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 يهااستان و کشور یمالیات مدآدر یبینپیش لذا .است نفت از پس دولت یمال تامین منبع نیمهمتر هامالیات -دهیچک

- یم محسوب دولت یمالیات درآمد شیافزا به یبزرگ کمک ها،استان و کشور یمالیات بالقوه توان یمعرف با همراهمختلف 
 با استان یمالیات مدآدر یبینپیش و تهران استان یمالیات درآمد بر رثمو عوامل یبررس به مقاله نیا راستا نیا در .شود

 داد، دولت يهانهیهز تامین در یمالیات يدرآمدها که یاهمیت به توجه با .پردازدیم ینوعصم یبصع يهاشبکه از استفاده
 حجم واقع در یمالیات درآمد. کند فایا يادصاقت يهايگذارسیاست در تواندیم را یمهم نقش یمالیات درآمد یبینپیش
 درآمد از پس دولت يدرآمدها منابع نیمهمتر از یکی هامالیات که آنجا از و. بپردازد توانست جامعه که است یمالیات

 در. وردخمی چشم به وضوح به آن در موجود منابع شناخت و هااستان در یمالیات درآمد دقیقی بینپیش ملزو هستند ینفت
 نیا در. است شده پرداخته 1394 تا 1380 دوره یط تهران استان یمالیات درآمد یبینپیش به حاضر مطالعه در راستا نیا

 کل، یمالیات درآمد ،متور نرخ ،يشهر درآمدط متوس: از است تعبار تهران استان یمالیات درآمد بر رثمو عوامل تحقیق
 یبصع شبکه روش از تهران استانی مالیات درآمد يسازمدل يبرا. است يادتصاق لفمخت يهاشخب افزوده ارزش

- یم یبصع شبکه يادگیری سیستم وارد يورود لیهوا عنوان به مستقل يمتغیرها آن در که است شده استفاده ینوعصم
 با تحقیق نیا در. دارد یبصع شبکه در را یخروج لیهاو حکم است، استان یمالیات درآمد که تابع ای وابسته متغیر و دگردن

 SHELL برنامه در را روش نیا به مربوط یخروج و پرداخت خواهیم هاداده آنالیز به یبصع شبکه روش از استفاده

GMDH یمینمایم رجخمست.   
  یمصنوع یبصع يهاشبکه ،یمالیات درآمد ،یبینپیش مالیات، ،نتهرا استان :واژگان کلیدي
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 قدمهم
ترین بخشد و یکی از عمدهمالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادي را تسریع می

است که مقایسه این منبع با منابع دیگر حاکی از این .دهد ها را تشکیل میترین منابع درآمدي دولتو با ثبات
گیري ثار نامطلوب اقتصادي به میزان چشمآها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد هر چه سهم مالیات

انداز، مورد توجه قرار گرفته است، تأمین مخارج یکی از نکات مهمی که در سند چشم .شودجلوگیري می
الزم به . هاي جاري دولت بوده استأمین هزینهها در تها و در نتیجه سهم بیشتر مالیاتدولت از طریق مالیات

اي از توضیح است که به دلیل مشکالت موجود در سیستم مالیاتی کشور این سیستم قادر به تأمین بخش عمده
بر این اساس، الزم است تا با برآورد ظرفیت مالیاتی، به تحلیل مشکالت موجود . درآمدهاي دولت نبوده است

هاي جدید ها و تدابیري در جهت رفع آنها و شناخت روشپرداخت و با اتخاذ  روشدر نظام مالیاتی کشور 
عرب ( .مالیاتی به منظور کاهش شکاف مالیاتی بین درآمدهاي مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود

  )1388مازار، 
 در و دهیم قرار یررسب مورد را یمالیات ظرفیت بر رثمؤ يمتغیرها تا میدار دصق پژوهش نیا در نیبنابرا

 نیا در که ییمتغیرها. میبپرداز یبصع يهاشبکه از استفاده با تهران استان یمالیات مدآدر یبینپیش به تینها
 هايشخب افزوده ارزش جمله از يادصاقتي هاشخب افزوده ارزش: از عبارتند شود،یم پرداخته آنها به پژوهش
 قیمت به کاالها و نقلیه لیوسا تعمیر فروشی،خرده فروشی، مدهع شخب افزوده ارزش ،يجار قیمت به صنعت

 شخب افزوده ارزش و يجار قیمت به وکارکسب خدمات و هیکرا الت،قمست شخب افزوده ارزش و يجار
 نرخ ،يشهر خانوار کی مدآدر طمتوس يمتغیرها همچنین و يجار قیمت به ارتباطات و انبارداري ونقل،حمل

  .کل یتمالیا درآمد و متور
  

  بیان مسئله
هاي عمومی،آموزش و گذاري بیشتر در مورد زیرساختنیاز به سرمایهبسیاري از کشورهاي در حال توسعه 

هاي مالیاتی و آنها نیاز به افزایش ظرفیت رواین ازباشند، و خدمات و غیره میبهداشت و درمان  پرورش،
  ) 2007، 1بیرد، مارتینز ، تورگلر( .باشددرآمد می مالیات بر

