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پیامدهای دستکاری نرخ مالیات ارزشافزوده بررسی شد

شمشیر دو لبه
درآمدزایی و افزایش نابرابری

به گزارش
مالیات ارزشافزوده در س��ال  ۱۹۱۸میالدی از سوی
یک تاجر آلمانی معرفی شد و فرانسه نخستین کشوری لقب گرفت که در
سال  ۱۹۴۸و پس از پیروزی مقاومت بر نازیسم آن را انتخاب و اجرا کرد.
بهتدریج و در طول زمان این نوع از مالیاتها بین کشورهای مختلف جهان
رواج پیدا کرد و در س��ال  ۱۳۸۷ایران نیز با پیادهس��ازی سیستم مالیات

ارزشافزوده به این دسته از کشورها پیوست .اکنون این نوع مالیات نهتنها
بهعن��وان یکی از منابع درآمدی اصلی دولتها مطرح ش��ده بلکه دولتها
اه��داف دیگری را نیز در اس��تقرار این نظام مالیات��ی دنبال میکنند که
از مهمترین آنها میتوان به شفافس��ازی مبادالت اقتصادی ،آشکارسازی
اقتصاد زیرزمینی و حذف س��ایر مالیاتهای فروش اش��اره کرد که پدیده

عکس :آیدا فریدی

امیرعباس آذرمون�د :مجلس در حالی در صحن علنی کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰
را رد کرد که خبرهایی از کمیس��یون تلفیق به گوش میرس��ید که به نظر میرسید در
صورت تصویب الیحه اصالحیه کمیسیون تلفیق بحثهای فراوانی به راه افتد .از افزایش
نرخ تس��عیر ه��ر دالر امریکا به  ۱۷ه��زار و  ۵۰۰تومان تا خبری مبه��م که از افزایش
ن��رخ مالیات ارزشافزوده به  ۱۵درصد خبر میداد .اگرچ��ه این خبر در هیاهوی اخبار
کش��مکشهای مجلس و دولت نشنیده گرفته ش��د اما از اهمیت آن نمیکاهد .به طور
کلی مالیات در جهان امروز نهتنها یک منبع درآمد برای هزینههای جاری دولتها است

بلکه ابزاری است که از طریق آن میتوان نابرابری درآمدی و نابسامانیهای نظام توزیع
ثروت را اصالح کرد .با این حال ،بررس��یها نش��ان میدهد که با وجود گذشت  ۱۲سال
از تصویب نخستین قانون مالیات ارزشافزوده کشور هنوز ذهنیت سیاستگذاران نسبت
به این ابزار پختگی الزم را ندارد .به همین دلیل مش��اهده میش��ود گاهی سیاستهای
حمایت��ی و معافیت��ی در این بخش به ج��ای بهبود روند توزیع ثروت به فاصله بیش��تر
طبقاتی منجر میشود .در تحلیل این شماره
به پیامدهای دستکاری نرخ مالیات
ارزشافزوده پرداختهایم.
زیانباری را به دنبال دارد .اما مالیات ارزشافزوده همانند سایر مالیاتهای
غیرمستقیم ماهیتی تنازلی دارد و آثار نامناسبی بر توزیع درآمدها در پی
خواهد داش��ت .دو راهکار برای تخفیف ش��دت تنازلی بودن این مالیاتها
میتوان اتخاذ کرد؛ یکی اس��تفاده از نرخه��ای چندگانه و دیگری اعطای
معافیت به کاالهایی که س��هم باالیی در س��بد مصرفی طبقات کمدرآمد

