارایی 

های مالی  گیری د برای سرمایه گذاران، دانشگاهیان و سیاست گذاران برای تصمیمتوان میکند و یافته های آن  می را مشخص

 بسیار مفید باشد.
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های دولت و رشد اقتصادی در  ( در تحقیقی به بررسی رابطه بین درآمد مالیاتی، هزینه8181) 13گردال، آیدین و اینال

دهای حوزه زمان و فرکانس پرداختند. در این مطالعه، رابطه بین درآمد مالیاتی، : شواهد جدید از رویکرG7کشورهای 

متحده آمریکا موردبررسی قرارگرفته  های دولت و رشد اقتصادی برای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و ایاالت هزینه

شده است دو روش علیت مختلف  . از این مطالعه استفاده8113تا  1921های ساالنه از  با استفاده از داده G7کشورهای  -است 

منظور مقایسه. با توجه به نتایج آزمون علیت پانل حوزه زمان، بین رشد اقتصادی و مخارج دولت علیت دوطرفه وجود  پانل به

بین رشد اقتصادی و  طرفه وجود دارد. عالوه بر این، هیچ رابطه علیتی دارد اما بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت علیت یک

دهد که بین رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی،  درآمد مالیاتی وجود ندارد. از سوی دیگر، نتایج علیت حوزه فرکانس نشان می

مدت وجود دارد. یافته اصلی این  های دولت، علیت طوالنی مدت و بلندمدت دوسویه و بین رشد اقتصادی و هزینه علیت کوتاه

اجرا شود، یک ابزار مالی قدرتمند است که  G7مالیاتی که باید بر اساس شرایط اقتصادی کشورهای های  است که سیاست

 توانایی دستیابی به اهداف اقتصادی را دارد.

( در تحقیقی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا رابطه علتی بین درآمد مالیات محلی و 8119) 17امری، ماسبار و آیمون

ای وجود دارد؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علی رشد اقتصادی، درآمد مالیاتی محلی و درآمد  رشد اقتصادی منطقه

-8116استان طی دوره  84وتحلیل رابطه بین متغیرها، یک مجموعه داده پانل از  قصاص محلی در اندونزی است. برای تجزیه

( و آزمون علیت گرنجر استفاده شد. PVECMپانل ) آمیزی پدرونی و کائو، مدل تصحیح خطای ، و سپس، آزمون هم8110

مدت، یک رابطه منفی بین درآمد مالیات محلی و رشد اقتصادی منطقه و  دهد که در طوالنی های این مطالعه نشان می یافته

ه علیت یک رابطه مثبت و معنادار بین درآمد مالیات محلی و درآمد قصاص محلی وجود دارد. آزمون علیت گرنجر ثابت کرد ک

طرفه وجود دارد که از درآمد قصاص محلی به رشد اقتصادی  دوطرفه بین درآمدهای مالیاتی محلی و رشد اقتصادی و علیت یک

 رسد. و درآمد مالیاتی محلی می

( در تحقیقی به بررسی درآمد بهینه مالیات و رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال گذار: یک رویکرد 8119) 12آیدین و اسن

عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بر رشد  درآمد مالیاتی به تأثیرسیون آستانه پرداختند. هدف این مقاله بررسی رگر

اقتصادی در اقتصادهای در حال گذار است. این مقاله با استفاده از یک مدل آستانه پانل پویا برای بررسی رابطه غیرخطی بین 

. 8114و  1990روپای مرکزی و جنوب شرقی و بالتیک در طی روند انتقال بین کشور ا 11درآمد مالیاتی و رشد اقتصادی 

از تولید ناخالص  ٪12.11دهد که سطح مطلوب درآمد مالیاتی برای به حداکثر رساندن رشد اقتصادی تقریباً  نتایج نشان می

یافته است.  برای کشورهای توسعه 86.11توسعه و  برای کشورهای درحال 12.01داخلی برای اقتصادهای در حال گذار کامل، 

 تأثیرعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی باالتر از حد آستانه، بر رشد اقتصادی  دهد که درآمدهای مالیاتی به ها نشان می یافته

دهد که  گذارد. نتایج مطالعه حاضر نشان می مثبت می تأثیرکه نرخ درآمد مالیاتی زیر آستانه، بر رشد  گذارد درحالی منفی می

 اندازه مالیات به نمایندگی از سهم دولت در اقتصاد از سطح مطلوبی برخوردار است.

