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دهیچک
مربوط شود،میهاي اخیر که موجب افزایش دماي زمیناکسیدکربن در دههافزایش غلظت دياي از سهم عمده

باشد. طبق توافق کیوتو مبنی بر واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی، جلوگیري از افـزایش  به بخش حمل و نقل می
اکسیدکربن و کاهش آن به ویژه در بخش حمـل و نقـل داراي اهمیـت اسـت. هـدف از ایـن تحقیـق        غلظت دي

رود این مالیات بابه لحاظ نظري انتظار میدکربن است.اکسیارزیابی تجربی اثر انواع مالیات خودرو بر انتشار دي
مالیاتباوآالیندهکمترخودروهايخریدسمتبهراهاآنرفتارشان،تغییروکنندگانمصرفدررغبتایجاد
هاي مختلفی بوده است. لذا در این دهد. اما به لحاظ تجربی، وجود این اثر و اندازه آن موضوع بحثسوقکمتر
بـر میـزان انتشـار    مالکیـت خـودرو  هاي ترکیبی تأثیر مالیات بر خریـد و مالیـات بـر    روش دادهبا استفاده ازقتحقی
بررسـی شـده   2007ـ2012هاي کشور منتخب عضو اتحادیه اروپا طی سال14اکسیدکربن خودروهاي جدید در دي

الیات بـر مالکیـت خـودرو و دخیـل کـردن      نتایج حاکی از آن است که اوالً اعمال مالیات در هنگام خرید و ماست.
اکسیدکربن دارد و ثانیـاً وضـع   داري بر میزان انتشار ديیمعنمنفی و تأثیراکسیدکربن در پایه مالیاتی میزان انتشار دي

تري دارد.اثرگذاري بیش،این دو نوع مالیاتزمانهم

.هاي ترکیبیدهاکسیدکربن، مالیات بر خودرو، داآثار خارجی، دي: يدیواژگان کل

.JEL :48R ،58Q ،54Q ،53Q،91Lيبندطبقه

سنده مسئول:ینوAlin110@atu.ac.ir
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مقدمه. 1
هـاي جهـانی بـه تهدیـدهاي ناشـی از      نامـه پـاریس تقویـت واکـنش    هدف محوري موافقـت 

هاي جهانی مـانع  تغییرات اقلیم است. این هدف در این قالب تبلور یافته است که با همکاري
2بت بـه دوره پـیش از انقـالب صـنعتی کمتـر از      از آن شویم که دماي زمین در این قرن نس

1درجه سانتیگراد محدود شود.1.5درجه سانتیگراد افزایش یابد و حتی افزایش آن به 

اکسـیدکربن در  هـاي گـاز دي  یکی از عوامل مؤثر بر گرمایش زمـین افـزایش مولکـول   
ت طبیعـی  اکسیدکربن در نوسـان اسـت و ایـن نوسـانا    اتمسفر است. به طور کلی غلظت دي

است. چیزي که آن را غیر طبیعی کرده این است که غلظت آن در چند دهه گذشته به طور 
800قابل توجهی از دامنه نوسانات تاریخی آن فاصله گرفته اسـت، بـه نحـوي کـه در طـول      

هاي اخیـر جهـش   در نوسان بوده است ولی در سال300ppmتا 170هزار سال گذشته بین 
400ppm.2کرده است به حدود 

دریلـوتن کمیلیـون 4/9از2COجهـانی انتشـار میـزان جهانی،بانکآمارهاياساسبر
برابـر 6/3حـدود ویافتـه افـزایش 2010سالدریلوتنکمیلیون6/33بهمیالدي1960سال
وشـده برابـر 15ازبـیش نیزایرانتوسط2COانتشارمقداردوره،اینخاللدر. استشده

آمـاري شـواهد دیگـر، سوياز. استیافتهافزایشیلوتنکهزار572بهیلوتنکهزار37از
طـور بـه 2COجهـانی انتشـار ازونقـل حملبخشسهمکهاستموضوعاینکنندهمنعکس
انتشـار ازایرانونقلحملبخشسهمکهاستحالیدراین. استدرصد20حدودمتوسط

.3استبودهدرصد23حدودومتوسط جهانیازباالترهاسالاکثردرکربن،اکسیددي
، مخصوصـاً بخـش   2COتـوان از افـزایش غلظـت    حال سؤال این است کـه چگونـه مـی   

مهمی از آن که مربوط به بخش حمل و نقل است، جلـوگیري کـرد و حتـی آن را کـاهش     
داد. در ادبیات اقتصاد بخش عمومی از این موضوع تحت عنوان شکسـت بـازار یـاد شـده و     

زارهاي بازاري و غیر بازاري متعددي براي مواجهه مؤثر با آن پیشنهاد شده است. یکـی از  اب

ن پیوند قابل دستیابی است: نامه در ای. متن کامل این موافقت1
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

.56، ص )2015(ساکس . 2
)1393(مهاجري . 3
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تمرکـز ایـن   1هـاي سـبز اسـت.   هاي پیگویی یا (با تفاوتی در معنا) مالیـات این ابزارها مالیات
بر کارایی ابزار اخیر است.تحقیق

مالیـات برقرارياباروپاییکشورهايبرخیکهاستآنحاکی از2شدهانجاممطالعات
نـرخ بـا مالیـاتی وضـع باکهصورتبدین.دهندکاهشرا2COانتشاراندتوانستهخودروبر

وآالینـدگی بـا خـودرویی خریـد بـه ترغیبراکنندهمصرفتر،آالیندهخودرويبرباالتر
مهـم اسـت.   مسئلهحاضر در پی بررسی سه تحقیقدر این چارچوب، .اندکردهکمترمالیات

ازجملـه اي ول اینکه آیا واقعاً مالیات بر خودرو در عمل اثـري بـر انتشـار گازهـاي گلخانـه     ا
کربن داشته است، دوم اینکه آیا ترکیب مالیات بر خرید خودرو با مالیات سـاالنه  اکسیددي

آیـا ایـن   سوم اینکـه واین نوع مالیات را متأثر نمایدتواند اثربخشیبر نگهداري خودرو می
توسـط خودروهـا، در پایـه مالیـاتی     اکسـیدکربن انتشـار دي انـدازه  واردکردنباطی با اثر ارت
دارد؟

ی شـده اسـت:   دهـ سـازمان ترتیـب  یـن ابهحاضر تحقیقالذکرفوقدر چارچوب سؤاالت 
مالیات بر خودرو به عنوان مالیـاتی اصـالحی بیـان شـده، انـواع آن و آثـار       ابتدا مبانی نظري

پیشینه تجربی موضوع مـورد بررسـی قـرار گرفتـه     ه است. سپس،احتمالی آن تشریح گردید
بـا ادبیـات مـذکور تبیـین     تحقیـق هاي مطالعات پیشین گـزارش شـده و رابطـه ایـن     اهم یافته

کشور منتخب عضو اتحادیه اروپا کـه جـزء نمونـه آمـاري     14گردیده است. سپس تجارب 
نها از حیث مالیات ستانی بـر پایـه   هاي آمورد بررسی هستند مورد مطالعه قرار گرفته، تفاوت

خودرو برجسته شده است. پس از آن مدل مورد استفاده و متغیرهاي آن معرفی شـده اسـت   
بندي و و بعد هم مبانی برآورد مدل و نتایج آن گزارش شده است. در آخر نیز مطالب جمع

هاي سیاستی استنباط گردیده است.توصیه

. مبانی نظري2
کنـد، بـه دیگـران    هاي خصوصی که براي راننده ایجاد میعالوه بر هزینهاستفاده از خودرو 

کند. اسـتفاده کننـدگان از خـودرو نوعـاً دیگـران را بابـت ایـن        هایی را تحمیل مینیز هزینه
کننـد (مثـل افـزایش متوسـط زمـان رسـیدن بـه مقصـد بـا اضـافه شـدن            ها جبران نمـی هزینه

)1391(و استیگلیتز )1388(کولیس و جونز . 1
)2014(کلینو )2011(کوك . 2
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اي کـه تـراکم   یک گاز گلخانهعنوانبهسیدکربن اکخودروهاي جدید یا افزایش انتشار دي
هاي زیستی مختلف و شود و حیات گونهبیش از حد آن در جو منجر به گرم شدن زمین می

هـاي جبـران نشـده را پیگـو     کند.) این هزینـه هایی مواجه میاز جمله نوع انسان را با مخاطره
دولت از طریق وضـع مالیـاتی   ) آثار خارجی نامیده و مدیریت آن را مستلزم دخالت1938(

).1هزینه نهایی آثار خارجی دانسته است (مالیات پیگوییاندازهبه
در ادبیات موضوع مباحث بسیار زیادي در خصوص اقدام مناسب دولـت در مواجهـه بـا    

) در واکـنش بـه پیگـو عنـوان     1960(3مـثالً کـوز  2این قبیل آثار خارجی مطرح شده اسـت. 
وفصـل حـل هاي مبادله نزدیک به صفر است، براي رقابتی که هزینهداشت که در یک بازار 

