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 5/ دانیم از فرار مالیاتی چه می

 

 یک نگاه در گزارش

، دی کهه در اتتاهاد دار  مخارج عمومی و آثار نیتأمدر  اهمیتی که لیدل به مالیاتپدیده 
از بخش از درآمدها در ایهاان  این ، بااین وجود .اتتااددانان بوده است موردتوجههمواره 
یکی  .نیستاز جایگاه مناسبی باخوردار  ،گذاریسیاست ی باایمالی و ابزار نیتأم منظا

ای وجود پدیهده ، هاو سطح بالقوه آن هامالیات میان تحقق بالفعل شکاف وجود از دالیل
مختله    های مهم در کشهورهای چالشجمله ازفاار مالیاتی،  .فاار مالیاتی است باعنوان
جزئهی از   عنهوان  بهه  ایهن پدیهده   .شهود تلقی مهی  توسعه درحالکشورهای  ژهیو بهجهان 
را  اهه فعالیهت آن دسهته از  و  شده شناختههای زیازمینی یا بخش نامنظم اتتااد فعالیت
  .است نشده  پاداخت ها آنکه مالیات  گیاددربا می

نهدادن   ،ازجمله، نکادن مالیاتپاداخت  باای تالش غیاتانونی هاگونهدر تعایفی ساده، 
 یاتیه مال فهاار ، مقامات مسهوول  عواید و منافع مشمول مالیات به درمورد الزم اطالعات
معمهوال   ، مالیاتی فاار در .یکسان است ها اتیمالباای انواع ، تعای این  .شودخوانده می

 چنهد اهابطه  یه  یها   ، فعالیت با تهوانین هایی از انطباق جنبه رغم بهگونه است که این
 جههاتی گونهاگون  فهاار مالیهاتی از    .شهود  یم تعمدا  نادیده گافته ربطمااجع ذی ماوب
 فعهاالن رتابهت نهاباابا بهین    ، ایهن پدیهده  باجای بگذارد؛  اتتااد باآثار سویی  تواند یم

عهدالت   اخهالل در و بها  زند دامن میهای خاص باای گاوهرا اتتاادی و انباشت ثاوت 
موجه    و گهذارد مهی نظام مالیاتی با توزیع عادالنه درآمد اثا منفهی  افقی و عمودی در 

ی همچنهین  اتیمال فاار .گاددمینیز رسمی  یها تیفعال بامالیاتی  هایفشار شدت یافتن
ی اتکها تهداوم   لهذا، موج  پایین ماندن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت شده و 

و از  آورددنبهال مهی  را بهه های جاری هزینه نیتأمبودجه دولت به منابع ناپایدار نفتی در 
 نیه ا با .دینما یمانضباطی اتتاادی و افزایش تورم را فااهم بی ظهورزمینه  ،این طایق
الزم کند تا زمینهه  گیای آن کم  میعوامل شکل شناختو  این پدیدهبارسی ، اساس
کاهش  .ل گاددتعدی ،با اتتاادو آثار منفی آن  شکل گیادو کاهش آن  پیشگیایباای 

شهفافیت  ، انیه مؤدبها   ااهافه  بدون تحمیل بهار مالیهاتی   تا شودفاار مالیاتی موج  می
سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش یابد کهه   ،آن تبع بهدرآمدهای مالیاتی و 
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امن تبیین مبهانی نظهای   ، گزارش حااا .استدر راستای ارتقای عدالت مالیاتی خود، 
    بهه بارسهی عوامهل    ، یاتی و اشهاره بهه مطالعهات پیشهین در ایهن زمینهه      فاار مالپدیده 
. پادازنهد مهی  نهوعی فسهاد   عنهوان  بهه  ،در اتتااد ایاان ژهیو به، فاار مالیاتی گیایشکل
هها و  توصهیه ، ی مالیهاتی پیشهافته  هها  نظهام  واکاوی علهل و تاهارب  پس از ، آخا دست
  .خواهد شدیی ارائه ها شنهادیپ

 

 

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد ت و پژوهشمرکز مطالعا



 7/ دانیم از فرار مالیاتی چه می

 

 مقدمه
 اههدافی  تحقهق  بهاای  تالش و اجتماعی و اتتاادی عاصه در دولت اتتعهد گستاش

 ، درآمهد  عادالنهه  توزیهع  و اشهتاال  افهزایش ، هها تیمهت  ثبهات ، رشد اتتاهادی  همچون
 ههایی ههزینه  چنهین  مهالی  تهأمین  .دسازمی صعودی مواجه روند با را دولت هایهزینه

 عمهده  گهاوه  دو به را دولت کلی درآمدهای از نگاهی.است کافی درآمدی منابع نیازمند

 رکننهده صاد کشورهای بودجه در .نمود توان تقسیممی یاتیمال ایغ و مالیاتی درآمدهای

 منبهع  تهاین بهزر   عنوان بهآن  هایفاآورده و نفت صادرات از حاصل درآمدهای، نفت

 کشهورهای نفتهی   اتتاهاد  موجهود در  شهواهد  .آیهد مهی  شهمار  بهه  یاتیه مالایه غ درآمهد 
 ههای فهاآورده  و خام نفت صادرات از حاصل ارزی درآمدهای که آن است دهندهنشان 

 و بودجهه  وابسهتگی  البتهه  .دنه دهمی تشکیل را درآمد دولت از یتوجه تابل بخش نفتی
 ایهن کشهورها   داتتاها  بهاای  را منفهی  یعهواتب  همواره ،نفتی به دالرهای دولت درآمد

 .است داشته دنبال به
 اتتاادی ازنظا درآمدها نوع تاینمناس  و نیتا تبول تابل مالیاتی درآمدهای، مقابل در

 درآمهدهای  ،افتهی توسعهکشورهای  باألخص، کشورها از بسیاری در ی کها گونه به .است

 همچنهین  .سهت بیشتای باخهوردار ا  اهمیت از درآمدی منابع سایا با مقایسه در مالیاتی

 در اتتاهاد  حتی ههدایت  و مالی، توزیعی از اعم اتتاادی هایسیاست اجاای در مالیات

 اتتاهادی و  رشهد ، اشهتاال  ایاهاد ، اتتاادی تثبیت مانند اتتاادی کالن اهداف مسیا

، سایا منهابع  با مهم منبع این مقایسه .دیآ یم شمار به کارآمد ابزاری ،اجتماعی رفاه بهبود
 آثهار ، باشهد  بیشهتا  دولت مخارج تأمین در هامالیات سهم چه ها که است آن از حاکی

 کشورهای در دلیل همین به .بود خواهد کمتا یتوجه تابل میزان به نامطلوب اتتاادی

 بسیار نقش دولت مخارج تأمین در هامالیات، توسعه درحال کشورهای باخالف پیشافته

  تهأمین  طایهق  ایهن  از دولهت  مخهارج  عمهده  تقایبهی تسهمت   طور به و دارد سزایی به
 گانهه سه اهداف نیل به باای دولت، مالی تأمین با عالوه .(1931، امین خاکی)گاددمی

مالیهات   اههام  از توانهد مهی  ،اتتاهادی  ثبهات  و درآمد توزیع، منابع تخایص یعنی خود
 .نماید استفاده
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 غیها  درآمدهای با همقایس در مالیاتی درآمدهای باای ذکاشده هایمزیت تمامی رغم به

 فاصهله  دالیهل  از یکهی  .است رو روبه مشکالتی با همواره درآمدها این وصول، مالیاتی

 فهاار  .است مالیاتی فاار پدیده وجود، آن واتعی سطح از مالیات افتهی تحققسطح  داشتن

 اتتاهاددانان  و بهوده  اتتاهاد  نامنظم بخش یا زمینیزیا هایاصلی فعالیت جزء مالیاتی

 کهه  است یا اندازه به مواوع این اهمیت .هستند پدیده این لیتحل دنبال به شیزپا شیب

 مالیهاتی  فهاار  بها  زیازمینی اتتااد، جام نهیزم در شده اناام هایپژوهش از بسیاری در

 درآمهد  کهه  است آن، تشابه این باای ممکن ی  توجیه است؛ شده گافته نظا در یکی

 بهه  گهزارش  درصهورت  که اتتاادی است یها تیفعال از دسته آن شامل نشده گزارش

 .هستند مالیات پاداخت به ملزم، دولت
 .کهاد  تقسهیم  غیارسهمی  و رسهمی  بخهش  دو به توان یم را کشور ها اتتااد ،بنابااین
 طهور  بهه  مهوردنظا  اتتاادی هایفعالیت گزارش و ثبت تابلیت ،یبند میتقس این مالك

 گایز لیدل به شیوب کم، اتتاادی هایالیتفع از کشورها بخشی همه در اما .است رسمی

 اناهام  زیازمینهی  و پنههان  صهورت  بهه  و مقارات توانین در شده واع هایمحدودیت از

 بهاای  افهااد  انگیهزه  انعکاسهی از  درواتهع  ،زیازمینهی  بخهش  یه   وجهود  .شهود  یمه 
 رسهمی  در بخش اگا هافعالیت این چاا که، است اتتاادیشان هایفعالیت کادنپنهان 

 لهذا  .اسهت  غیاتهانونی  هایفعالیت چنین شاوع یا بوده بخش تیراا کمتا ،شوند اامان

 مقابهل  در غیاعادالنه منافع ایااد و مالیات باای فاار منبعی عنوان به غیارسمی اتتااد

  .(9003، گال و همکاران)کند یم فعالیت رسمی بخش

 

 سیری در مبانی نظری
درآمهدهای عمهومی و    نیتهأم منبع مالی باای  نیتا مهمتاین و معمول عنوان به مالیات

رود کهه دولهت   مهی  شمار بهابزارهای سیاست مالی در دنیا  نیمؤثاتایکی از کاراتاین و 
 دههد  تاارآن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مادم  واسطه بهتواند می

 .ببخشهد  وسهو  سهمت  ،اتتاهادی و اجتمهاعی   ههای جایهان هها و  و به بسیاری از فعالیت
محهدود بهه کسه      ،کشورهای نفتهی ها در تلقی باخی افااد از وصول مالیات ،متأسفانه



 1/ دانیم از فرار مالیاتی چه می

 

 تشههکیالت دولتههی اسههت و آنچههه کمتهها بههه آن توجههه اداره منظههور بهههدرآمههد بیشههتا 
های درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سههم  سهم وصولی بودن باال نکهیاشود می 

عالوه با آنکهه عهوارن نهاگواری همچهون      ،آمد دولتدرآمدهای مالیاتی در تاکی  در
را در ( بیمهاری هلنهدی  ) وابستگی درآمد کشور به صدور ی  کاال و نفاین منابع طبیعی

میهدو و  ) اتتااد کشور را از امکان استفاده از ابزار مهالی محهاوم سهاخته اسهت     ،با دارد
 تهوان بسهیاری از  ر مهی بها اسهتفاده از ایهن ابهزا     کهه  است یدرحالاین  .(9002، شاکلفاد

کشهورهای نفتهی   در اتتاهاد   .نابسامانی اتتاادی را به سمت صهحیحی ههدایت نمهود   
 .باشدمی کشور مالیاتی درآمدهای ،دولت بودجه مهم بسیار اجزای از یکی، ایاان ازجمله
 بها  عهالوه ، مالیهاتی  مختله   منهابع  در حاول تابل مالیاتی درآمدهای میزان از اطالع

  دتیهق  ههای ریهزی بانامه دراناام دولت را، ها آن وصول منظور به منابع بهینه تخایص
 دولهت  عمهومی  ههای هزینهه  مالی تأمین در را مادم مشارکت میزان و کاده کم  الی

ایهن   گذاران استیسدولتمادان و  موردنظااساسی  سؤال ،در این میان .کندمی مشخص
ن ثابهت بهودن کهارایی و تهالش     است که با شاایط اتتاادی و تانونی موجود و با فها 

ههای آینهده   چه میزان مالیات باای سال ،های گذشتهمالیاتی و با توجه به عملکاد سال
 منظور به دولت منابع از استفاده از ی  نگاه، به معنای ،مالی سیاست .است تابل وصول
، یمهال  ابزارهای سیاست از درست استفاده .است اتتاادی کالن متایاهای با اثاگذاری
 ایاهاد ، اتتاهادی  ثبهات  و رشد، منابع تاهیز، سامایه تشکیل در مهمی نقش تواندمی

 ه،افته ی توسهعه  کشهورهای  در .باشهد  داشته منابع و تخایص توزیع در عدالت و اشتاال
 ههای سیاسهت  اجهاای  در بلکه نیست دولت هایتأمین هزینه باای ابزاری تنها ،مالیات
 امها  .(9012، رودی  و همکاران)دارد ایکنندهینتعی نقش توزیعی خاوص به اتتاادی
 ابزاری عنوان به مالیات به، نفت مانند طبیعی منابع از کشور مندیعلت بهاه به، در ایاان
 .شودنمی نگایسته پایدار دولت درآمد نیتا مهم و مالی هایسیاست اهداف تحقق باای
 باخهوردار  الزم کاراییلذا، از  و است ینفت نوسانات معلول ،مالی هایسیاست، ایاان در

 .کندمی کم  اتتااد در تعادل عدم تشدید به باخی موارد در حتی و نیست
 مالیهات  اخذ قیازطا دولت درآمدی منابع از ایهعمد بخش ی جهان،تمامی کشورها در

 متفهاوت  کشهورها  میهان  در عمومی درآمدهای کل از مالیات سهم البته .شودمی تأمین
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در ایهن میهان،    .دارد هها  آن اتتاادی ساختار و توسعه به سطح بستگی آن نمیزا و بوده
 جههت  چند از که است مالیاتی فاارپدیده یکی از مسائل همواره مورد توجه در اتتااد، 

 و مالیهات  آوریجمهع  در را دولهت  توانهایی ، نخسهت  .باشهد  گهذار اثا اتتااد با تواندمی
، مالیهاتی  درآمهدهای  کهاهش  با فاار مالیاتی. ددهمی کاهش ایبودجه نیازهای باآوردن
 مهورد  ههای گزینهه  کهادن  محدود با تواندمی و داده تاار تأثیاتحت را مالیاتی بار توزیع

 تبعهات  تواندمی فاار مالیاتی، دوم .سازد روهروب مشکل با را مالی سیاست، دولت انتخاب

 بودجه با بار تحمیل با مثال اایب که.باشد داشته دنبال به اتتااد باای نیز دیگای منفی