                                                             
1- Bird, Martinez , torgler 
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درآمدهاي چندانی از مالیات ندارند این است که ، بسیاري از کشورهاي در حال توسعهدلیل اصلی اینکه 
. چنین کشورهایی دارند نهادهاي سیاسی تسلط بر کسانی است که در جهت منافع هاي مالیاتی بیشترسیاست

 )2007، 1بیرد، مارتینز ، تورگلر(

عنوان شاخص قابل قبول جهانی براي سنجش عملکرد مالیاتی  براساس شاخص نسبت مالیات که به
کشور مورد بررسی  46دهنده این واقعیت است که رتبه ایران از بین گیرد نشانکشورها مورد استفاده قرار می

محاسبه شاخص مورد بررسی در ایران بطور متوسط برابر . قرار دارد 44در جایگاه ) 2006-2000(طی دوره 
این امر  .درصد بوده است 18برابر  2006تا  2000که میانگین کشورها طی دوره باشد در حالیدرصد می 6.5

برگرفته از (اي خود نزدیک شده است دهنده این واقعیت است که ظرفیت مالیاتی کشورمان به حد آستانهنشان
گذاران اقتصادي را یاستتواند سبنابراین شناخت دقیق و علمی مباحث مالیاتی کشور می) گزارش بانک جهانی

  . تر و بهتر جهت افزایش توان مالیاتی یاري نمایدریزي هرچه دقیقدر برنامه
ظرفیت مالیاتی ظرفیت اقتصادي یک کشور براي تحمل فشار انواع مالیات است، به عبارتی دیگر میزانیست 

در برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور ها با توجه به اهمیت و نقش مالیات .توانند مالیات بپردازندکه مردم می
ظرفیت مالیاتی در واقع  .هاي کلیدي در علم اقتصاد استافزایش درآمدهاي مالیاتی در جامعه از موضوع

توجه به سطح توزیع آن و ترکیب درآمد و قوانین هر کشور در  یک دوره  بیشترین مالیاتی است که با
 ببیش از ظرفیت مالیاتی باشد سب تیک دوره اخذ مالیا ربلندمدت قابل اخذ است که طبیعی است اگر د

از ظرفیت بالقوه مالیاتی باشد  رهاي آتی خواهد شد و اگر کمتکاهش درآمد جامعه و درآمد مالیاتی در سال
 )1389فالحتی، . (دبراي رسیدن به اهداف اقتصادي خود با مشکالت مالی مواجه خواهد ش تدول

مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و این توان از یک طرف ظرفیت مالیاتی در واقع حجم 
هاي ریزيست و از طرف دیگر بر اهداف بلندمدت  و برنامها هاگذاريمتکی بر درآمدها، مصارف و سرمایه

 ظرفیت مالیاتی در واقع اطالعات الزم در مورد ظرفیت کشور یا یک منطقه باشد،کوتاه و میان مدت متکی می
آورد و هاي اقتصادي را فراهم میدر تجهیز منابع مالیاتی براي پاسخگویی به مشکالت مالی و اجراي سیاست

 نماید که یک کشور یا یک منطقه، چه میزان کوشش در تجهیز منابع مالیاتی به کار برده است و تاآشکار می
 )1384منجذب، ( .چه میزان توان افزایش این منابع را دارد

                                                             
1- Bird, Martinez, torgler 
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توضیح است که به دلیل مشکالت موجود در سیستم مالیاتی کشور این سیستم قادر به تامین بخش  الزم به
بر این اساس الزم است تا با برآورد توان و کارایی نظام مالیاتی، به  .اي از درآمدهاي دولت نبوده استعمده

بیري در جهت رفع آنها و تدا و هاتحلیل مشکالت موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخت و با اتخاذ روش
هاي جدید مالیاتی به منظور کاهش شکاف مالیاتی بین درآمدهاي مالیاتی موجود و ظرفیت شناخت روش

عرب ( .کندکه این تحقیق موارد مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را براي استان تهران را مشخص می .مالیاتی اقدام نمود
 )1387 مازار،

بر اهمیت عوامل نهادي بر تعیین عملکرد درآمدهاي مالیاتی تاکید دارند هاي اخیر برخی مطالعات در سال
دریافتند که عواملی نظیر فساد اداري، حاکمیت قانون، مقررات ) 2007( 1به عنوان مثال بیر، مارتینز، و تورگلر

مالیاتی با به این نتیجه رسید که ظرفیت ) 2007( 2گاپتا. ورود و خروج در برآورد نسبت مالیاتی تأثیر دارد
 .یابدافزایش درآمد و با افزایش درجه بازبودن اقتصاد و افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي کاهش می

نیز اشاره نمود که در کنار متغیرهاي اقتصادي، متغیرهاي نهادي را بر ) 2004( 3توان به مطالعات تیراهمچنین می
  .دانندظرفیت مالیاتی موثر می

 .هاي عصبی در طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و صنعتگران قرار گرفته استاستفاده از شبکه
سازي فرآیندهایی است که رفتاري به ها در مدلبازدهی این روش سادگی کاربرد آنها، علت این امر عالوه بر
ها از ساختار داده ها و ایجاد مدلاي براي آزمون دادهشبکه عصبی ابزار محاسباتی ساده .شدت غیرخطی دارند

