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 هایادارات امور مالیاتی شهرستان های کارایی نسبیارزیابی شاخص

 3161-3169 یهاسالاستان مازندران طی  

  

  4حیم صائمی، ر3یلیخ یکوه، فاطمه صغری بخشی 2، مهرداد اکبری1 موسی قاسم پیشه

 امور اقتصادی و دارایی مازندراننماینده وزیر و مدیر کل  -1

 های پولی و مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندرانگروه مطالعه و تحلیل سیاست سیرئ -2

 کارشناس مسئول آمار و اطالعات اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران -3

 اقتصادی و دارایی مازندران کارشناس مطالعات اقتصادی اداره کل امور -4

 

  

 چکیده

ی ناسببستر م و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی افزایش درآمدهای مالیاتی همواره در تالش بوده تا با دولت

و  خود را مدیریت یهانهیهزتا بهتر بتواند درآمد و فراهم کند  برای حرکت اقتصاد در مسیر رشد پایداررا 

 عنوان هبدولت در این زمینه به عملکرد سازمان امور مالیاتی  تیموفق رونیازارا برقرار نماید. عدالت اجتماعی 

 نسبی های کاراییپژوهش حاضر به ارزیابی شاخص. داردیکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی کشور بستگی 

 تحلیل تفاده از روشبا اس 6931 -6931های های استان مازندران طی سالادارات امور مالیاتی شهرستان

 ورودی یهاشاخصو  شده استفاده BCC و CCR پرداخته است. در این پژوهش از مدل (DEA) هاداده پوششی

 شامل مدل خروجی و هر اداره؛ اختیار در امالک مساحت تعداد کارکنان، دستمزد، و حقوق شامل مدل

ای آمل تنها اداره اداره امور مالیاتی شهرستان CCRدهد در مدل . نتایج نشان میباشدیموصولی  مالیات مقدار

در میزان استفاده بهینه از منابع خود کارا بوده است؛ همچنین با استفاده از  یبررس مورد هایسالاست که طی 

 هایسالهای ساری، امیرکال، آمل و کالردشت اداراتی هستند که طی ادارات امور مالیاتی شهرستان BCCمدل 

ها و های دیگر با توجه به میزان ورودیو اداره مذکور در میزان استفاده بهینه از منابع خود کارا معرفی شده

 خروجی خود کارا نیستند.
 

 ها، ادارات امور مالیاتی، استان مازندرانکارایی، تحلیل پوششی داده کلمات کلیدی:

 JEL :H2 ،E0 ،R1، G3بندی طبقه
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 مقدمه .3
 

 مالی اعتبار تأمین یهاراه نیترمهم از یکی عنوانبه . مالیاتاسـت هامالیـاتی یکی از ارکان اصلی و مهم نظام اقتصادی کشورنظام 

 از جدا هااست. مالیات بوده موردتوجه همیشه هادولت و جوامع گیریشکل از آغاز دولت غیرنفتی درآمدهای منبع تریناصلی

 یهاتیفعال هدایت اقتصادی، یهانوسان کاهش تثبیت، نظیر دیگری کلیدی هاینقش ،یاعتبارمان تأمین یعنی اصلی خود نقش

 نیز را هاگذاریسرمایه به دادن جهت و اقتصادی در رشد تسریع تورم، مهار درآمد، مجدد عیو توز اقتصادی

 های جامعههزینه در مشارکت درواقع مالیات پرداخت کند.می دوچندان را آن اهمیت شناخت امر این که دارندعهده بر 

 داشته مشارکت زین هاهزینه تأمین در جامعه بایستی امکانات از برخورداری نسب به افراد لحاظ همین به و شودیم محسوب

 دهندهنشان و جامعه امکانات از هاآن بیشتر برخورداری مبین حقیقی، و اشخاص حقوقی افزون ثروت و بیشتر درآمد باشند.

 نرخ اغلب دلیل همین به گروه است. این توسط بیشتر، مالیات پرداخت در کمتر رنج و سختی و بیشتر خرید میزان قدرت

 .(6931 همکاران و یخداداد کاش) رودمی باال تصاعدی به شکل ثروت و درآمد میزان برحسب مستقیم یهااتیمال

 هااتیالماست، تأمین مخارج دولت از طریق  قرارگرفته موردتوجههای توسعه در برنامه خصوصبهیکی از نکات مهمی که 

 سهم پـایین نسبت مالیات بـه تولید ناخالص داخلی،جاری دولت بوده است.  یهانهیهزدر تأمین  هااتیمالسهم بیشتر  جهیدرنتو 

مالیاتی  یهاتیعافمسرانجام گستردگی  جاری دولت، نسبت پایین مالیات به بودجه عمومی کشور و یهانهیهزنسبت پایین مالیات به 

از نقش ضعیف مالیات در اداره امور کشور، تأمین مالی بودجه دولت و همچنین تأثیر اندک آن در  همگیو غیره 

تمام ارکان اقتصادی و  جانبههمهخود بر ضرورت تـالش  نوبهبهاقتصادی و اجتماعی حکایت دارند که  یهایگذاراستیس

های نظام مالیاتی اشاره دارند. تردیدی وجود ندارد، توسعه نظام مالیاتی کشور مستلزم کشور به حل مشکالت و چالشگیری تصمیم

اگرچـه  .نظام مالیاتی یعنی تولید ملی، سازمان وصول مالیات و قوانین و مقررات مالیاتی است دهندهلیتشکتقویت سه رکن اصلی 

یندهای تشخیص و وصول مالیات صورت گرفته است، اما آسـازمان وصـول مالیـات و فر اخیر اصـالحات بـسیاری در هایسالدر 

قررات آن یعنی تولید ملی و قوانین و م تقویت دو رکن دیگر درگروبایست فراموش کرد که افزایش کارایی نظام مالیاتی نمی

 هانیا رواقعدگذاری کشور بستگی دارد و صه سیاستهای تمام تأثیرگذاران در عریهی است دو رکن اخیر به تالشبد .مالیاتی دارد

 شوند.در خارج از سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می

 1334-1331های در استان طی سال بررسی عملکرد نظام مالیاتی .1-1

 (T/GDPاستان )نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  .1-1-1

 ین. اگیردیقرار م مورداستفادهکشورها  یاتیسنجش عملکرد نظام مال یبرا یشاخص جهان یک عنوانبه GDPبه  یاتنسبت مال

وابسته است که  یاتیمال یدرآمدها ی( به وصولT/GDPاقتصاد کالن کشور وابسته است. نسبت ) یطبه شرا یینسبت تا درصد باال

 یسازماندروناست. عوامل  یسازمانبرونو  یسازمانخود متأثر از دو گروه از عوامل درون نوبهبه یزن یاتیمال یدرآمدها یوصول

تعداد  یاتی،لو وصول، فرار ما یصتشخ یندفرآ یزاسیونمکان یات،سازمان وصول مال ییاجرا یالتساختار و تشک یرنظ یشامل عوامل

 ییراتاز تغ یخشب یحهستند که در توض یرهو غ یاتامکان فرار مال و یاتیمال یقاتت، جرائم و تشوراو مقر ینقوان یاتی،کارکنان مال

رشد  یرنظ یسازمانبروناز عوامل  یعیوس یفرا ط GDPبه  یاتدر نسبت مال ییراتاز تغ یگرینقش دارند. بخش د هایاتمال یوصول

 یفات، تخف(یاو دوره یموضوع ی،از بخش اعم) یاتیمال هاییتاعمال و وضع معاف یاتی،مال یهاو نرخ هایهپا ییرکشور، تغ یاقتصاد

 اتییسازمان امور مال) دهندیم یحتوض یاتیو فرهنگ مال یجهان ینفت در بازارها یمتصادرات و ق یزانم یاتی،مال یحاتو ترج

 (.6911سال ، کشور
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 های تحقیقمأخذ: یافته                

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  یموردبررسهای دهد طی سالنشان می 6که نمودار شماره  طورهمان

 1/3متوسط ساالنه از  طوربهرسیده که  6931درصد در سال  1/1به رقم  6931درصد در سال  1/6روند افزایشی داشته و از  1استان

کشور ایران در  1003سال در  2توسط بانک جهانی منتشرشدهاست بر اساس اطالعات  ذکرقابلدرصد رشد برخوردار بوده است. 