آثار خارجی نیازي به مداخله یک شخص ثالـث نیسـت و اگـر دولـت صـرفاً حقـوق       مسئله
ی بـازاري در سـایه قـانون،    زنـ چانـه ناکارآمـد،  صـورت بهحتی مالکیت اولیه را تعریف کند 

اش مـثالً آالینـدگی بـه حـد بهینـه     آورد وتخصیص کارآمد حقوق مالکیت را به ارمغان می
یابد.کاهش می

تعـداد  کـه چـرا بازاري کوز در مورد خودرو قابلیت کاربرد ندارد، حلراهطبیعی است 
ی زنـ چانـه و تولیدکنندگان و متأثرین از تردد خودروهـا متکثرنـد و امکـان    کنندگاناستفاده

بدون هزینه در یک شرایط شبه رقابتی را ندارند.
غیر بازاري است حلراهي دیگر دولت دو ابزار عمده در اختیار دارد: یکی هالحراهدر 

بـازاري  حـل راهشود و دیگري که با وضع قوانین و مقررات و استاندارد گذاري اجرایی می
5اي نظیـر ریچـارد پـوزنر   شـود. خـوب، عـده   عملیـاتی مـی  4است که از طریق وضع مالیـات 

در بسیاري از موارد براي جلوگیري از استفاده از یـک کـاال   اند که) بر این باور بوده1971(
توانیم بـه همـان   (مثل خودرو یا سیگار) نیازي نیست مالیات وضع کنیم. با وضع مقررات می

6نتیجه مالیات برسیم بدون اینکه بروکراسی مالیاتی را ایجاد کرده باشیم.

ه بـا وضـع انبـوهی از مقـررات     در مقابل، مدافعان مالیات معتقدند که تمام آن کـاري کـ  

1. Pigouvian tax
) مباحث مفصلی در خصوص ابزارهاي مختلف دولت بـراي مواجهـه   1391و استیگلیتز () 1382. مک موران و نلور (2

اند.با آثار خارجی مطرح کرده
3. Coase

) را ببینید.1987اتکینسون و استیگلیتز (. در خصوص اثر مالیات بر اثر خارجی 4
5. R. Posner

بوده است.Regulation as taxationیا » مقررات گذاري به منزله مالیات ستانی«پوزنر تحقیق. عنوان 6
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ی با وضـع مالیـاتی انجـام داد کـه     سادگبهتوان متداخل و بدون ضمانت اجرا میسر است، می
اش یـاري  دارد، هم دولت را در بـه سـرانجام رسـاندن وظـایف تخصیصـی     1»خیر مضاعف«

در ) 2004(2رو است که بارنـت و یانـدل  ینازاکند. رساند و هم برایش ایجاد درآمد میمی
، ضـمن بیـان هـم ارزي تئوریـک     3»گذاري از طریق وضع مالیاتمقررات«تحقیقی با عنوان 

هاي خـاص  مالیاتبساچههاي خارجی این دو ابزار، ادعا نمودند که در مواردي چون هزینه
نیـز بـه   )2016(4گروبـر ) و 1388یا تنظیمی کارآیی بیشتري داشته باشند. جونز و کـولیس ( 

اند.بی این دو ابزار در شرایط اطمینان و عدم اطمینان پرداختهمقایسه کارایی نس
شـود  شـود. مالیـات باعـث مـی    اما مالیات چگونه در کنترل آثار خارجی مؤثر واقـع مـی  

کننـد،  نمـی کننـد ولـی آن را جبـران   هایی که به دیگران وارد میاقتصادي هزینهکارگزاران
ها باعث رفتار خود را اصالح کنند. این مالیاتبیاورند و متناسب با هزینه پرداختیحساببه

شود هزینه نهایی خصوصی عوامل اقتصادي به سطحی برابر با هزینه نهایی اجتمـاعی انتقـال   می
پیدا کند و شکاف میان این دو هزینه نهایی که عامل شکست بازار بود از میان برداشـته شـود و   

5به حد بهینه کاهش پیدا بکند.استفاده از عامل آالینده (داراي آثار خارجی) 

هزینـه خـارجی وضـع    اندازهبهنکته کلیدي در مالیات پیگویی آن است که مالیات دقیقاً 
شود. اما نوعاً محاسبه هزینه نهایی خارجی یا خسارت نهایی بسیار دشوار اسـت. مـثالً هزینـه    

کـه  طورهمانر است. نهایی استفاده از خودرو بر افرادي غیر از مالک یا راننده خودرو چقد
شود دقیقـاً  ها بیشتر ذهنی است و لذا مالیاتی که وضع میبوکانن عنوان کرده است این هزینه

گذاران از میزان یاستسبرابر خسارت نهاییِ واقعی نیست بلکه متناسب با قضاوت و استنباط 
6خسارت است.

اعمـال قابـل رد باشـد  هـا قابـل بـرآو   نکته مرتبط بعدي این است که حتی اگر ایـن هزینـه  
مثالً در مورد خودرو بسته به نوع خودرو، میزان اسـتفاده از خـودرو، کیفیـت    چراکهنیست. 

استفاده از خودرو و محـل اسـتفاده از خـودرو، میـزان آالینـدگی متفـاوت اسـت و مالیـات         

) corrective taxesهاي اصالحی () بودن مالیاتdouble dividendخیر مضاعف (. براي بحث بیشتر در خصوص1
) را ببینید.1392هفت لنگ و مهاجري (

2. Barnett and Yandle
3. Regulation by taxation
4. Gruber

.292-277فحات، ص)1391(استیگلیتز . 5
.6)، ص Cordato() ،1992(در کورداتوشدهنقل.6
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کـه  پیگویی به معناي دقیق کلمه باید متناسب با تمام این ابعاد متنوع باشد. اگر فـرض کنیـد  
کـه  طـور همـان نیسـت. لـذا   اعمـال قابـل هـا در عمـل   محاسبات میسر باشد، این تنوع از نرخ

شـود بـه معنـاي دقیـق کلمـه مالیـات       هایی که در عمل وضع میگوید مالیاتمی1گروسمن
هـاي واقعـی   باشند. مهم آن است که مالیاتمیهاآنپیگویی نیستند و تنها برآورد ناقصی از 

هاي پیگویی داشته باشند.ا با مالیاتبیشترین تناسب ر
اثـري در  هرکداماست که شدهاستفادهدر مورد مالیات خودرو سه نوع مالیات مختلف 

نخست، مالیات خرید خودرو که لزوماً متناسب با سطح آالیندگی 2د.کاهش آالیندگی دار
آالینـده وضـع   آمیزي بین خودروهاي آالینده و غیریضتبعطوربهخودروها نیست ولی اگر 

مصـرف کـم با خودروهاي پرمصرفیج منجر به جایگزینی خودروهاي تدربهتواند شود می
را در قیـاس بـا   شود. دوم، مالیات بر نگهداري که هزینـه نگهـداري خودروهـاي پرمصـرف    

توانـد اثـر میـزان و کیفیـت مصـرف و محـل       کند ولی نمـی زیاد میمصرفکمخودروهاي 
مالیات بر استفاده سوم،، قرار دهدتوجهموردرت و وضع مالیات مصرف را در برآورد خسا

شود و هر کس متناسب با مصـرف سـوختش مشـمول    که بر روي سوخت مصرفی وضع می
توانـد اثـر   باز هـم نمـی  اگرچهشود که بیشترین تناسب را با مالیات پیگویی دارد. مالیات می

فـوق بـراي کنتـرل    گانـه سـه هاي لیاتمحل مصرف را کنترل کند. در عمل نیز ترکیبی از ما
هاي فوق در کنتـرل آالینـدگی   آالیندگی اهمیت دارند و مهم تعیین وزن هر یک از مالیات

است.
کنندگان خـودرو  ی دارد که بتواند تقاضا را متأثر کند و مصرفاثربخشمالیات در جایی 

ــا قیمــت بــاالتر خــودروي آالینــده، بالفاصــله تقاضــاي خــود ر  ــه در مواجهــه ب ا معطــوف ب
خـودرو  کننـدگان مصـرف یعنی هـم بایـد بـراي    3تر کنند.یینپاتر با قیمت خودروهاي پاك

هاي مناسبی وجود داشته باشد و هـم تقاضـا کـامالً بـی کشـش نباشـد. در غیـر ایـن         جانشین
امـا در واقعیـت تقاضـاي    تواند آثار مورد انتظار را داشـته باشـد.   صورت مالیات خودرو نمی

1. Groosman (2000), p.5.
2. Hayashi, et al (2001)

تگی دارد و با توجه به کشـش  مالیات اصالحی بر قیمت و مقدار تعادلی به مقدار مالیات و سطوح اولیه قیمت بستأثیر. 3
گردد متفاوت خواهـد بـود. اگـر تقاضـاي کـاال پرکشـش (کشـش        تقاضا براي محصولی که مالیات بر آن اعمال می

یابـد. حـال اگـر    ها با اعمال مالیات تغییر چندانی نکنند، مقدار تقاضـا بسـیار کـاهش مـی    قیمتی) باشد حتی اگر قیمت
ی اگر اعمال مالیات تماماً باعـث افـزایش قیمـت شـود، مقـادیر تقاضـا تغییـري        کشش باشد آنگاه حتتقاضا کامالً بی