  .باشدمی
همه این . باشدالیه پنهان می هر مدل شبکه عصبی شامل یک الیه ورودي، یک الیه خروجی و یک یا چند

الیه ورودي فقط . گردندهاي مجاور به هم متصل میها در الیهباشند و همه این گرهها داراي گره میالیه
کند الیه خروجی همانند متغیر وابسته عمل می. کندمستقل عمل میکند و مشابه متغیر اطالعات را دریافت می

هاي محاسباتی هاي شبکه عصبی مصنوعی مدلمدل .هاي آن بستگی به تعداد متغیر وابسته داردو تعداد نرون
هاي متصل به هم تعیین اي از گرههاي یک دستگاه را با شبکهها و خروجیهستند که قادرند رابطه بین ورودي

توان آن را به عنوان یک تابع غیرخطی پارامتري در نظر بینی میدر کاربرد شبکه عصبی براي پیش. نمایدیم
توان به صورت ترکیبی از این تابع غیرخطی را می .رودها به کار میاي از دادهگرفت که برروي مجموعه

                                                             
1- bird& Martinez & torgler 
2- gupta 
3- teera 
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هاي مورد بخشی از رفتار کلی دادهکننده یک توجیه به کار گرفت که هر) سازيتابع فعال(قطعاتی غیرخطی 
هاي زمانی بسیار متداول است، بینی سريیکی از این توابع غیرخطی که در پیش. اندبینیاستفاده در پیش

یک شبکه . این تابع به عنوان تابع فعال سازي در شبکه عصبی استفاده شده است. تانژانت هیپربولیک است
ها انواع مختلفی از با توجه به آرایش اتصال عصب. آیدوجود میعصبی از اتصال چندین عصب مصنوعی به 

توانند صورت تک یک می هاي پیش رونده و برگشتی که هربه عنوان مثال شبکه. اندها ارایه شدهاین شبکه
  ).1389فالحتی، (اي داشته باشند الیه اي یا چندالیه

مدل  نیبنابرا. نشان داده شده است یممدل و چارچوب مفهو کیصورت ه ب قیتحق نیدر ا هارابطه
  )1-1شکل( است ریبه صورت  ز  قیتحق يرهایبا توجه به موضوع پژوهش و متغ حاضر قیتحق یمفهوم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ضرورت انجام تحقیق

  
  

هاي حاکمیتی دولت اخذ مالیات از شهروندان ترین منبع تأمین مالی هزینههاي اقتصادي، مهمدر نظریه
هاي خویش بیشتر به درآمدهاي فروش در کشورهایی مانند کشور ما که دولت براي تأمین هزینهاست، به ویژه 

ها در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور منابع طبیعی متکی است، در نتیجه توجه بیشتر به نقش مالیات
هاي الع از ظرفیتدر این راستا اط. افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهاي دولت ضرورت دارد

  ).1383فتحانی، (ریزي و بسترسازي براي وصول درآمدها باشد تواند گام بزرگی در مسیر برنامهمالیاتی می

بینی مدل پیش
  شبکه عصبی

  

 

  
  درآمد مالیاتی کل

  نرخ تورم

  
  هاي مختلف اقتصاديارزش افزوده بخش

 متوسط درآمد شهري

 مد مالیاتیآبینی درمتغیرهاي تأثیرگذار بر پیش
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در  ايسطح استان تهران پروژهشود که  تاکنون در ضرورت انجام پروژه در استان به این خاطر احساس می
ها بینیینی درآمدهاي مالیاتی  انجام نشده است و پیشببینی ظرفیت بالقوه مالیاتی و همچنین پیشجهت پیش

گرفته است که مبناي علمی نداشته است بنابراین انجام این پروژه به براساس ضریبی از سال قبل صورت می
  .هاي علمی منتج خواهد شدبینیپیش

 هايتژیک در زمینهریزي استراتواند براي امور مالیاتی استان تهران  جهت برنامهنتایج این پژوهش می
  .ریزي جهت افزایش درآمدهاي مالیاتی استان مفید واقع شودمالیات و برنامه

  
  داخل و خارج کشور مروري برتحقیقات انجام شده در

ترین در مورد ظرفیت مالیاتی و موضوعات مرتبط با آن مطالعات زیادي در کشورها انجام شده است که از مهم
  :ن اشاره کردتوابه موارد زیر می آنها

برآورد ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی استان تهران " اي تحت عنواننامهدر پایان 1386سنگسري در سال 
ظرفیت  را به روش خطی برآورد کرده و عوامل مؤثر بر تابع ظرفیت مالیاتی کشور "و مقایسه آن با کل کشور

و سهم ارزش افزوده بخش  GDPبخش خدمات از سهم ارزش افزوده  :گونه یافته استمالیاتی کشور را این
نامه بیان شده است که میزان مالیات وصول شده در سطح کشور و همچنین در این پایان .GDPصنعت از 