 

 

 

                                                           
16 Gurdal, Aydin & Inal 
17 Amri, Masbar & Aimon 
18 Aydin & Esen 
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 روش تحقیق

شود. پژوهش ها وتحقیقات را از منظر های کمی و کیفی است که پژوهش از طریق آن انجام میمنظور از روش تحقیق، روش

نمود. مطالعه حاضر از آنجایی که نتایج به دست آمده  بندی تقسیمای در سه دسته کاربردی، بنیادی و توسعه توان میهدف 

راهگشای تصمیم گیران و کینفعان خواهد بود یک مطالعه کاربردی است. از نظر بعد زمانی پژوهش ها میتوانند گذشته نگر یا 

فرآیند اجرای  آینده نگر باشند که پژوهش حاضر یک پژوهش گذشته نگر و پس رویداری به شمار می رود. عالوه بر این

های ترکیبی بهره  های پژوهش، از روش تحلیل رگرسیون با داده آزمون فرضیه منظور بهپژوهش، از نوع کمی است. همچنین 

های بورس  آورد نوین و سایت ها از بانک اطالعاتی رههای مورد نیاز پژوهش در جهت تجزیه و تحلیل داده گرفته شده است. داده

 تجزیه و تحلیل خواهند شد.  11افزار ایویوز  شده و سپس با استفاده از نرم  اوراق بهادار گردآوری

 

 قلمرو پژوهش

 صادرات و واردات محور و پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران های شرکتقلمرو مکانی: 

 1699تا  1691قلمرو زمانی: دوره زمانی 

 

 هاآوری دادهابزار جمع

شوند. در پژوهش حاضر جهت می بندی تقسیمای در دو دسته میدانی و کتابخانهروش های جمع آوری داده های پژوهش 

ای بهره گرفته شده است. بخش کتابخانه ای  های موردنیاز جهت بررسی فرضیات از دو روش میدانی و کتابخانه آوری داده جمع

داده ها از اسناد و مدارک  مربوط به جمع آوری ادبیات نظری و سوابق پژوهشی بوده و بخش میدانی جهت جمع آوری

های اقتصادسنجی بر  ها به کار گرفته می شود.. جهت اثبات یا رد فرضیات پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و مدل شرکت

های ترکیبی استفاده گردید. همچنین برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از طریق اطالعات بورس و  اساس داده

ایویوز، گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه شرکتها و  افزار نرمسی مانند ره آورد نوین و های بورافزار نرم

های مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در هایی که صورتهمچنین از طریق سایت های اینترنتی معتبر مانند سایت

 دهد گردآوری شد. حقیق را عیناً در اختیار محقق قرار میهای موردنیاز در این ت بورس اوراق بهادار تهران و داده

 

 جامعه و نمونه آماری

 های اول و دوم به شرح زیر است:جامعه و نمونه آماری این پژوهش برای آزمون فرضیه

 640شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد  پذیرفته های شرکتجامعه آماری در فرضیه اول، شامل کلیه  فرضیه اول:

در این پژوهش با بهره گیری از روش حذف سیستماتیک نمونه انتخاب شده است. در واقع نمونه آماری شامل  شرکت است.