نخواهد کرد.
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کننده بنابراین صنعت، بار مالیاتی را با مصرف.کشش استامالً باکشش و نه بیخودرو نه ک
1.کندقسمت می

قـرار بگیـرد ایـن اسـت کـه      توجهموردنکته دیگري که در مورد مالیات آالیندگی باید 
کـه در کشـوري وضـع شـود و در     یدرصـورت این نوع مالیات لزوماً خیر مضـاعف نیسـت و   

دهـد و همـین   یري تولیدکننـدگان را کـاهش مـی   پـذ رقابـت ، کشورهاي دیگر وضـع نشـود  
دهد.ها را کاهش میموضوع حمایت سیاسی از این نوع مالیات

تجربیپیشینه .3
حاضر مطالعات بسـیاري درزمینـه مالیـات خـودرو    در حالتوان گفت در نگاهی اجمالی می

الیـات بـر   هـاي وضـع م  صورت گرفته است. یک دسته از مطالعـات بـه توصـیف چـارچوب    
توان بـه گـزارش کمیسـیون اتحادیـه     خودرو اختصاص یافته است. از جمله این مطالعات می

ــایی ــد 1997(2اروپ ــه کــانرت و کوفل ــد2007(3)، مطالع ــی 2015(4)، آنفری ــه میالن )، عبدال
) اشاره کرد. این مطالعات از حیث دامنه کشورهاي مورد مطالعـه  1393) و مهاجري (1388(

هایی با یکدیگر دارند ولـی هـر کـدام بـه نحـوي توضـیح       ورد بررسی تفاوتو بازه زمانی م
دهند که در نمونه مورد بررسی الگوهاي وضع مالیات بر خودرو چیست. تحقیق حاضـر،  می

دهـد  کشور عضو اتحادیه اروپایی انجام مـی 14چنین کاري را در بخش بعدي تحقیق براي 
دهند.این مطالعه را تشکیل میکه در واقع این کشورها نمونه مورد بررسی 

دسته دیگري از مطالعات به بررسی نحـوه اثرگـذاري مالیـات خـودرو بـر میـزان انتشـار        
در این قالـب از چنـد روش اسـتفاده    صورت گرفتهاند. در مطالعات اکسیدکربن پرداختهدي

شده است:
ر میزان انتشـار  براي بررسی اثر مالیات خودرو بیاقتصادسنجهاي از روشطور عمدهبهـ 

2CO2009(6مکنابوالو)، گیبلین2008(5ریان و همکارانمطالعه مانند اند،استفاده کرده( ،
با اسـتفاده از متغیرهـایی   که ) 2014(8کلینفیلیپو)2011(7لوکاس دیویس و لوتز کیلیان

)2002(کمیسیون اروپا . 1
2. European Commision
3. Kunert and Kuhfeld
4. Unfried
5. Ryan, et al
6. Giblin  and  McNabola
7. Davis and Kilian
8. Klein
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وع هاي خودرو به بررسـی ایـن موضـ   هاي فنی خودرو و مالیاتمانند قیمت خودرو، ویژگی
اند.پرداخته

نظیــر هــاییافزارنــرمســازي خــرد کــه بــا اســتفاده از یهشــبهــاي کــارگیري روشا بــهبــــ  
TREMOVEهاي اثر سیاستزیست استونقل و محیطکه مربوط به حوزه اقتصاد، حمل

.)2012(1اندرو کلیمطالعه میائو فو واند مانند محیطی را ارزیابی کردهیستز
بـراي ایـن بررسـی اسـتفاده شـده اسـت کـه مطالعـات         2خـودرو ـ گاهی از مدل انتخاب

در این دسته قرار دارد.)2009گیبلین و مکنابوال (و )2002(3کووي
اي با استفاده از تدوین پرسشنامه، عواملی که بر رفتار افراد هنگـام خریـد   همچنین عدهـ 

ریق مالیات بـر خـودرو بـر    ها را از طآنتأثیرو اندکردهآوري گذارد را جمعخودرو اثر می
) در این 2015(4سارا برثویکمطالعهاند. قرار دادهیموردبررساکسیدکربن میزان انتشار دي

دسته قرار گرفته است.
توان این گونه خالصه کرد که اوالً مالیات بر خـودرو  مهمترین نتایج این مطالعات را می

کنندگان اشته و با سوق دادن مصرفشود اثر تنظیمی دکننده وضع میحتی وقتی بر مصرف
به سمت خودروهاي پاك یا کم کربن، تولیدکنندگان را وادار بـه تجدیـد نظـر در فنـاوري     

تواننـد  کند، ثانیاً هر سه نوع مالیات خودرو میسوخت خودرو و سایر عوامل مؤثر بر آن می
مالیـات خریـد اثـرش    گیرند. مؤثر باشند، مخصوصاً زمانی که ترکیبی مورد استفاده قرار می

زمانی معنادار است که با مالیات ساالنه و مالیات مصرف سوخت پشتیبانی شود، ثالثـاً داخـل   
در پایـه مالیـات خـودرو اثرگـذاري ایـن نـوع مالیـات را افـزایش         2COکردن میزان انتشـار  

پیوسـت گـزارش   1اي از مطالعات مذکور و دستاوردهاي آنـان در جـدول   خالصهدهد. می
ست.شده ا

کارگرفته شده در زمینه مالیات بـر خـودرو   هاي بهمطالعه حاضر ضمن بررسی چارچوب
ی نحـوه اثرگـذاري   اقتصادسـنج کشور عضو اتحادیه اروپا، بـا اسـتفاده از یـک مـدل     14در 

دهد. مدل پژوهش اکسیدکربن را مورد بررسی قرار میمالیات بر خودرو بر میزان انتشار دي
) است.2014لین (کبر مبناي کار فیلیپ

1. Fu and Kelly
2. Car choice model
3. COWI
4. S. Borthwick
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کشور اروپایی14و در بر خودریاتوضع ماليالگوهااي از . بررسی خالصه4
در اروپا طی دو دهه اخیر مالیات بر خودرو تغییراتی اساسی کرده است. درگذشـته دغدغـه   

وهـوایی و  اصلی اکثر کشورها مدیریت درآمـد بـود. بـا تهدیـدات روزافـزون تغییـرات آب      
از کسب درآمـد مالیـاتی بـه درونـی کـردن      راتوجهشانها زیستی، دولتهاي محیطنگرانی

2000از سـال  انـد. اسـتفاده از خـودرو تغییـر داده   زیسـتی و اجتمـاعیِ  خـارجی محـیط  آثـار 
انـد و در  را مورد بازبینی و اصالح قرار دادهبسیاري از کشورهاي اروپایی مالیات بر خودرو

اکسـیدکربن توسـط خودروهـا را جزئـی از پایـه      دير حال حاضر اکثر کشورها میزان انتشـا 
گیرند.مالیات در هنگام خرید خودرو و مالیات بر مالکیت خودرو در نظر می

و 2، مالیـات بـر مالکیـت   1مالیات بر خودرو معموالً به سه دسـته مالیـات هنگـام خریـد    
هـا  شـود. در ایـن پـژوهش تن   ) خـودرو تقسـیم مـی   3مالیات بر مصرف (مالیات بر سـوخت 

پیوسـت  2شـود. در جـدول   مالیات هنگام خرید و مالیات بر مالکیت خودرو بررسـی مـی  
یـک، دانمـارك، فنالنـد، فرانسـه،     بلژیش، اتـر کشـور  14اطالعات مالیات بر خـودرو در  

آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسـپانیا، سـوئد و انگلسـتان ارائـه شـده      
شورها براي برآورد مدل پژوهش استفاده شده اسـت و بـه دلیـل    است. از اطالعات این ک

در دسترس نبودن متغیرهاي مورد نیاز در سایر کشورهاي اتحادیه اروپایی، محدود به این 
ایم.کشور شده14

راهنمـاي  ، PWCدر این اطالعات از منابعی نظیر راهنمـاي جهـانی مالیـات بـر خـودرو      
و ACEAدر2COی مالیات بر خـودرو بـر مبنـاي    اي کل، نمACEAدرمالیات بر خودرو 

آوري شده است.هاي مالیاتی و عوارض در کمیسیون اروپایی جمعپایگاه داده
حال حاضر مالیات هنگـام خریـد در کشـورهاي آلمـان،     توان گفت درطورکلی میبه

شــود و کشــور ســوئد فقــط پاداشــی هنگــام خریــد  و انگلســتان اعمــال نمــیلوکزامبــورگ
کشـور اتـریش،   8مانـده،  کشـور بـاقی  10گیـرد. در  اي کمتر آالینـده در نظـر مـی   خودروه

عنوان معیـاري در پایـه   اکسیدکربن بهبلژیک، فنالند، فرانسه، ایرلند، هلند و پرتغال جزء دي
مالیاتی مذکور وارد شده است. کشور دانمارك برحسـب میـزان مصـرف سـوخت مالیـات      