همچنین عنوان شده است که ظرفیت مالیاتی  .باشدها کمتر از ظرفیت برآورد شده میسال استان تهران در اکثر
 .امعه توان پرداخت آن را دارد مشروط به این که اثرات نامساعد داشته باشدست که جا در واقع حجم مالیاتی

  .در این راستا تابع ظرفیت مالیاتی کشور با استفاده از اطالعات سري زمانی به روش خطی برآورد شده است
و درآمد مشاغل  برآورد کارایی مالیات بر"اي تحت عنوان در مقاله 1388عرب مازار و دهقانی در سال 

اند که در این مقاله سعی شده است تا عملکرد مالیاتی کل عنوان کرده "هاي کشوراشخاص حقوقی در استان
و با مطالعه تحقیقات قبلی  ها در زمینه مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی مورد بررسی قرارگیردکشور و استان

ن با بررسی متغیرهاي تعیین کننده درآمد بنابرای .راهکار جدیدي در زمینه برآورد ظرفیت مالیاتی ارایه گردد
و از روش تحلیل مرزي  1385تا  1379هاي مختلف کشور طی دوره هاي استانها، از دادهمالیاتی استان

ها در مطالعه در خصوص کارایی استان. ها برآورد گرددتصادفی استفاده گردید تا کارایی هر کدام از استان
و اشخاص حقوقی حاکی از آن بوده است که در زمینه مالیات مشاغل به طور زمینه مالیات بر درآمد مشاغل 

هاي کمتر توسعه و براي استان 72.3هاي توسعه یافته بدون تهران متوسط کارایی در دوره مذکور براي استان
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ش دهد که به طور متوسط در دوره، کوشهمچنین نتایج کوشش مالیاتی نشان می. درصد بوده است 66.5یافته 
  .مالیاتی در مورد مالیات مشاغل کاهشی و در مورد مالیات اشخاص حقوقی افزایشی بوده است

  "هاي عصبیبرآورد ظرفیت مالیاتی کشور با استفاده از شبکه"اي تحت عنوان فالحتی و همکاران در مقاله
 ت مالیاتی را نرخ تورم،اند که عوامل مؤثر بر ظرفیسازي شبکه عصبی استفاده کردهاز روش مدل 1389سال  در

هاي نسبت جمعیت شهري به کل جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و سهم ارزش افزوده بخش ضریب جینی،
در این مقاله عنوان شده  .باشدبیان نمودند و روش تحلیل مرزي تصادفی می GDP کشاورزي و صنعت از

افزایش درآمد مالیاتی به عنوان بخشی از بررسی چگونگی  .است که تعیین ظرفیت مالیاتی کار دشواري است
در این راستا، یک برآورد دقیق از ظرفیت مالیاتی و . اي برخوردار استدرآمدهاي دولت از اهمیت ویژه

- مناسبترین معیار براي محاسبه و برآورد این ظرفیت که می .رسدشناخت منابع موجود آن ضروري به نظر می

بدین منظور . باشدهاي مختلف اقتصادي میات گرفت، پایه مالیاتی بخشتوان به صورت بالقوه از آن مالی
  .ها در کشور نیز محاسبه شده استارزش افزوده بخش

 اقتصاد در ینفت درآمد با آن ارتباط و یاتیمال تالش و تیظرف برآوردبه بررسی ) 1392( نیاربیعی و اسماعیل
 1990-2008 ي دوره یط پانل يها داده از استفاده با یسبرر .پرداختند اوپک عضو منتخب کشور چند و رانیا

 صادرات مجموع( اقتصاد بودن باز سرانه، درآمد شامل یاتیمال تیظرف بر رگذاریتأث يرهایمتغ. است شده انجام
 بار کی با یاتیمال تیظرف و یداخل ناخالص دیتول به ینفت درآمد نسبت ،)یداخل ناخالص دیتول به واردات و

 تیظرف و یداخل ناخالص دیتول به نفت درآمد نسبت سرانه، درآمد که داد نشان جینتا. شد گرفته ظرن در وقفه
  .دارند یاتیمال تیظرف با يمعنادار و مثبت ارتباط وقفه بار کی با یاتیمال

 کیتکن از استفاده با سمنان استان یاتیمال تیظرف بر موثر عوامل يبند تیاولو و یبررس، به )1394( علیخانی
 طرح موجب به که باشد؛ یم ياقتصاد يها بخش هیکل با سمنان استان قیتحق جامعه .ي پرداختفاز سیتاپس
. گردد یم واقع لیتحل و یابیارز مورد جامعه کل اطالعات و نبوده يآمار نمونه به يازین کاربرد مورد قیتحق

 توان یم و دارند؛ سمنان استان یاتیالم تیظرف بر يشتریب ریتاث یسازمان برون عوامل دهد یم نشان ها افتهی
 ياقتصاد توان دهنده نشان عوامل نیمهمتر عنوان به را آنها توسط شده جادیا ي افزوده ارزش و فعال يواحدها