وپی، عمان، نیجریه، و باالتر از کشورهای اتی کشورهای جهان به خود اختصاص داده نیرابام  616رتبه  ،درصد 1/7این شاخص با 

درصد در  1/99درصد و  6/93، درصد 1/16کشورهای لسوتو، الجزایر و دانمارک به ترتیب با  .است قرارگرفتهبحرین و کویت 

 ول تا سوم قرار دارند.های ارتبه

 ها به منابع عمومی در استاننسبت مالیات .1-1-1

سبت ن ینهر چه ا کهینحوبه باشدیدولت م یاتینظام مال یداریپا یزانم یبررس یبرا هاشاخص نیترمهماز  یکیشاخص  ینا

تا  6931 هایسال یشاخص ط ینروند عملکرد ا یدولت است. بررس یمال یننظام تأم یشترب یداریپا دهندهنشانباشد  تربزرگ

 یدهرس 6931در سال  7/13به حدود  6931درصد در سال  7/11از حدود  کهیطوربه باشدیآن م یشیاز روند افزا یحاک 6931

 .است

 
 های تحقیقمأخذ: یافته                                      

 تعداد کارکنان( برحسب) یوصولسرانه مالیات  .1-1-3

سرانه و اداره  یاتمال یشترینب یالر یلیونم 3/67شهرستان بهشهر با  یاتیمالامور  اداره  دهدینشان م 9 شمارهکه نمودار  طورهمان

اند. داشته 6931سرانه را برحسب تعداد کارکنان در سال  یاتمال یزانم ینکمتر یالر یلیونم 9/9شهرستان کالردشت با  یاتیمالامور 

 شاخص به خود اختصاص یندوم و سوم را در ا یهارتبه یبو نکا به ترت لآم یهاشهرستانادارات امور مالیاتی است  ذکرقابل

 .اندداده

                                                 
های تاکنون توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده، برای سال 6931و  6933های توجه به اینکه آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی استان برای سالبا  6

 مذکور تولید ناخالص داخلی استان برآورد گردیده است.
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 های تحقیقمأخذ: یافته        
درآمدها به تولید ناخالص داخلی در کشور و این  نسبتدرآمدهای مالیاتی در کشور طی چند سال اخیر، افزایش  باوجود

کی از یاز اهمیت خاصی برخوردار است. تالش برای افزایش وصول درآمدهای مالیاتی  پایین بوده و آن در استان مازندران تبعبه

. باشدمی کشور 1نظام مالیاتی گانهسهیکی از ارکان  عنوانبهادارات مالیاتی  کارایی، افزایش رآمدهای مالیاتیراهکارهای افزایش د

 نمودن مشخص استان مازندران و مالیاتی ادارات امور برای کارایی هایشاخص ارزیابی و نهدف اصلی مطالعه حاضر تعیی

با استفاده از روش تحلیل پوششی  6931-6931های طی سال هاآن کارایی ارتقاء برای راهکار ارائه و و ناکارا کارا هایاداره

 باشد.می (DEAها )داده

 آن، مفهومی مدل پژوهش و یشناسروشسوم  شود. سپس در بخشمی مرور موضوع ادبیات دوم بخش در ادامه، در

های کارایی نسبی در استان صورت بعدی ارزیابی شاخص گردد. سپس در بخشاطالعات ارائه می و هاداده آوری و تحلیلجمع

 شود.بندی و پیشنهادها ارائه میپذیرد و در بخش انتهایی جمعمی

 ادبیات موضوع. 2

 آن: یهاهیو پا اتیمال. 2-1

ع های مالی درراستای حفظ منافپرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست منظوربهدرآمد یا دارایی افراد است که  قسمتی از مالیات

ها اتمعموالً مالی شود.های اداری و اجرایی دولت وصول میی اهرموسیلهقوانین و به موجبکشور بهاقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

 .های غیرمستقیمهای مستقیم و مالیاتکنند: مالیاتتقسیم می دو نوعرا به 

تقیم های غیرمسکه مالیاتشود، درحالیشخص )میزان دارائی و درآمد( وضع می واحوالاوضاعبه  با توجههای مستقیم مالیات

گردد. های مختلف وصول میزیع یا فروش به روشتو در هنگامو شود وضع میاغلب روی قیمت کاالهای مورد مصرف 

البته امروزه مبنای  .ها مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد استترین آنشوند که مهمهای مستقیم به انواع مختلفی تقسیم میمالیات

ل مستمر در فواص طوربهکه  استوار است. درآمد عوایدی است« مصرف»و « هزینه»، «دارایی»متداول مالیاتی در جهان بر سه اصل 

زمان  و دریک شدهیآورجمعشود که قبالً دارایی از اموال منقول و غیرمنقولی تشکیل می کهیدرحالگردد معین عاید شخص می

 .ثابت است

 میرمستقیغهای مستقیم و ترین مالیاتمهم. 2-1-1

درآمد وی وضع شود.  بر مجموعدرآمد شخص یا  بر انواعاین مالیات ممکن است  :مالیات بر درآمد شخصی. 2-1-1-1

بهای مستغالت، درآمد، هریک از منابع متعدد درآمد شخصی )مانند حقوق، بهره پول، درآمد امالک، اجاره بر انواع اتیدر مال

 مشمول مختلف هاینرخ و طرق به معموالً( …درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکالی دادگستری و

                                                 
 باشد.ت مالیاتی و سازمان وصول میارکان تشکیل دهنده نظام مالیاتی یک کشور تولید ملی، قوانین و مقررا 6
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شود و معموالً محاسبه می همیرومختلف درآمد  از منابعدر مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص  .گیردمی قرار مالیات

 گیرد.می مشمول مالیات قرار« های تصاعدینرخ»با  در قانونهای مقرر پس از کسر بخشودگی

گردد و درآمد های مختلف کسر میمخارج و هزینه از مجموع عواید شرکت، :هامالیات بر درآمد شرکت. 2-1-1-2

هایی که ها و نوع هزینهگیرد. لیکن محاسبه درآمد ویژه شرکتمی های تصاعدی مشمول مالیات قرارماند که به نرخویژه باقی می

 .پذیر نیستامکان یسادگبهباید کسر شود 

تلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی، مالیات بر ارث و نقل و مالیات بر دارایی به انواع مخ: مالیات بر دارایی. 2-1-1-3

شود. مالیات بر ارث و نقل و انتقاالت بالعوض در تعدیل توزیع الت بالعوض و مالیات نقل و انتقاالت قطعی تقسیم میاانتق

ر عواید که طرح مالیات باست  ذکرقابل اداری نیز تشخیص و وصول آن نسبتاً آسان است. ازنظرغیرعادالنه ثروت مؤثر است و 

است ولی تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته و  شدهارائهامالک و مستغالت، سهام، سکه و ...( در مجلس شورای اسالمی ) هیسرما

 شکل قانونی پیدا نکرده است.