 و ناعادالنهه ثهاوت   توزیهع ، اتتاادی هایگیایتامیم رو ساختنهروب مشکل با، دولت
، الماحهوبی ) اسهت  همهااه  خاوصهی  بخهش  سهامایه  انباشت و اندازبا پس منفی تأثیا
 بهه  مناا مالیاتی فاار ندمعتقد( 9002) م  دوالد و همکاران، خاوص این در .(9019

 را منهابع ، زیازمینی اتتااد نمودن تا بزر با  رو نیازا و گادیده تحایفی مالیات شافزای
 .دیآ یم شمار به اتتاادی باای رشد مانعی و داده سوق غیاتولیدی هایفعالیت سمت به

، باشهد  تاثیاگهذار  نیهز  اتتاهادی  هایسیاست بخشی بااثا تواندمی مالیاتی فاار، بنابااین
 کهار  نیاوی تعداد ،بیکاری همانند) رسمی یها شاخص بااساس ها استیس گونه نیا زیاا

 ،زیازمینی اتتااد وجود که است یدرحال این و پذیادمی صورت( مااف ،درآمد ،رسمی
 مناسبی اتتاادی سیاست تا شود یمموج   و ساختهرو هروب مشکل با را مدارانسیاست

 ،کهاد  شناسهایی  را مالیاتی فااری گیاشکل با مؤثا بتوان عوامل اگالذا،  .نگادد اعمال
 فهاار  هایهزینه نمودن حداتل در راستای های مناس سیاست توانندمی گذارانسیاست

 .اندیکارگ به را مالیاتی
 و های فهاار مالیهاتی  شرو، فاارمالیاتی تاریخچه اجمالی معافی از پس ،روپیش پژوهش
در اتتااد ایاان   آن هایچالش و اه تیمز به جامع نگاهی، آنجلوگیای از  فنی سازوکار

های جلهوگیای از فهاار   روش گذاریتانون تاارب ماور با نیز آخا دست و خواهد داشت
 چالشهی  ابعهاد  شناسهایی  بهاای  جهامع  بالنسهبه  چهارچوبی ، جههان  کشورهای در مالیاتی
 .خواهد نمود طااحی گذاراستفاده تانون جهت یاتیمال فاارهای باخورد با روش
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 فرار مالیاتی پیدایش خچهاریت
باای اولین بار فاار مالیاتی را باآورد کاد و اندازه اتتااد زیازمینی  1322گمتن در سال 

مسهوله   بهود کهه   ازآن پسآورد و  دست به متحده االتیادرصد از تولید ناخالص ملی  3را 
 .(9011، گههزارش بانهه  جهههانی) اتتاههاددانان تههاار گافههت موردتوجهههفههاار مالیههاتی 

فهاار مالیهاتی   ( 1331)تومهاس  .انهد  دادهاتتااددانان تعاری  متفاوتی از فاار مالیاتی ارائه 
شهود کهه   هایی را شهامل مهی  و فعالیت داندمیجزئی از بخش نامنظم اتتااد زیازمینی 

اسهت کهه از    یدرحهال این  .(9002، تانزی و همکاران) است نشده  پاداخت ها آنمالیات 
ههای گهزارش نشهده    فاار مالیاتی در چارچوب فعالیت( 9002) انرونالد و همکاردیدگاه 
نههادی   شده واعاز توانین مالی ، کسی که فاار مالیاتی را اناام داده ،بنابااین .تاار دارد

داند کهه  ی جهانی میا دهیپدفاار مالیاتی را ( 9002) تانزی، در مقابل .تخطی کاده است
 ههای تولیهد و   هزینهه  کهادن  انیببیش از واتع ، عدم اعالم ارتام صحیح درآمد در تال 
  .گیادهای نامحدود دیگا صورت میراه

 کهه  یطهور  بهه باشهد  رو مهی همالیاتی در همه کشورها با شدت و اهع  روبه  فاار پدیده 
افهااد  ، (9010-9012)ی هها  سهال در طهی   کها یآما در، تحقیقات صورت گافته بااساس
واتهع گهزارش    میهزان  رآمد خهود را کمتها از  درصد د 2/10متوسط ساالنه حدود  طور به
میلیهارد دالر در   130این اما سب  کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به میهزان  . کنند یم

نظیا نظام مالیاتی آمایکا نیز فهاار   آمدی مالیاتی کارها نظامپس حتی در  .گاددسال می
در مقایسه با شهاایط   ،شتهدر ادوار گذبا این پدیده مقابله  .اعتنا است  تابلمالیاتی امای 

انواع مالیات رایج در ادوار گذشهته   چااکه ،بوده است اتایپذ امکانتا و امای آسان، اماوز
هایی بودند که فهاار و  عمدتا  مالیات ،همانند آن حقوق گماکی و، یاراا بانظیا مالیات 

ها سب  از مالیاتوجود انواع متفاوتی  ،اماوزه اما. مشکل بود ها آنیا اجتناب از پاداخت 
کهاهش میهزان    منظهور  بههای تانونی فاار از مالیات و یا توسل به راه امکان تاگادد می

 .(1922، باگسهتاوم ) مالیات پاداختی و به عبارتی اجتناب از پاداخت مالیات بیشتا گادد
مقامات مالیاتی دستاسی کافی به اطالعات ، در جوامع محدود گذشته، نکته دیگا اینکه

در فهاار و   انیه مؤدموفقیهت   ،و لهذا  داشهتند  هها کش  منابع و وصول مالیاتباای زم ال
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جای خهود  ، اشکال و انواع ساده مالیات، اما در شاایط کنونی .اجتناب از مالیات کمتا بود
تا شده و حاهم معهامالت صهورت گافتهه     جوامع گستاده، آن داده تا دهیچیپرا به انواع 

ها و توان دخالت مسهتقیم  نظارت دولت، به عالوهیده است و بیشتا از تبل گاد ماات  به
مالیاتی بهه   نیمأمورکمتا و دشوارتا و میزان آگاهی  ،تبل بادر اتتااد در مقایسه  ها آن

    .(2102، جلیفاسون)بالنسبه کمتا گادیده است، نیز های اتتاادیفعالیت
در بسهیاری از کشهورها    یاتیه مال فاارتاین زمینه پیدایش دهد عمدهها نشان میبارسی
 دارای  ،گادنهد آمهد واهع مهی   توزیهع در  باههدف هایی که مالیات معموال  بوده ویکسان 
 بهاای فهاار   فااوانی ها تابلیتگونه مالیاتاین .های باالتای هستندهای کمتا و ناخپایه

عدم شفافیت ، ایااد در ساختار اجاایی اتتااد، اتتااد پنهان .نهفته دارند خود درفااوانی 
، جهایی مهداوم تهوانین   هعدم ثبات توانین و مقارات و تاییا و جابه  ،در توانین و مقارات

ههایی کهه توسهط افهااد حقیقهی یها       گستادگی اتتااد و پنهان بودن بسیاری از فعالیت
 صهورت  ( همچهون ایهاان  ) توسهعه  درحهال کشهورهای  حقوتی تحت عناوین مختل  در 

، های فهاار مالیهاتی  با فااهم آمدن زمینهو نهادند  نیاتی را بنیاهای فاار مالراه، گیادمی
دفاتا و مهدارك بهاای ثبهت     دسته دوهای مختل  از تبیل نگهداری سودجویان با شیوه

عهدم  ، ها و درآمدها در دفهاتا و اسهناد و مهدارك   عدم ثبت بسیاری از فعالیت، معامالت
 اتهدام بهه فهاار مالیهاتی      ،و موارد دیگها  ی نوین مالی و حسابداریها یفناوراستفاده از 

  .(9012، روی  و همکاران) نمایندمی

 

 فرار مالیاتی واجتناب مالیاتی 
هها و   شهاکت ، های افهااد حقیقهی  تالش نشان دادن ی  واژه کلی باای ،اار از مالیاتف

فهاار   .تانونی استغیا صورت بهباای نپاداختن مالیات  مانند آنها و  اتحادیه، ها سازمان
ههای مهالی و اطالعهات درسهت را      عمدی صورت صورت بهمالیات  یمؤدمالیاتی یعنی 

نادرست به مقام  صورت به های مالی را باای کاهش بدهی مالیاتی پنهان کند یا گزارش
فهاار   ،تانونی که باعه  کهاهش بهدهی مالیهاتی شهود     ها روش غیا .مالیاتی ارائه نماید
اظههار  ، میزان واتعهی کادن درآمد یا اظهار آن کمتا از پنهان  .شودمالیاتی محسوب می
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های فاار از مالیهات  راه ازجملهتحای  مقادیا و نقض توانین ، هاهزینه بیشتا از واتعیت

کهاهش  بهاای  تهالش  ، منظور از اجتناب مالیاتی اما .(9002، اگااوال)شوند می محسوب
های تانونی نوعی استفاده از خالء، اجتناب از مالیات ،در واتع .های پاداختی استمالیات

اجتنهاب از   .(9010، هزمهان ههانلون و  )کاهش مالیهات اسهت    باهدفدر توانین مالیاتی 
درون چارچوب تهوانین   در گایز از مالیات بدون شکستن خطوط توانین و ، نوعیمالیات

  .(9002، کوپا و همکاران)مالیات است 
بهه پدیهده    هها  آنای هستند که تدمت ت دو پدیدهو اجتناب از پاداخت مالیا یاتیمال فاار
هها  افااد و بنگاه، شده گافتهکه تامیم به واع مالیات یزمان از .گاددستانی بامیمالیات
این پدیهده در عاها حااها نیهز رو بهه       .اندفاار و یا اجتناب از پاداخت آن بوده دنبال به

تها  نیهز مشهکل   هها  آنناسایی های این واحدها بیشتا و امکان شگستاش بوده و فاصت
  .شده است

 یخألهها نوعی استفاده از ، اما اجتناب از مالیات است، نوعی تخل  تانونی ،فاار مالیاتی
، اجتنهاب مالیهاتی   کهه  ییازآناها  .باشهد میکاهش مالیات  باایتانونی در توانین مالیاتی 

لیهاتی در معهان دیهد    بیشتا از فهاار ما  رسد یمبه نظا لذا تانونی است  ظاها بهفعالیتی 
ای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی اسهت  باشد و چون اجتناب مالیاتی در محدوده

مهدا   )کنتال اجتناب مالیاتی وجود ندارد نهیزم درای عمده توانین محدودکننده طور بهو 
درگیا اجتناب مالیاتی  ،هابسیاری از شاکتکه رسد به نظا می چنین، (1931، و فااهتی

هها  با سطح اجتناب مالیهاتی در شهاکت   اگذاریتأثتعیین عوامل  ،باشند و به همین دلیل
ماهداق   یههای شهاکت  درموردبیشتا  ،بح  اجتناب مالیاتی .دارای اهمیت زیادی است

 لیه دل بهه زیاا افااد حقیقهی  ، باشنددارد که با جدایی منافع مالکیت از مدیایت درگیا می
ی درونهی مثهل وظیفهه    هها  زهیه انگگایزی و یها  یس احتمال کش  و جایمه شدن و ر

، طورمعمهول  بهه  هها  شهاکت در . شهوند درگیا فاار و اجتناب مالیاتی مهی ، کمتا، اجتماعی
منافع  که یماداممنافع شخای خود باشند و  دنبال بهسهامداران انتظار دارند که مدیاان 

افی مهورد انتظهار   ی ااه هها  نهیهزی احتمالی بیشتا از ها یبدهااافی حاصل از کاهش 
 د بهود نه خواهی مالیهاتی و اجتنهاب مالیهاتی    هها  یبدهکاهش  دنبال به، باشد ها آنباای 
  .(1329، الینگهام و سندمو)



 زارش پژوهشیگ 94  

 

 فرار مالیاتی فساد و 
مالیهات بها   ، هها  مالیات با درآمهد شهاکت  )های مستقیم  درآمدهای مالیاتی شامل مالیات

مالیات بها فهاوش سهیگار و    )ای غیامستقیم ه و مالیات( ...مالیات با مستاالت و، حقوق
دولت از اشخاص  لهیوس به ههاسالاست که ( ...مالیات با واردات و، های غیاالکلی نوشابه

 نیتهأم ههای دور بهاای    کهه از گذشهته   ییهها  مالیهات  .شود حقیقی و حقوتی وصول می
بخشهی   نیتأمابزاری باای رفع مشکالت و  عنوان بههای حاکم و گاه  های تدرت هزینه
امهاوزه بها رشهد و توسهعه     ، گافتهه اسهت   تهاار مهی   مورداستفادههای اجتماعی  از هزینه

از شهکل  ، و پیچیهدگی روابهط اتتاهادی    فناوریاتتاادی کشورها و پیشافت صنایع و 
بهه  ، یه  ابهزار تهوی و یه  متایها کهالن اتتاهادی        عنوان بهو  شده خارجسنتی خود 
 ادیصه ) کالن اتتاادی تبدیل شده اسهت  یها فهمؤلای باای متعادل کادن سایا  وسیله
تها از   تها و اساسهی   هها بسهیار مههم    این وظیفه مالیات ،یطورکل به .(1930، علمی و زاده

 نیتهأم عالوه با یه  منبهع درآمهد بهاای      ،ها مالیات .شود درآمد تلقی می نیتأموظیفه 
افزایش سطح ، اریگذ د اهدافی چون رشد و توسعه سامایهنباید بتوان، های عمومی هزینه
، مالیات .نمایند نیتأمتوزیع مادد درآمدها و ثاوت و مااف بهینه در جامعه را ، اشتاال

 راسهتای هها در   های اتتاادی و پااکندگی جااافیهایی آن  اهامی باای کنتال سود بنگاه
های توسعه اسهت کهه بها     در بانامه شده ینیب شیپگذاری و اشتاال  تحقق اهداف سامایه

افااد را کنتال نمود و از تامع ثاوت و تماکهز   تااف تابلتوان درآمد  از آن می استفاده
با کهاهش یها    نیچن هم .رفاه اجتماعی در دست اتشار محدودی از جامعه جلوگیای کاد

ها  زمینه افزایش یا کاهش تقااا آن، کاالها و خدمات شده تمامافزایش مالیات با تیمت 
 .(2101، و همکاران هانولود) جامعه فااهم شود مااف در شدن نهیبهدر بازار و 
ها را از  مالیات، طی چند دهه گذشته توسعه درحالهای ساختار اتتاادی کشور ،متأسفانه

را  گفتهه  شیپه  ههای  اتتاادی خارج ساخته و امکان ایفای نقهش  مؤثاصورت ی  ابزار 
در عمهل   ،ههای مسهتقیم   تهانون مالیهات  ، طی ایهن مهدت   .باای آن فااهم نکاده است