  .داشت نظر در اتیمال  پرداخت در  جامعه
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به دنبال  "ايیک مطالعه مقایسه :عملکرد مالیاتی"در پژوهش خود تحت عنوان ) 2004( 1هادسون و تیرا
-به عنوان روش تصادفی بیان کرده با بهره1969تجزیه و تحلیل عملکرد مالیاتی با استفاده از آنچه ماسکریو در 

نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت صادرات، : گیري از متغیرهایی چون
ه تولید ناخالص داخلی، تراکم جمعیت، متغیر ها بکشاورزي، صنعت، هزینه کل، بدهی و کمک واردات،

اند که کشورهاي با درآمد باال بیشتر از کشورهاي با اي فرار مالیاتی و عرضه پول به این نتیجه رسیدهسایه
  .کنندهاي مالیاتی خود به منظور افزایش درآمد استفاده میدرآمد پایین از پایه

 از استفاده باوه قبال هايمالیات مرزي ن برآورد نقاطعنوا تحت ايمقاله در) 2012( آلفیرمن لوکی
 يمجز يمتغیرها کار، ينیرو مشارکت، نرخ ،يکشاورز شخب سهم استان، یمالیات نسبت همچوني متغیرها

 نبودن روز به ،یدولت يادار صالحیت معد که رسیدند نتیجه نیا به )ياندونز در( یبال و چاوه يهااستان يبرا
  .باشدیم یمالیات شکاف عامل نیترمهم یانسان منابع فقدان و اتتجهیز و يتکنولوژ

به این نتیجه رسید که ظرفیت مالیاتی با افزایش درآمد و با افزایش درجه بازبودن اقتصاد و ) 2014( 2گاپتا
نیز اشاره ) 2004(توان به مطالعات تیرا همچنین می .یابدافزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي کاهش می

  .دانندنمود که در کنار متغیرهاي اقتصادي، متغیرهاي نهادي را بر ظرفیت مالیاتی موثر می
عنوان کرده است  2012اي تحت عنوان ظرفیت مالیاتی و تالش مالیاتی در سال در مقاله )2016( 3لی توان

هاي دولت در جستجوي راهو همچنین  المللی تاثیر بگذاردگذاري بینتواند بر تصمیمهاي مالیاتی میکه سیستم
گذاري عمومی و محدودیت کسر درآمد بدون صرف مخارج سرمایه افزایش درآمدزایی مالیات، پذیرامکان

  .کندشخص میم هاي اقتصادي است که ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی راتحریف فعالیت
، )2008(بانک جهانی  )2005( د و همکارانبیر )2003( مترنز )2001( توان به مطالعات وارنرهمچنین می

ظرفیت  متغیرهاي نهادي را بر که در کنار متغیرهاي اقتصادي، نیز اشاره نمود )2007(داودي و گریگوریان 
  .انددانسته مالیاتی مؤثر

  
  هاي تحقیقفرضیه

  :این پژوهش فاقد فرضیه بوده و تنها درصدد پاسخ به سواالت زیر است
                                                             
1- Tira 
2- gupta 
3- tuan 
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 توان درآمد مالیاتی استان تهران را برآورد نمود؟هاي عصبی میاز شبکه آیا با استفاده .1

  عوامل موثر بر درآمد مالیاتی در استان تهران کدامند؟ .2
  بینی درآمد مالیاتی  کدام است؟مدل مناسب شبکه عصبی براي پیش .3

  
  اهداف تحقیق

  هاي موثر بر درآمد مالیاتی استان تهرانبررسی شاخص -1
 بینی درآمدهاي عصبی و ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیشهاي مختلف شبکهی مدلبررس -2

  مالیاتی
ها با ظرفیت هاي آینده و مقایسه سطح وصول مالیاتبینی درآمد مالیاتی استان تهران براي سالپیش – 3

  هااین استان بالقوه در
  

  زمان و مکان تحقیق
پرداخته 1394 – 1380هاي را با استفاده از آمارهاي سال تهرانستان بینی درآمد مالیاتی ااین تحقیق به پیش

  . است
  عوامل تاثیرگذار بر تحقیق

توان گفت سه دسته عامل بر ظرفیت مالیاتی طبق مطالعات انجام شده در زمینه برآورد ظرفیت مالیاتی می
  :باشندتأثیرگذار می

ن مطالعه به طور کلی بعضی از مهمترین این متغیرها در ای. عوامل اقتصادي، عوامل نهادي و عوامل قانونی
  .گیریمبینی درآمدهاي مالیاتی استان تهران  به کار میسازي پیشرا براي برآورد و مدل

  .توان به طور کلی در این پژوهش درآمد مالیاتی را متاثر از چند عامل در نظر گرفتمی
GDPT = f (Inf, Inc, AvInd, AvSer, AvJob, AvTra, Tax) 

  :متغیرهاي تحقیق عبارتند از
 GDPT :نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  
 Inf :نرخ تورم  
 Inc :متوسط درآمد خانوار شهري 

 :Av هاي مختلف اقتصادي شاملارزش افزوده بخش: 
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 :AvInd  به قیمت جاريصنعت ارزش افزوده بخش 
 AvSer : به قیمت تعمیر وسایل نقلیه و کاالها عمده فروشی، خرده فروشی، ارزش افزوده بخش