ابزار تنازلی مالیاتی
براس��اس یک تقسیمبندی مرس��وم مالیاتها را میتوان
به  ۳دسته تناسبی ،تصاعدی و تنازلی طبقهبندی کرد که
ه��ر یک از آنها آثار متفاوتی را ب��ر توزیع درآمدها خواهند
داش��ت .مالیات تناس��بی به ص��ورت درصد ثابت��ی از پایه
مالیاتی تعریف ش��ده که از مهمترین اقسام آن میتوان به
مالیات درآمد اش��خاص حقوق��ی و مالیات حقوق کارکنان
دولت اشاره کرد .این مالیات به واسطه مکانیسم خاصی که
دارد اثر توزیعی خنثی دارد.
آنط��ور ک��ه پیشت��ر در یک��ی از تحلیله��ای مرک��ز
پژوهشه��ای مجلس منتش��ر ش��ده ،در سیس��تم مالیات
تصاع��دی نرخ متوس��ط مالیات ب��ا افزایش پای��ه مالیاتی
افزایش پیدا میکند .برای مثال ،مالیات وضعشده بر درآمد
اش��خاص حقیقی در ای��ران برمبنای م��اده  ۱۳۱اصالحی
قانون مالیاتهای مس��تقیم از نوع تصاعدی اس��ت .بر این
اس��اس ،به موازات افزایش درآمد مش��مول مالیات ساالنه،
ن��رخ نهایی مالیات  ۱۵ت��ا  ۲۵درصد افزایش پیدا میکند.
ای��ن نوع مالیاتها اثر مطلوبی بر توزی��ع درآمد دارند زیرا
دهکهای باال نس��بت باالتری مالیات میپردازند و به این
ترتیب شکاف درآمدی کاهش مییابد.
دس��ته س��وم مالیاته��ا را مالیاتهای تنازلی تش��کیل
میدهد که یکی از مهمترین اقس��ام آن ،مالیات بر مصرف
اس��ت .البته ن��رخ واحد و مثب��ت مالی��ات ارزشافزوده بر
گس��تردهترین پایه ممکن ،در اس��اس مالیاتی «متناس��ب

جامعه دارند .راهکار نخس��ت را تنها اندکی از کش��ورها برگزیدهاند چراکه
اتخاذ این رویکرد ،سیس��تم مالیات ارزشاف��زوده را پیچیدهتر کرده و به
م��وازات آن هزینههای اجرایی و تمکین را باال میب��رد .اما راهکار دوم را
بخش وسیعی از کشورهای مجری نظام مالیات ارزشافزوده اتخاذ کردهاند
که ایران نیز در زمره این کشورها است.

مزایا و معایب مالیات ارزشافزوده

ب��ا مصرف» اما با چنین مالیاتی الزاما به صورت متناس��ب
توزیع نمیش��ود .به این ترتیب ،این دست از مالیاتها آثار
نامطلوبی بر توزیع عادالنه درآمدها دارند.
در مالی��ات ارزشافزوده که نوعی مالیات مصرف اس��ت،
به موازات افزایش درآم��د در طبقات و دهکهای مختلف
جامع��ه ،نس��بت مالی��ات پرداختی به درآمد ی��ا همان بار
مالیات��ی کاه��ش مییاب��د؛ به ای��ن معنا ک��ه خانوارهای
کمدرآمد نس��بت بیش��تری از درآمد خود را در مقایسه با
خانوارهای پردرآمد ب��رای مالیات ارزشافزوده میپردازند.
درواق��ع به همین اثر مالی��ات ارزشافزوده خاصیت تنازلی
اط�لاق میش��ود .بدیهی اس��ت این نوع مالیاتها س��بب
میش��وند که توزی��ع درآمد به زیان دهکه��ای کمدرآمد
جامع��ه تغییر کند .برای مث��ال ،خانوار کمدرآمد بیش��تر
درآمد خود را صرف خرید پوشاک ،خوراک و هزینه مسکن
میکنن��د که درنتیجه س��هم زیادی از درآم��د آنها صرف
هزینههای مصرفی میش��ود .بنابراین ،مالیات ارزشافزوده
بیشتری نس��بت به درآمد آنها میپردازند درحالیکه افراد
پردرآمد س��هم بیشتری از درآمد خود را پسانداز میکنند
و به همین دلیل نس��بت کمت��ری از درآمد خود را صرف
هزینهه��ای مصرف��ی میکنند .ب��ه همین دلی��ل مالیات
ارزشافزوده کمتری نس��بت به درآمد خود میپردازند که
این نش��اندهنده تنازلی بودن ای��ن مالیات و همچنین بار
مالیاتی بیشتر برای افراد کمدرآمد است.