باشند. بر طبق در نظر گرفتن واردات با فعالیت بازرگانی می های شرکتصادراتی و  های شرکتدرآمدهای مشمول مالیات 

 تخاب شدند.شرکت به عنوان نمونه آماری ان 01معیارهای زیر، 

 ها متوقف نشده باشد. نماد آن 1699شده باشند و تا پایان سال  در بورس پذیرفته 1691قبل از فروردین  .1

 ها منتهی به پایان اسفند باشد. پذیری، دوره مالی آنبرای رعایت قابلیت مقایسه .8

 در طی دوره مورد بررسی توقف فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند. .6
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 ها، در طی دوره مورد بررسی موجود باشد. ردنیاز شرکتاطالعات مو .4

 وارداتی باید فعالیت بازرگانی داشته باشند.  های شرکت .0

باشند. در اینجا نیز پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران می های شرکتجامعه آماری در فرضیه دوم، شامل  فرضیه دوم:

پتروشیمی  های شرکتته شد. لذا نمونه آماری، درآمدهای مشمول مالیات معیارهای فوق برای انتخاب نمونه آماری در نظر گرف

 شرکت پتروشیمی بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  11باشند. بنابراین می

 

 تعاریف متغیرها 

 نرخ ارز

ت اقتصادی نرخ معیاری می باشد که نشان دهنده ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر بوده و وضعی

ی یک پول رایج گفت که نرخ ارز قیمت مبادله توان میآن کشور را در مقایسه با کشورهای دیگر روشن می سازد؛ به بیان دیگر 

 (.8113شود )لین و همکاران، با پول رایج دیگر تعریف می

 

 درآمدهای مشمول مالیات

مدهای وی وضع گردد. در مالیات بر انواع درآمد، در صورتی که فرد نوع از مالیات مستقیم بر انواع درآمد افراد یا بر مجموع درآ

های متفاوت مشمول مالیات می های مختلف و با نرخدارای درآمدهای شخصی متعددی باشد، تمامی درآمدهای وی از راه

جموعاً محاسبه شوند. نحوه محاسبه مالیات بر مجموع درآمد بدین صورت است که کلیه درآمدهای شخص از منابع مختلف م

های تصاعدی مشمول مالیات قرار گرفته و فرد مکلف به های مقرر در قانون بر روی آنها، نرخشده و پس از اعمال بخشودگی

 (. 8119پرداخت آن می شود )آگراوال و ماردان، 

 

 قیمت نفت

 (.8118)میشرا و موهان، زیادی داشته باشد  تأثیرتواند بر کل اقتصاد های ارزشمند است که قیمت آن مینفت از سوخت

 

 های تحقیقفرضیه

 بورسی که صادرات و واردات دارند رابطه معنادار وجود دارد. های شرکتبین تغییرات نرخ ارز و درآمد مشمول مالیات  -1

 بورسی رابطه معنادار وجود دارد. های شرکتول مالیات بین قیمت نفت و درآمدهای مشم -8

 

 مدل و متغیرهای پژوهش

 باشد:مدل رگرسیون این پژوهش به صورت زیر می

Tax Incomesit = β0 + β1Exchange Rateit + β2Oilit + εit 

 باشند:که در مدل فوق، متغیرهای مستقل و وابسته به شرح زیر می
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 متغیر وابسته: 

Tax Incomes درآمدهای مشمول مالیات، که به صورت سهم درآمدهای مشمول مالیات از کل درآمدهای شرکت محاسبه :

 شود.می

 

 متغیرهای مستقل:

Exchange Rateشود.: تغییرات نرخ ارز؛ که مستقیماً از بانک مرکزی استخراج می 

Oilشود. بشکه نفت محاسبه می : قیمت نفت؛ که مستقیماً از سایت بانک جهانی به عنوان قیمت جهانی هر 

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات

ها شرح داده ها و اطالعات توسط آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. در ادامه، هر یک از اینتجزیه و تحلیل داده

 اند. شده

 

 برآورد مدل رگرسیون

 د شده است. های اول و دوم برآورهای رگرسیون به تفکیک فرضیهدر این بخش، مدل

 

 فرضیه اول

تخمین زده  GLSهای تشخیصی، مدل رگرسیون فرضیه اول به صورت پنل دیتا، اثرات ثابت و به روش بر اساس نتایج آزمون