گیرد.زیستی را در وضع مالیات در نظر نمیحظات محیطکند و کشور ایتالیا مالستانی می

1. Acquisition tax
2. Ownership tax
3. Fuel tax



1398پاییز|6شماره |سال سوم|ی عیست و منابع طبیط زیفصلنامه اقتصاد مح|114

گـردد کـه در کشـور دانمـارك     کشـور اعمـال مـی   14اما مالیات بـر مالکیـت در تمـام    
برحسب نوع سوخت، ایتالیا برحسب استانداردهاي یـورو و در کشـورهاي اتـریش و اسـپانیا     

اضـر در پایـه   حـال ح اکسـیدکربن در زیستی اسـت. جـزء دي  برحسب مالحظات غیر محیط
کشور دیگر وارد شده است.10مالیاتی 

تصریح مدل و معرفی متغیرهاي تحقیق.5
14اکسیدکربن براي هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مالیات بر خودرو و انتشار دي

یک، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، بلژیش، اترکشور 
بوده است. دلیـل محـدود بـودن    2007ـ2012هاي اسپانیا، سوئد و انگلستان طی سالپرتغال،

شـده  قـدرت موتـور خودروهـاي ثبـت    نمونه به این تعداد کشور، در دسترس بودن متغیـر 
ی بـه  بررسـ مـورد هاي کشور موجود بوده و محدود بودن سال14است که فقط براي این 

س بودن قیمت بنـزین و مصـرف بنـزین در ایـن     به دلیل در دستر2007ـ2012دوره زمانی 
ها است.سال

هاي موجود و اقتضاي تحقیق براي بررسی اثر مالیـات خـودرو بـر میـزان     با توجه به داده
کنـیم. در ایـن   هاي ترکیبی (پانل) اسـتفاده مـی  اکسیدکربن از مدل رگرسیون دادهيدانتشار 

ت کـه خودروهـاي سـواري جدیـد     اسـ )2COاکسـیدکربنی ( مدل، متغیر وابسـته میـزان دي  
کنند. واحد این متغیر گرم بـر کیلـومتر اسـت و اطالعـات     فروخته شده در هر سال منتشر می

ي شده است.آورجمعEurostatسایت آن از 
براي ارزیابی اثر مالیات خودرو از تکنیـک متغیرهـاي دامـی اسـتفاده شـده اسـت. یـک        

و یـک متغیـر بـر مالیـات سـاالنه بـر مالکیـت        )1DTمتغیر دامی بر مالیات بر خرید خودرو (
زیستی را در پایه مالیات بر مالحظات محیطنظرمورد). اگر کشوري در سال 2DTخودرو (

یابد و اگر در نظـر نگیـرد عـدد    اختصاص میبگیرد به این متغیرها عدد یکخودرو در نظر
وارد مـدل  مبدأمی عرض از صورت دابار متغیر دامی تنها بهگیرد. یکصفر به آنها تعلق می

اکسیدکربن مورد ارزیابی قرار بگیـرد و بـار   شده است براي اینکه اثر آن بر سطح انتشار دي
صورت دامی شیب وارد مـدل شـده اسـت.    و هم بهمبدأصورت دامی عرض از دیگر، هم به

هـاي مـذکور اثرگـذاري متغیرهـاي مهمـی چـون      در واقع، انتظار نظري این است که مالیات
میزان مصرف سوخت بر میزان انتشار را تحت تأثیر قرار دهند.

)، قیمـت  GP)، قیمـت بنـزین (  GDPلـی ( از متغیرهایی چون سرانه تولید ناخـالص داخ 
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بـه  ) POWER) و قدرت موتـور خـودرو (  GC)، میزان مصرف بنزین (CPاسمی خودرو (
ــا اثــر ســایر متغیرهــاي مــؤثر   ــر میــزان انتشــار عنــوان متغیــر کنتــرل اســتفاده شــده اســت ت ب

اکسیدکربن تحت کنترل درآید. دي
کننـدگان اسـت و بـر انتخـاب     تولید ناخالص داخلی سرانه منعکس کننده رفـاه مصـرف  

سـال  ایشان در خرید خودرو اثرگذار است. تولید ناخـالص داخلـی سـرانه بـه قیمـت ثابـت      
ده است.استخراج گردیWDIسایت در واحد دالر آمریکا محاسبه شده و از 2010

به دالر آمریکا بـه ازاي هـر   نیبنزپمپمتغیر قیمت بنزین نشان دهنده قیمت بنزین درون 
اسـتخراج گردیـده اسـت. واریـانس قیمـت سـوخت شـامل        WDIلیتر اسـت کـه از سـایت    

هـا از سـوي   سو و مالیـات نوسانات قیمت واردات، هزینه واردات و نوسانات تجارت از یک
که داراي نرخی ثابت است، مالیات بر سوخت افزودهارزشبر مالیاتبرخالفدیگر است. 

از قیمت وارداتی سـوخت، بـر هـر لیتـر سـوخت اعمـال       نظرصرفمقدار مقطوعی است که 
توانـد  خودروهاي جدید مـی کربناکسیديدشود. بنابراین، تغییر قیمت سوخت بر انتشار می

مبستگی باالیی با هم دارنـد نبایـد در   که قیمت بنزین و قیمت دیزل، هییازآنجااثر بگذارد. 
یل باال بودن سهم خودروهـاي بنزینـی، از بـین ایـن دو، قیمـت      به دلکنار هم بررسی شوند و 
بنزین انتخاب شده است.

آوري و کارایی خودرو است. فرض بر ایـن اسـت کـه بـا     قیمت خودرو بیانگر سطح فن
تـر شـود،   هرچـه خـودرو گـران   توجه به مقررات حاکم بر خودرو در کشـورهاي اروپـایی،  

1خـودرو اپـل آسـترا   هاي فنی خودرو نیز ارتقا یابد. متغیر مورد استفاده قیمت اسمی ویژگی

قبل از اعمال مالیات است. دلیل انتخاب این مدل خودرو، در دسترس بـودن ایـن اطالعـات    
اتحادیه ي جداگانه در سایت هاجدولاست که از مطالعهمورددر دوره زمانی و کشورهاي 

اروپا استخراج شده است.
رود مصرف سـوخت خـودرو رابطـه مسـتقیم و شـدیدي بـا میـزان        همچنین، انتظار می

داشته باشد. میزان مصرف بنـزین بـه هـزار بشـکه در روز مـنعکس      کربناکسیديدانتشار 
سـرانه  صـورت بهي گردیده و آورجمعthe global economyشده است که از سایت 

مده است.درآ
هـاي فنـی خـودرو اسـت کـه افـزایش آن موجـب        قدرت موتور خودرو یکی از ویژگی

1. Opel Astra
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شود که در اثـر افـزایش آن موتـور سـوخت بیشـتري را      افزایش شتاب و سرعت خودرو می
گـردد. در گذشـته   اکسیدکربن مییجه موجب افزایش انتشار دينتدرالزم خواهد داشت و 

ه مالیات بر خـودرو را قـدرت موتـور خـودرو     طور مستقیم مبناي محاسببرخی از کشورها به
اکسـیدکربن  دادند. البته مالزمه یک به یکی میان قدرت خودرو و میـزان انتشـار دي  قرار می

وجود ندارد و به همین دلیل مالیات ستانی بر مبناي قدرت خودرو جاي خـود را بـه مالیـات    
ي سواري جدید به تفکیـک  اکسیدکربن داده است. ثبت خودروهاستانی بر مبانی انتشار دي

ي شده است.آورجمعACEAقدرت موتور خودرو به کیلووات که از سایت 
با این توضیحات شکل کلی مدل به شکل زیر تصریح شده است:

)2(itiitiit εαxβCO 2
,کــه در اینجــا  n ...,2,1 =iدهنــده انــدیس مقــاطع (حجــم مشــاهدات مقــاطع) و نشــان

, T ...,2,1 =tها) هسـتند و  اندیس زمان (حجم مشاهده دورهεit     نیـز جملـه خطـاي مـدل
دیگر متغیرهاي توضیحی است کـه  Xمتغیر وابسته است و ماتریس 2COاست. در این مدل 
نیز بردار ضرایب مربوطه است.βپیشتر تشریح شد. 