 کهه  یدرحهال  .های اتتاادی ایااد نماید سازی فعالیت نتوانسته زمینه الزم را باای شفاف
بیشتاین فشهار  ، اند های غیامولد از پاداخت مالیات فاار کاده اکثایت شاغالن در فعالیت
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ههای غیامولهد    اتتاهادی وارد شهده و فعالیهت   ( تولیهدی )ههای مولهد    مالیاتی به بخش
تاین نکته در ی  نظام مالیاتی آن است که  مهم .گستاش یافته است جیتدر بهاتتاادی 
 ،بودن مالیهات عادالنه، مهم و اساسی مؤلفه ،باای مقبولیت عامه وعامه باشد  موردتبول
عهدالت را   ،چنانچه نظام مالیاتی کشوری ،بنابااین .و هم در اجاای آن است مبناهم در 

ناراایتی و عدم مقبولیت خود را بها   مندلی نظامشک طور بهمالیاتی  انیمؤد، رعایت نکند
  .(9019، هورنو راحمایانتی )دهند فاار مالیاتی و تقل  نشان می

اع  نظام مالیاتی در تشهخیص کامهل و دتیهق منهابع مشهمول مالیهات و       ، دست آخا
فاار یها اجتنهاب مالیهاتی یها عهدم اطهالع از        قیازطاهای دولت که  وصول کلیه مالیات

مناها بهه   ، کننهد  رآمد که نسبت به اناام تکالی  تانونی مابوطه مبادرت نمیصاحبان د
  یا گونهه  بهه  موردبحه   پدیهده  ،بنهابااین  .شهود  کاهش عملکاد درآمدهای مالیهاتی مهی  

ریشهه   انیه مؤدههای مختله     های مشابه بلکه در بین گهاوه  میان گاوه تنها نه مستما،
ههای   از نارسهایی  یتهوجه  تابهل بخش  .دهد افزایش می شدت بهدوانده و فاار مالیاتی را 

 لیدل بهکه  یا گونه به، شود اطالعات مالیاتی به اع  نظام بانکداری نیز مابوط می نظام
مطلوب از امکانهات   شکلی بهتوان  نمی، های بانکی عملیاتی فعالیت سازوکارسنتی بودن 

 .بالقوه این بخش در راستای تاهیز اطالعات مالیاتی استفاده کاد

 

 های برآورد فرار مالیاتیروش
ی میزان ایگ اندازهسعی در  انها و محققدولت، خاص یدر کشورهایو  های اخیادر سال

وااهح اسهت    .انهد  داشتهی خاص و چه باای کل سیستم ها اتیمالفاار مالیات چه باای 
ت از از این مشکال بسیاری .است روهروبی میزان فاار مالیاتی با مشکالتی ایگ اندازهکه 
در ایهن حهال،    .محدود و غیاتابل اعتماد هسهتند  ،ذاتا ، که اطالعات شود یمناشی  آناا
به دو از آن جمله،  که رود یمکار هباای باآورد میزان فاار مالیاتی ب گوناگونیهای روش
 :توان اشاره کادمیمستقیم و غیامستقیم  شکل
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 ی مستقیمها روش (ال 

  ی ملیها حساباستفاده از 

 ی مستقیم ها کنتالتفاده از اس 

  دهندگان اتیمالبارسی مستقیم رفتار 
 
 میامستقیغی ها روش (ب

 روش اختالف هزینه و درآمد 

 روش ساشماری شاغالن 

  ی فیزیکیها دادهرویکاد 

است  این، و درآمد مالیاتیستانی  مالیاتی ارزیابی مناس  بودن ساختار ها روشجمله از
مقایسهه   .ار زیهادی از کشهورها را مقایسهه تهاار دههیم     ی شهم ها اتیمالکه ارتباط بین 
که نسهبت درآمهدهای مالیهاتی بهه      دهد یمنشان  توسعه درحالو  افتهی توسعهکشورهای 

از ( سهوم   حهدود یه  )بسهیار کمتها    توسهعه  درحهال تولید ناخالص داخلی در کشهورهای  
متایا فهاار   که ییازآناا .(9013، وکار کس گزارش فضای ) است افتهی توسعهکشورهای 
در متهون  ، نیسهت  یایه گ اندازه تابلمستقیم  صورت بهی  متایا پنهانی است و  ،مالیاتی
در  .شهود مهی آن پیشهنهاد   یایه گ اندازهمتفاوتی باای  یها روشو  ها شاخص، اتتاادی

باخی  .و بار مالیاتی استفاده شده است شکاف مالیاتی، از متایا جانشین، باخی مطالعات
در  .کنندپیشنهاد میرا  نیز روش منطق فازی و تخمین تابع تقااای پولمطالعات دیگا 

گیای میزان متایاههای پنههان   تاین روش باای اندازهرایج این حال، چنانکه اشاره شد،
 ازروش مسههتقیم در  .اسههت میامسههتقیغفههاار مالیههاتی روش مسههتقیم و روش  ازجملههه
 کهالن ههای  با اسهتفاده از آمهار و داده  نیز  میامستقیغروش . شودستفاده میا پاسشنامه
گیهای  انهدازه  یها روشباخی از  .پادازد یممیزان متایا پنهان  یایگ اندازهبه ، اتتاادی

باآورد ، درآمد ملی اتالمبین آمارهای مالیاتی و  اختالفباآورد  :از اند عبارتغیامستقیم 
محاسهبه نسهبت   ، رشهت د یها اسکناسباآورد حام ، بین درآمد و هزینه خانوار اختالف
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لیهوین و  )آثهار چندگانهه   -و روش علهل چندگانهه   انتقهاالت بهاآورد حاهم نقهل و    ، نقد
 .(9012، 1همکاران
گیهای  فهاار مالیهاتی ماننهد روش انهدازه     یایه گ انهدازه باای  ها روشتاین از رایج باخی
بهاای   .دارای نقاط اهعفی هسهتند   معامالتروش تقااای پول و روش حام ، مستقیم
و پاسخ  ها ینظاسنا بااساس -مستقیم یایگ اندازهنتایج حاصل از روش  درمورد، نهنمو

معتقدنهد   (9012) همکهاران اشهنایدر و   .زیهادی وجهود دارد   نقدهای –شوندگان مااحبه
از  شهوندگان  ماهاحبه  .شهود ناشی می شوندگان مااحبهاز پاسخ ، اع  اصلی این روش

گیای با استفاده اندازه ،بنابااین .کننداجتناب می ،واتعی همااه با جزئیات اعالم اطالعات
و کمتها از میهزان واتعهی     اعتماد اتابلیغ، شوندگان مااحبهتوسط  شده ارائه اطالعاتاز 
 .است

هنوز بهین ظافیهت مالیهاتی بهالقوه و     ، ی اخیاها دههطی  گافته اناامهای تالش باوجود
 یهها  نهاخ اسهت کهه    یدرحالاین  .وجود دارد شکاف توسعه درحالبالفعل در کشورهای 

به نظا باسهد کهه    چنینشاید  .مالیاتی تانونی این کشورها چندان از هم متفاوت نیستند
مالیات بیشتا  باسب  تاجیح مالیات کمتا  کهنتیاه تاجیحات متفاوت است  مسوله، این

نهی  یع .(9019، م  گوایا و همکاران)پاسخی صحیح باشد تواند ینم ،اما این .شده است
 ایهن نهوع تاجیحهات را     شهان یها دولهت و  توسهعه  درحهال نیست که کشورهای  گونه نیا

معموال  نیاز بیشتای به خدمات عمهومی و مخهارج دولتهی     ها آن چااکهتا بدانند مناس 
خدمات آموزشهی و بهداشهتی و خهدمات رفهاهی     ، های زیابناییگذاریهمچون سامایه

پس چاا بهار مالیهاتی در ایهن     .لیاتی بیشتای هستندبنابااین نیازمند درآمدهای ما، دندار
 کشورها اندك است؟

باای این عملکاد یافت کهه   را یی منطقیها پاسختوان می، با مطالعات پیشین یماور با
، ی تهانونی هها  یژگه یونظام مالیهاتی و   درخاوص .شده است نمایش داده( 1)در شکل 

های گستاده در اغله  کشهورهای   افیتی مالیاتی چندگانه و معها ناخبه وجود  توان یم
های مالیاتی چندگانهه سهب  ایاهاد پیچیهدگی در درك و     ناخ .اشاره نمود توسعه درحال

                                                           
1. Levine, R., Loayza, N., Beck, T. (2014) 
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ی گسهتاده و اعمهال   هها  تیه معافو  شهود  یمه اجاای تانون و ایااد فاصت باای فسهاد  
تواند سهب   گادد و این اما میی صفا مالیاتی سب  محدود شدن پایه مالیاتی میها ناخ
 .(9019، م  گوایا و همکاران)اهش وصول درآمدهای مالیاتی گاددک

 عوامل اثرگذار بر قدرت مالیات ستانی دولت( 1)شکل

 
 

 ای مشاوران مالیاتیرفتار حرفه، 0931، مطلبیو  علیزاده :منبع

 یهها  ادارهاع  در توسهعه نههادی    .دیگای است مسولهتی سطح توانایی سازمان مالیا
امها چهاا ادارات مالیهاتی در ایهن     ، وجهود دارد  توسهعه  درحالمالیاتی در اغل  کشورهای 
بها شهاایط    ارتبهاط  یبه ، و واهعیت اتتاهادی   ها میتام؟ کنند یمکشورها اعی  عمل 

سیاسهی   یممکهن اسهت عزمه    ،درواتع .سیاسی کشورها و تامیم گیاان سیاسی نیست
 .ی مالیاتی وجود نداشته باشدها سازمانباای افزایش درآمدهای مالیاتی و تقویت 

سههاختار مالیههاتی در کشههورهای  دهههد یمههنشههان  (9011) اشههنایدر و اسههتنتمطالعههه 
اسهت   یا گونهه  بهکمتا با مالیات با درآمدها متکی است و تاکی  مالیات ، توسعه درحال

ا بسیار بیشتا از مالیات با درآمد اشخاص است؛ ایهن  هکه سهم مالیات با درآمد شاکت
 کهه  باشهد  یمعکس این جایان باتاار  دتیقا  ،افتهی توسعهاست که در کشورهای  یدرحال
یکهی از   .اسهت  توسهعه  درحهال دهنده تنازلی بودن سیستم مالیهاتی در کشهورهای   نشان
ع حامیهان خهویش   تمایل نخبگان سیاسی به مناف تواند یم، وجود چنین سیستمی دالیل
کهه منهابع کمتهای در     اسهت هایی بار مالیاتی به بخشانتقال  یسو بهاین تمایل  .باشد

 (صهاحبان تهدرت و ثهاوت   )خهاص   یها گاوهتا بدین تاتی   (افااد فقیاتا)اختیار دارند 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/117818
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نفهع   ویژه به یها رانتتأمین ، در این معنا .نقش کمتای در پاداخت مالیات داشته باشند
در ایناا یه    .دولت است عامل اثاگذار دیگا با تدرت مالیات ستانی، اصخ یها گاوه

 مالحظهنفوذ تدرت و ناکارایی دولت ، تنیدگی از عدم رعایت عدالت اجتماعی نوع درهم
 .(1931، محبوبه، فااهتی، ماید، مدا )شودمی

 بهاوجود ناباابای شدید درآمدی و فقا است که ، توسعه درحالمشخاه دیگا کشورهای 
ی  چاخهه تقویهت شهونده از فقها و درآمهدهای مالیهاتی کمتها را        ، مالیات تنازلی نظام

از بین ، گستاش فقا، سب  افزایش ناباابای درآمد ،مالیاتی تنازلی نظام .دهد یمتشکیل 
 .شهود  یمه کاهش توان پاداخت مالیهات   اهیدرنترفتن و تضعی  طبقه متوسط جامعه و 

در جامعه و عدم تمایل مهادم بهه    یعدالت یبش حس به ناباابای سب  گستا یتوجه یب
 بهه چشهم   در اتتاهادهایی کهه طبقهه وسهیعی از افهااد فقیها        .شود یمپاداخت مالیات 

 .در بازارهای کار و محاول وجهود دارد  یارسمیغهای از فعالیت باالییسطح ، خورد یم
 فعالیهت شناسایی  چااکه ،سازد یماین اما اجاای کارای مالیات را دشوار و حتی ناممکن 

بخش غیارسمی و دریافت مالیات متعلق به آنان بسهیار دشهوار اسهت و نیازمنهد وجهود      
دارد کهه   نیهز  ای به عوامل سهاختاری این مطل  اشاره .دتیق و گستاده است اطالعات

، جذابیت کافی باای فعالیت در بخهش رسهمی   نبود .ماتبط با نظام مالیاتی موجود است
 .درآمدهای مالیاتی کمتها اسهت  ، آن تبع بهگستاده و  یارسمیغااد دلیل دیگا وجود اتت

 فعهاالن ، های آن باتای داشته باشداگا منافع ناشی از فعالیت در بخش رسمی با هزینه
، یکی از منافع فعالیهت در بخهش رسهمی    .بخش رسمی را تاجیح خواهند داد، اتتاادی

مالی و اعتباری  نظاماع   ،بااینبنا .باخورداری از خدمات مالی و اعتباری رسمی است
 .(9003، فاان  و همکاران)مطا  باشد  تواند یمعامل ساختاری دیگا  عنوان به
های مالیاتی اع  نهادی سازمان با گستاده همااه یارسمیغاتتااد با بخش  که یزمان

گیاد به ی  مشهکل اساسهی   تعلق می هاشناسایی افاادی که مالیات با آن، مواجه باشد
 .کند یمرا گوشزد  اطالعاتاهمیت ، مسولهاین  .شوددل میمب

 ههای مالیهاتی از آن رنهج    ای است که همهواره سهازمان  مقوله اطالعاتیفقدان شفافیت 
 اطالعهات در شناسهایی و شهفافیت    یتهوجه  تابهل های اخیا بهبود البته در سال .باندمی

آگهاهی دولهت از   ، مل توانینبه انتشار متون کا توان یمباای نمونه  .صورت گافته است
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جاری  فناوریبدیهی است سطح  .اشاره نمودمانند آن اسامی بدهکاران اصلی مالیاتی و 
از ابزارههایی   دههد  یمه مالیهاتی اجهازه    یهها  سازمانبه ، گافته شود کار به یدرست بهاگا 

از  همچنهین اسهتفاده گسهتاده    .استفاده نمایند که منابع بیشتای را باایشان در پی دارد
و  اطالعهاتی پایگهاه   مالیاتی فااهم سهاخته کهه   یها سازماناین امکان را باای  ها انهیرا

، اعتمهادی و همکهاران  ) از رفتار مؤدیهان را در اختیهار داشهته باشهند     یا گستادهآماری 
1922). 