نوعی مالیات غیرمستقیم عام بر عموم  افزودهارزشمالیات بر  طور خالصهبه :1(VAT) افزودهارزشمالیات بر . 2-1-1-4

)ارزشی که درهرمرحله  دشدهیتولاز اضافه ارزش کاالهای  یاچندمرحلهصورت کاالها و خدمات )مگر موارد معاف( است که به

است که  مالیاتی گریدعبارتبهشود. شود( یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ میبه ارزش کاال افزوده می

 .شوداخذ می مرحلهبهمرحلهتولید تا فروش کاال به مشتری نهایی،  از محلفرآیند تولید و خدمات  در طول

 آن: انواع و کارایی . مفهوم2-2
 :دیگویمارائه کرده است. او  1تعریف کارایی را پیتر دراکر نیتریکلو  نیترسادهاست.  شدهارائهتعاریف متعددی برای کارایی 

 اهداف، به رسیدست برای ورد یانتظارم که منابعی بین است یاسهیمقا صرفاً کارایی لذا . کارها درستکارایی عبارت است از انجام 

(، کارایی 6337) 9فارل (.6917برهانی، اند )شدهمصرف مسیر این در واقعاً که منابعی و شوند مصرف خاص یهاتیفعال و مقاصد

ها برای تولید این خروجی شدهمصرفهای وزنی ورودی جمعتقسیم بر  آمدهدستبهها را به صورت نسبت جمع وزنی خروجی

وری یک سازمان از منابع خود در عرصه تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی میزان بهره کنندهانیبتعریف کرده است. کارایی 

 (.6337، 1سپیراست )از زمان 

در  ندهدکنیتولبنابراین یک ؛ کارایی در مفهوم عام آن به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است

ه سطح برسد. مفهوم کارایی عموماً در س شدهگرفتهصورتی کارا خواهد بود که بتواند به کلیه اهداف تولیدی که برای او در نظر 

تعاریف  و کارایی انواع ادامه در .(6973امامی میبدی، شود )یم کاربردهبهمختلف، خرد، سطح صنعت یا سازمان و سطح کالن 

 .شودمی ذکر آن

                                                 
1 Value Added Tax 
2 Peter Drucker 
3 Farrell 
4 Pierce 
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میالدی صورت گرفته است بر مبنای این کارایی  30اکثر مطالعاتی که قبل از دهه  :1. کارایی فنی یا تکنیکی2-2-1

و  آپاراشیوآورد )از مقدار مشخصی از عوامل تولید به دست  توانیمکه عبارت است از حداکثر تولید ممکن که  شدهانجام

 رمایهس کار، مانند هایورود مقدار حداقل از را تولید حداکثر شرکت اگر است کارآمد فنی ازلحاظبنگاه  (. یک1069همکاران، 

 .کند تولید تکنولوژی و
 . کارایی فنی1شکل 

 
                     www.economicshelp.org   

 

(6)                                                                                   

                                                                                                                                                                   

ها برای تولید با توجه به قیمت و تکنولوژی ز نهادهیک واحد بهینه ا ییتوانا زاعبارت است : 2تخصیصی. کارایی 2-2-1

 کارا است تکنیکی کامالً ازلحاظ موردنظرکه هزینه حداقل گردد. در کارایی تخصیصی فرض بر این است که سازمان  یاگونهبه

ته به کار گرفتن حداقل هزینه را برای بنگاه به همراه داش کهیطوربه اشدبیمابعاد تخصیص بهینه عوامل موجود  دهندهنشان یعنی

 شودیمکه موجب  به نسبت مناسب است هانهادهکه کارایی تخصیص نتیجه به کار گرفتن  توان گفتتر میباشد و به تعبیری ساده

 .(6973امامی میبدی، ) هزینه تولید به حداقل میزان برسد
 . کارایی تخصیصی2شکل 

 
                                                     www.economicshelp.org         

کارایی فنی و کارایی تخصیصی است. طبق تعریف کارایی  ضربحاصلاین نوع کارایی : 3کارایی اقتصادی .2-2-2

ارایی باشد. در حقیقت کها میآوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهادهدست اقتصادی توانایی بنگاه در به 

مرتبه معموالً  صورت گیرد. دستیابی به این هاآنکه عالوه بر عدم اتالف منابع بهترین استفاده از  ابدییماقتصادی در صورتی تحقق 

 .(6973امامی میبدی، )باشد  برداشتهها را در کمترین هزینهها است که این ترکیب مستلزم انتخابی ترکیبی از نهاده

                                                 
1 Technical Efficiency 
2 Allocative Efficiency 
3 Economic Efficiency 

 میزان خروجی واقعی از مقادیر ورودی   

حداکثر پتانسیل خروجی از مقادیر ورودی       
=  نرخ کارایی فنی

http://www.economicshelp.org/
http://www.economicshelp.org/
http://www.economicshelp.org/
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افتد که افزایش در مطلوبیت یک یا چند شخص بدون کاهش در کارایی پرتو زمانی اتفاق می: 1. کارایی پرتو2-2-3

 .نباشد ریپذامکانمطلوبیت دیگران 

 . کارایی پرتو3شکل 

 
                                         www.economicshelp.org 

آید. های آن صنعت به دست میکارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکت :2. کارایی ساختاری2-2-4

 (.6973 میبدی، توان کارایی صنایع مختلف را با محصوالت متفاوت مقایسه کرد )امامیبا استفاده از معیار کارایی ساختاری می

آن واحد به کارایی در مقیاس بهینه به  شدهمشاهدهکارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی : ۳. کارایی مقیاس2-2-۵

 .داره( اشاره داردااین کارایی به بهینه اندازه )مقیاس  درواقعآید. هدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه است. دست می
 . کارایی مقیاس4شکل 

 
                                                  www.economicshelp.org 

 کارایی یا مطلق است یا نسبی یطورکلبه

 رندهیگمیتصمباشد، اگر واحد  Y*خاص استاندارد جهانی برابر  رندهیگمیتصماگر برای واحدهای  :4مطلق ییکارا .2-2-۵

 (.1066، 3سانگ و همکارانبود )زیر خواهد  صورتبهواحد خروجی تولید کند کارایی مطلق  0Y با مصرف یک واحد ورودی،

(2) 

 را تولید کرده است، کارایی نسبی Yj خروجی Xj ام با صرفj رندهیگمیتصمفرض کنید واحد  :1. کارایی نسبی2-2-1

 (:6931همکاران،احمدی و )شوددهیم چنین تعریف مینشان می REKام که آن را با Kبرای واحد 

 (3) 

                                                 
1 Pareto Efficiency 
2 Structural Efficiency 
3 Scale Efficiency 
4Absolute Efficiency 
5 Song, M., Wang,Y., & Wu, J. 

6 Relative Efficiency 

𝐴𝐸 =
 𝑌0

𝑌∗
 

𝑅𝐸𝐾 =
𝑦𝑘  𝑥𝑘   

𝑚𝑎𝑥  
𝑦𝑗

𝑥𝑗
 𝑗 = 1,2,3, … . . , 𝑛 

 

http://www.economicshelp.org/
http://www.economicshelp.org/
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 تحقیق: . پیشینه2-2

مدهای که در اکثر این مطالعات درآ یطوربه استشده  انجامی اگستردهدر ارتباط با ارزیابی کارایی ادارات امور مالیاتی مطالعات 

های از طرفی در برخی از مطالعات دیگر تعداد بازرسی قرارگرفته مورداستفادهخروجی و معیار ارزیابی ادارات  عنوانبهمالیاتی 

در دو طیف  اختصار به انجام شده توسط کارکنان ادارات مالیاتی مالک ارزیابی کارایی در نظر گرفته شده است؛ در ادامه مطالعات

 .شودداخلی مرور می و خارجی

 . مطالعات خارجی:2-2-1

ـــ ـــایی تجربی کار لیوتحلهیتجزوص در خص در  هانآکه برخی از  گرفتهانجامور مطالعاتی ادارات مالیاتی در خارج از کش

( و روش تحلیل مرزی تصادفی استفاده DEAها )و اکثر این مطالعات از روش تحلیل پوششی داده شدهدادهنشان  6جدول شماره 