هاي پژوهش. برآورد مدل و یافته6
کـه آنجـا ازي مدل توصیف شده است. سـپس،  هادر این قسمت ابتدا وضعیت آماري متغیر

هسـتند، یزمـان يسـر هاي مقطعی و ترکیبی از دادهصورتبههاي مربوط به این مطالعه داده
و پس از تعیین شدن نوع مـدل،  هاي مربوط به تشخیص نوع مدل گزارش شدهنتایج آزمون

ی ارائه گردیده است.موردبررسهاي نتایج تخمین مدل
) گـزارش شـده اسـت.    1متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در مـدل در جـدول (     آمار توصـیفی  

شود باالترین انحراف معیار مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلـی  که مشاهده میهمانطوري
ترین انحراف معیار مربوط بـه متغیـر مصـرف بنـزین اسـت. همچنـین کمتـرین        سرانه و پایین

تـرین مقـدار   و بـیش 2012نمـارك در سـال   اکسیدکربن مربوط به کشور دامقدار متغیر دي
بوده است.2007مربوط به کشور سوئد در سال 
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هاي توصیفی مربوط به متغیرهاآماره.1جدول 

انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم یرمتغ

36577/14 7798/143 4/181 117 یدکربناکسيد
گرم بر کیلومتر)(

62/18288 9/47785 1/110001 35/21229 سرانهیناخالص داخلیدتول
دالر آمریکا)(

674/1593 13/15328 19790 10898 خودرویمتق
(یورو)

00369214/0 00616/0 020875/0 002435/0 ینسرانه مصرف بنز
(بشکه در روز)

697194/9 19048/86 109 72 قدرت موتور
کیلووات)(

هاي تحقیقمنبع: یافته

اسـتفاده  هـزار بشـکه در روز   مدل از واحـد  در تخمین ، رف بنزینمقادیر سرانه مصبراي 
یـک بشـکه   شده است. با توجه به کوچک شدن ارقام در جدول باال واحد گزارش دهی به 

.شده استدر روز تبدیل
لیمـر اسـتفاده شـده    Fبراي تعیین نوع مدل از حیث تلفیقی یـا ترکیبـی بـودن از آزمـون     

) گزارش شده و حاکی از آن اسـت کـه فرضـیه صـفر     2(است. نتایج این آزمون در جدول
شود.مبنی بر عدم وجود اثرات ثابت رد می

لیمرFنتایج آزمون .2جدول 

Prob آمارهFشماره مدل
مدل اول0000/0495094/16

معادله اولمعادله دوممعادله اولمعادله دوم
مدل دوم

0000/00000/0005625/17204347/16
بع: محاسبات تحقیقمن

) نتایج آزمون هاسمن گـزارش شـده اسـت. نتـایج ایـن آزمـون کـه بـراي         3در جدول (
فرضـیه صـفر   تأییدعدمرود حاکی از ارزیابی وجود یا عدم وجود اثرات تصادفی به کار می

مبنی بر وجود آثار تصادفی است.
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هاسمنآزمون نتایج .3جدول 

Prob آمارهFشماره مدل
مدل اول0000/0495094/16

مدل دوممعادله اولمعادله دوممعادله اولمعادله دوم 0000/00000/0178411/49826136/48
منبع: محاسبات تحقیق

صورت اثرات ثابت برآورد نمود.را بههالذا باید مدل
ــوع روش تخمــین،  ــا اســتفاده از پــس از تشــخیص ن ــات EGLSروش ب (حــداقل مربع

ارائـه شـده اسـت. علـت     5و4دو جـدول  انـد کـه نتـایج در   برآورد شدههاته) مدلیافیمتعم
از بـین بـردن خودهمبسـتگی موجـود در نتـایج      LSجـاي روش  بهEGLSاستفاده از روش 

مدل شده است واردمبدأصورت دامی عرض از تخمین بود. در مدل اول متغیر دامی تنها به
در قالـب دو معادلـه کـه در    شود. امـا در مـدل دوم   میجمع مبدأبا عرض از هاآنو مقادیر 

و دامـی مالیـات بـر    مبـدأ صـورت عـرض از   معادله اول دامی مالیات هنگام خرید خودرو به
دامی شیب در متغیر مصرف بنزین ضرب شده اسـت، وارد مـدل   صورتبهمالکیت خودرو

اب متغیـر مصـرف   هـا عـوض شـده اسـت. دلیـل انتخـ      اند. در معادله دوم جایگـاه دامـی  شده
تأییـد مـورد  مـدل وهوا بـوده اسـت. هـر دو    بودن نقش آن در کیفیت آبپررنگسوخت، 
پژوهش جواب داد.سؤاالتتوان به ها میاز خالل آنهستند و

نتایج تخمین مدل اول.4جدول 
نام متغیر ضریب احتمال

c 13279/180 0000/0
1DT 615630/3- 0135/0
2DT 491382/3- 0011/0

GDP 001055/0- 0100/0
GP 56930/34- 0000/0
CP 001054/0- 0216/0
GC 4708888 0000/0

POWER 758054/0 0000/0
2R 976175/0

D.W 848626/1
منبع: محاسبات تحقیق
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نتایج تخمین مدل دوم. 5جدول 

معادله اول معادله دوم
نام متغیر ضریب احتمال نام متغیر ضریب احتمال

C 3307/185 0000/0 C 8959/181 0000/0
1DT 721066/2- 0876/0 2DT 362581/3- 0003/0

GC 4739866 0000/0 CP 001031/0- 0.0926

GC2DT 5/703860- 0069/0 GC 4685596 0000/0
CP 0000859/0- 0588/0 DT1GC 4/566743- 0004/0
GP 26447/37- 0000/0 GP 84345/35- 0000/0

POWER 745619/0 0000/0 POWER 763335/0 0000/0
GDP 001136/0- 0075/0 GDP 001067/0- 0034/0

2R 97503/0 2R 976246/0
D.W 821121/1 D.W 8886605/1

منبع: محاسبات تحقیق

ها حاکی از آن است که:نتایج برآورد مدل
درصـد  وپنجنـود آماري در سطح اطمینـان نـود و   ازلحاظتمامی ضرایب برآورد شده ـ 

نشان از قدرت توضیح دهندگی بـاالي مـدل دارد. ایـن بـدین     R2دارند. ضریب تعیین یمعن
یله متغیرهـاي  وسـ بـه اکسـید کـربن خودروهـاي جدیـد     معناست که تغییـرات در انتشـار دي  

شود.یمی توضیح داده خوببهموجود در معادله 
الیـات بـر مالکیـت خـودرو    مالیـات هنگـام خریـد و م   دار بودن ضرایب مربوط بهیمعنـ 

)1DT 2وDTداري بر کنتـرل  یمعنتواند اثر ها می) حاکی از آن است که اعمال این مالیات
ها بـر  منفی آنتأثیردهندهنشاناي داشته باشد و منفی بودن عالمت ضرایب گازهاي گلخانه

رض از اکسیدکربن خودروهاي جدید است. مقادیر ضـرایب ایـن دو متغیـر بـا عـ     انتشار دي
بـه سـمت پـایین جابجـا     مبـدأ ها، عـرض از  شوند و به دلیل منفی بودن عالمتجمع میمبدأ
شود.می

و مصـرف  2COدر مطالعه حاضر با استفاده از تعریف متغیـر دامـی بـراي میـزان انتشـار      
زیسـتی را از طریـق بـرآورد مـدل اقتصادسـنجی      مالحظات محـیط وارد شدنتأثیرسوخت، 

توانـد اثـر   ایج حاصل از بـرآورد حـاکی از آن اسـت کـه ایـن عمـل مـی       بررسی کردیم و نت
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دو مالیـات در کنـار هـم اثـر بیشـتري خواهنـد       هـر بگـذارد و  2COمیزان انتشار اي برمنفی
میزان است.یباً به یک تقري این دو نوع مالیات، اثرگذارداشت. اندازه 

) اسـت. امـا  2002العه کـووي ( هاي مطالعه حاضر در انطباق با مطالعاتی همچون مطیافته
) نتایج حاکی از آن است که مالیات بر مالکیت نسبت بـه  2008در مطالعه ریان و همکاران (
گــذارد. اکســیدکربن مــیبیشــتري بــر کــاهش انتشــار ديتــأثیرمالیــات بــر خریــد خــودرو، 

ودرو) نتایج گویاي این هستند که مالیات هنگام خرید خ2014که در مطالعه کلین (درحالی
تري نسبت به مالیات بر مالکیت خودرو دارد.توجهاثرگذاري قابل

متغیـر کنتـرل وارد مـدل    عنـوان بـه که )GCضرایب مربوط به متغیر مصرف سوخت (ـ 
و بیانگر این است کـه بـا افـزایش مصـرف     مثبت هستندعالمت دار و داراي شده است معنی

این مطابق انتظاریابد که د افزایش میاکسیدکربن خودروهاي جدیسوخت میزان انتشار دي
صـورت دامـی شـیب    بـه هاي مالیات بر خـودرو در ایـن متغیـر   دامیاست. از طرفی با ضرب

اثرگـذاري  ضـریب  شـود انـدازه  است و باعث میعالمت ضریب منفیشود کهمشاهده می
کـه کشـورهایی کـه    بـدین معنـا  اکسـیدکربن کـوچکتر شـود.   بـر انتشـار دي  مصرف بنزین 

انـد، مصـرف بنـزین اثـر مثبـت      الحظات محیط زیستی را در مالیات بر خودرو وارد کـرده م
گذارد.اکسید کربن میکمتري بر انتشار دي

دار و داراي عالمـت منفـی   یمعن) در هر دو مدل CPضرایب مربوط به قیمت خودرو (ـ 
سـید کـربن   اکبیانگر این است کـه بـا افـزایش قیمـت خـودرو، میـزان انتشـار دي       بوده است 
یابد.کاهش می

اي براي تولیـد خودروهـا   یرانهگسختیافته اروپایی قوانین توسعهدر کشورهاي سالههر
بـه  گیرند که خودروسازان مجبورند استانداردهاي مقـرر را در تولیـدات خـودرو    یمدر نظر 

درو قیمـت خـو  شهاي فنی خودروها را ارتقا دهند که این باعث افزاییژگیوبگیرند و کار
رود بـا افـزایش قیمـت خـودرو، میـزان انتشـار آالینـدگی        یمـ بنـابراین انتظـار   ،خواهد شـد 