 اطالعهات  یگهذار  اشهتااك بهه  به تواهیح ارتبهاط    تحقیقیدر ( 9009) رگو و همکاران
  بهانکی بها گسهتاه و مقیهاس فهاار مالیهاتی در میهان کشهورها و         اعتباری و نفوذ شع

ههزار بنگهاه طهی     22آنان با استفاده از آمارهای بهیش از   .اندمختل  پاداخته یها بنگاه
کشور به این نتیاه رسیدند که شواهدی توی  109در میان  9010تا  9009دوره زمانی 
و  تها  قیه عم اطالعهات تشهای   ههای  ها در کشورهایی که سیسهتم دهد بنگاهنشان می

سهم کمتهای از درآمهدهای فهاوش خهود را      ،دارند باالتایهمچنین نفوذ شع  بانکی 
فعهال در   یهها  بنگاهاین اثا باای  .نمایندو کمتا اتدام به فاار مالیاتی می کنند یمپنهان 

 .است تا یتو تا کوچ  هبا انداز ها بنگاهو  تا کوچ شهاهای 

 

 فرار مالیاتی بین سایر کشورها نهیدرزم انایر جایگاه
ای که فهاار مالیهاتی بهه     اما هزینه، کشورها وجود دارد اغل در ، کم یا زیاد، فاار مالیاتی
 نکهه یباا .اسهت  افتهه ی توسهعه بیشتا از کشهورهای  ، کند وارد می توسعه درحالکشورهای 

بیشهتا از کشهورهای    افتهه ی توسهعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای 
و  ههم فهاار مالیهاتی وجهود دارد     افتهه ی توسعهاما حتی در کشورهای ، است توسعه درحال

در کشهورهای عضهو سهازمان     9012نسبت مالیات به تولید ناخهالص داخلهی در سهال    
درصد بهوده   92.9، طور میانگین به 9012در سال  (OECD) همکاری و توسعه اتتاادی

تهاین نسهبت    درصهد بهاالتاین و پهایین    12.9رصد و مکزی  با د 22.9فاانسه با  .است
حتهی در ایهن   ، حهال  نیباا .کشور دارند 92مالیات به تولید ناخالص داخلی را در بین این 

https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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، گزارش بان  جههانی )کند هزینه ایااد می، کشورها هم فاار مالیاتی باای اتتااد کشور
9012). 

 9012فهاار مالیهاتی در سهال     درخاهوص  جهان بارسی واع باخی کشورهای منتخ 
 20درصهد و معهادل    12.9رسهمی ایهاان   د که در این سال جمع اتتااد غیادانشان می

در کشههورهای همسههایه  شههاخص ایههن کههه یدرحههالمیلیههون دالر بههوده  122میلیههارد و 

درصهد   91.2 پاکستان، میلیون دارد 192هزار و  990درصد معادل  91.9 تاکیه همچون
البتهه بارسهی حاهم اتتاهاد      .میلیهون دالر بهاآورد شهده اسهت     209هزار و  29معادل 

درصهد   11میلیهون دالر و باابها    213ههزار و   202 ژاپهن  غیارسمی در کشور پیشافته

، درصهد  99.1تاکیهه  ، درصهد  2.1ناخ متوسط مالیاتی کشهورمان در همهین دوره    .است
ناشهی از   رفتهه  ازدسهت درصد باآورد شده و بنابااین مالیات  92.9و ژاپن  10.9پاکستان 

همچنهین بااسهاس اعهالم     .تمیلیون دالر بوده اس 231سه میلیارد و ، اتتااد زیازمینی
میلیهارد دالر و مالیهات    91تا  11مااجع رسمی ارزش باآورد تاچاق ساالنه کشور حدود 

میلیارد ریهال   910هزار و  120و مالیات با درآمد فاار شده از این محل  افزوده ارزشبا 

  .(9012، گزارش بان  جهانی)است
زیهان  ، تاادی سازمان ملل متحدباآوردهای مؤسسه جهانی تحقیقات توسعه ات بااساس

میلیهارد دالر   13چیزی معهادل بهیش از    9012در سال ، ناشی از فاار مالیاتی در فاانسه
تهای هسهتند؛ یعنهی تولیهد      اتتاهادهای بهزر   ، اتتاادهای پیشافته .باآورد شده است

حتهی  ، اهه یدرنت .است توسعه درحالبیشتا از کشورهای ، ناخالص داخلی در این کشورها
به معنای از دسهت دادن بخهش   ، توسعه درحالتا فاار مالیاتی در کشورهای  دیا پایینمقا

تولیهد  ، 9012در سهال   میلیهارد دالری فاانسهه   13فاار مالیهاتی   .بیشتای از منابع است
اما هزینهه فهاار مالیهاتی    ، دهد تحت تأثیا تاار می، ناخالص داخلی را کمتا از ی  درصد

باابا با هفت درصد تولیهد ناخهالص داخلهی    ، آفایقایی چادمیلیون دالری در کشور  310
و کمتها   توسهعه  درحهال پس آثهار منفهی فهاار مالیهاتی در کشهورهای       .این کشور است

، گیانهد  درآمد تهاار مهی   بندی کشورهای کم و نیز در کشورهایی که در طبقه افتهی توسعه
داخلی در ایاان در سهال  نسبت مالیات به تولید ناخالص ، از طافی .ماات  بیشتا است به

https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
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المللی باآوردی از فاار مالیاتی در ایاان یها   های بین اما سازمان، درصد بوده 2.29، 9012
سهازمان امهور    بااساس گزارش رسهمی ، حال نیباا .اند های ناشی از آن اناام نداده زیان
 شهده د ههزار میلیهارد تومهان بهاآور     20حام فاار مالیاتی در اتتاهاد ایهاان را   ، مالیاتی
 .(9012، گزارش اتتاادی سازمان ملل)است

 یهها  گزارشمیزان فاار مالیاتی در بین کشورهای منتخ  بااساس  زیابااساس جدول 
نتایج ها  .ارائه شده است( 9012)و مطالعه مدینا و اشنایدر 1شبکه جهانی عدالت مالیاتی

در  .دباشه  یمبه هم محاسبه فاار مالیاتی بسیار نزدی   درخاوصی الملل نیبدو گزارش 
لنهد بهه تاتیه  از    یژاپهن و نیوز ، اتایش، کشورهای آمایکا، یموردبارسبین کشورهای 

همچنین رتهم   .هستندباخوردار ( درصد 19و  11، 10، 3به تاتی  )کمتاین فاار مالیاتی 
منتخه  بهیش از دو باابها آن در کشهورهای      توسهعه  درحالاین شاخص در کشورهای 

فهاار از پاداخهت مالیهات حتهی در      کهه  شایان توجه است .شده است باآورد افتهی توسعه
ولهی ایهن مسهوله    ، شهود  یمنیز مشاهده  افتهی توسعهکشورهای دارای ی  نظام مالیاتی 

ی آور جمعی تدیمی ها نظامگذار و آن دسته از کشورهایی که از  درحالباای کشورهای 
 .(9012، الت مالیاتیشبکه جهانی عد) حادتا است، کنند یممالیات استفاده 

                                                           
1 .Tax Justice Network 
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(دالر و درصد ونیلیم هزار)بررسی میزان فرار مالیاتی در کشورهای منتخب( 1)جدول   
 1992-1214متوسط  -مدینا و اشنایدر 1214سال   -شبکه جهانی عدالت مالیاتی شرح

تولید  کشور گروه

ناخالص 

 داخلی

درآمدهای 

 مالیاتی

حجم فرار 

 مالیاتی

درصد حجم فرار 

به درآمدهای مالیاتی 

 مالیاتی

درصد حجم فرار 

مالیاتی به 

 درآمدهای مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 توسعه

 افتهی

 9.1 9 117 1911 11581 آمریکا

 9.9 9.7 15 141 174.14 اتریش

 12.8 11 171 1555 5197 ژاپن

 11.1 11 5 11 114 نیوزیلند

 11.1 11 111 1258 5878 چین

 11.1 11 11 111 781 هلند

 11.9 11 1 11 111 پورسنگا

 11.1 11 129 871 1114 بریتانیا

 11.1 11 19 19 911 استرالیا

 14 15 171 1111 154 فرانسه

 17.5 14 79 524 1571 کانادا

 15.4 14 111 1111 1129 آلمان

 14.9 14 9 41 121 ایرلند

 17.1 18 11 49 191 چک

 18.4 18 14 151 112 دانمارک

 درحال

 سعهتو

 19.1 18 18 121 118 فنالند

 15.1 15 1 11 121 ویتنام

 19.9 18 2.1 1 14 عمان

 19.8 19 17 91 724 اندونزی

 17.1 19 2.9 5 17 اردن

 12.1 11 71 111 171 هند

 15.1 11 11 51 112 مجارستان

 11.5 11 11 14 117 مالزی

 11.1 11 51 171 715 ترکیه

متوسط کشورهای 

 منتخب افتهی سعهتو

- - - 11 11 

متوسط کشورهای 

یافته  توسعه درحال

 منتخب

- - - 11 11 

 
 . 1214سال  -شبکه جهانی عدالت مالیاتی :منبع
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 های ایجاد فرار مالیاتیزمینه
صاحبان درآمد و فعاالن اتتاادی همواره در پی ، شفاف و منضبط، در ی  اتتااد سالم

، امکهان اسهتفاده از مزایها    مقهارات تهوانین و   بااسهاس  دستیابی به شاایطی هستند که
ایهن   .های مالیاتی و در آخا پاداخت مالیهات حهداتلی را فهااهم آورد    ها و مشوق معافیت
، گاا  و همکااران  )باشهد  یممتکی با تانون و در راستای اهداف کالن اتتاادی  هارفتار

2113). 

تهای   بسهتا مناسه   ، باشهد  تا بزر تا و دارای بخش غیارسمی  ناسالم، اتتااد اندازهها
مالیهات متناسه  و واتعهی ایاهاد      پاداخهت  عهدم باای رفتارهای غیاتانونی مالیهاتی و  

اواهاع  ، واعیت فاهنگی و تاریخی حهاکم ، عالوه با فضای اتتااد غیاشفاف .شود می
های خدادادی کشور و حتی  واعیت ثاوت و دارایی، فضای مذهبی، المللی و سیاسی بین

گیهای تمایهل بهه گایهز مالیهاتی و پهذیاش        در شهکل  شهدت  بهجااافیایی نیز  موتعیت
کارگیای  بدیهی است اولین انگیزه در به به هاحال، .هستند مؤثامخاطاات احتمالی آن 

افهاادی کهه    .باشهد مهی افزایش ثاوت و منهافع فهادی   ، هایی باای فاار از مالیات روش
ریهزی   یط حاکم با فضهای اتتاهاد بها بانامهه    فاار مالیاتی هستند با بارسی شاا دنبال به

بها کتمهان   ، تاین شکل های مختل  استفاده کاده و در ساده ها و تکنی  مدون از روش
های  ها و روش کارگیای سیاست های خود تا به کامل منافع فعالیت کادنافشادرآمدها و 

مالیهاتی تهالش   ههای   های مالی و اظهارنامه پیچیده و متهورانه در تهیه و تنظیم صورت
  .مالیات کمتای بپادازند، کنند می

در ههای پیهدایش فهاار مالیهاتی     تهاین زمینهه  دههد شهایع  های مختل  نشان میبارسی
 :باشدزیا می شا  به توسعه درحالکشورهای 

ای از طهاز  ماموعهه ، فاهنه  مالیهاتی   :عدم گستاش فاهنه  مالیهاتی در جامعهه   . 1
طاز  گاید عبارت به .افااد در تبال نظام مالیاتی است ایهالعمل عکسو  هابینش، ها یتلق
توانین جاری و میزان تحاهیالت  ، های اجتماعیارزش، هاآرمان، باداشت، بینش، تلقی

 .دهند یمعواملی هستند که فاهن  مالیاتی را شکل  ازجمله، و آگاهی
 .لیاتعدم مبادله کامل اطالعات و نبود سیستم نظارت و پیگیای در اخذ ما. 9
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 .س و وجود اع  در اجاای آنأتشخیص علی الا .9
ارسهال   :ی مالیاتی و اعی  بودن امانت اجااییها اظهارنامهعدم استقبال از تسلیم  .2

این باشهد   تواند یم، دلیل عدم ارسال نیتا جیرا .دالیل گوناگونی دارد، نکادن اظهارنامه
اای ارسال نکهادن اظهارنامهه و   بهتاین امکان ب، یمؤدنبودن ثبت  روز به درصورتکه 
 مأمورانعدم باخورد تاطع ، دلیل دیگا .است شده فااهمفاار از پاداخت مالیات  ازآن پس

و  مهأموران کهافی   تسهلط عدم آشهنایی و عهدم    لیدل به تواند یم هم آنمالیاتی است که 
 .باشد ها آننداشتن مهارت کافی در اجاای 

 .در وصول مالیات ایتأخ .1
 .ها آنو مستند نبودن میزان درآمد  انیمؤداخت عدم شن .2
ی حمهایتی  هها  اسهت یسگاه با اتخاذ باخی  ها دولت :ی وسیع و متنوعها تیمعافوجود  .2

سیسهتم   کهه  یدرصهورت کننهد و  راه فاار مالیاتی را باز می، ی مالیاتیها تیمعافمالیاتی و 
 .ابهد ی یمه الیهاتی گسهتاش   فهاار م ، کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشهد  یاطالعات

و این  شوند یمگاوهی از پاداخت مالیات معاف ، ی مالیاتیها تیمعافاعطای  همچنین با
بها   ها تیمعافاگا اعطای ، بنابااین .شود یممدهای مالیاتی دولت مناا آاما به کاهش در

فشار سنگینی را بها  ، موردنظادولت باای کس  درآمد مالیاتی ، دتت الزم صورت نگیاد
، یعنی باای جباان بخش خالی کاسه درآمد مالیهاتی  .کند یمی دیگا جامعه وارد ها گاوه
 منهد  بههاه ی مالیهاتی  هها  تیه معافکهه از   ییها گاوه با، ی مالیاتی بیشتایها ناخمیزان 
بهه ناکهارایی   ، ی مالیاتی گسهتاده ها تیمعافاعطای  دیتاد یب .تحمیل خواهد شد، نیستند