 .اندنموده

 در خصوص کارایی ادارات مالیاتی گرفتهانجام. مطالعات خارجی تجربی 1جدول 

 شناسی مطالعهروش موردمطالعهواحدهای  موردمطالعهدوره  کشور نویسندگان

 (1333) همکارانجاها و 

(Jha et al.) 
 SFA اداره مالیاتی ایالتی 1۵ 13۸۰-1333 هندوستان

 (2۰۰۰) مایلزگنزالس و 

(Gonzalez and Miles) 
 DEA، BA مالیاتیاداره بازرسی  1۵ 133۵ اسپانیا

 (2۰۰۰) همکارانسرتل و 

(Thirtle et al) 
 DEA،MI اداره مالیاتی ایالتی 1۵ 13۸۰-1333 هندوستان

 (2۰۰2) پرسونموزن و 

(Moesen and Persoon) 
 DEA ،FDH ایاداره مالیاتی منطقه 2۸3 1331 بلژیک

 (2۰۰3) استلر

(Esteller) 
 اسپانیا

-133۸و  1332

133۵ 
 SFA مالیاتی استانیاداره  4۵

 (2۰۰۵) باروس

(Barros) 
 SFA اداره مالیاتی 41 1332-2۰۰2 پرتغال

 (2۰1۵فورسند و همکاران )

(Førsund et al.) 
 DEA،MI اداره مالیاتی 3۸ 2۰۰2-2۰۰4 نروژ

 (2۰۰1) لویز

(Lewis) 
 SFA اداره مالیاتی محلی 224 2۰۰3 اندونزی

 (2۰۰۷) باروس

(Barros) 
 DEA ،nd2 اداره مالیاتی 41 1332-2۰۰2 پرتغال

 (2۰1۰) تساکزکاساراکی و 

(Katharaki and Tsakas) 
 DEA ،WA ،nd2 اداره مالیاتی 2۷ 2۰۰1-2۰۰1 یونان

 (2۰13) لیرای و 

(Ruy and Lee) 
 DEA اداره مالیاتی 1 133۸-2۰11 کره

 (2۰14) دانکنآلم و 

(Alm and Duncan) 

 هایهمکاری سازمان

 توسعه و اقتصادی

(OECD) 

 DEA ،SFA اداره مالیاتی ملی 2۸ 2۰11-2۰۰۷

BA: bootstrap analysis; DEA: data envelopment analysis; FDH: Free Disposal Hull; MI: Malmquist Index; 

SFA: stochastic frontier analysis; WA: window analysis; 2nd: second stage analysis 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:تری صورت گرفته که میمطالعات جدیدهمچنین 
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های مالیاتی نروژ پرداختند. وری ادارهگیری کارایی و بهرهای به بررســـی و اندازه، در مطالعه6(1066همکاران )ســـانگ و 

به بررسی میزان کارایی و با  (DEAها )داده و با استفاده از روش تحلیل پوششی سالهسهدر این مطالعه طی یک دوره زمانی  هاآن

یمی از دهد که حدود نهای مالیاتی نروژ پرداختند. نتایج نشان میوری ادارهاسـتفاده از شاخص مالم کویست و محاسبه میزان بهره

 اند.هوری مواجه بودوری و نیمی دیگر با افزایش بهرهبا کاهش در بهره 1001-1060های مالیاتی طی دوره زمانی اداره

اداره مالیاتی نواحی مختلف بلژیک با استفاده از روش ناپارامتریک تحلیل  113، به برآورد کارایی 1(1061ساهو و همکاران )

و خروجی  وقتتمامپرداختند. ورودی مدل شامل تعداد کارکنان  (FDHدسترس )قابلو روش پوسته آزاد  (DEAها )پوششی داده

 33تعداد  FDHدهد که در روش اند. نتایج نشان میهای ممیزی است که به افزایش پایه مالیاتی منجر شدهمدل شامل تعداد عایدی

های مالیاتی بلژیک کارا درصد از کل اداره 9/7اداره یعنی  16تنها  ،DEATها و در روش درصد از کل اداره 9/91اداره، یعنی 

 هستند.

اداره مالیات کشــور تایوان را در  10آوری مالیات و مدیریت مالیات ای کارایی جمعدر مطالعه 9(1067) مکارانههوانگ و 

 داریمعن. نتایج بیانگر تفاوت قراردادندمورد بررسی  1(NDEA) یاشبکههای ی دادهشبا اسـتفاده از روش تحلیل پوش 1069 سـال

ـــترینمدیریت مالیات میآوری مالیات و کارایی جمع کارایی بین ـــد و بیش ـــی کلی ناکارآمدی میزان باش  اناییتو عدم از ناش

 است. (11/10%تونگ )( و شهرستان پینگ 13/9%) یایچ(، 17/3%) نچویهسهای ها در شهرستانمالیات یآورجمع

 (DEAها )روش تحلیل پوششی دادهمنطقه اسپانیا را با استفاده از  17کارایی نسبی ادارات مالیاتی  3(1067همکاران )روبیو و 

به  کارکنانهای مالیات برگشتی و تعداد الها و خدمات، تعداد پروندهاهای جاری ک. در این مطالعه هزینهقراردادندمورد بررسی 

دهد مینشان  اهلیوتحلهیتجزمتغیر خروجی در نظر گرفته شد.  عنوانبهعنوان متغیرهای ورودی و درآمد حاصل از تشخیص مالیات 

 درصد افزایش یابد. 1/16تواند تا می کارآمدی مدیریت جهیدرنتای که عملکرد ادارات منطقه

پرداختند. در  0310-6110های طی سال منطقه اسپانیا 61مالیاتی  ادارات فنی به بررسی کارایی 1(1061همکاران )کردروا و 

 یطورکلبه) اتخاذشدهخدمات و تصمیمات  ارائه کیفیت معکوس معیار عنوانبه دهندگاناتیمال توسط اداری این مطالعه شکایت

 دهدیم نشان است. نتایج شدهگرفتهدر نظر  معیار کیفیت مدیریت اداره مالیاتی 7تقریب() نیجانشیا جزئی( توسط ادارات مالیاتی 

 یاقتصاد رکود زمان از ژهیوبه کارایی سطوح ردیگیبرمکامل در  طوربههای اقتصادی را ساله که چرخه 60دوره  طول این در

 است. افتهیکاهش

 . مطالعات داخلی:2-2-2

 کشور یهااستان در اشخاص حقوقی و مشاغل درآمد بر مالیات کارایی برآورد به ایمطالعه (، در6913) دهقانی و مازار عرب

 هر کارایی 1تصادفی مرزی تحلیل روش و 6913 تا 6973 دوره طی کشور استان 11 یهاداده از استفاده با هاآنپرداختند. 

 هاآن کردند. نتایج بندیتقسیم یافتگیتوسعه درجه بر اساس را کشور هایاستان هاآن مطالعه این کردند. در برآورد را استان

                                                 
1 Song, M., Wang,Y., & Wu, J 
2 Sahoo, B. K., Kerstens, K., & Tone, K 
3 Huang, S, H.,Yu, M, M., Hwang, M, S., Wei, Y, SH., Chen, M, H 
4 Network data envelopment analysis 
5 Rubio, E, V., González, P, E, B., Alaminos, J, D 
6 Corderoa, J. M., Dıaz-Caroa, C., Pedraja-Chaparroa, F., & Tzeremes, N. 
7 proxy 
8 Stochastic Frontier Analysis 
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 بین موجود شکاف بیانگر که است یک از کمتر هاآن مالیاتی کوشش و به کارایی مربوط عدد هااستان همه در که داد نشان

 مالیاتی ظرفیت از کمتر که مشاغل برای وصولی مالیات میزان نیز و مالیاتی ظرفیت و اشخاص حقوقی برای وصولی مالیات

 .است هااستانهمه  در آن

پرداختند.  6916-6911(، به بررسی کارایی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور طی دوره 6913همکاران )پور کاظمی و 

 یمراتبوری تورنوکویست و تحلیل سلسله و شاخص بهره (DEA)ها تحلیل پوششی داده ینا پارامترروشی را با تلفیق مدل  هاآن

(AHP) دیتولوری کل عوامل ارائه کردند که عالوه بر محاسبه رشد بهره (TFP) میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی ،

های کشور و سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه کند. نتایج برای استان ادشدهیوری کل عوامل تولید در دوره زمانی را در رشد بهره

استانی  ضمن اینکه در بین واحدهایبوده است؛  نامنظموری و کارایی و تغییر تکنولوژی نشان داد که روند تغییر بهره هاآنمطالعه 

ی، استان، نیروی انسان افزودهارزشاستان( کارا هستند. متغیرهای ورودی این تحقیق شامل جمعیت فعال،  17استان از  66سازمان )

 بودجه امور مالیاتی و امکانات و تجهیزات بوده و متغیرهای خروجی شامل درآمدهای مالیاتی و رضایت مؤدیان بوده است.