.اسـت ن عالمت منفی ضـریب ایـن متغیـر مطـابق بـا انتظـارات      بنابرای،خودروها کاهش یابد
یرمسـتقیم بـر میـزان انتشـار     غصـورت  قیمـت خـودرو را بـه   تـأثیر ) 2014که کلـین ( درحالی

ابی کرده است.اکسیدکربن مثبت ارزیدي
دو مدل وارد شده اسـت و عالمـت آن منفـی اسـت.     در هر) GPمتغیر قیمت سوخت (ـ 

کننـد بـه   یمکنند و همچنین سعی یمبا افزایش قیمت بنزین، افراد استفاده از خودرو را بهینه 
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ســمت خریــد خودروهــایی بــا میــزان مصــرف ســوخت کمتــر برونــد کــه موجــب کــاهش  
در محاسـبات  اسـت. یبودن عالمت ضریب نیز بـه همـین معنـ   آالیندگی خواهد شد. منفی 

طور مستقیم رابطه مثبتـی بـا   صورت غیرمستقیم رابطه منفی و به) قیمت بنزین به2014کلین (
) افـزایش قیمـت بنـزین    2009گیبلین و مکنـابوال ( اکسیدکربن دارد. اما در مطالعه انتشار دي

اکسیدکربن شده است.انتشار ديموجب کاهش 
مثبت است. در کشـورهاي  1قدرت موتور خودرومتغیر عالمت ضریب در هر دو مدلـ 

یرانـه، تولیدکننـدگان   گسـخت یافته اروپایی بنا به دلیل وضع قـوانین و اسـتانداردهاي   توسعه
دهند، براي مثال با افـزایش قـدرت   یمهاي فنی خودرو را به یک نسبت ارتقا یژگیوتمامی 

موجـب  تنهـا نـه دهند و این افزایش در قـدرت موتـور   کاهش میموتور، حجم موتور را نیز 
مصـرف  ،شود بلکـه قـدرت بـاالتر   ینمتر یمیقدي هامدلکاهش مصرف سوخت نسبت به 

ماننـد ایـران ممکـن اسـت     توسـعه درحـال امـا در کشـورهاي   ،سوخت باالتري را الزم دارد
ثابـت  د کـه بـا حجـم    یدکنندگان، تنها قدرت موتور خودروهاي جدیـد را افـزایش دهنـ   تول

یجـه کـاهش میـزان آالینـدگی     درنتموتور، باعث افزایش بهبود مصرف سـوخت خـودرو و   
اعمـال شـود،   توسعهدرحالخودرو در کشورهاي بنابراین چنانچه قرار باشد مالیات بر،شود

قدرت موتور خودرو مالك خوبی براي تعیین مالیات نیست.
یرمسـتقیم  غطـور  ورت مستقیم رابطـه مثبـت و بـه   ص) این متغیر به2014در مطالعه کلین (

اکسیدکربن دارد.اي با انتشار ديرابطه منفی
در کشـورهاي  هـردو مـدل منفـی اسـت.     ) درGDPناخـالص داخلـی (  ضـریب تولیـد   ـ 

) درآمـد  2014براي مثال، در مطالعه کلـین ( متفاوت است.متغیر مختلف ارتباط بین این دو 
در ایـن  آمـده دستبهاکسیدکربن دارد. اما دلیل نتیجه ن انتشار ديخانوار رابطه مثبتی با میزا

افـزایش میـزان درآمـد، سـطح رفـاه افـراد افـزایش یافتـه و         تواند این باشد کـه بـا  تحقیق می
اند.هاي خود مطالبه کردهمحیطی باالتري را از دولتیستزاستانداردهاي 

گیري و پیشنهادهانتیجه.7
نامه پاریس، کنترل و حتی المللی و از جمله موافقتهاي بینعاهدهیکی از اهداف محوري م

اکسیدکربن در جو زمین است تا بتوان از افزایش بیش از حد دمـاي هـوا   کاهش غلظت دي

1. Power
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جلوگیري کرد. براي این منظور باید از ابزارهاي مختلفی که در اختیار دولت است اسـتفاده  
ودروهاي آالینده است.کرد. از جمله این ابزارها مالیات بر خ

اکسـیدکربن  و انتشـار دي بـر خـودرو  هدف از این پژوهش بررسی ارتبـاط بـین مالیـات    
اتحادیـه اروپـا   کشـور عضـو  14هاي ترکیبی توسط خودروها است. براي این منظور از داده

دهـد کـه   نشان میبر خودرویاتماليالگوهااستفاده شد. مطالعه2007ـ2012هاي طی سال
هـاي بـر خـودرو (خریـد، مالکیـت و      منطبق با مبانی نظري، در عمل ترکیبـی از مالیـات  اوالً 

شـود و ثانیـاً گـرایش غالـب در     استفاده) براي کنترل آالیندگی خودرو بـه کـار گرفتـه مـی    
کنـد وارد کـردن   طراحی مالیات بر خودرو که آن را به یک مالیـات پیگـویی نزدیـک مـی    

.استمالیات خودرو انواع ایه پدراکسیدکربن میزان انتشار دي
کشور عضـو اتحادیـه اروپـا حکایـت از آن دارد کـه اعمـال       14نتایج مطالعه تجربی در 

بـر کنتـرل گازهـاي    داريمعنـی توانـد اثـر   مـی در هنگام خرید و مالیات بر مالکیـت مالیات
در پایـه مالیـات  و مصـرف سـوخت   2COوارد شدن میـزان انتشـار   و اي داشته باشدگلخانه

که گذارد و اعمال این مالیات هنگامیاثري منفی میاکسیدکربن بر میزان انتشار ديخودرو 
افتد اثرگذاري بیشتري دارد.زمان اتفاق میطور همبه

:داللت سیاستی این مطالعه آن است که
، عـوارض سـاالنه، مالیـات    افـزوده ارزشدر حال حاضر در ایران از خودرو، مالیات بر ـ 

متناسـب بـا مالحظـات    شـود کـه  اخـذ مـی  وانتقـال خـودرو  مالیات بـر نقـل  ي و رگذاشماره
تـوان مشـاهده   یمـ یافتـه  توسـعه . با توجه به تجارب کشـورهاي  اندمحیطی وضع نشدهیستز

تأثیر توانند ي یا ثبت) و مالیات بر مالکیت در کنار هم میگذارشمارهمالیات بر خرید (کرد 
شده بگذارند، البته مشروط به اینکه مالحظـات زیسـت   اريتوجهی بر نوع خودرو خریدقابل

شود کـه در اصـالح   هاي مذکور لحاظ شده باشد. لذا پیشنهاد میمحیطی در طراحی مالیات
یرمسـتقیم اسـت) مالحظـات    غهـاي  (کـه مشـتمل بـر مالیـات    افـزوده ارزشقانون مالیات بـر  

محیطی در طراحی مالیات خودرو دخیل گردد.یستز
باال باشد، ممکـن اسـت سـبب شـود     دار مالیات هنگام خرید خودروهاي جدیدـ اگر مق

بنابراین مالیات بـر  ،دوم سوق پیدا کندتر یا دستتقاضاي افراد به سمت خودروهاي قدیمی
)شـده اسـتفاده خودروهـاي  مالکیت خودرو (مالیات بـر  خودروهاي جدید باید با مالیات بر 

مطابقت داشته باشد.
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محیطی، افراد به سـمت خریـد خودروهـاي    زیست مالحظات برحسبلیات با اعمال ماـ 
بنابراین دولت بایـد تمرکـز و تـوجهش را   ،کنندکمتر آالینده، با مالیات کمتر سوق پیدا می

زیسـتی و اجتمـاعی ناشـی از    خـارجی محـیط  از کسب درآمد مالیاتی به درونی کردن آثـار 
استفاده خودروها، معطوف کند.

تـر و  م از بعد توزیع درآمد نگـاه کنـیم، کسـانی کـه خودروهـاي فرسـوده      اگر بخواهیـ 
تري هستند که توان تغییـر خـودرو را   یفضعدرآمدي از قشرهاي نظرازتري دارند، آالینده
رو باید به مسائل توزیع درآمدي نیز توجه شود.ینازاندارند. 

هـا را  از ایـن مالیـات  توان پیشنهاد داد کـه درآمـدهاي حاصـل از هرکـدام    در آخر میـ 
توانـد گـام   کـه خـود مـی   ونقـل عمـومی کـرد   صرف بهبود کمی و کیفی ساختارهاي حمل

ها باشد.ي در جهت کاهش آلودگیمؤثر
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هاپیوست

2COانتشار نتایج مطالعات در خصوص اثرگذاري مالیات بر خودرو بر میزان.1جدول 

نتایجروش پژوهشنویسندگان

کووي
)2002(

با اسـتفاده از نـوعی مـدل انتخـاب خـودرو بـه       
بررسی اثر اقدامات مالی جهـت کـاهش انتشـار    

ــ دي ــیدکربن ناش ــد  اکس ــاي جدی ی از خودروه
پرداخته است.

وارد پایه مالیاتی شود 2COدهند که میزان پیشنهاد می
و همچنین مالیـات بـر خریـد و مالیـات بـر مالکیـت       

صورت ترکیبی اعمال شود تا اثربخشی خودرو باید به
خود را نشان دهد.