کش��ورهای مجری مالی��ات ارزشافزوده بن��ا بر دالیل
گوناگون برخی از کاالها و خدمات را از مالیات ارزشافزوده
مس��تثنا کردند و یکی از منطقهای پذیرفتهش��ده برای
اعطای معافیت ،کاهش اثر تنازلی است.
از س��وی دیگر ،ب��ار مالیاتی درص��دی از درآمد خانوار
اس��ت که بهعنوان مالیات نهایی پرداخت میشود .از این
رو ،هزینهه��ای خوراکی و غیرخوراکی صرفش��ده برای
خرید کاالها و خدمات در نرخ مالیات ارزشافزوده ضرب
و میزان مالیات پرداخت ش��ده روی ه��ر کاال یا خدمات
محاسبه شده اس��ت .سپس مجموع مالیات پرداختشده
روی کااله��ا و خدم��ات از س��وی ه��ر دهک ب��ر درآمد
همان دهک تقس��یم و بار مالیاتی بهدس��ت آمده است.
اما کاس��تی اصلی این محاس��به آن است که فقط میزان
مالیات پرداختشده روی کاالهای مشمول به دست آید.
چ��ون مالیات ارزشافزوده یک مالیات مبتنیبر مصرف
اس��ت به ط��ور معمول نرخ ثاب��ت بر کاالهای مش��مول
اعمال میشود به فرودستان فشار بیشتری وارد میشود.
همچنی��ن این س��وال مطرح میش��ود ک��ه مالیاتهای
س��نتی چون مالیات درآمد واقعا اهداف مرتبط با عدالت
اجتماعی را به دقت دنبال کردهاند؟
این مس��ئله سبب شده تا برخی از کشورها دالیل خود
ب��رای به کار نگرفتن این نوع مالیاته��ا را نگرانی درباره
وج��ود رابط��ه مثبت بین اعم��ال این مالی��ات و افزایش

نرخ ت��ورم عن��وان کردهاند .از س��وی دیگر کش��ورهای
استفادهکننده از این مالیات این نگرانی را تایید نمیکنند
اما قابل کتمان نیس��ت که مالیات ارزشافزوده مانند هر
سیاس��ت انقباضی دیگری عمل میکند .با این حال ،اگر
ب��ا اعمال مالیات ارزشافزوده پیش از افزایش عرضه کل،
تقاضای کل در کشور افزایش یابد کمبود عرضه میتواند
افزایش نرخ را هم به بار آورد.
همچنی��ن مالیات بهعنوان یک��ی از مهمترین ابزارهای
دولت برای تشویق و جهتدهی مناسب به سرمایهگذاریها
به ش��مار میرود .برای نمونه ،سیاس��تهای دولت درباره
معافیتها و تخفیفهای مالیات��ی میتواند کارایی نهایی
س��رمایه و درنتیجه سودآوری سرمایهگذاریها را افزایش
دهد و از این راه به تقویت انگیزههای س��رمایهگذاری هم
کمک کند .همچنین اگر سیاس��ت مالی به گونهای باشد
که موجب گس��ترش تقاضای موثر در برخی کاالها شود،
انگیزهها را در جهت افزایش نرخ تش��کیل س��رمایه سوق
خواهد داد .از طرف دیگر ،در بررس��ی اثر مالیات تشویق
یا عدم تش��ویق س��رمایهگذاری باید عواملی دیگر را هم
بررسی کرد.

 دستگاه اسکناس چاپکن

با وج��ود همه انتقاداتی که به مالی��ات ارزشافزوده به
دلی��ل تنازلی ب��ودن آن وارد میش��ود ،مزایای این طرح
آنقدر هس��ت که دولته��ای زیادی در جه��ان ترجیح

میدهن��د از این ابزار اس��تفاده کنن��د .از جمله اینکه به
س��بب وس��عت دامنه وصول این مالیات که اغلب کاالها
و خدمات را دربر میگیرد مالیات یادش��ده را به ماش��ین
چاپ اسکناس برای دولتها هم معرفی کردهاند .دلیل آن
هم به دامنه این نوع مالیات برمیگردد که طیف وسیعی
از کااله��ا و خدمات را دربر میگی��رد .مالیاتهایی که با
اهداف متعادلس��ازی توزیع درآمد یا ایجاد کارایی بیشتر
اقتصادی عمل میکنن��د ،دارای پایه مالیاتی کوچکتر و
نی��ز نرخ مالیاتی باالتری هس��تند .از طرف دیگر افزایش
ن��رخ مالی��ات نیز به دلی��ل از بین بردن انگی��زه تولید و
تش��ویق فعالیتهای زیرزمینی ،فرصتهای فرار مالیاتی
و اجتناب از پرداخت مالیات را بیش��تر و در نهایت درآمد
دولت را کمتر میکنند.
همچنی��ن امک��ان کاه��ش ف��رار مالیات��ی در مالیات
ارزشاف��زوده به دلیل کمتر بودن نرخ آن در مقایس��ه با
س��ایر مالیاتها با پایه محدود ،منب��ع درآمد مطمئنی را
برای دولت ایجاد میکن��د .از طرف دیگر ،چون پرداخت
مالیات از س��وی فروش��نده به خریدار ،ک��االی او را برای
منظور کردن مالیات متعلق به میان میکشد ،منافع یک
ط��رف ،زیان طرف دیگر را موجب میش��ود و در صورت
موثر بودن نظام کنترل ،فرار مالیاتی به حداقل میرس��د.
از س��وی دیگر ،برخی پیمانهای منطقهای وجود مالیات
ارزشافزوده را شرط عضویت معرفی میکنند.