  جاري
 AvJob :به قیمت جاريوکار الت، کرایه و خدمات کسبغمست ارزش افزوده بخش  
 AvTra : به قیمت جاري ونقل، انبارداري و ارتباطاتحملارزش افزوده بخش  

 Tax :درآمد مالیاتی 
  

  آمار توصیفی متغیرها تحقیق
مد مالیاتی داراي میانگین و آدر. غیرهاي تحقیق نشان داده شده استمقادیر آمار توصیفی همه مت 1در جدول 

و بیشینه  4/10درصد و کمینه 16تورم داري میانگین . باشدمی) SD، 1390870= M =1314929(انحراف معیار 
  .باشدمی 5/30

  آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق: 1جدول 

 
 مد مالیاتیآدر

 )میلیون ریال(
مد خانوار آمتوسط در

 )ریال( ريشه
هاي ارزش افزوده بخش

 )میلیارد ریال(اقتصادي 
 )درصد( تورم

Min. value 196687 12629527 15663 10.4 
Max. value 4652476 150496401 228523 30.5 

Median 1081632 73734105 69432.5 15.7 
Mean value 1390870.429 67691983.36 84352.57143 16.05 

Std. deviation 1314929.681 44745698.82 68480.01542 5.272401188 
  

بندي استفاده شده بینی درآمد مالیاتی از سه روش رگرسیون، سري زمانی و دستهدر این تحقیق جهت پیش
و ) Uniform(بینی تصادفی قادر به پیش GMDH Shellافزار بندي نرمدر دو روش گرسیون و دسته. است

بینی به براي سري زمانی با توجه به ماهیت این الگوریتم پیش. باشدخروجی میمتغیر ) Last(ترتیبی آخر 
-ها براي یادگیري و چند درصد براي پیشهمچنین با توجه به اینکه چند درصد از داده. صورت ترتیبی است

  . بینی استفاده شود، دقت نتایج متفاوت خواهد بود
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  بندي الگوریتم رگرسیونجمع
 بهتر lastنسبت به حالت  Uniformتوان نتیجه گرفت که دقت حالت سازي میحاصل از شبیه با توجه به نتایج

به عبارت دیگر، با بکار گرفتن . بینی کردهاي بیشتري را پیشتوان تعداد دادهبوده و همچنین در این حالت می
بینی ا نتیجه گرفته و پیشسازي درستی رتوان مدلهاي یادگیري میها به عنوان دادهتعداد کمتري از داده

نتایج حاصل  Uniformعالوه بر این، در حالت . سازي دقت قابل قبول و بهتري داشته باشدحاصل از این مدل
بینی زیر هاي پیشداده(درصد  54هاي یادگیري باالي دهد که میزان دقت به ازاي دادهسازي نشان میاز شبیه

ها به درصد داده 46یا  30به عنوان مثال، با انتخاب . هاستصد دادهتقریباً مستقل از انتخاب در) درصد 46
اما با توجه به اینکه در حالت دوم تعداد داده بیشتري . شودبینی تقریباً نتایج یکسانی حاصل میعنوان پیش

راي ها بدرصد داده 46با  Uniformتوان براي الگوریتم رگرسیون حالت شود، پس در نتیجه میبینی میپیش
  .بینی را انتخاب کردپیش

) درصد 46و  30( uniform، )درصد last  )30هايبینی در حالتدیر حاصل از پیشامق 2در جدول 
  .گردآوري شده است

  بینی با مقادیر واقعی در الگوریتم رگرسیونمقایسه مقادیر پیش: 2جدول 
 بینی شده مقادیر پیش

مقادیر 
 واقعی

 باقیمانده سال
 Uniformحالت 
)46(% 

 باقیمانده
 Uniformحالت 
)30(% 

 باقیمانده
 Lastحالت 

)30(%  
 

-44801.6099 315420.3901     360222  
 

82 

  90736.97735 509015.9773   418279 83 

-40486.05692 398509.9431     438996 84 

30038.53053 674069.5305 43891.20419 687922.2042   644031  
 86 

-113396.362 1460918.638     1574315  
 

89 

  196520.2138 2258194.214   2061674  
 

90 

    2430281.666 368607.6657 2061674  91 

-285882.9329 2626432.067   3150668.082 238353.0824 2912315 92 

    4069376.229 784614.2285 3284762 93 

-565026.1086 4087449.891 -530561.514 4121914.486 5190358.359 537882.3592 4652476 94 
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 هاي زمانیساله با استفاده از سري 10ساله و  5بینی پیش
ساله را به شرح  10ساله و  5هاي بینیتوان پیشهاي زمانی میبا توجه به الگوي بدست آمده با الگوریتم سري

  :جدول زیر بیان نمود
  

  ساله 10ساله و  5هاي بینیپیش: 3 جدول
  ساله 10 - بینی مقدار پیش ساله 5 -بینی مقدار پیش سال

1395 6357820 7318984 
1396 11903476 10717784 
1397 18382312 15450200 
1398 25564148 12929721 
1399 35815994 15705162 
1400  19942270 
1401  27265675 
1402  40560781 
1403  54375445 
1404  73647554 