 و شهر یاتیامور مال ادارات نسبی کارایی یهاشاخص ارزیابی و ای با عنوان تعیین( در مقاله6931کار )چرخعسکری و 

های اداره امور مالیاتی استان تهران طی سال 61 یبندرتبه و ، به ارزیابی(DEA)ها پوششی داده تحلیل رویکرد با تهران استان

 در کارا و مرجع واحد عنوانبه تهران استان افزودهارزش و بزرگ مؤدیان دهد کهمطالعه نشان میپرداختند. نتایج  6931-6913

 مرز به خروجی میزان در افزایش و یا ورودی میزان در کاهش با که باشدمی ناکارا دیگر هایاداره و شدهیمعرف مدل دو هر

 رسند.می کارایی

مالیاتی کشور با  امور سازمان کارایی و نفت شرکت عملکرد بر بررسی مالیاتای به (، در مقاله6931) یموسومنجذب و 

 درآمدها وصولی و جینی ضریب پرداختند. شاخص 6930-6911های طی سال (DEAها )پوششی داده استفاده از روش تحلیل

 که است مطلب این از حاکی تحقیق است. نتایج شدهاستفاده ورودی عنوانبه جاری یهانهیهز خروجی مدل و عنوانبه

 و کندمی عمل اندازه ورترینبهره در 6930 و 6917 سال در نفت عملکرد شرکت بر مالیات احتساب بدون سازمان عملکرد

 سال بازهم نفت شرکت عملکرد بر مالیات احتساب با سازمان عملکرد هستند. در محاسبه کارا موضعاً 6911 و 6911 هایسال

 که دهدمی نشان حاصله نتایج هستند. همچنین کارا موضعاً 6911 و 6911 هایسال و کندعمل می اندازه ورترینبهره در 6917

 بر مالیات احتساب به نسبت کمی بسیار حساسیت سال هفت این در هاداده پوششی تحلیل روش از شدهمحاسبه نسبی کارایی

 دارد. سازمان این درآمدهای وصولی بر آن احتساب عدم یا نفت عملکرد شرکت

 تحلیل رهیافت با های مالیاتیپایه تفکیک به کشور هایاستان مالیاتی نظام ییا(، به بررسی کار6931همکاران )احمدی و 

 مالیاتی امور اداره شامل اداره 7 است تنها آنپرداختند. نتایج مطالعه آنان حاکی از  6913-6931های ها طی سالداده پوششی

 این که اندبوده اکار سال دو این در خوزستان و کرمان بلوچستان، مرکزی، و سیستان هرمزگان، بوشهر، تهران، هایاستان

 این دهندهنشان نتایج نشود. همچنین وصول ییکارا عدم دلیل به درآمدهای مالیاتی از درصد 10 حدود سبب شده موضوع

 افزایش اسمی ازنظر اقتصادی مختلف هایبخش افزودهارزش توسعه، برنامه پنجم اول سال سه در هرچند که است مسئله

 کند. حرکت هابخش این با مالیاتی نتوانسته درآمدهای رشد اما داشته
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 تحقیق یشناسروش. 3

 :1(DEAها )تحلیل پوششی داده. 3-1

ریزی ریاضی انجام ها که با استفاده از برنامه DMU2ای ازارایی نسبی مجموعهکها روشی است برای محاسبه تحلیل پوششی داده

نسبی  آمدهدستهب. عبارت نسبی به این دلیل است که کارایی حاصل، نتیجه مقایسه واحدها با یکدیگر است. لذا کارایی ردیگیم

کند و از عمل می ام کارا است یعنی این واحد نسبت به بقیه واحدها خوب pگیرنده واحد تصمیم مییگویماست، نه مطلق. وقتی 

 .دینمایماستفاده  یخوببهمنابع 

وعی ریاضی شاخه تحقیق در عملیات موض یزیربرنامههای روش یریکارگبهگیرنده با امروزه ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم

 .هاستروشها نیز یکی از این باشد. تحلیل پوششی دادهمهم برای محققین می

های استفاده نموده و با استفاده از مدل هانمونههای تمامی است که از داده 3یکی روش غیرخطی (DEA)ها تحلیل پوششی داده

اً کارا بوده و واحدهای نسبت "کارایی نسبی"کند. کارایی روش تحلیل پوششی داده ریاضی اقدام به حل مسائل می یزیربرنامه

هایش را ی نسبتاً کارا نباشد برای رسیدن به مرز کارایی باید ورودی. اگر واحداندشدهواقعواحدهایی هستند که روی مرز کارایی 

های خروجی گرا(. این میزان کارایی و نیز مقایسه در مدلدهد )هایش را افزایش ( یا خروجیگرا یورودهای در مدلدهد )کاهش 

λآن با واحد کارای موردنظر را
 𝑗

 یطورکلبه. میکنیمرا با آن مقایسه  رکارایغواحدی است کارا که واحد  jکنند که ها تعیین می 

( اکیداً مثبت هستند. کارایی DMUگیری )های مربوط به تمام واحدهای تصمیمها و خروجیها تمام ورودیدر تحلیل پوششی داده

های وزن شود که نسبت جمع خروجیتعیین می DMUهای آن ها و خروجیبا تخصیص وزن به مقادیر ورودی DMUنسبی یک 

 باید ماکزیمم شود. شدهدادههای وزن به ورودی شدهداده

با عنوان  6371در سال  6و رودز 5کوپر ،4ها است توسط چارنزکه اسـاس روش تحلیل پوشـشی داده یپارامتر ریغهای روش

ـــمیمها و خروجیورودی ؛ کهگردید مطرح CCR7مدل  گیری را به یک ورودی و خروجی مجازی تبدیل های یک واحد تص

به همراه چارنز و  1کند. پس از چانز، کوپر و رودز، بنکرریاضــی این مدل را حل می یزیربرنامههای کرده و با اســتفاده از روش

توان به مدل های دیگری که بعداً ارائه شد میشـهرت یافت. از مدل BCC9مدل مدلی را ارائه کردند که به  6311کوپر در سـال 

                                                 
1 Data Envelopment Analysis 
2 Decision Making Unit 
3 Non Parametric 
4 Charnes 
5 Cooper 
6 Rhodes 
7 Charnes,Cooper,Rhodes   
8 Banker 
9 Banker,Cooper,Rhodes   
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ADD  در سال  9استاتز و 1، سیفورد6شهرت دارد و توسط چارنز، کوپر، گالنی "بهینه پرتو"یا مدل جمعی اشاره کرد که به روش

 .است شدهارائه 6313

به بررسی مزایای هر یک  CCR،BCCهای ها در قالب مدلهای مختلف تحلیل پوششی دادهدر این تحقیق با ارائه روش

های ها با انجام یک مطالعه موردی بر روی ادارات امور مالیاتی شهرستاناست. جهت درک و معرفی بهتر این روش شدهپرداخته

 .صورت گرفته است یبندتیاولوکارایی  ازلحاظها ا یکدیگر مقایسه و بین آناستان مازندران کارایی هریک از ادارات را ب

 :(CCR. مدل )3-2

ودز به ی دکتری رکارایی فنی نسبی واحدهای سازمانی مختلف نخستین بار در رساله یریگاندازه باهدف 6371این مدل در سـال 

و در سال  قرار گرفت مورداستفادهراهنمایی کوپر با عنوان ارزیابی پیشـرفت تحصـیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا ابداع و 

این  در .ز، کوپر و رودز به جهان علم معرفی شــدگیرنده توســط چانگیری کارایی واحدهای تصــمیمی اندازهبا چاپ مقاله 6371