چرا معافیت مالی درنظر گرفته میشود؟

کدام سناریو به سود کشور است؟
در عین حال یافتههای مشابهی درباره بار مالیاتی دهکهای روستایی ب ه دست آمدهاست .براساس
محاسبات بازوی نظارتی مجلس در میانه امسال در این بخش هم در همه سناریوها بار مالیاتی نسبت
به س��ناریوی اول یعنی اعمال کامل قانون کمتر میش��ود .بر این اس��اس ،میتوان گفت صرفنظر از
معافیتها و ساختار نرخهای مالیاتی ،نظام مالیات ارزشافزوده ماهیتاً تنازلی است؛ به این معنا که بار
مالیاتی دهکهای درآمدی پایین جامعه بیشتر از بار مالیاتی دهکهای درآمدی باالی جامعه است.
حتی با وجود معافیتهای درنظر گرفته شده در قانون سال  ۸۷و وسیعتر شدن آن در مصوبه امسال،
ماهیت تنازلی این قانون پابرجا میماند .از سوی دیگر ،در مقایسه با حالت اول که همه کاالها و خدمات
با نرخهای عادی مشمول مالیات هستند ،بار مالیاتی تحمیل شده به همه دهکهای درآمدی ،چه در
شهر و چه در روستا ،در حالت دوم ،سوم و چهارم کاهش مییابد؛ یعنی اعطای معافیتهای مالیاتی
موجب کاهش بار مالیاتی میشود که البته دور از انتظار هم نیست .همچنین با وجود وسیعتر شدن
معافیتها و افزایش نرخ مالیاتی برخی کاالها در یکی از مصوبههای امس��ال مجلس نس��بت به قانون
مالیات ارزشافزوده س��ال  ۸۷به کاهش بار مالیاتی دهکهای پایین درآمدی کمک نکرده و موجب
ی که افزایش نرخهای مالیاتی
افزایش بار مالیاتی دهکهای مورد بحث ش��ده اس��ت .همچنین هنگام 
مصوب مجلس در سال جاری (پیش از بحثهای مرتبط با الیحه بودجه  )۱۴۰۰از محاسبات خارج
شوند و صرفا گسترش دامنه معافیتها مدنظر باشد ،بار مالیاتی دهکهای درآمدی نسبت به حالت
دوم کاهش یافته و از شدت تنازلی بودن مالیات ارزشافزوده نیز اندکی کاسته میشود.

نمودارها:

یک��ی از مهمتری��ن اجزای قانون مالیات ارزشافزوده که در س��ال  ۸۷به
شکل آزمایشی به تصویب رسید ،فصل مربوط به معافیتها است که برخی
از موارد مندرج در فهرست معافیتها با هدف کاهش بار مالیاتی دهکهای
پایین درآمدی و خارج کردن اقالم اساس��ی م��ورد نیاز این خانوارها تعبیه
شده است .منطق حاکم بر معافیت سبب میشود که مالیاتهای پرداختی
در قالب افزایش بهای محصول تولیدشده از خریدار کاالها اخذ شود .از این
رو ،بیتوجهی به این موضوع مهم سبب میشود تا بار مالیاتی محاسبهشده
برای هر یک از دهکهای مختلف ش��هری و روستایی با کمبرآوردی روبهرو
ش��ود .ح��ال در مقابل تصمیمگیران کش��ور  ۴س��ناریو در مقاب��ل مالیات
ارزشافزوده وجود دارد .از یک سو میتوانند همه کاالها را مشمول مالیات
و ب��ه ط��ور کلی معافیت مالیاتی را لغو کنند .در این س��ناریو کافی اس��ت
که همه کاالهای مصرفش��ده از سوی دهکهای مختلف درآمدی در نرخ
مالیات ارزشافزوده ضرب ش��ود و به این ترتیب مقدار مالیات ارزشافزوده
پرداختش��ده از سوی هر دهک بهدست میآید که از تقسیم آن بر درآمد
هر یک از دهکها میتوان به نسبت مالیات پرداختی آنها دست یافت.
در حالت دوم میتوان برخی کاالها مشمول و برخی دیگر را برمبنای ماده
 ۱۲قانون مالیات ارزشافزوده سال  ۸۷از مالیات ارزشافزوده معاف کرد .این
حالت قرابت بیش��تری با واقعیت دارد زیرا در درون کاالهای معاف ،مالیات
مس��تتری وجود دارد که استرداد نشده اس��ت .درواقع برای تولید کاالهای
مع��اف ،نهادههایی مورد اس��تفاده قرار گرفتهاند که برخی از آنها مش��مول