  
  ها و انتخاب روش برترمقایسه روش

بندي و سري زمانی مشخص شد که روش سازي براي سه روش رگرسیون، دستهبا توجه به نتایج حاصل از شبیه
اما بین دو روش رگرسیون و سري زمانی با توجه به جداول . باشدبندي روش مناسبی براي این تحقیق نمیدسته

ها به درصد داده 30ینکه بتوان قضاوت صحیح انجام داد، براي دو الگوریتم از براي ا. توان قضاوت کردزیر می
  .بینی استفاده شده استعنوان پیش

  هامقایسه الگوریتم: 4جدول 
 پارامتر Uniform الگوریتم رگرسیون last الگوریتم رگرسیون هاي زمانیالگوریتم سري
23% 35% 7% NMAE 
32% 38% 9% NRMSE 
78% 68% 97% R2 

93% 98% 5/99% r 
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بهترین نتیجه  uniformتوان نتیجه گرفت که الگوریتم رگرسیون در حالت ، می4با توجه به نتایج جدول 
کند، لذا باید بینی میهاي زمانی مقادیر انتهایی را پیشاما با توجه به اینکه الگوریتم سري. دهدرا ارایه می

شود که بین با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می. آن مقایسه نمود را با lastالگوریتم رگرسیون در حالت 
هاي زمانی، این الگوریتم این دو حالت اختالف اندکی وجود دارد، اما با توجه خطاي اندك الگوریتم سري

د، بینی تصادفی مدنظر باشتوان گفت که اگر پیشبنابراین، به عنوان یک نتیجه کلی می. دهدنتیجه بهتري می
بینی مقادیر انتهایی به صورت ترتیبی که پیششود، در صورتیدر این حالت الگوریتم رگرسیون انتخاب می

  .دهدهاي زمانی جواب بهتري میمدنظر باشد، در این حالت الگوریتم سري
  

  گیرينتیجه
 به تینها در و داده رقرا یبررس مورد را یمالیات ظرفیت بر رثمؤ يمتغیرها تا شد یسع پژوهش نیا در نیبنابرا
  .پرداختیم یبصع يهاشبکه از استفاده با تهران استان یمالیات مدآدر یبینپیش

 از عاطال. باشدمی کشور مالیاتی درآمدهاي دولت بودجه مهم بسیار اجزاي از کیی نیز رانیا ادصاقت در
 وصول جهت در منابع بهینه یصصخت بر عالوه مالیاتی، لفخمت منابع در ولصح قابل مالیاتی درآمدهاي میزان
-نهیهز مالی تأمین در را ممرد مشارکت میزان و کرده کمک مالی دقیق هاييزیربرنامه مانجا در را دولت آنها،

 است نیا گزارانسیاست و دولتمردان نظر مورد اساسی سوال میان نیا در. کندمی صخمش دولت عمومی هاي
 عملکرد به توجه با و مالیاتی تالش و ییکارا بودن ابتث فرض با و موجود قانونی و اديصاقت یطشرا همین با که

 از یکی .کرد بینیپیش توانمی و بوده وصول قابل ندهیآ هايسال براي مالیات میزان چه گذشته؛ هايسال
 .است يادصاقت يمتغیرها یآت ریمقاد یبینپیش ؛يادصاقتي هامدل يکاربردها نیمهمتر

 که ترتیب نیبد. داد قرار آزمون مورد شانیبینپیش صحت میزان با توانیم را يادصاقت مدل حقیقت در
  .باشد ندهیآ از یدرست یبینپیش به قادر دیبا باشد موفق متغیرها موجود طرواب تبیین در يادصاقت مدل کی اگر

 يادصاقت توان ردمو در مالز اطالعات تواندیم استان ای کشور کی سطح در مالیات بالقوه ظرفیت برآورد
 يهاسیاست ياجرا و یمال مشکالت به ییگوخپاسي برا یمالیات منابع تجهیز در را یبررس مورد استان ای کشور

-بررسی در. سنجید خواهد را اندرکاراندست یمالیات تالش و نمود خواهد آشکار و کرده فراهم را يادصاقت

 ظرفیت میان یتوجه قابل شکاف که شده صخمش ور؛کش یمالیات بالقوه ظرفیت مورد در آمده عمل به يها
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 وجود دهندهنشان تحقیقات نیز کشور يهااستان سطح در. دارد وجود بالفعلی وصول مالیات و بالقوه یمالیات
  .) 1383 مهرگان،( باشدیم یمالیات شکاف

 که شد صخمش یزمان يسر و يبنددسته رگرسیون، روش سه يبرا يسازشبیه از حاصل جینتا به توجه با
 توانیم یزمان يسر و رگرسیون روش دو بین اما. باشدینم تحقیق نیا يبرا یمناسب روش يبنددسته روش