رابرت کوك
)2011(

هاي اولیه پس ) براي سالex-postآنالیز پسینی (
تغییر سیستم مالیاتیاز 

یـري، افـراد بـه    گیـات مالبا این تغییـرات در سیسـتم   
روند تا مالیات کمتـري  کربن میسمت خودروهاي کم

بپردازند و این باعـث کـاهش درآمـد مالیـاتی دولـت      
شود.می

لیزا ریان، 
سوسانا فریرا 

و فرانک 
کنوري

)2009(

با استفاده از پنل دیتا به بررسی اثـر مالیـات بـر    
وخت و مالیات بر خودروهاي ملی، بر فروش س

ــد و شــدت انتشــار   ــاي ســواري جدی خودروه
کشور عضو اتحادیه اروپـا  15اکسیدکربن در دي

اند.پرداخته1995ـ2004هاي طی سال

نتایج این تحقیق حـاکی از آن اسـت کـه مالیـات بـر      
کننـدگان در تري بر رفتار مصرفتوجهمالکیت اثر قابل

دارنــد و قیمــت ســوخت نیــز مــورد خریــد خــودرو
تواند اثر به سـزایی بـر مالکیـت خـودرو و مقـدار      می

افزایش در مالیات ساالنه بـر  داشته باشد. 2COانتشار 
ــی  ــی م ــاي دیزل ــهم  خودروه ــود س ــبب ش ــد س توان

خودروهاي بنزینی افزایش یابد و این باعـث افـزایش   
شود.می2COانتشار 

کولین ونس
کوس رو ما

مهلین 
)2009(

الجیــتمــدلودیتــاپنــلاز روشاســتفادهبــا
تـأثیر  آلمـان، درجدیدخودروهايثبت،تودرتو

مقـدار بـر سـاالنه مالیـات وسوختهايینههز
2CO ــده ــانازمنتشرش ــودرو راناوگ ــوردخ م

دادند.قرارارزیابی

بـراي مناسـبی ابزاراقداماتاینرسیدندنتیجهاینبه
خــودروناوگــانازمنتشرشــده 2COمقــداربــرتــأثیر 

.باشندمی

گیبلین و 
مکنابوال

)2009(

درتغییـر تـأثیر خـودرو انتخابمدلازاستفادهبا
راسـوخت قیمـت وخـودرو بـر مالیاتسیاست

ومالیـاتی درآمـد ،2COانتشـار شدتمیزانروي
ودیزلیخودروهايبینشکافدرتغییرچنینهم

.کنندمیبررسیبنزینی را

تواننـد مـی جدیدهايمالیاتاینکهنندکمیبینیپیش
،2COانتشـار شدتدردرصدي3.8تا3.6کاهشبه

سـمت بـه خریدالگويتغییرومالیاتیدرآمدکاهش
شوند.دیزلی منجروترکوچکخودروهاي

لوکاس 
دیویس و 
لوتز کیلیان

هاي رگرسیون از یک سري روش که شامل مدل
ــه ســنتی کــه توســط  روش حــداقل تــک معادل

هاي رگرسیون با متغیر ابزاري و مربعات یا روش

10دهــد کــه یــک افــزایش هــا نشــان مــیبــرآورد آن
درصدي به ازاي هر گالن در مالیات بر بنزین موجـب  
ــه در     ــایل نقلی ــربن از وس ــار ک ــزان انتش ــاهش می ک



127|مکاران  علی نصیري اقدم و ه

بردارهـاي خـود رگرســیونی سـاختاري بــرآورد    )2011(
شوند استفاده کردند.می

درصد گردیده است.1.5به میزان متحده ایاالت

میائو فو و
اندرو کلی 

)2012(

مالیـات  تأثیرTREMOVEافزارنرمبا استفاده از 
هنگام خرید، مالیات بـر مالکیـت و مالیـات بـر     

اکسید کربن، سوخت را بر روي میزان انتشار دي
درآمد مالیاتی، رفاه اجتماعی، مطلوبیت خانوار و 

اند.کردههاي تولید بررسی هزینه

نتایج حاکی از آن است کـه مالیـات هنگـام خریـد و     
کمتـري بـر   تـأثیر یی تنهابهمالیات بر مالکیت خودرو 

گذارند. همچنین نشان یماکسیدکربن کاهش میزان دي
دادند مالیات بر سوخت خودرو نسبت بـه دو مالیـات   

اکسـیدکربن، درآمـد   کـاهش انتشـار دي  ازنظرمذکور 
نظرازماعی بهتر عمل کرده است و و رفاه اجتمالیاتی

هاي تولید بـدتر عمـل کـرده    مطلوبیت خانوار و هزینه
صـورت بـه هـا  اند که این مالیـات است و پیشنهاد داده

ی تـوجه قابـل تأثیراعمال شوند تا بتوانند باهمترکیب 
بگذارند.

کلینفیلیپ
)2014(

هـاي مالیـات بـر    بـه پایـه  2COتأثیر وارد شدن 
ودرو و مالیات هنگام خرید خـودرو  دارندگان خ

تخمـین میزنـد، روش   2COرا بر متوسط انتشار 
15هاي پنـل اسـت کـه بـراي     مورداستفاده داده

2012ــ 1995کشور عضو اتحادیه اروپا از سـال  
.است

نتایج گویاي ایـن هسـتند کـه مالیـات هنگـام خریـد       
توجهی نسـبت  خودرو در هر دو مدل، اثرگذاري قابل

اما دارندگان خودرو و قیمت بنزین دارد،به مالیات بر
توجهی بر کاهش انتشار در کل هر سه مالیات اثر قابل

2CO.دارند

سارا برثویک
)2015(

کننـده را در خریـد   اقداماتی کـه رفتـار مصـرف   
را موردبررسـی قـرار   دهـد خودرو تأثیر قرار می

شــناختی را وزن داده و عوامـل مــوقعیتی و روان 
آوري براي جمـع اياز پرسشنامهکرده است.دهی 

کنـد  اطالعات از رانندگان اسکاتلندي استفاده مـی 
مورد خریـد خـودرو در   که بر تصمیمات افراد در

ویژه ونقل بههاي حوزه حملآینده و تأثیر سیاست
گیري رفتار خرید بـه  ها در شکلها و یارانهمالیات

کند.سمت خودروهاي کمتر آالینده تمرکز می

دهـد کـه عوامـل مـوقعیتی در     تحقیق نشان مـی نتایج
شکل دادن رفتار افراد نقش مؤثرتري دارند نسبت بـه  

شناختی. همچنـین اقـدامات سیاسـتی بـر     عوامل روان
دهـی  خرید و نگهداري خودرو نقش بسزایی در شکل

کننده در خرید خودرو خواهد داشـت و رفتار مصرف
افزوده مبنی از میان اقدامات سیاستی، مالیات بر ارزش

بیشترین اثـر را  2COو بیمه خودرو مرتبط با 2COبر 
هـا در  هاي مالیـاتی بیشـتر از بازدارنـده   دارد و مشوق

شکل دادن رفتار افراد مؤثر خواهند بود.
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کشور عضو اتحادیه اروپا14ي خودرو در نگهدارشماي کلی مالیات بر خرید و مالیات بر .2جدول 

توضیحاتنام کشور

اتریش

صـورت درصـدي از قیمـت خـودرو     بر اساس مصرف سوخت به2014قبل از سال 1* این مالیات
جـایگزین مصـرف سـوخت شـده اسـت.      2COبه بعد میزان انتشار 2014شد اما از سال محاسبه می

برحسب میزان انتشار آالیندگی خودرو اعمـال  2به بعد سیستم پاداش جریمه2008همچنین از سال 
.گرددمی

قـدرت  ،تـن 5/3بـا وزن کمتـر از  يخودروهـا هاي موردبررسی براي در کلیه سال3** این مالیات
صـورت نرخـی   تن وزن خودرو است که بـه 5/3خودروهاي با وزن بیشتر از و براي موتور خودرو

گردد.مقطوع اعمال می

بلژیک

د.شوصورت متفاوتی اعمال میدر سه منطقه فالندر، بروکسل و والون به
بـر هـم موتـور و ظرفیـت اسـاس بربروکسل همدر پایتخت این کشور یعنی منطقه4* این مالیات

به بعـد عـالوه بـر    2014شود. در منطقه والون از سال موتور و سن خودرو اعمال میقدرتاساس
قبـل  شود. در منطقه فالندرنیز براي تعیین نرخ مالیات به کار گرفته می2COمعیارهاي مذکور میزان 

، نـوع  2COبـه بعـد بـر اسـاس انتشـار      2012معیارهاي ذکرشده رایج بود اما از سـال  2012از سال 
سوخت، استاندارد یورو، سن خودرو و غیره است.