ــامل ــتم تحت ارزیابی ش ــیس ــمیم N مدل س ــت که هر  n, …,DMU2, DMU1DMUگیری واحد تص  ورودی m ،JDMUاس

X={𝑋1𝑗 , 𝑋2𝑗 , … , 𝑋𝑚𝑗} را برای تولیدS  خروجیY={𝑌1𝑗 , 𝑌2𝑗 , … , 𝑌𝑠𝑗} کند.مصرف می 

حداقل یک ورودی مثبت و یک خروجی مثبت  DMUهمگی نامنفی بوده و هر  DMUهای هر هـا و خروجیورودی

 شود:طبق رابطه زیر تعریف می PDMU، در این صورت کارایی اقتصادی X≥0, X≠0, Y≥0, Y≠0یعنی ؛ دارد

کارایی(                                                              1) =
∑ uryrp

𝑠
r=1

∑ vixrp
m
i=1

=
مجموع وزندار خروجیها

 مجموع وزندار ورودیها
 

ی این نسبت هاست. محاسبهمجموع موزون ورودی برمیتقسها کارایی، حاصـل مجموع موزون خروجی CCRطبق مدل 

 .دیآیمخروجی است از رابطه زیر به دست  sورودی و  m( که دارای jبرای هر واحد سازمانی )

(3                                                                    )𝑀𝑎𝑥 𝑧𝑝 =
∑ uryrp

𝑠
r=1

∑ vixrp
m
i=1

 

                                                     St: 

∑ uryrj
𝑠
r=1

∑ vixij
m
i=1

≤ 1,   j = 1,2, … , n 

𝑣𝑖 ≥ 0 
𝑢𝑟 ≥ 0 

وزن خروجی  ur:،(r =1, 2,…, s)ام jام واحد  rمیزان خروجی  yrj:،(i=1, 2,…, m)ام jام واحد  iمیزان ورودی  xij::کهیطوربه

r ام،:vi  وزن ورودیi عداد واحدهای مورد بررسی نیز عبارتند از، تام است: j=1,2,…,n 

خطی تبدیل  یزیربرنامهریزی کسـری اســت، با دو بار تغییر متغیر به یک مدل مهبه دلیل اینکه مدل حاضـر یک مدل برنا

ـــمی کنند یا خروجی را ثابت و هـای این روش برای افزایش کارایی، یا ورودی را ثابت و خروجی را حداکثر میود. در مـدلش

 CCRنامند. همچنین برای هر مدل ها را ورودی محور میهای تحلیل پوششی داده. بر این اساس مدلندینمایمورودی را حداقل 

                                                 
1 Golany 
2 Seiford 
3 Stutz 



 

13 

تواند ورودی محور یا مضربی است که خود آن نیز می Dual Modelهمان  درواقعوجود دارد که مضربی یک مدل پوششی نیز 

 خروجی محور باشد.

 ی زیر خواهد بود:ورودی محور طبق رابطه CCRبنابراین یک مدل مضربی 

(1                                                    )                                                                                         𝑀𝑎𝑥 𝑧𝑝 = ∑ uryr𝑝
𝑠
r=1 

                                                                                St:                    

                                                                                         ∑ uryrj
𝑠
R=1 − ∑ vixij

m
i=1 ≤ 0   j = 1,2, … , n 

                                                                                         ∑ vixip = 1m
i=1  

                                                                                         𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑢𝑟 ≥ 0 

ــاخت مدل  ــبرای هر واحد  CCRبا س ــبه کارایی آن می یموردبررس ــخص و و محاس توان واحدهای کارا و ناکارا را مش

مقادیر صفر بگیرند  𝑣𝑖و  𝑢𝑟با توجه به اینکه ممکن است باال مدلکرد. البته در  یبندرتبهها را برحسـب میزان کارایی آن هریک

ار تر از مقدار بســیها را بزرگقرار نگیرد، معموالً مقادیر آن موردتوجههای مزبور در تعیین کارایی ها یا خروجیو اهمیت ورودی

 نامند.ورودی محور می CCR یشدهاصالحها را مدل و آن رندیگیم( در نظر ε) یکوچک

( در تحقیق در DEAها )ای به نام تحلیل پوششی دادهز، کوپر ورودز، پایه و اسـاس شاخهچان توسـط شـدهارائه CCRمدل 

معرفی  DEAو ... جهت تقویت به  CCR-BCC ،BCC-CCR ،BCCهای دیگری نظیر عملیات قرار گرفت و پس از آن مدل

 شد.

 :(BCC). مدل 3-3

رات نسبت تغیی "از:  عبارت استاست. بازده به مقیاس  "بازده مقیاس"است. تنها تفاوت آن در جزء  CCRمانند مدل هاین مدل 

. اگر در یک سیستم اقتصادی بازده به مقیاس افزایشی باشد این بدان معنی است که افزایش در "هاورودی به تغییرات خروجی

در  0uمقدار بازده به مقیاس با مقدار متغیر آزاد  BCC. در مدل شود و برعکسها میدر خروجی تربزرگها باعث افزایش ورودی

 شود.مطرح می BCC مدل یهاتیمحدود

 از: عبارت استخطی  یزیربرنامهورودی گرا در قالب  BCC شدهاصالحمدل 

(7                                                     )0u-∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟0
𝑠
𝑟=1=0Max h 

                                                          St:                                                               

                                                                                  ∑ vixi0 = 1m
i=1  

 ∑ uryrj
𝑠
r=1 − ∑ vixij

m
i=1 − u0 ≤ 0   j = 1,2, … , n                                                        

                  𝜇𝑟 ≥ 𝜀        𝑟 = 1,2, … , 𝑠        

                                                                                   𝑣𝑖 ≥ 𝜀           𝑖 = 1,2, … , 𝑚    

                                                                                   𝑢0 = 𝑓𝑟𝑒𝑒 

د. کنهای مدل، ضریب صفر را تعیین میها و یا خروجیدر برخی مواقع در حین محاسبه کارایی، برای ورودی CCRمدل 

,𝑢rه از قیداستفاد یجابهنباشد. برای رفع این مشکل،  مؤثرشود که متغیر مزبور در محاسبه کارایی ضریب صفر باعث می vi ≥ 0 

,𝑢rاز قید  vi ≥ ε شود. که در آن استفاده میε >  طورهماناست.  CCR افتهیتکاملاست.  این روش در حقیقت شکل   0

 تکتکباید برای   ها( وجود دارد، خطی)به تعداد بنگاه یزیربرنامهبنگاه، مسئله  nشود، برای محاسبه کارایی که مالحظه می

نوع  6311است. سپس بنکر، چارنز و کوپر در سال  شدهیطراحبا فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس  CCRمدل  ها حل شود.بنگاه
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ها کارایی، نوع بازده به مقیاس را نیز به تفکیک برای بنگاه یریگاندازهافزودند. این روش در حین  CCRبازده به مقیاس را به مدل 

 کند.ارائه می

است به نتایج این تحقیق  BCCو  CCRها که دارای دو مدل از تکنیک تحلیل پوششی دادهمطالعه حاضر به دلیل استفاده 

از نوع  یقاین تحق است ذکرقابل شد. مندبهره آنهای توان استناد کرد و از نکتههای صرف آماری میتر از نتایج تحقیقبیش

ی استان هاهای آتی سازمان )ادارات امور مالیاتی شهرستانزیرا که نتایج آن جهت تنظیم برنامهباشد میتحقیقات کاربردی 

مار آ باشد.ران میهای استان مازندمازندران(، قابل استفاده خواهد بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، ادارات امور مالیات شهرستان

ه شامل ک های استان مازندران از طریق اداره کل امور مالیاتی استان مازندران تهیه گردیدو عملکرد ادارات امور مالیاتی شهرستان