 عنوان به هاداده درصد 30 از تمیالگور دو يبرا داد، مانجا صحیح قضاوت بتوان نکهیا يبرا. کرد قضاوت
 نیبهتر uniform حالت در رگرسیون تمیالگور که گرفت نتیجه توانیم پس. است شده استفاده یبینپیش
 دیبا لذا کند،یم یبینپیش را ییانتها ریمقاد یزمان يهايسر تمیالگور نکهیا به توجه با اما. دهدیم هیارا را نتیجه

 بین که شودیم مشاهده آمده بدست جینتا به توجه با. نمود سهیمقا آن با را last حالت در رگرسیون تمیالگور
 تمیالگور نیا ،یزمان يهايسر تمیالگور اندك يخطا توجه با اما دارد، وجود یاندک اختالف تحال دو نیا

 باشد، مدنظر یدفصات یبینپیش اگر که گفت توانیم یکل نتیجه کی عنوان به ن،یبنابرا. دهدیم يبهتر نتیجه
 یترتیب صورت به ییانتها ریمقادی بینپیش کهیصورت در شود،یم ابخانت رگرسیون تمیالگور حالت نیا در

 .دهدیم يبهتر جواب یزمان يهايسر تمیالگور حالت نیا در باشد، مدنظر

 یمالیات تالش انیاث و شودیم افتیدر وقفه با هامالیات اوالً که است آن بازگوکننده نوسانات از یبرخ
 تولید رشد کاهش با هاسال از یبرخ در که بطوري افتدینم قاتفا استان یداخل ناخالص تولید رشد براساس
 شده کمتر مذکور تالش یداخل ناخالص تولید رشد شیافزا با و افتهی شیافزا یمالیات تالش یداخل ناخالص

 مالیات نسبت مستمر و یجیتدر شیافزا سبب مذکور روند در ببات جادیا رسدیم نظر به جهت نیبد. است
ي درآمدها يصعود شیب دهندهنشان 4 لصف يهالیلتح عمجمو در. شد خواهد یمالیات ظرفیت به یافتیدر

  .است تهران استان در یمالیات
  

  هاي تحقیقیافته
توان علت نوسانات که میبینی و متاثر از متغیرهاي اقتصادي است، به طوريقابل پیش مد مالیاتی آدر -1

  . را در این متغیرها جستجو کرد مد مالیات آدر
باشد اما با استفاده از متغیرهاي اقتصادي میمد مالیات آدربینی به پیشگرچه مدل چند شاخصی قادر  -2

داري بینی را به طور معنیتوانند خطاي پیشترند و میهاي عصبی مصنوعی در این امر موفقشبکه
  .کاهش دهند
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ترین مهم. پذیري بسیار زیادي داردهاي عصبی مصنوعی، قابلیت انعطافسازي با استفاده از شبکهمدل -3
پذیري، گستردگی انواع مختلف پارامترهاي هر نرون، هر الیه و هر شبکه عامل موثر بر این انعطاف

هاي مختلف، براي هر الیه، هایی با توابع فعالیت و اریبتوان نرونبراي هر شبکه عصبی، می. است
  .هاي مختلفی را طراحی کردتعداد، نوع و ارتباطات مختلف و براي هر شبکه، الیه

و متغیرهاي اقتصادي همواره ثابت نیست و به علل مختلف، این همبستگی مد مالیاتی آدرارتباط بین  -4
هاي کوتاه مدت است بینی افقهایی که هدف آن پیشبنابراین براي برازش مدل. شوددچار تغییر می

  .تر استفاده نشودهاي زمانی نزدیکبهتر است از سري
  

  هاي تحقیقهپیشنهادات مبتنی بر یافت
- پیشنهاد می پذیر است،هاي عصبی امکانشبکه مد مالیاتی با استفاده از آدربینی با توجه به اینکه پیش -1

  .مد مالیاتی مورد بررسی قرار گیردآدربر دیگر  شود تاثیر متغیرهاي اقتصادي 
- شود که از مدلنهاد میباشد پیشبینی میهاي عصبی ابزار قدرتمندي جهت پیشبا توجه به اینکه شبکه -2

  .نیز استفاده شود مد مالیاتیآدرهاي پس انتشار خطا در زمینه پیش 
کوتاه مدت و  ریزيبرنامهها براي بینیشود از این نوع پیشمداران و مسئولین کشوري پیشنهاد میبه سیاست -3

  .هاي کشوري و استانی استفاده کنندبلندمدت براي بودجه
  

  ین آیندهپیشنهادات به محقق
هاي عصبی با روش آریما انجام شود و نتایج با روش شبکه مد مالیاتی آبینی درشودکه پیشمی پیشنهاد -1

   .مقایسه شود
ترکیب با شبکه  در نیز  جمله الگوریتم ژنتیک از هاي هوشمندالگوریتم سایر شودکه ازمی پیشنهاد -2

  .عصبی و ارائه یک الگوریتم هیبریدي استفاده کرد
نیز  بینی مالیاتو قیمت طال و نفت در پیشت سهام مانند قیم دیگري هايشاخص از شودمی ادپیشنه -3

  .استفاده کرد
رابطه متغیرهاي اقتصادي براي بررسی بیشتري هاي توان از دادهبراي نزدیک شدن به شرایط واقعی می -4

 .مد مالیاتی استفاده نمودآبا در
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