پرداخت مالیات ارزشافزوده بودهاند .در حالت س��وم میتوان برخی کاالها
را براس��اس ماده  ۷و  ۲۸مصوبه مجلس درب��اره الیحه مالیات ارزشافزوده
در سال  ۹۹مشمول مالیات شدهاند و برخی دیگر برمبنای ماده  ۹معافیت
دارند البته مالیات مس��تتر درون نرخ تمامش��ده باب��ت نهادههای تولید در
محاسبات لحاظ ش��ده است .همچنین تغییر نرخهای قانون مالیاتی برخی
از کاالها و خدمات مانند انواع دخانیات ،نوش��ابهها ،گاز طبیعی و برخی از
حاملهای انرژی نیز در محاس��بات لحاظ شده است .در حالت چهارم صرفا
فهرست معافیت کاالها و خدمات مصوب مجلس در سال جاری مدنظر قرار
گرفته و تغییر نرخهای قانونی مالیاتی لحاظ نش��دهاس��ت .درواقع در این
حالت فهرست معافیتهای مصوب مجلس مبنای کار قرار میگیرد و فرض
میش��ود که نرخ مالیاتی س��ایر کاالها و خدمات همانن��د نرخهای مالیاتی
مندرج در قانون مالیات ارزشافزوده مصوب  ۸۷باش��د .بدیهی اس��ت نتایج
حاصل از این حالت میتواند میزان اثرگذاری گسترش معافیتهای مالیاتی
بر ش��دت تنازلی ب��ودن مالیات ارزشافزوده به مراتب بهتر از حالت س��وم
نشان دهد .این ارقام با توجه به اینکه تصمیم مبهم مجلس در کمیسیون
تلفی��ق درب��اره افزایش مالی��ات ارزشافزوده به  ۱۵درص��د رأی نیاورد ،به
تحلیل اثرات این طرح با نرخ  ۹درصد پرداخت ش��ده است .با بررسیهای
صورت گرفته به نظر میرسد بار مالیاتی همه دهکهای خانوارهای شهری
در همه س��ناریوهای دیگر نسبت به س��ناریوی اول ،یعنی همان سناریویی
ک��ه هیچ معافیتی درنظر نمیگرفت ،کاهش یافته اس��ت .ب��رای نمونه ،بار

مالیاتی ده��ک اول درآمدی که همان فقیرترین افراد جامعه هس��تند ،در
حالت اول که همه کاالها و خدمات با نرخهای اس��تاندارد مش��مول مالیات
باش��ند حدود  ۰.۱۰۴اس��ت درحالیکه در حالتهای دیگر این بار مالیاتی
کاهش مییابد و در س��ناریوی چهارم به کمترین س��طح خود میرسد .در
این میان در حالت س��وم ،یعنی با اعمال س��اختار نرخه��ای مالیاتی تغییر
یافته و گس��ترش دامنه معافیتها به موجب مصوبات امس��ال مجلس ،در
مقایسه با حالت دوم که به معنای اعمال ساختار مالیاتی براساس قانون ۸۷
نهتنها بار مالیاتی دهکهای درآمدی پایین افزایش مییابد ،بلکه بر ش��دت