گهزارش عملکهاد سهازمان    )شهود  یمه اجاایی مالیاتی مناها   نظام مالیاتی و اع  نظام
 .(1932، مالیاتی
 .اسهت نهاخ مالیهاتی   ، بها فهاار مالیهاتی    مهؤثا عوامهل   نیتا مهمیکی از  :ناخ مالیات .2
انگیزه فعالیت زیازمینی ، مالیات یها ناخاستدالل که افزایش  نیا باگتمن ، ارتباط نیدرا

 فهاار بهین نهاخ مالیهات و     ادیه گ یمنتیاه ، دهد یمش و فاار از پاداخت مالیات را افزای
فهاار  ، بااساس این دیهدگاه  .(9003، فاان  و همکاران)ی رابطه مثبت باتاار استاتیمال

، ی دولت است و باای غلبه با پدیده فاار مالیهاتی ها استیسمالیاتی محاول مقارات و 
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ههای  فعالیهت  کاهش ناخ مالیهات در بخهش تهانونی و افهزایش ماهازات مشهارکت در      
 .(9002، گوپا و همکاران)شود یمغیاتانونی توصیه 

کاستی در نهاد مالیاتی و نبود ی  نظهام   :وابسته مؤسساتهمکاری اعی  نهادها و  .3
ایهن عامهل    .(1332، گیلهز )فاار مالیهاتی باشهد   ساز نهیزم تواند یم آمدو کار مؤثاحقوتی 
، در ایهن دیهدگاه   .دیهدگاه نههادی اسهت    دیتائیکی از عوامل فاار مالیاتی مورد  عنوان به

افااد  وکار کس ممکن است ، اع  نهادهایی که مسوول حفاظت از حقوق افااد هستند
، تضهایی اهعی    نظهام ، بااساس این دیهدگاه  .را به سمت اتتااد زیازمینی هدایت کند

بوروکااسههی و فسههاد از دالیههل اصههلی هههدایت مههادم بههه سههمت اتتاههاد زیازمینههی   
 درخاوص ها بان باای مثال همکاری اعی   .(9002، و همکاران م  گیل)باشند یم
مالیاتی موج  عهدم دستاسهی کامهل بهه      انیمؤدهای اطالعاتی از کارکاد حساب ارائه

 .دینما یمدرآمد واتعی افااد گادیده و زمینه فاار مالیاتی 
و مقهارات از   پیچیدگی تهوانین ، در بسیاری از مطالعات :پیچیدگی توانین و مقارات .10

افزایش پیچیدگی  .علل اصلی گاایش به اتتااد زیازمینی و فاار مالیاتی ذکا کاده است
مقارات عامل مهمی در ایااد انگیزه افااد باای ورود به اتتااد غیارسمی بوده اسهت و  

یها   نادرسهت شفاف نبودن احکام مالیاتی و درك  .گاددمناا به افزایش فاار مالیاتی می
شاایط را باای فاار مالیاتی و کاهش کارایی نظهام مالیهاتی    ،از این ابهامات هسوءاستفاد
درك آن را ، سهازی تهوانین  سهاده ، در مقابل .(9009، و همکاران فلیپس)دینما یمفااهم 
ی در کهاهش فهاار مالیهاتی داشهته     توجه تابل ایتأثتواند آسان نموده و می انیمؤدباای 
 .دیدگاه نهادی است دیتائکی از عوامل فاار مالیاتی مورد ی عنوان بهاین عامل نیز  .باشد
با  مؤثااطالعاتی ناکارآمد یکی دیگا از عوامل  نظام :اطالعاتی کارآمد نظامفقدان  .11

به علت دستاسی دسهتگاه   افتهی توسعهدر این ارتباط در کشورهای  .باشد یمفاار مالیاتی 
اشهخاص   ازجملهه افااد حقیقی و حقوتی مالیات ستان به اطالعات درآمدی و معامالتی 

اهع  و عهدم   ، توسهعه  درحهال ولی در کشورهای  .میزان فاار مالیاتی اندك است، ثال 
 تها بانکی و عدم ثبت دتیق معهامالت و انتقهاالت موجه  شهده      نظامهمکاری مناس  

 .آورنهد  دسهت  بهه مسووالن مابوطه نتوانند اطالعهات دتیقهی از درآمهد و ثهاوت افهااد      
اطالعات اشخاص ثاله  و اسهتفاده کارآمهد از ایهن ابهزار در       ارائهالزام ، است کاذ انیشا
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( ناوژ و دانمارك، سوئد)ی همچون کشورهای حوزه اسکاندیناویا افتهی توسعهکشورهای 
باع  شده تا فاار مالیاتی در این کشورها در مقایسه با سهایا کشهورها در سهطح پهائین     

 .(1939، افزوده ارزشت با دفتا اجاای مالیا) تای تاار گیاد
ی مالیهاتی یکهی از   هها  مشوقمیزان و نحوه اعطای  :ی مالیاتیها تیمعافگستادگی .19

ی هها  تیه معافاعمهال   .باشهد  یمه با گستاش زمینه فاار و اجتناب مالیهاتی   مؤثاعوامل 
 منظهور  بهه اشهخاص   سوءاستفادهسب  فااهم شدن امکان  سو  یمالیاتی غیاهدفمند از 

ایااد رتابت ناباابا میان فعاالن  قیازطاو از سوی دیگا  گادد یمناب مالیاتی فاار و اجت
 .(9001، نیل و رایلی) دهد یماتتاادی انگیزه فاار مالیاتی را افزایش 

 گها ید عبهارت  بهه  .اجتماعی اسهت  -رفتار اتتاادی ی ، فاار مالیاتی :اخالق مالیاتی .19
عوامل غیااتتاادی بها فهاار مالیهاتی     ایتأث ساب چه .باشد ینمآن تنها حوزه اتتااد  منشأ
یکی از ایهن عوامهل    .تاار دهد الشعاع تحتعوامل اتتاادی را  ایتأثی باشد که ا گونه به
انگیزه پاداخت مالیات و مشارکت در  ،اخالق مالیاتی .اخالق مالیاتی است، یااتتاادیغ

حاکی از وجود رابطه منفهی   شده اناامنتایج تحقیقات  .باشد یمی دولتی ها نهیهزجباان 
افااد  که یدرصورت .(9010، آدیال و همکاران) باشد یمبین فاار مالیاتی و اخالق مالیاتی 

غیاکهارا صهورت    صورت بهعقیده داشته باشند مخارج دولت از محل درآمدهای مالیاتی 
ت و انگیزه کمتهای بهاای پاداخه    دیآ یماخالق مالیاتی در آن جامعه پایین ، گافته است

، همچنین اگا فهاار مالیهاتی کنتهال نشهده و کهاهش نیابهد       .مالیات وجود خواهد داشت
به تشویق دیگا افااد باای فاار از مالیات و ، گایکدی بارفتار اجتماعی افااد  ایتأث لیدل به

بهه   جیتهدر  بهه در حقیقت گستاش فاار مالیاتی  .اناامد یمگیا شدن آن درنتیاه به همه
 .شود یممناا مقبولیت عمومی آن 

انگیهزه بهاای فهاار    ، ناخ تعافه کاالها زیاد باشد که یدرصورت :تعافه کاال و خدمات .12
 .(1922، فلیحی) تاچاق کاال افزایش خواهد یافت قیازطامالیاتی 
دهد و به های غیاتانونی را افزایش میرشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه :بیکاری .11

 آن بهه فهاار مالیهاتی مناها      تبهع  بهه کنهد و  ینی کمه  مهی  افزایش حام اتتااد زیازم
 .(9010، سبوال و فیق) شودمی
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اجماع نظای درخاوص وجود رابطه مثبت یا منفی بهین سهطح    :سطح درآمد افااد .12
که باخی به رابطه مثبت بین این متایاها و  یا گونه به، وجود ندارد یاتیمال فااردرآمد با 

بیهان  چنهین   توان یمدر توایح این رابطه  .اعتقاد دارند ها آنباخی به رابطه منفی بین 
انگیزه بیشتای باای پنههان کهادن درآمهد    ، ممکن است افاادی با درآمد بیشتا که کاد

 فقها و یا ( رابطه مثبت بین درآمد و فاار مالیاتی) خود جهت پاداخت مالیات داشته باشند
به اتتااد زیازمینی را افهزایش دههد کهه     انگیزه ورود، حداتل درآمد نیتأمناتوانی در  و

 .(رابطه منفی بین درآمد و فاار مالیاتی) خود مناا به فاار مالیاتی بیشتا شود

 

 فرار مالیاتی در ایران
 فضای های سهولت در یکی از زیاشاخص ایاانرتبه ، های بان  جهانی ارزیابی بااساس
کهه   باشهد  یمه  کشهور جههان   130از بهین   123« پاداخت مالیات»با عنوان  وکار کس 

زمهان و تعهداد   ، محورهای مالیاتی مدنظا بان  جهانی عهالوه بها نهاخ    .نامناس  است
زمهان الزم بهاای دریافهت مسهتندات     »ههایی همچهون    مؤلفهه ، دفعات دریافت مالیهات 

زمهان الزم بهاای اسهتاداد مالیهات بها      »، «افهزوده  درخاوص استاداد مالیات بها ارزش 
زمان »و « ها ن الزم باای پذیاش اصالحیه مالیات با درآمد شاکتزما»، «افزوده ارزش

را در نظها گافتهه کهه    « ها الزم باای ارزیابی و اعمال اصالحیه مالیات با درآمد شاکت
تها شهدن رتبهه     بدواعیت مناسبی نداشته و بدین تاتی  شاهد ، ها ایاان در این شاخص

رتبهه کشهور در ایهن    ، ههای گذشهته   که در سالشکلی   به، ایم کشور در این بخش بوده
اجاایهی مالیهاتی    نظهام دهد کهه   نشان می مسولهاین  .استداشته  اساسی شاخص تنزل

 ژهیه و بهه های سنتی  های الکتاونیکی همچنان به روش کشور باخالف توسعه زیاساخت
افزوده متکهی اسهت و نتوانسهته بهه نحهو مطلهوب از ظافیهت         در حوزه مالیات با ارزش

ولهی مقهدار ایهن شهاخص از      های فناوری اطالعات استفاده کند زیاساخت ایاادشده در
بهاای کشهور جمههوری اسهالمی      وکهار  کس ی شاخص سهولت فضای ها اماموعهیز

 12.22به  19.21از امتیاز ، 9012-9013ی ها سالکشور جهان در طی  130بین ، ایاان
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 وکهار  کسه  ولت فضای شاخص کلی سه ازنظاو  افتهیاییتا 123به رتبه  110و از رتبه 
 .(9013، وکار کس گزارش سهولت فضای ) رسیده است 192به  192نیز از رتبه 
گیای میهزان  ها و محققان سعی در اندازهدولت، در بعضی از کشورها، های اخیادر سال

 امها  .انهد های خاص و نیز باای کهل سیسهتم مالیهاتی داشهته    باای مالیات، فاار مالیاتی
اهم موانع  .بوده است رو روبهبا مشکالتی ، ان دتیق فاار مالیاتی در ایاانگیای میزاندازه
 :زیا باشد مواردد شامل توان یمتخمین فاار مالیاتی  درراه
مهادم مقهادیا فهاار     چااکهه )گیهای ی مسهتقیم انهدازه  هها  روشناتوانی در استفاده از  .1
 .(کنند ینمرا ابااز  اتشانیمال
ی هها  شهاخه میهزان فهاار مالیهاتی در هها یه  از       رموردداناام نشدن تحقیق جامع  .9

 .مشمول مالیات در ایاان
باخهی از   کهه  ینحهو  بهه ، المللی مالیات با تعاری  مالیات در ایهاان تفاوت تعاری  بین .9

در سهایا کشهورها   ، گهادد  ینمدرآمدهایی که در ایاان جزو درآمدهای مالیاتی محسوب 
، کهوك و عمها  ) ا بهه خهود اختاهاص داده اسهت    ای از درآمدهای مالیاتی رسهم عمده
9010). 
 عدم تطبیق آمارهای مااکز مختل  .2
بهه توجهه و بارسهی    ، آثار سوئی که فاار مالیاتی بااتتااد کشهور دارد  لیدل به حال نیباا

درآمهدهای   شهود  یمه فهاار مالیهاتی سهب     ، یطورکل به .بیشتای در این زمینه نیاز است
 دیبا یمخدماتی که دولت  اهیدرنتنگادد و  نیتأمی دولت ها نهیهزدولت باای  ازیموردن

 .و با کیفیت ارائه نشود ازیموردندر حد ، آن را فااهم سازد
به مطال  مذکور نقاط توت و اع  جهت جلوگیای از فاار مالیاتی به تفکی   تیعنا با

 :گادد یمزیا بیان  جداول درمختل  در ایاان  یها جنبه
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برای پیشگیری از فرار مالیاتی در ایراننقاط ضعف ( 1)جدول   

ی
وق

حق
و 

ن 
ما

از
س

ن 
رو

د
 

 ی توانین و مقاراتثبات یبپیچیدگی و 

  مناس  نبودن ساختار سازمانی
 ی در سازمان امور مالیاتیساالر ستهیشاعدم 

 ی اجااییها روشناکارآمدی 

 فقدان نظام جامع ارزیابی عملکاد

 خاطی نیمأمورارکنان و عدم باخورد کافی با فقدان نظام پاداخت مناس  به ک

 نبود نظارت کافی در باخورد با فساد اداری و مالی در سازمان امور مالیاتی

 باای جلوگیای از فاار مالیاتی مؤثاعدم امانت اجاائی 

 فقدان نظام جامع اطالعات در گادش پول و کاال

و 
ی 

نگ
ره

ف

ی
اع

تم
اج

 

 ی فاهن  مالیاتیافتگین توسعه

 در تعیین میزان مالیاتی انیمؤدی عدالت یباحساس 

 و متادیان انیمؤدعدم اعتماد بین 

ی
اد

ص
قت

ا
 

 محدود بودن پایه مالیاتی

 ی باالی مالیاتیها ناخوجود 

 ساختار اتتاادی ایاان و گستاش اتتااد زیازمینی

 بودجه دولت به درآمدهای نفتی ازحد شیباتکاء 

 گی باالوجود تورم و نقدین

 

 نقاط قوت برای پیشگیری از فرار مالیاتی در ایران( 1)جدول 

ی
وق

حق
و 

ن 
ما

از
س

ن 
رو

د
 

 مالیاتی با تحایالت عالی و تاارت کشورهای پیشافته  نیمأموری کشور باای تابیت ها دانشگاهتابلیت 