 است. 1شد. نتایج برآورد مدل رگرسیون به صورت جدول 

 برآورد مدل رگرسیون فرضیه اول: 1جدول 

 طح احتمالس tآماره  انحراف استاندارد ضریب نام متغیر

 11/1 116/4 168/1 161/1 عرض از مبدا

EX 101/1 161/1 970/4 11/1 

 70/1 ضریب تعیین

 13/8 دوربین واتسون

 Fآماره 

 )سطح احتمال(

830/10 

(11/1) 

 

Rشود، مقدار ضریب تعیین یا همانطور که در جدول فوق مالحظه می
بدست آمده است؛ به عبارت دیگر، متغیر  70/1برابر  2

دهد. مقدار دوربین واتسون حاکی از عدم خودهمبستگی میان متغیرها درصد متغیر وابسته را توضیح می 70مستقل به میزان 

 دهد. نیز معناداری کل رگرسیون را نشان می Fاست. آماره 

 تأثیرمول مالیات بدست آمده که عددی مثبت است. بنابراین تغییرات نرخ ارز بر درآمدهای مش 101/1برابر  EXضریب متغیر 

 مثبت و معنادار دارد.
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 فرضیه دوم

تخمین زده شد. نتایج برآورد مدل های تشخیصی، مدل رگرسیون فرضیه دوم به صورت پول دیتا بر اساس نتایج آزمون

 است. 8رگرسیون به صورت جدول 

 برآورد مدل رگرسیون فرضیه دوم -2جدول 

 سطح احتمال tآماره  انحراف استاندارد ضریب نام متغیر

 11/1 477/62 1120/1 687/1 عرض از مبدا

Oil 118/1 11812/1 33/0 11/1 

 66/1 ضریب تعیین

 99/1 دوربین واتسون

 Fآماره 

 )سطح احتمال(

660/3 

(11/1) 

 

Rشود، مقدار ضریب تعیین یا همانطور که در جدول فوق مالحظه می
غیر بدست آمده است؛ به عبارت دیگر، مت 66/1برابر  2

دهد. مقدار دوربین واتسون حاکی از عدم خودهمبستگی میان متغیرها درصد متغیر وابسته را توضیح می 66مستقل به میزان 

 دهد. نیز معناداری کل رگرسیون را نشان می Fاست. آماره 

دهای مشمول مالیات بدست آمده که عددی مثبت اما اندک است. بنابراین قیمت نفت بر درآم 118/1برابر  Oilضریب متغیر 

 مثبت و معنادار دارد. تأثیر

 

 های پژوهشارزیابی فرضیه

 بورسی که صادرات و واردات دارند رابطه معنادار وجود دارد. های شرکتبین تغییرات نرخ ارز و درآمد مشمول مالیات  -1

بورسی که صادرات و واردات  های شرکتبر اساس نتایج برآورد مدل رگرسیون اول، تغییرات نرخ ارز بر درآمد مشمول مالیات 

 شود.معنادار دارد؛ لذا فرضیه اول مورد پذیرش واقع می تأثیردارند 

 بورسی رابطه معنادار وجود دارد. های شرکتبین قیمت نفت و درآمدهای مشمول مالیات  -8

معنادار  یرتأثبورس پتروشیمی  های شرکتبر اساس نتایج برآورد مدل رگرسیون دوم، قیمت نفت بر درآمد مشمول مالیات 

 شود.دارند؛ بنابراین فرضیه دوم مورد پذیرش واقع می

 

 نتیجه گیری و بحث

های مالی های مالی )سیاست منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست مالیات بخشی از درآمد یا دارایی افراد است که به

ت( در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ها و مخارج عمومی دولت اسبه معنای افزایش یا کاهش در مالیات

ها، این پژوهش با هدف شود. بر اساس اهمیت درآمدهای مشمول مالیات برای شرکت موجب قوانین دولت وصول می کشور به

رات نرخ ارز بررسی رابطه بین تغییاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و درآمد مشمول مالیات انجام گردید. 
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قیمت نفت بر درآمدهای مشمول مالیات نیز مورد بررسی قرار گرفت. در  تأثیرو درآمد مشمول مالیات انجام گردید. همچنین 

 های شرکتنرخ ارز بر درآمدهای مشمول مالیات  تأثیراین مطالعه، دو فرضیه به تفکیک دو مدل بررسی شد. در فرضیه اول، 

پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران برآورد  های شرکتقیمت نفت بر  تأثیرارند و در فرضیه دوم، بورسی که صادرات و واردات د

 گردید. در ادامه، نتایج هر فرضیه به تفکیک مورد بحث قرار گرفته است.