تنازلی بودن مالیات ارزشافزوده نیز افزوده میش��ود .این امر نش��اندهنده
ش��دت تنازلی بودن مالیات ارزشافزوده اس��ت .بنابرای��ن ،هرچه نمودارها
در این بخش پرش��یبتر باش��ند حکایت از باالتر بودن شدت تنازلی بودن
مالیات ارزشافزوده دارد .این مشاهده حکایت از آن دارد که گسترش دامنه
معافیته��ا و تغییر نرخهای انجامش��ده در مصوبات امس��ال مجلس کمک
چندانی به حمایت از اقش��ار آس��یبپذیر جامعه و کاه��ش بار مالیاتی آنها
نکرده است و در مقابل در مقایسه با قانون سال  ۷۶شرایط برای دهکهای
فقیر ش��هری دش��وارتر هم میکند .این در حالی است که به عقیده بیشتر
کارشناس��ان اگر طرح مبهم مجلس مبنیبر افزایش مالیات ارزشافزوده به
تصویب میرس��د این فشار بیش از پیش بر فقرا متمرکز میشد .البته برای
تفکیک اثر گس��ترش فهرس��ت معافیتها از تغییر نرخهای مالیاتی برخی
کاالها و خدمات ،بررس��ی نتایج س��ناریوی چهارم مناسبتر خواهد بود .با
فرض آنکه تغییر نرخهای مالیاتی مصوب امسال مجلس اعمال نشود و صرفا
روی فهرس��ت جدید معافیتها تمرکز کند مالحظه میشود که بار مالیاتی
دهکهای درآمدی خانوارهای شهری در مقایسه با حالت دوم یعنی تمرکز
بر قوانین سال  ،۸۷کاهش مییابد و معلوم میشود که شدت تنازلی بودن
مالیات ارزشافزوده اندکی کاهش یافته و بهبود مییابد .این به آن معناست
که اگ��ر مجلس نرخهای مالیاتی برخی اقالم چ��ون دخانیات و حاملهای
انرژی را تغییر نمیداد با پیادهسازی فهرست جدید معافیتها شدت تنازلی
بودن مالیات ارزشافزوده کمتر میشد.

کدام سناریو از فشار بر فرودستان میکاهد؟
ش��دت تنازلی بودن مالیات ارزشافزوده ،با تقسیم نرخ متوسط مالیاتی
دهک اول به دهک دهم ،در  ۴حالت ب ه دست میآید .برای نمونه ،در حالت
اول که همه کاالها مش��مول مالیات ارزشافزوده هستند ،متوسط مالیاتی
پرداختی دهک اول روستایی به  ۱.۳۵برابر متوسط مالیاتی پرداختی دهک
دهم اس��ت .در حالت دهم که برخی کاالها براس��اس قانون مالیاتی س��ال
 ۸۷مش��مول و برخی دیگر معاف هستند نس��بت یادشده برای خانوارهای
روس��تایی به  ۱.۱۴کاهش یافتهاس��ت .هرچند در حالت سوم که ساختار
مالیاتی مصوب سال  ۹۹اعمال شده ،شدت تنازلی بودن نسبت به حالت اول
کمتر شده و به  ۱.۱۹کاهش یافته اما این عدد با شدت تنازلی بودن استخراج
ش��ده از اعمال قان��ون  ۸۷حاکی از افزایش ش��دت تنازلی ب��ودن مالیات
ارزشافزوده اس��ت .در حالت چهارم و فرض آنکه مجلس نرخهای مالیاتی
برخی اقالم را تغییر نمیداد ،ش��دت تنازلی ب��ودن مالیات ارزشافزوده به
 ۱.۱۳کاهش مییابد که در مقایس��ه با حاالت دیگر از همگی کمتر اس��ت.
این امر درباره خانوادههای شهری نیز کامال صدق میکند؛ با این تفاوت که
معافیتهای قانون سال  ۸۷یعنی حالت دوم تا حدودی شدت تنازلی بودن
مالی��ات ارزشاف��زوده را کاهش میدهد اما در حالت س��وم و با اعمال همه

تغییرات نرخهای مالیاتی و فهرس��ت معافیتها براس��اس مصوبه سال ۹۹
شرایط برای دهکهای درآمدی پایین شهری دشوارتر شده و شدت تنازلی
بودن مالیات ارزشافزوده حتی نس��بت به حالت اول نیز افزایش پیدا کرده
اس��ت .با این همه ،بررس��ی دقیقتر نشان میدهد که اعطای معافیتهای
مالیاتی نهتنها قادر به کاهش ضریب جینی در کش��ور نیست و تاثیری روی
نابراب��ری درآمدی ندارد بلکه بعضی اوقات ضری��ب جینی را حتی افزایش

میدهد .این به آن معناست که با اعطای معافیتها میتوان اندکی از شدت
تنازلی بودن مالیات ارزشافزوده کاس��ت اما نمیتوان با آن نابرابری توزیع
درآم��دی را متاث��ر و اصالح کرد .در این میان مش��اهده میش��ود که تاثیر
سیاس��تهای معافیتی به شکل اندک هم اگر باشد برای خانوارهای شهری
است که به نظر میرسد ذهنیت سیاستگذاران کشور هم تمرکز بر مسائل
شهری در مقابل مشکالت روستایی است.