 وجود زمینه ایااد نظام حقوق و دستمزد مخاوص باای متادیان مالیاتی

 ی نوین در کشورها یفناوری اجاایی مالیاتی و استفاده از ها روشی ساز روانو توان تسهیل 

 ی مختل  با سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیاتها سازمانوجود زمینه همکاری 

 باای جلوگیای از فاار مالیاتی مؤثای اجاائی ها امانتامکان باتااری 

 توسعه ساله پنجی ها بانامهبا عدالت مالیاتی در  دیتأک

 ی موجود در کشور جهت ایااد نظام جامع اطالعاتیها تیظاف

و 
ی 

نگ
ره

ف

ی
اع

تم
اج

 

 نظام بهاعتقاد و وفاداری باالی مادم 

پاداخت  ایتأثفااهم آوردن زمینه آگاهی مادم نسبت به  منظور بهی ملی و مطبوعات ها رسانهوجود 
 مالیات در توسعه ملی

ی
اد

ص
اقت

 

 ی، افزایش ظافیت و پایه مالیاتیساز یخاوص اعتقاد مسوولین به

ی و افزایش پایه مالیاتی ساز تیظافی درآمدزا و ها تیفعالوجود زمینه استفاده از درآمدهای نفتی در 
 کشور

 1217ی شبکه جهانی عدالت مالیاتی، ها گزارش:منبع
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 در ایران شناسی پدیده فرار مالیاتی آسیب

شهده و   شکاف میان درآمهدهای مالیهاتی محقهق    د آمدنوجوبه تاین دالیل کی از مهمی
در واتهع وجهود اتتاهاد زیازمینهی      .پدیده فاار مالیاتی است، های مالیاتی کشور ظافیت
مناها بهه بهاوز فهاار      ، عدم شفافیت اتتاادی و مواردی از ایهن تبیهل  ، تاچاق، گستاده
الیاتی در کشور مابوط متوسط میزان واتعی فاار م .در کشور شده است تأمل تابلمالیاتی 

 .درصد متوسط درآمدهای مالیهاتی دولهت اسهت   2/12معادل  1920-1931به بازه زمانی
 مهؤثا عوامل متعددی در ناکارآمدی نظام مالیاتی و افزایش حام فاار مالیاتی در کشهور  

 :اشاره شده استشا  زیا ه بمورد آن  چندینبه ، هستند که در این گزارش

 بارسهی   :الیاتی و تاکیه  نامناسه  درآمهدهای مالیهاتی    های م عدم تنوع پایه
دلیهل   تاکی  درآمدهای مالیاتی دولت گویای آن است که اشخاص حقوتی به

بیشهتاین بهار مالیهاتی را در اتتاهاد متحمهل      ، ههای مالیهاتی   شفافیت فعالیت
-1932در بهازه زمهانی   ، در درآمدهای مالیهاتی دولهت   ها آنشوند و سهم  می
کهه بها توجهه بهه      درحالی .درصد بوده است 2/20وسط حدود طور مت به 1922

رفهت درخاهوص    های اخیا انتظار مهی  رکود حاکم با اتتااد کشور طی سال
 مقابهل هایی صهورت گیهاد و در    صنعتی بازنگای -های تولیدی مالیات بخش

های معهاف از پاداخهت مالیهات و     سیستم مالیاتی کشور به سمت بخش توجه
عدم شفافیت گادش مالی در دایاه شمول مالیات تاار  لیدل بههایی که  فعالیت
ههای   در واتع وصول مالیات در کشور بیشتا بها مالیهات   .معطوف شود، ندارند
الوصول مانند مالیهات بها اشهخاص حقهوتی متماکهز اسهت و عملکهاد         سهل

از  .های مالیاتی اعی  است سیستم مالیاتی کشور در اخذ مالیات از سایا پایه
، موجهود  انیمؤدکاهش فشار با  منظور بههای مالیاتی  گستاش پایه همین رو

  .از الزامات کاهش فاار مالیاتی است

 های وسهیع و   وجود معافیت دنبال به :های مالیاتی وسیع و متنوع وجود معافیت
از تولیهد ناخهالص داخلهی از     یتأمل تابلدرصد ، متنوع در توانین مالیاتی کشور

درآمهدهای   مالحظهه  تابهل کاهش  تنها نهاین اما  .ستپاداخت مالیات معاف ا
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دلیل تحمیل فشار مالیهاتی سهنگین بها دوش     بلکه به، داشته دنبال بهدولت را 
 ،بنهابااین  .منتج به فاار مالیاتی در کشور شده اسهت ، های درآمدی دیگا گاوه

نقش کلیدی در پیشگیای از فهاار  ، ها اصال  ساختار و هدفمند کادن معافیت
 .(9012، وکار کس فضای گزارش ) اتی داردمالی

 بااسهاس   :مقهارات و فاآینهدهای مالیهاتی   ، پیچیدگی و ابهام در توانین، تعدد
مقهارات مالیهاتی    مؤلفهه  9012-9012پذیای جهانی در سهال   گزارش رتابت

فعهاالن اتتاهادی    ازنظها وکهار   دوازدهمهین مشهکل اصهلی کسه      عنوان به
عنهوان یکهی از    همهواره بهه  ، مؤلفهه نیز این  سال متوالی 2و طی  شده یابیارز

همچنهین   .فعهاالن اتتاهادی مطها  بهوده اسهت      یرو شیپمشکالت اصلی 
نگاهی به واعیت ایاان در نماگا پاداخت مالیات بان  جهانی نیهز حهاکی از   

بااسهاس ایهن    .ههای مالیهاتی در کشهور اسهت     پیچیده بودن مقارات و رویهه 
بهار بهاای پاداخهت     90توسهط سهاالنه   طهور م  ها در ایاان به شاکت، شاخص

، ساعت صاف تشهکیل پاونهده   922، کنند مالیات و کسورات تانونی اتدام می
 22/ 2 درمامهوع سازی اسناد پاداخت مالیات و کسورات تانونی کاده و   آماده

 .کنند درصد از سود ساالنه خود را بابت مالیات و کسورات تانونی پاداخت می
اهاورتی  ، مقهارات و فاآینهدهای مالیهاتی   ، تهوانین سهازی   از همین رو ساده

ناپذیا باای ممانعت از فهاار مالیهاتی اسهت کهه تهالش جهدی بهاای         اجتناب
سههازی طهها  جههامع مالیههاتی در کشههور کمهه  شههایانی بههه ایههن امهها   پیههاده
 .(1932، و همکاران فاطمی)کند می

  وبمحسه  نیهز  تانون اجاای امانت که نظام این :تشویق و تنبیه نظام اع 
 در گافتهه  صهورت  ههای بهازنگای  در و ادیگ یم تاار موردتوجه کمتا شود یم

 موتعیهت  و شهاایط  در تاییاات توجه به بدون اغل  نیز مستقیم مالیات تانون
 بها انهدك   شهاایط  بهتهاین  در و اصهالحات  اناام بدون اجتماعی و اتتاادی
 .است رسیده تاوی  به تاییای
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 ادراك  شهاخص  ایهاان در  :سمی اتتاادافزایش فساد و گستادگی بخش غیار
کس  کاده  یموردبارسکشور  120را در بین  190رتبه ، 9012فساد در سال 

 همچنهین  .نمهاه را بهه خهود اختاهاص داده اسهت      90نمهاه تنهها    100و از 

معضهل فسهاد   ، 9012-9012پذیای جههانی در سهال    ارش رتابتگز بااساس
فعهاالن اتتاهادی    ازنظها وکهار   ششمین مشکل اصلی محیط کسه   عنوان به
کهاهش حاهم    اهه یدرنتگام نخست باای مبارزه با فساد و  .است شده یابیارز

واع تهوانین   قیازطاایااد شفافیت در کشور است که این مهم ، فاار مالیاتی
ههای   ها و مزایهده  سازی مناتاه شفاف، ها آن موتع بهصایح و روشن و انتشار 

ههای   سازی نحهوه هزینهه کهادن درآمهدهای دولتهی و فعالیهت       شفاف، دولتی
گیهای از   بههاه ، آمارهها و اطالعهات اتتاهادی    موتهع  بهه انتشهار  ، توزیعی آن
گهزارش فضهای   ) یابهد  تحقق می ، های نوین و مواردی از این تبیل تکنولوژی
 .(9012، بان  جهانی وکار کس 

  مالیهات  ، هها انهدازه در کشهور    :و اثابخشی دولت ییکاراعدم اعتماد مادم به
عماان و آبادانی و نیز ارائه خهدمات  ، عینیت داشته باشد و مادم شاهد توسعه

انگیزه بیشهتای بهاای پاداخهت مالیهات پیهدا      ، عمومی از ناحیه مالیات باشند
و اثابخشی دولت عامل مهمهی در ممانعهت از فهاار     ییکارابنابااین  .دکنن می

دولهت در کشهور از    درآمهد  دهد که آمارها نشان می .شود مالیاتی محسوب می
توانهد عهدم اعتمهاد مهادم بهه       عامل می کارآمدی الزم باخوردار نیست و این

داشهته   دنبهال  بهه به پاداخت مالیهات را   ها آنکاهش تمایل  اهیدرنتدولت و 
نباشد و مخارج دولت  کاراعملکاد دولت اثابخش و  که یزمانتا  رو نیازا .باشد

دور از انتظار  جامعه تحقق درآمدهای مالیاتی در، شفافیت الزم را نداشته باشد
 .خواهد بود

  اسهت کهه    ییها مؤلفهاع  فاهن  مالیاتی یکی از  :فاهن  مالیاتی اعی
و  هها  آنهها و اهاورت پاداخهت     موج  عدم التزام افااد بهه اهمیهت مالیهات   

از همهین رو گسهتاش    .در کشور شده اسهت باوز پدیده فاار مالیاتی  اهیدرنت

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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فاهن  مالیاتی در سطح جامعه و شناخت اهمیت آن در توزیع درآمد و ایاهاد  
عدالت اجتماعی و به وجود آمدن این بهاور عمهومی کهه درآمهدهای مالیهاتی      

گهادد و از   ارائه کاالها و خدمات عمومی به خود مادم بازمی قیازطا تیدرنها
تواند در تاغی  افااد به پاداخت مالیات و  می، اهند شدمزایای آن باخوردار خو

 .کاهش فاار مالیاتی نقش بسزایی داشته باشد

  ههای اخیها در راسهتای     هاچند در سهال  :فقدان نظام جامع اطالعات مالیاتی
مالیاتی اتهدامات مهمهی صهورت     انیمؤددستاسی بهتا و بیشتا به اطالعات 

فاصهله  ، اطالعهاتی در حهوزه مالیهات   گافته اما تا دستاسی به فضای شهفاف  
 رو نیه ازا .امکان فهاار مالیهاتی را افهزایش داده اسهت     مسولهوجود دارد و این 

ایااد بان  اطالعاتی جامع و فااگیا اتتاادی در کنهار اجهاای کامهل طها      
راهکهار اساسهی بهاای جلهوگیای از فهاار مالیهاتی محسهوب        ، جامع مالیهاتی 

 .(1939، سیدنورانی)شود می

 های  بارسی واعیت متایا تورم در گزارش :کشور اتتااد یالت ساختارمشک
معضل تهورم هنهوز   ، المللی حاکی از آن است که در اتتااد ایاان داخلی و بین

عنوان پنامین  به تورم مؤلفهالمللی  های بین بااساس گزارش .حل نشده است
فعاالن اتتاادی در ایاان ارزیابی شهده   ازنظاوکار  مشکل اصلی محیط کس 

، مسهوله شور نیز در کنار ایهن  ک بازار کار دیگا بارسی واعیت سویاز  .است

ههای   مهواد و پایهدار و سیاسهت    اشهتاال  مسهوله  بها  ژهیودهد تماکز  نشان می
اتی داشته بسزایی در کاهش حام فاارهای مالی ایتأثتواند  می، زا مناس  تورم

، یخاوصه  بخهش عنهوان پارلمهان    اتاق ایاان به، این گزارش بااساس .باشد
، مقارات و فاآیندهای مالیهاتی ، سازی و شفافیت توانین  اتداماتی از تبیل ساده

، افهزایش شهفافیت و پاسهخگویی دولهت    ، گستاش فاهن  مالیاتی در جامعه
، اتتاهادی کشهور  گذاری بااسهاس واهعیت     های مالیاتی و ناخ گستاش پایه

اجهاای کامهل طها  جهامع     ، ایااد بان  اطالعاتی جامع و فااگیا اتتاهادی 
گیای از ابزارههای نهوین در    بهاه، های مالیاتی سازی معافیت هدفمند، مالیاتی
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ههای   و اثابخشی مخارج دولت و اتخهاذ سیاسهت   ییکاراافزایش ، اخذ مالیات

ممانعهت از فهاار    منظهور  بهه پایهدار را   ایااد اشتاال مناس  باای مهار تورم و
 .(9012، بان  جهانی وکار کس گزارش فضای ) کند مالیاتی پیشنهاد می

 بایهد  مالیهات  آن طهی  کهه  یزمهان  میهان  فاصهله  :مالیاتی هایوتفه بودن باال 
  در زمهانی  تهأخیا  شهود مهی  پاداخهت  واتعها   مالیهات  ی کهبازمان شود پاداخت
 تقسهیم  نهوع  دو بهه  در ایهاان  زمهانی  وتفه .شودمی نامیده مالیات آوریجمع
از طهاف تهانون بهه    ، در وتفه تانونی .غیاتانونی وتفه و تانونی وتفه :شود یم
مشهمول   ،یمؤدو  شود یمدر پاداخت مالیات داده  ایتأخاجازه مالیاتی  یمؤد

از اتمهام مهلهت    ،یاتهانون یغوتفهه  ولی  شود ینم یا مهیجا گونه چیهپاداخت 
وتفه تانونی تا زمان پاداخت واتعی است که میزان آن در کشور ما باالست و 

 بها در نظها  بنهابااین   .ماه بهاآورد شهده اسهت    90متوسط  طور به( در مقطعی)
مالیات دریافتی از ارزش واتعی خهود  ، گافتن مسوله تورم و کاهش ارزش پول

 درویشی)شود یمو موج  خسارت هنگفتی به جایان درآمدی دولت  دورگشته

 .(1931 ،محمدیان و

 

 ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی ی پنجم وها برنامه، مالیات

 .تاهوی  شهد   1921 هاسهفندما ههای مسهتقیم در    مالیهات  نسهبتا  جهامع   نخستین تانون
تانون تمام مقارات مابوط به مالیات با درآمد و دارایهی کهه تها آن موتهع      نیا موج  به
این تانون  با تاوی   اانیا یاتیمالنظام نوین  تامیع و، بود شده واعپااکنده  صورت به
ایاان سه بهار مهورد     تا پیاوزی انقالب اسالمی 1921 اسفندماهتانون ماوب   .ایااد شد 

نیز اصالحات متعددی در تانون مزبهور   ازآن پساصال  و تادیدنظا جامع تاار گافت و 
ههای غیامسهتقیم تاهوی  و     مالیهات  نهه یدرزمهمچنین توانین متعهددی   .به وجود آمد
عالوه با اصال  مقهارات مالیهاتی منهدرج در تهوانین بودجهه سهالیانه و        .است اجااشده
حهذف و  ، اصهال   درمهورد لوایح متعهددی  ، تاادیدوم و سوم توسعه ات، های اولبانامه

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84


 زارش پژوهشیگ 96  

 

بهه تاهوی  شهورای     1920تها   1912های مسهتقیم از سهال    ایااد تانون جدید مالیات 
 .(1932، دعایی)انقالب اسالمی و همچنین مالس شورای اسالمی رسید

یافتهه   تاین منابع درآمدی را در بیشتا کشورهای توسهعه  درآمدهای مالیاتی یکی از مهم
های اتتاادی در ایهن کشهورها    توجهی در اعمال سیاست دهند و نقش تابل یتشکیل م
وابسهته بهه منهابع     توسهعه  درحهال این درحالی است که اغله  کشهورهای    .کنند ایفا می

دولهت و   منابع مهالی  نیتأمدارای ی  سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند و تادر به ، طبیعی
مالیههات در ایههاان هماننههد باخههی از کشههورهای   .تحقههق اهههداف مالیههاتی آن نیسههتند

جهدا از   مسهوله ایفا کنهد و ایهن    یدرست بهنتوانسته نقش خود را در اتتااد  توسعه درحال
به وجود درآمدهای نفتی و نقش پارنه  آن در اتتاهاد ایهاان    ، یناکارآمدی نظام مالیات

، وارد بودجه دولت شهده اسهت   نفت درآمدهای حاصل از فاوش که یزماناز  .گادد بازمی
مالیاتی توجه چندانی نکادند و از همین  به درآمدهای، عدم احساس نیاز لیدل بهها  دولت

از وجههی   .رو درآمدهای مالیاتی سهم کمی از درآمدهای دولهت را تشهکیل داده اسهت   
از  .ملزم به پاسخگویی در باابا مهادم خواههد بهود   ، دولت در تبال دریافت مالیات، دیگا
درآمهدها  توجه بودجه دولهت بهه ایهن     وجود درآمدهای نفتی و وابستگی تابل، رو  همین

لزوم توجه جدی به مالیات و اثاات اتتاادی آن مورد غفلت ، سب  شده که در کشور ما
کارآمدی باای  کاروسازنقش مالیات در بین درآمدهای دولت کمان  شود و ، تاار گیاد

ههای   دولت طی سال افتهی تحققبارسی واعیت درآمدهای  .جذب آن مدنظا تاار نگیاد
ه متوسط سهم درآمدهای نفتی و درآمهدهای مالیهاتی در   دهد ک نشان می 1932-1922

درصهد بهوده    9/92و  1/92به تاتیه  معهادل   ، درآمدهای دولت باای بازه زمانی مذکور
این آمار بیانگا آن است که مالیات و درآمدهای نفتی نقشی یکسان در درآمدزایی  .است

 .ز واعیت موجود شودتا ا رود که نقش مالیات پارن  باای دولت دارند و انتظار می
، شهده  ههای اعمهال   حااها بها معضهل تحهایم     اتتاهاد ایهاان درحهال    با توجه به اینکهه 

اها بهه ناپایهداری    در بازارههای جههانی من   تیمهت نفهت   است و نوسان بانیگا به دست

کهاهش  ، کنهد  مهی  اتتااد کشهور  های جدی را متوجه شود و آسی  درآمدهای دولت می
اهاورتی  ، تحقهق درآمهدهای مالیهاتی    وابستگی به درآمدهای نفتی و تهالش درجههت  

باتهااری ثبهات   ، انکارناپذیا باای دستیابی به اههداف مهمهی از تبیهل رشهد اتتاهادی     
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تها   درواتهع  .شهود  وکار محسوب می پذیای و بهبود محیط کس  ارتقای رتابت، اتتاادی
سهم درآمدهای نفتی  و به حداتل رسانی کاهش درخاوص یمؤثاتا یها گام که یزمان
توان انتظار داشت که نظام مالیهاتی کهارکاد واتعهی     نمی، جه دولت باداشته نشوددر بود

بود که نسبت مالیات به تولیهد   شده ینیب شیپدر بانامه پنام توسعه  .خود را داشته باشد
کهه   مقارشدهدرصد افزایش یابد و همچنین 10متوسط حداتل به  طور بهناخالص داخلی 

است کهه نسهبت مهذکور در      یدرحالاین  .درصد باسد 11این نسبت در بانامه ششم به 

با این است که از  یدیتأکاین آمار  و هبود 3/1طور متوسط  به بانامه پنام توسعه طول
بارسی واعیت نسبت مالیات  .استفاده نشده است یخوب بههای مالیاتی در کشور  ظافیت
-1932)دهد که این نسبت بهاای بهازه زمهانی     های جاری دولت نیز نشان می به هزینه
جهاری  های  هزینه نیتأمدرصد بوده است و نقش مالیات در  10همواره کمتا از ( 1922

جایگاه ایاان در نمهاگا پاداخهت مالیهات     .دارد یا مالحظه تابلبا نقش بالقوه آن تفاوت 
با پیچیده و مبهم بودن مقارات مالیهاتی و بهار مقاراتهی بهاال      یدیتأکبان  جهانی نیز 

 .(1932، گزارش ستاد فاماندهی اتتااد مقاومتی)است

ایااد بستا مناسه  بهاای   ، 1(12)بند مخاوصا  های کلی اتتااد مقاومتیهدف سیاست
افهزایش درآمهدهای مالیهاتی     قیه ازطا حاکت اتتااد ایاان در ی  مسهیا رشهد پایهدار   

عوامهل بهاهم    هاگونهکند با ایااب می، ریزی با مبنای اتتااد مقاومتیبانامه .باشد یم
 انتخهاب شهود کهه     یا گونهه  بهه زننده رشد پایهدار باخهورد شهود و راهبادههای بانامهه      

بارسهی عملکهاد    .های تحقق اههداف آن بهه حهداتل باسهد    ها و نااطمینانیذیایپخطا
بهاالیی   ههای نوسهان دهد که اتتااد ایاان از های اخیا نشان میاتتااد ایاان طی دهه

بسهتگی  های اتتاهادی  تحایم ازجملهبه عوامل مختلفی  هاباخوردار است و این نوسان
درآمدهای نفتی از  یجا بهمالیات  ازجملهثانوی درآمدهای  کادن نیگزیجا رو نیازا .دارد
 .های اتتااد مقاومتی و گنااندن آن در بانامه ششم توسعه استحلراه

پیگیای اسهت   درحالافزایش درآمدهای مالیاتی در این مقطع از اتتااد ایاان با جدیت 
ار ههای فها   و جلوگیای و محدود کهادن راه  زیگا اتیمالهای  و دولت با شناسایی بخش

                                                           
 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی . 0
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توانهد درآمهد خهود را افهزایش      ها می های مالیاتی از باخی ارگان مالیاتی و حذف معافیت
دهد تا بهتا بتواند درآمد و هزینه خود را مدیایت کهاده و عهدالت اجتمهاعی را اجاایهی     

مالیهات بایهد بااسهاس میهزان      نظهام ، باای اجاای عدالت اجتماعی، در حالت کلی .کند
بهاای شهفافیت اتتاهادی و شهفافیت سیسهتم مالیهاتی کشهور        دولت بایهد   .درآمد باشد

، صورت کارآمد از صاحبان سامایه و از تمامی کسهانی کهه فعالیهت اتتاهادی دارنهد      به
بانامه ششم توسعه هاگونه  تانون از( 2)با تاوی  ماده  رو نیازا .مالیات واتعی اخذ کند

 استکاده ای بانامه ممنوع های اجاتاجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سال، تخفی 
 .(1932، گزارش معاونت امور اتتاادی)

 

 در ایران در کاهش فرار مالیاتی انگاری جرم ریتأث

 و اتتاادی، سیاسی مالحظات لحاظ به تانونی مقارات اصال  عدم یا و نارسایی، اع 
 نیتهأم  در مالیهاتی  نظهام  اههداف  به دستیابی در جدی مانعی، جامعه با حاکم فاهنگی
 اتهدام کشهورهای   روایهن  از .گاددمی محسوب اجتماعی رفاه توسعه و دولت درآمدهای

 اسهت یس و تهانونی  اصهالحات  بها  ابتهدا  در مالیاتی نظام در اصالحات زمینه در مختل 

 ههای توسهعه پایهه   و بینیپیش، مالیات اخذ هایروش اصال  .است گادیده آغاز تقنینی

 در های اصال زمینه نیتا مهم از اجاا امانت و دهیپاسخ نظام اصال  و مالیاتی جدید

، گزارش راهبادی شفافیت در نظهام مالیهاتی  ) گادد یم محسوب مقارات و توانین حوزه
1932). 
از امکانات  مندیهالیات نوعی هزینه اجتماعی است که آحاد ی  جامعه در راستای بهام

ههای   ها باای جبهاان هزینهه   ولتآن را پاداخت نمایند و د اند موظ و منابع ی  کشور 
بنابااین واع و  .نمایند دهند اتدام به واع مالیات می خدماتی که به شهاوندان ارائه می

 تهانون  ایهاان باطبهق   در  .باشهد  یمه بسهیار حیهاتی و مههم     هها  دولهت اخذ مالیات باای 
ه فاار مالیهاتی عمهل ماامانه   ، 922در ماده  32های مستقیم ماوب تیاماه سال مالیات
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تعیین شده است کهه ایهن امها تها      1محسوب شده و باای ماتکبین ماازات درجه شش
همچنین تشکیل بان  اطالعهاتی جهامع و    .از فاار مالیاتی جلوگیای کند تواند یمحدی 
مااجعه و ثبهت در ایهن    قیازطا انیمؤداتتاادی  یها تیفعالتمامی  که یطور بهفااگیا 

آنالین در اختیار واحهدهای   صورت بهیز ذخیاه و ماکز صورت گیاد و تمامی اطالعات ن
از  .راه دیگای بهاای جلهوگیای از فهاار مالیهاتی اسهت     ، مالیاتی سااسا کشور تاار گیاد

-این تانون بیان کاده که ماتکبان جاایم مالیاتی عالوه با ماهازات ( 922)ماده ، طافی

صهل مالیهات و   مسهوول پاداخهت ا  ، ایهن تهانون  ( 922)تها  ( 922)های مقهار در مهاده   
متعلق تانونی و همچنین اار و زیان وارده به دولت با حکم مااجهع صهالح    یها مهیجا

 .(1939، اتدم نایای)باشند یمتضایی 
 تهوان  یمه کیفهای را   سیاست و تقنینی سیاست در آسی  وجود عللباخی ، در این حال

 :زیا خالصه نمود صورت به
 ودموج تانونی نواتص رفع و اصال  اولویت عدم 

 انگاشتن یها  نادیده مهم دالیل از آن مشتقات و نفت صادرات با دولت درآمدی اتکای 

طول تاریخ پهس   در درآمدها گونه نیا با آن جایگزینی و مالیات مهم تأثیا به یتوجه کم
 بها  مقایسهه  در نفتهی  ناپایهدار  درآمهدهای  بها  تأکیهد ، است بوده از کش  نفت در ایاان

 .اسهت  امها  این دکنندهییتأ دولت سنواتی در بودجه هامالیات از ناشی باثبات درآمدهای
 ایهن  در نوسان وجود و ثبات عدم لیدل به، واع کنار این در نفت از حاصل منابع به اتکا

 اتتاهادی  درروند ثبات عدم تیدرنها و ریزینظام بانامه تضعی  سب ، درآمدها از نوع

                                                           
 -1: گادنهد  درجه شش محکوم مهی  یها ماازاتحس  مورد به ، شود و ماتک  یا ماتکبان موارد زیا جام مالیاتی محسوب می -922ماده  .1

ممانعهت از دستاسهی    -9 .اختفای فعالیت اتتاادی و کتمان درآمد حاصهل از آن  -9 .اسناد و مدارك خالف واتع و استناد به آن، تنظیم دفاتا
با  ناام تکالی  تانونی مبنیاین تانون و امتناع از ا( 121)مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اتتاادی خود یا اشخاص ثال  در اجاای ماده

عدم اناهام   -2 .به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کادن زیان به دولت با این اتدام( مکار 123)و ( 123)ارسال اطالعات مالی مواوع مواد
وصول یا کسا مالیات مؤدیان در رابطه با  12/9/1922ماوب  افزوده ارزشمستقیم و تانون مالیات با  یها اتیمالتکالی  تانونی مابوط تانون 

یها معهامالت و   ، تنظیم معامالت و تااردادهای خود به نهام دیگهاان   -1 .شده نییتعدیگا و ایاال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد تانونی 
اظهارنامه مالیهاتی حهاوی   خودداری از اناام تکالی  تانونی درخاوص تنظیم و تسلیم  -2 .تااردادهای مؤدیان دیگا به نام خود باخالف واتع

اعمهال ایهن    -1تباهاه   .فاار مالیاتی منظور بهاستفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگا  -2 .ای در سه سال متوالی اطالعات درآمدی و هزینه
شهخیص  مامهع ت  02/02/1930های مندرج در تانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابلهه بها فسهاد ماهوب      ماازات نافی اعمال محاومیت

دادستانی انتظهامی مالیهاتی و    قیازطامزبور نزد مااجع تضائی  جاایمو اتامه دعوا علیه ماتکبان  جاایماعالم  -9تبااه . مالحت نظام نیست
 .پذیاد سایا مااجع تانونی صورت می



 زارش پژوهشیگ 43  

 

 اولویهت  فقهدان  و مالیهاتی  تهوانین  ناکارآمهدی  نمودههای  نیتا مهم از .گاددمی کشور