در هر سه منطقه بر اساس بـر اسـاس ظرفیـت موتـور اعمـال      2016تا قبل از سال 5** این مالیات
اسـاس آن  الیات سبز جدیدي را معرفی کرده است و بربه بعد، منطقه فالندر م2016شد. از سال می

، نوع سوخت و معیارهاي یـورو افـزایش یـا کـاهش     2COمقدار مالیات خودرو بسته به میزان انتشار 
یابد.می

دانمارك

بر اساس میـزان  2007شود و نرخ مالیات از سال درصدي از قیمت خودرو تعیین می6* این مالیات
یابد.کاهش میمصرف سوخت افزایش یا 

هاي موردبررسی براي خودروهاي شخصی برحسب میـزان مصـرف و   در کلیه سال7** این مالیات
هاي معمـولی) نـرخ مالیـات    هاي سربسته و کامیوننوع سوخت و براي خودروهاي تجاري (کامیون

گردد.صورت مقطوع محاسبه میبرحسب وزن خالص خودرو به

2008شـد امـا بعـد از    فقط برحسـب قیمـت خـودرو تعیـین مـی     2008سال قبل از 8* این مالیاتفنالند

1. Fuel consumption/Pollution tax (Normverbrauchsabgabe or NoVA)
2. Bonus-malus system
3. Motor vehicle tax Kraftfahrzeugsteuer or KfzSt
4. Tax on the entry into traffic service (Belasting op de inverkeerstelling or Taxe de mise en

circulation)
5. Annual circulation tax (Taxe de circulation or Verkeersbelasting)
6. Registration tax
7. Green owner’s tax
8. Automobile tax



129|مکاران  علی نصیري اقدم و ه

شود.صورت درصدي از قیمت خودرو اعمال میو به2COبرحسب میزان انتشار 
بـه بعـد   2011شده است اما از سال برحسب نوع سوخت و وزن خودرو تعیین می1** این مالیات

شود.اعمال میصورت مقطوع و وزن خودرو به2COبرحسب میزان انتشار 

فرانسه

2COبرحسب حجم موتور و قـدرت موتـور خـودرو و میـزان انتشـار      2007از سال 2* این مالیات

اند.سیستم پاداش جریمه را اعمال نموده2008شود و همچنین از سال صورت مقطوع تعیین میبه
تـا  2006سـال  برحسب حجم موتور و سن خودرو بوده است امـا از 2005** این مالیات تا سال 

برحسـب میـزان انتشـار    3به بعد مالیـاتی 2014مالیاتی بر مالکیت خودرو اعمال نشد. از سال 2013
2COگردد.اعمال می

آلمان
گیرند.هنگام ثبت خودرو در نظر می4ايشود بلکه هزینه* مالیاتی هنگام ثبت اعمال نمی

شـد و از  آلودگی و حجم موتـور اعمـال مـی   بر اساس استانداردهاي 2008تا سال 5** این مالیات
شود.صورت مقطوع اعمال میبهو حجم موتور خودرو2COبه بعد برحسب انتشار 2009سال 

ایرلند

شده است امـا  بر اساس قیمت خودرو و حجم موتور خودرو تعیین می2007تا سال 6* این مالیات
.شودیمحاسبه مدي از قیمت خودرو درصصورتبهو 2COبرحسب انتشار به بعد 2008از سال 

برحسب انتشـار  به بعد 2008برحسب حجم موتور خودرو و از سال 2007تا سال 7** این مالیات
2CO شودیماعمالمقطوع صورتبهو.

ایتالیا

شـده اسـت و از سـال    برحسب قدرت (اسب بخار) موتور تعیـین مـی  2003تا سال 8* این مالیات
سـواري،  بـه بعـد خـودرو    2010شـد و از سـال   زینه ثابتی در نظر گرفته مـی فقط ه2009تا 2004

اتوبوس و تراکتور برحسب قدرت (کیلووات) موتـور خـودرو، وسـایل نقلیـه مخصـوص حمـل بـاربر        
صـورت مقطـوع   حسب وزن خودرو و تریلرهاي مخصوص حمل افراد برحسـب تعـداد صـندلی و بـه    

شوند.مشمول مالیات می
بـه بعـد عـالوه بـر     2008فقط برحسب قدرت موتور خودرو و از سـال  2007ا سال ت9** این مالیات

شود.صورت مقطوع اعمال میو بهقدرت موتور خودرو استانداردهاي یورو نیز در نظر گرفته

لوکزامبورگ
شود.اعمال می10تحت عنوان مالیات تمبراي هنگام ثبت خودروگردد اما هزینه* مالیاتی اعمال نمی

2007شد امـا از سـال   تنها برحسب حجم موتور خودرو محاسبه می2006تا سال 11این مالیات** 
شود.صورت مقطوع اعمال میبه2COبه بعد عالوه بر آن، نرخ مالیات برحسب میزان انتشار 

شد امـا از  بر اساس کارایی مصرف سوخت و قیمت خودرو اعمال می2005تا سال 12* این مالیاتهلند

1. Basic tax
2. Carte grise
3. Annual malus
4. Registration fee
5. Annual circulation tax
6. Vehicle registration tax (OMSP)
7. Road tax
8. Imposta provinciale di trascrizione /IPT
9. Former circulation tax
10. Stamp tax
11. Annual circulation tax
12. Registration tax (Belasting Personenauto’s Motorrijwielen (BPM))
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گردد.و قیمت خودرو تعیین می2COبه بعد برحسب میزان انتشار 2006سال 
تعیـین  وزن ناخـالص خـودرو و نـوع سـوخت    برحسببراي خودروهاي سواري 1** این مالیات

شود.می
اند.این مالیات معافاز2COگرم بر کیلومتر 50خودروهایی با انتشار حداکثر 2015از سال 

پرتغال

بـه بعـد   2006شد امـا از سـال   برحسب حجم موتور خودرو تعیین می2005ال تا س2* این مالیات
شود.صورت مقطوع اعمال میو بهنیز در نظر گرفته2COآن، انتشار عالوه بر

2009شـد امـا از سـال    تنها برحسب حجم موتور خودرو اعمال مـی 2008تا سال 3** این مالیات
گردد.صورت مقطوع اعمال میگرفته شد و بهنیز معیار محاسبه مالیات در نظر2COجزء 

اسپانیا

شـود ولـی از سـال    برحسب قیمت، حجم موتور و سوخت اعمال مـی 2007تا سال 4* این مالیات
صـورت درصـدي از قیمـت    جایگزین این معیارها شـد و نـرخ مالیـات بـه    2COمیزان انتشار 2008

گردد.خودرو تعیین می
صـورت نـرخ   هاي شخصی برحسب قدرت موتور (اسـب بخـار) بـه   براي خودرو5**: این مالیات
شود.مقطوع تعیین می

سوئد

بـراي خریـد   6یک پاداش2012ژانویه 1شود اما از تاریخ * مالیاتی هنگام خرید خودرو اعمال نمی
گرم بر کیلومتر یا کمتر معرفی شده است.2CO50خودروهاي جدید شخصی و شرکتی با انتشار 

بـراي  2006شـد ولـی از سـال    برحسـب نـوع سـوخت اعمـال مـی     2005تا سال 7ات** این مالی
اسـت.  2COبه باال معیار محاسبه مالیات میـزان انتشـار   4خودروهاي داراي استاندارد آلودگی یورو 

تعریـف  2COاساس انتشـار  زیست (بربراي خودروهاي سازگاربامحیط2009جوالي 1همچنین از 
اند.از اولین ثبتشان از پرداخت این مالیات معافسال بعد 5شوند) تا می

انگلستان

شود اما هزینه ثبت قابل پرداخت خواهد بود.* مالیاتی هنگام خرید خودرو اعمال نمی
اند، بر مبناي میزان انتشـار  ثبت شده2001مارس 1براي خودروهاي جدیدي که از 8** این مالیات

2CO2سبک بدون اطالعات انتشار و نوع سوختشان و براي خودروهايCOهـایی کـه قبـل از    یا آن
گردد.صورت مقطوع اعمال میاند برحسب حجم موتور خودرو بهشدهثبت2001مارس 

* مالیات هنگام خرید خودرو
مالیات بر نگهداري خودرو**

1. Road tax (ACT)/ Motorrijtuigenbelasting
2. Car tax (Imposto Sobre Vehículos(ISV))
3. Circulation tax (Imposto Único de Circulação (IUC))
4. Special tax (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte)
5. Annual circulation tax
6. Super green car premium (Supermiljöbilspremie)
7. Annual road tax
8. Annual circulation tax
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Abstract
One of the most important greenhouse gases is CO2. Based on statistical
evidence, the transport sector has a remarkable contribution to CO2

emission. Vehicle taxation is basically regarded as a tool which may control
CO2 emissions. Theoretically, car taxation inclines consumers’ interest
towards purchasing less-polluting vehicles with less tax burden. However,
empirically the question arises as whether vehicle taxes could combat carbon
dioxide emission and if so which form of veicle taxes would be the most
effective one? In this paper, by using the panel data method, the impact of
car acquisition and ownership taxes on carbon dioxide emissions of new cars
is studied in the 14 member countries of the European Union over 2007 to
2012. The results suggest that implementating these two types of taxes has a
significant and negative impact on CO2 emission, provided that CO2

parameter included in the tax base. Furthermore, the simultaneous
implementation of these taxes could be more effective in reducing CO2

emission produced by cars.

Keywords: Car Acquisition Tax, Car Ownership Tax, CO2 Emission,
Transportation.
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