 دند. انتخاب ش1691-99شرکت برای مدل در دوره زمانی  11شرکت و در فرضیه دوم  01الزم به ککر است که در فرضیه اول، 

 

 نتایج فرضیه اول

بدست آمده که عددی مثبت است. بنابراین تغییرات نرخ ارز  101/1برابر  EXضریب متغیر در فرضیه اول، نتایج نشان داد که 

هایی که صادرات و واردات دارند، مثبت و معنادار دارد. بنابراین تغییرات نرخ ارز در شرکت تأثیربر درآمدهای مشمول مالیات 

صادراتی و وارداتی، از نوسانات  های شرکتشود. علت آن به این دلیل است که ه افزایش درآمدهای مشمول مالیات میمنجر ب

نرخ ارز که در کشور ما بیشتر به صورت صعودی است، به دلیل افزایش درآمدهای ارزی، منجر به افزایش درآمدهای مشمول 

کنند و بنابراین دات دارند، به هنگام انجام صادرات، ارز وارد کشور میهایی که صادرات و وارشود. شرکتمالیات آنها می

یابد. حال هنگام افزایش نرخ ارز، درآمدهای مشمول مالیات آنها نیز تا حدودی درآمدهای آنها از طریق ورود ارز افزایش می

 افزایش خواهد یافت. 

( 1693) عطاییه و پایتختی اسکوییمول مالیات با پژوهش مثبت نرخ ارز بر درآمدهای مش تأثیرنتایج این فرضیه از نظر 

 همخوانی دارد.

 

 نتایج فرضیه دوم

بدست آمد که عددی مثبت اما اندک است. بنابراین قیمت نفت بر درآمدهای  118/1برابر  Oilضریب متغیر در فرضیه دوم، 

 های شرکتتواند درآمدهای مشمول مالیات را در مثبت و معنادار دارد. بنابراین افزایش قیمت نفت می تأثیرمشمول مالیات 

آورند ها، درآمدهای خود را از طریق نفت و محصوالت تولید شده و صادرات نفت بدست میپتروشیمی افزایش دهد. این شرکت

یات آنها و بنابراین هنگامی که قیمت نفت افزایش یابد، منجر به افزایش درآمد کل و در نهایت افزایش درآمدهای مشمول مال

 خواهد شد. 

( از نظر تاثیرگذاری قیمت نفت بر بازار سهام همخوانی 1691پاینده نجف آبادی و همکاران )نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش 

 دارد. 

 

 پیشنهادات کاربردی

واردات محور صادرات محور و  های شرکتبا توجه به آن که تغییرات نرخ ارز منجر به افزایش درآمدهای مشمول مالیات در  -1

-ککر شده برای افزایش درآمدهای خود که درآمدهای مشمول مالیات را هم شامل می های شرکتشود شود؛ پیشنهاد میمی

شود، صادرات را نسبت به واردات افزایش دهند و به طور کلی، نسبت به افزایش خالص صادرات خود اقدامات مفید انجام دهند. 

 ولوژی و یا ساخت آن در داخل کشور و تولید کاالها و صادرات کاالها به صورت نهایی است. یکی از این اقدامات، ورود تکن
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شود جهت مصون دهد توصیه میپتروشیمی افزایش می های شرکتاز آنجا که قیمت نفت درآمدهای مشمول مالیات را در  -8
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 بیماری هلندی بر درآمدهای مشمول مالیات تأثیر -4

 مربوط به صنعت فلزات  های شرکتات در قیمت فلزات اساسی بر درآمدهای مشمول مالی تأثیر -0
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