 ها به ترتیب شامل:شهرستان بوده و این شهرستان 10

کنار، ر، بابل، امیرکال، بابلسر، آمل، فریدونزیرآب(، جویباسوادکوه )، شهرقائمهای ساری، گلوگاه، بهشهر، نکا، شهرستان

ونه در این تحقیق با بررسی نم کهییازآنجا باشد.، تنکابن و رامسر میآبادعباسمحمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، کالردشت، 

 یآورجمعشود. انجام نمی یریگنمونهو از طریق  ردیگیمقرار  یموردبررستوان نتایج را به جامعه تعمیم داد لذا جامعه تحقیق نمی

 استان انجام گردید. یاتیامور مال اداره کلاسناد و مدارک موجود در  لهیوسبهها داده

واحدهای  عنوانبهشهرستان را  10، 6931-6931های برای ارزیابی کارایی ادارات مالیاتی استان مازندران طی سال

ها و خروجی را تولید نمایند. ورودی 6کنند تا ورودی را مصرف می 9احدها از این و هرکدامکه  شدهگرفتهگیرنده در نظر تصمیم

 :باشدزیر می صورتبهمالیاتی استان  اداراتهای های این شهرستانخروجی

 در تحقیق شدهاستفادههای ورودی و خروجی . داده۵ شکل

 
 :هاافتهی. 4

 :CCRروش  یهامحاسبهها با اداره یبندرتبههای کارا و ناکارا و . معرفی اداره4-1

انجام گردید و نتایجی  CCRو با استفاده از مدل  Matlab یسینوبرنامه افزارنرمدر این بخش با استفاده از  شدهانجام یهامحاسبه

دریافتی از ادارات امور مالیاتی  یهادادهیروبر  شدهانجامهای ( با محاسبه6931-6931در بازه زمانی ) زیر حاصل شد. صورتبه

اداره امور مالیاتی کارا  عنوانبهآمل  شهرستان 6931شود؛ در سال مشاهده می 1 که در جدول شماره طورهمانهای استان، شهرستان

 های دیگر در استفاده بهینه از منابع مشخص گردیده است.و رتبه اداره شدهیمعرف

 و رتبه شدهیمعرفادارات امور مالیاتی کارا  عنوانبههای بهشهر و آمل شهرستان شدهانجامبا محاسبات  6933در سال 

 های دیگر در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده است.اداره

هاداده

ورودی

کارکنانتعداد

(میلیون ریال)حقوق و دستمزد

(عمتر مرب)مساحت و امالک در اختیار هر اداره

(میلیون ریال)مالیات وصولیخروجی
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دیگر  هایو رتبه اداره شدهیمعرفادارات امور مالیاتی کارا  عنوانبههای بهشهر، امیرکال و آمل نیز شهرستان 6931در سال 

 در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده است.

یی و میزان کارا برحسبگردد ادارات امور مالیاتی استان مازندران به ترتیب که در جدول زیر مشاهده می طورهمانالبته 

ها و خروجی کارایی و با در نظر گرفتن میزان ورودی برحسب یبندرتبهشدند و نتیجه این  یبندرتبه 6931-6931 هایسالطی 

 است. ذکرشدهکامل  طوربهزیر  هریک از ادارات بوده است و در جدول

در میزان استفاده بهینه از منابع خود  6931-6931 هایسالای است که طی های آمل تنها ادارهاداره امور مالیاتی شهرستان

های دیگر با توجه به و اداره شدهیمعرف( بوده است و کارا 6)%600 هاآنر از همه بهتر بوده و درصد های دیگدر مقایسه با اداره

ها و یا خروجی خود ایجاد نمایند ها و خروجی خود کارا نیستند و باید در این مدل، تغییراتی درست در میزان ورودیمیزان ورودی

 تا بتوانند به مرز کارایی برسند.

 CCR مدل هایمحاسبه با تا DMU بندیرتبه .2جدول 

 1334-1331 هایسال ورودی و خروجی( در) منابعدرصد مصرف بهینه  بندیرتبه

iDMU   1331رتبه  133۵رتبه  1334رتبه  Score 1334 Score 133۵  Score 1331 

 %۷۸.3۰ %۵3.13 %۷۰.1۸ ۵ ۸ 4 ساری

 %3۰.34 %32.3۰ %31.3۸ 1۵ 14 14 گلوگاه

 %1۰۰ %1۰۰ %۸۷.۸۸ 2 2 2 بهشهر

 %3۷.۷۰ %1۵.43 %۰14.13 4 1 ۸ نکا

 %1۷.43 %۷۷.۸۵ %1۸.11 1 ۵ 1 شهرقائم

 %2۷.۰4 %21.4۸ %31.21 1۸ 1۷ 11 سوادکوه )زیرآب(

 %1۷.۰۷ %۸1.1۵ %33.۸4 ۸ 4 13 جویبار

 %11.42 %۵۷.۷۷ %۵4.1۵ 3 3 11 بابل

 %1۰۰ %۸1.1۵ %۷۵.۷2 3 3 3 امیرکال

 %1۷.32 %14.1۵ %۵4.۵۰ ۷ ۷ 1۰ بابلسر

 %1۰۰ %1۰۰ %1۰۰ 1 1 1 آمل

 %43.23 %33.۵۵ %۵1.41 12 13 12 فریدونکنار

 %۵1.۵۸ %۵۵.2۷ %۵1.22 11 1۰ 3 محمودآباد

 %23.۸۰ %24.۷۷ %2۸.43 1۷ 1۸ 1۸ نور

 %۵۷.33 %۵1.4۸ %1۸.33 1۰ 11 ۵ نوشهر

 %4۵.۸۰ %44.42 %1۷.۰1 13 12 ۷ چالوس

 %1۸.13 %1۵.21 %21.۸3 2۰ 2۰ 13 کالردشت

 %3۰.4۵ %32.۸۸ %23.43 11 1۵ 1۷ آبادعباس

 %32.13 %32.13 %33.۰۷ 14 11 1۵ تنکابن

 %13.۷1 %2۰.۸۷ ۰.22۸1 13 13 2۰ رامسر

 قیحقتمنبع: محاسبات               

 باشدنزدیک  %600های امور مالیاتی استان به البته الزم به ذکر است هرچه درصد میزان استفاده بهینه هریک از شهرستان

، شهرستان امور مالیاتی شهرستان 6931مثال در سال  طوربهکارایی نسبت به ادارات دیگر در شرایط بهتری قرار دارند  ازنظر درواقع
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از کارایی و موقعیت بهتری برخوردار  Score ،73.71%ت به اداره امور مالیاتی شهرستان امیرکال با نسب Score ،17.11%بهشهر با 

 .های مختلف مور بررسی انجام دادهای دیگر و برای سالاین مقایسه را برای شهرستان توانیماست و به همین ترتیب 

 :BCCروش  یهامحاسبهها با اداره یبندرتبههای کارا و ناکارا و معرفی اداره. 4-2

( %600از منابع ) هاآنهایی که درصد استفاده بهینه اداره ،Matlab افزارنرمدر  BCCبا استفاده از مدل پس از انجام محاسبات 

بر  شدهانجامهای ( با محاسبه6931-6931در بازه زمانی ) (.9جدول شماره هستند )های ناکارا کارا و مابقی اداره باشدمی

 6931؛ در سال شودمشاهده می 9 جدول شمارهکه در  طورهمانهای استان، دریافتی از ادارات مالیاتی شهرستان یهادادهیرو

ر در های دیگو رتبه اداره شدهیمعرفادارات امور مالیاتی کارا  عنوانبههای ساری، جویبار، امیرکال، آمل و کالردشت شهرستان

 استفاده بهینه از منابع مشخص گردیده است.

 BCC مدل هایمحاسبه با ها DMU بندیرتبه. 3جدول شماره 

 1334-31 هایسال ورودی و خروجی( در) منابعدرصد مصرف بهینه  بندیرتبه

iDMU   1334  1331رتبه  133۵رتبه  1334رتبه Score 133۵ Score  1331 Score 

 %1۰۰ %1۰۰ %1۰۰ 1 1 1 ساری

 %1۰۰ %1۰۰ %33.۵۸ 1۵ 14 14 گلوگاه

 %1۰۰ %1۰۰ %3۵.۵۵ ۵ 1 1 بهشهر

 %1۰۰ %۷۰.3۸ %۸4.۸1 ۷ 12 3 نکا

 %1۷.۸3 %۷۸.1۷ %۷2.2۸ 13 ۸ 14 شهرقائم

 %1۰.11 %۵3.۵2 %13.۸۷ 1۵ 1۷ 1۵ سوادکوه )زیرآب(

 %3۷.4۸ %1۰۰ %1۰۰ ۸ 2 2 جویبار

 %11.41 %۵۸.۸۰ %۵۷.۷1 14 1۵ 1۷ بابل

 %1۰۰ %1۰۰ %1۰۰ 3 3 3 امیرکال

 %1۸.۸4 %۷1.33 %۷1.24 12 11 13 بابلسر

 %1۰۰ %1۰۰ %1۰۰ 3 4 4 آمل

 %۸۷.۷1 %۷1.۷3 %۸2.۸1 3 3 1۰ فریدونکنار

 %۷۵.۷4 %۷1.۰۵ %۸1.1۵ ۸ 1۰ ۸ محمودآباد

 %4۵.1۸ %4۰.33 %4۷.13 1۸ 1۸ 1۸ نور

 %۷1.۵۵ %11.۰4 %۸1.4۷ 11 13 11 نوشهر

 %۵3.۸3 %۵۸.۰۷ %۷۷.۷۵ 11 11 12 چالوس

 %1۰۰ %1۰۰ %1۰۰ 24 ۵ ۵ کالردشت

 %۵3.۸2 %11.11 %12.۵3 1۷ 14 11 آبادعباس

 %33.33 %3۵.11 %43.۷1 2۰ 2۰ 13 تنکابن

 %3۸.4۸ %33.۸4 %41.۸2 13 13 2۰ رامسر

 منبع: محاسبات محقق                            

 وانعنبههای ساری، گلوگاه، بهشهر، جویبار، امیرکال، آمل و کالردشت شهرستان شدهانجامبا محاسبات  6933در سال 

های دیگر در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده و رتبه اداره شدهیمعرفادارات امور مالیاتی کارا 

های ساری، گلوگاه، بهشهر، نکا، امیرکال، آمل و کالردشت به عنوان ادارات امور مالیاتی کارا نیز شهرستان 6931در سال  است.

 های دیگر در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده است.و رتبه اداره شدهیمعرف
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در  6931-6931 هایسالآمل و کالردشت تنها اداراتی هستند که طی های ساری، امیرکال، ادارات امور مالیاتی شهرستان

 اندشدهیمعرف( بوده است و کارا 6)%600ها های دیگر از همه بهتر بوده و درصد آنمیزان استفاده بهینه از منابع خود در مقایسه با اداره

ها و و باید در این مدل، تغییراتی درست در میزان ورودیها و خروجی خود کارا نیستند های دیگر با توجه به میزان ورودیو اداره

 یا خروجی خود ایجاد نمایند تا بتوانند به مرز کارایی برسند.

 :های سیاستیگیری و توصیهنتیجه. 5

ها وششی دادهپهای استان مازندران با استفاده از تحلیل های امور مالیاتی شهرستانارزیابی کارایی نسبی ادارهمقاله حاضر در صدد 

(DEA )مدل  نتایجباشد. می 6931-6931های طی سال CCR  ای های آمل تنها ادارهاداره امور مالیاتی شهرستاندهد که نشان می

 600 نآهای دیگر از همه بهتر بوده و درصد میزان استفاده بهینه از منابع در مقایسه با ادارههای مورد بررسی در سالطی  است که

های ساری، امیرکال، آمل و کالردشت تنها اداراتی ادارات امور مالیاتی شهرستان BCCهمچنین با استفاده از مدل ؛ بوده است

 هانآهای دیگر از همه بهتر بوده و درصد در میزان استفاده بهینه از منابع خود در مقایسه با ادارهیاد شده  هایسالهستند که طی 

ها و خروجی خود کارا نیستند و باید در این مدل، تغییراتی های دیگر با توجه به میزان ورودیو اداره اندشدهیمعرفبوده و کارا  600

و  CCRدلیل متفاوت بودن نتایج مدل  ها و یا خروجی خود ایجاد نمایند تا بتوانند به مرز کارایی برسند.درست در میزان ورودی

BCC  ؛ در مدل هانسبت تغییرات ورودی به تغییرات خروجی از عبارت استاست. بازده به مقیاس  "بازده مقیاس"جزءCCR 

 باشد. بازده به مقیاس ثابت نمی BCCبازده به مقیاس ثابت فرض شده در حالی که در مدل 

باشد یبرخوردار بوده است شهرستان آمل متنها شهرستانی که در هر دو مدل بکار رفته شده در تحقیق حاضر از کارایی نسبی 

ند و کنها میزان ورودی کمتری دریافت میتوان گفت علت آن است که آنها و خروجی این شهرستان میو با توجه به ورودی

 کنند، دارند.های دیگر که ورودی بیشتر دریافت میخروجی بیشتری هم نسبت به اداره

 گردد:می تی ذیل ارائههای سیاستوصیهلذا بر اساس نتایج 

گزارش دقیقی از مساحت امالک در اختیار هر اداره تحت پوشش خود، تعداد نیروی انسانی  امور مالیاتی الزم است سازمان .6

 جزءزءبهجرا تهیه نمایند. داشتن این اطالعات دقیق و  دهندیمو حقوق و دستمزد پرداختی و میزان درآمد یا خدماتی که ارائه 

ستفاده ها شود که با ااداره مؤثرو غیر  مؤثرها و همچنین کارمندان اداره بالاستفادهتواند منجر به شناسایی فضای خالی و می

 ها و سازمان را افزایش داد.توان کارایی ادارهبهتر از این منابع می

های خصوصی چون هزینه زیادی بابت های دولتی در این است که شرکتهای خصوصی با ادارههای شرکتیکی از تفاوت  .1

 شودهای دولتی کمتر دیده میکنند که این موضوع در ادارهکنند به بهترین نحو از آن استفاده میمحل شرکت پرداخت می

یروهای نتوزیع و  و تجهیزات اداری اموال تخصیص ضمن رعایت استانداردها ؛گردد با تدابیر مدیریتی الزمپیشنهاد میو 

 . مورد بازنگری قرار گیردصورت پذیرفته و بر مبنای کارایی ر ادارات تابعه دانسانی 

، استقرار یک نظام نان و پاداش ناکارآمد در کاهش آنهمچنین با توجه به نقش پاداش مؤثر در افزایش انگیزه کارک .9

  گردد.دارات پیشنهاد میدهی مؤثر در سازمان امور  مالیاتی از طریق طراحی الگویی مناسب بر اساس کارایی اپاداش
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Evaluation of Relative Efficiency Indicators of County Tax Administration 
Mazandaran Province during 2015-2017 

 
Abstract 

The government has always strived for increase the tax revenues and replace it with oil revenues to provide 

a suitable basis for moving the economy toward sustainable growth in order to better management of income and 

expenses and establish social justice. Hence, the government's success in this regard depends on the functioning 

of the tax affairs organization as one of the main pillars of the tax system of the country. The present study 

evaluates the relative efficiency of provincial tax departments in Mazandaran province during 2015 to 2017 using 

DEA method. In this study, CCR and BCC model were used. Input indicators of the model includes: salary, 

number of employees, area of real estate available to each office, and the output of the model includes: the 

amount of tax collected. The results of the study show that, Amol city tax administration is the sole administration 

that has been efficient in utilizing its resources during the study years using CCR model; and tax administrations 

of the cities of Sari, Amirkola, Amol and Kelardasht are the ones that are efficient in using their resources during 

the mentioned years using BCC model, and other departments are not efficient considering inputs and outputs. 
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