 بها  مالیات شدن ییاجاا و تاوی  یکند به توان یمایاان  تقنینی سیاست در اصالحات

    صهندوق  ههای توصهیه  رغهم  بهه  کهه  کاد اشاره افزوده ارزشبا  مالیات یا داخلی مااف
 رتهاا  گهذار تانون تاوی  مورد، 1922 سال در تیدرنها سال 12 از پس پول المللیبین
 فنی هایزیاساخت از ایپاره بودن ناکافی لیدل بهنیز  تانون این تاوی  از پس .گافت

 ههای پایهه  حهذف ، ایهن  با عالوه .گافت تاار از صنوف باخی مخالفت مورد سازمانی و

 و کارشناسهی  اهع   لیه دل بهه  مختل  درآمدهای با جمع مالیات همچون مؤثا مالیاتی
 ایهن  .باشهماد  مهاتبط  مهوارد  دیگها  از تهوان می نیز را آن بسیار مزایای به توجه بدون

 رغهم  بهه  نیهز  الکتاونی  تاارت با مالیات و یطیمح ستیزی ها اتیمال درمورد واعیت

 تاهارت  در انحهااف  از جلهوگیای  و دولتی درآمدهای ها بامالیات نوع این فااوان تأثیا

 سهوی  از .(1932، یفاالی و جلیل)دارد وجود نیز در بلندمدت اتتاادی عملکاد و سنتی

 پیش تانون اجاای شاایط عدم وجود و مالیاتی توانین زودهنگام و مکار تاییاات، دیگا

 و اتتاهادی  واعیت و شاایط آن به یتوجه کم یا گذارتانون توجه عدم نیز و تاوی  از
 کهاهش  زیادی حد تا را توانین مالیاتی کارایی و ثبات، تاوی  زمان با حاکم اجتماعی

 رفهع  در کهافی  دتهت  و فقهدان توجهه   و آزمایشی توانین تکلی  تعیین عدم .تاس داده

 مسهتقیم  تهأثیا  مقهارات مالیهاتی   و توانین کیفیت با که است عواملی دیگا از ابهامات

 .است داشته
 بازدارنده و مؤثا کیفای سیاست تدوین به کم توجهی 

 راستای بازدارندگی در، یتانون پیشگیاانه تدابیا درکنار، کیفای یها پاسخ تدوین و واع

 پاداخت اجتناب از و تقل  خاوص به، تانون ناتص اعمال مادد ارتکاب از پیشگیای و

 تبهول  تابهل ناخ  با کشورهایی در عمده طور به ها پاسخ گونه نیا .ادیگ یم صورت مالیات

 بها  اشخاص مهاتبط  کیفای مسوولیت تعیین همااه به مقارات رعایت و مالیاتی تمکین

 در هها از پاسهخ  گونه نیا اثا تأییدکننده خود این که داشته وجود مالیاتی ماامانه پدیده

 از آن بها  ماتبط هایپاسخ تعیین و کیفای سیاست تدوین و واع .باشدمی مالیاتی نظام

 مالیهاتی  گهذار مهدنظا تهانون  ( خورشهیدی  هاهای  1921) مالیاتی توانین تدوین شاوع

 مالیاتی نظام، تاکنون توانین اجاای و تاوی  موارد زا  ی چیه در لکن .است تاارگافته
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 را امها  ایهن  علهت  .است نبوده یا بازدارنده و منسام کیفای سیاست از باخوردار ایاان
 متکهی  ناسالم و یمحاول ت  اتتااد از مالیاتی توانین تأثیاپذیای و تبعیت در توانمی

 و وصول اصل، مالیاتی توانین تاوی  زمان در .دانست آن از ناشی درآمدهای و نفت با
 درآمهدهای  تهأثیا رشهد   تحت شدت به، پایدار درآمد عنوان به ها اتیمال حداکثای وصول

 لیه دل بهه  کیفای مالیاتی سیاست، رو نیازا و است داشته تاار بدان متکی اتتااد و نفتی
 در یااخ اصالحات .است نیافته را کافی بازدارندگی و رشد ایاان اتتااد با حاکم واعیت
 و تهدوین  در غفلت و یزدگ شتاب با نوعی نیز 1939 سال در مستقیم یها اتیمال تانون
 بهه  یتهوجه  یبه  .اسهت  بهوده  همااه ی کیفایها پاسخ تدوین و کیفای مسوولیت تعیین

 اسهالمی  ماهازات  تهانون  نهوین  رویکهاد  رغهم بهه ، حقوتی اشخاص کیفای مسوولیت

 در ایااد و ابهام( مستقیم یها اتیمالتانون  یاصالح 922 ماده تبااه مواوع)باره نیدرا
، (مسهتقیم  یهها  اتیه مالتهانون   اصالحی 922 ماده مواوع)مالیاتی جام در شاکا تعیین

 از تعلیهق  زمهان  مهدت  تعیهین  عهدم  اجاا امانت تعیین و کیفای در مقارات پااکندگی

ماکهز  گهزارش  )اسهت  امها  ایهن  گویهای  دیگها  موارد از پارهای و های اتتاادیفعالیت
 .(1932، 2019ی مالس شماره ها پژوهش

 مالیاتی در ایران تمکین عدم دالیل

 نظام هدفمند ی  ااوریات از، مالیاتی داوطلبانه تمکین، خاص طور به و مالیاتی تمکین

 تقایبها  ، هدفمنهد  و پیشافته اتتاادی نظام ی  در .گاددمی محسوب مالیاتی آرمانی و

 درآمهدهای مالیهاتی   .گاددمی تأمین مالیاتی رآمدهاید محل از دولت درآمدهای تمامی

 در سهطح ، نفتهی  درآمهدهای  ازجملهه  دولهت  درآمدی منابع سایا با مقایسه در ایاان در

نظهام   و دولهت  درآمهدی  نظهام  در آسهی   ایاهاد  سب  اما این .است گافته تاار پایینی
آن  از کهه  دینما یم مداخله مالیاتی تمکین عدم در متعددی عوامل .است گادیده مالیاتی
ایهن   در .باشهند  یمه  فاهنگهی  و اتتاادی عوامل، مالیاتی مقارات و توانین اع  جمله
 .پاداخت خواهیم علل این از باخی بارسی به بخش
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 مالیاتی مقارات و توانین با ماتبط عوامل 

 از و پیشگیای بازدارندگی در یا کننده نییتع نقش مالیاتی مقارات و توانین، ش  بدون

 یهها  جنبهه ، مقهارات  و تهوانین  در نارسهایی  و نقهص  .دارند مالیاتی تمکین عدم دیدهپ
 کهه  باداشت کهاد  چنین توان یم بنابااین .دینما یم چالش دچار را مالیاتی نظام مختل 

باتاارمهی   تنگاتنه   و هیدوسهو  یا رابطهه  مالیهاتی  نظام کارآمدی و مالیاتی توانین بین
، مقهارات  و تهوانین  پیچیهدگی  از کاسهتن  و مالیهاتی  راتمقا و توانین سازیساده .گادد
تهانونی   ههای سیاست تقویت، مؤدیان مالیاتی بار از کاستن در مناس  راهکارهای اعمال
راهکارههای   اعمهال ، نظهارت  توسهعه  همچهون  تمکهین  عدم پدیده از پیشگیای با ناظا
عوامهل   نیتها  مهم از کیفای یها پاسخ و اجااها امانت با ناظا خألهای رفع و نظارتی
تهوانین   در متعهدد  ابهامهات  وجهود  .گهادد  یم محسوب تمکین عدم پدیده کنتال تانونی
نظهام   شدن تا دهیچیپ سب  ها دستورالعمل و ها بخشنامه تال  در مقارات تعدد و مالیاتی
 بنابااین، شوند ینم منتشا اداری الزامات عنوان به هابخشنامه زیاا .است گادیده مالیاتی

 .ادیگ ینم صورت یسادگ به ها آن از عاطال

  مالیاتی تمکین عدم از پیشگیای در اع 

 گهذاری دوره تانون ابتدای از مالیاتی تمکین عدم از پیشگیای منسام سیاست ریزیپی

 مؤدیهان مالیهاتی   عملکهاد  با نظارت .است بوده چالش و مشکل دچار ایاان در مالیاتی

 جملهآن  ازکه  است تاارگافته گذار تانون ردتوجهمو مالیاتی توانین در محدود صورت به

و  تهوانین  اجهاای  بها  نظهارت  منظهور  بهه  مؤدیهان  تانونی دفاتا کنتال و نظارت توان یم
تهانون   121 مهاده ) تهاارداد  مهدنظا  را تهانونی  دفاتا نگهداری و تنظیم به راجع مقارات
کهد   اخذ به حقوتی و حقیقی اشخاص الزام ،همچنین .(1920اصال  مستقیم یها اتیمال

 یها اتیمالتانون  مکار 123 ماده) دوفاوشیخا فاکتورهای روی با آن ثبت و اتتاادی
 در عهدم تمکهین   پدیده از پیشگیای و کنتال اوابط دیگا از .(1920 اصالحی مستقیم

 بها  ایهاان  نظام مالیاتی که نوینی هایپیشافت رغمبه .گاددمی محسوب کنونی توانین

 در کنتهال  و نظهارت  که زمینهه  گفت باید است آن دنبال بهخود  انونیت اخیا اصالحات
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 .است محدود و کم تمکین مالیاتی عدم پدیده از پیشگیای منظور به ایاان مالیاتی نظام
 و مالیهاتی  مقارات و از اوابط آگاهی راستای در مالیاتی مؤدیان آموزش، دیگا سوی از
 راهبادههای  و دیگها عوامهل   از نهادی و انیسازم نوین یها استیس از ها آن یساز آگاه

ماکهز  ، درآمهد  بها  مالیهات  تهوانین  یشناسه   یآسگزارش ) گاددمی محسوب پیشگیاانه
  .(1931، ی مالسها پژوهش

 مالیاتی تمکین عدم تبال در نامناس  کیفای سیاست 

 بااعمهال  مبتنهی  اداری یهها  پاسخ با مبتنی، ایاان مالیاتی توانین در اتخاذشده سیاست

 گهذار  تهانون گهاایش   .اسهت  کیفای یها پاسخ محدودی موارد در و مالیاتی هایجایمه

 دررونهد  .اسهت  کیفای یها پاسخ باابا در اداری یها پاسخ تعدد و تقدم با ایاان مالیاتی

 انگهاری به جهام  محدود صورت به گذارتانون نیز کیفای یها پاسخ تعیین و انگاریجام

 جوابگهوی ، عملکهاد  میزان این .است پاداخته مالیاتی ینتمک عدم به منتهی رفتارهای

 .نیست تمکین مالیاتی عدم از پیشگیای منظور به مالیاتی نظام در اصالحی هایسیاست
 توسهعه  قیه ازطا یانگهار  جهام  مقولهه  بهه  نهو  نگهاهی ، اخیها  اصهالحات  در گهذار  تانون

، کتمهان درآمهد   همچهون  مالیهاتی  تمکهین  عدم به منتهی متعدد رفتارهای انگاریجام 
 ایه  خهود  مالیهاتی  اطالعهات  بهه  مأموران دستاسی از ممانعت، اتتاادی فعالیت اختفای
مسهوولیت   همچهون  کیفهای  مسهوولیت  توسهعه  و (اصهالحی  922 ماده)ثال   اشخاص
تهأثیا   توانهد  یم اما این که است نموده(  922و 922 مواد) مالیاتی جام معاون و شای 
 .باشد داشته همااه، دهپدی این باای را تایمناس 

 مالیاتی فاهن  اع  و بازماندگی 

 تلقی اشهخاص  طاز و بینش معاف، عمومی فاهن  از بخشی عنوان به مالیاتی فاهن 

 از مالیهات  اشهخاص  آگهاهی  سهطح  و مالیاتی هناارهای، مالیات ارزشمندی، مالیات از

 مؤدیهان ، مقتهدر  حاکمیهت  عامهل  سه با آن مدیایت و مالیاتی فاهن  فاایند .باشد یم

 و بعد مادی در مالیاتی فاهن  .دارد مستقیم ارتباط سازمانی و تانونی اوابط و مالیاتی
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 در و نههادی  سهازمانی  کهارکاد  و مالیاتی نوین یگذار تانون دوره ابتدای از خود معنوی

 بعهد  در .اسهت  گادیهده  مالیاتی نوین معیارهای از افتادن عق  و یرفتگ پس دچار ایاان

 و مؤدی مالیهاتی  بین ارتباط باوجود و سنتی صورت به مالیات پاداخت یها روش، مادی
 و یزنه  چانهه پدیهده   یایگ شکل سب  بدین تاتی و  است گافته صورت مالیاتی مأمور
 توسهط  مالیهاتی  تمکین مناس  عدم سب  تیدرنها و مالیاتی مأمور و مؤدی بین ارتباط

 در تأخیا و اعتاااات تعدد خود دنبال به اثاات میزان این، عالوه به .است گادیده مؤدیان
 بعهد  در .اسهت  داشته دنبال به مالیاتی را اهداف حاول عدم تیدرنها و ها اتیمال وصول

 اعتمهاد ، ارزش ی  عنوان به پذیاش آن و مالیات مقبولیت نیز ها اتیمال فاهن  معنوی

 تقویهت ، مالیهاتی  نظهام  بهه  و اعتماد مالیات مااف موارد درخاوص اطمینان بخشی و

 و تهوانین  بهه  مالیهاتی  و مؤدیان مأموران آشنایی میزان و مالیاتی تبعیض عدم احساس
 در مالیهاتی  فاهنه   فقهدان ، گادید ذکا آنچه بنابا .است یافته کمتای توسعه، مقارات

 پاداخهت  ااورت و ها اتیمالاهمیت  به اشخاص التزام عدم سب ، معنوی و مادی ابعاد

 بهه  مالیهاتی  تمکهین  عهدم  تیه درنها و مالیهات  مقوله به اشخاص دیدگاه تاییا و ها آن

 .(1931، آهنگای و همکاران) است گادیده مختل  یها صورت

 اتتاادی گذاریسیاست و اتتااد نابسامانی 

 و ههدایت  دولت اتتاادی یها استیس اجاای راستای در کارآمد ابزاری عنوان به مالیات

 ایاهاد ، اتتاهادی  رشد، اتتاادی ثبات همچون تاادیات کالن اهداف مسیا در اتتااد

 اتتاهاد بها   و مالیهات  تهأثیا  .گادد یم محسوب اجتماعی رفاه بهبود تیدرنها و اشتاال

و  مهالی  یگهذار  اسهت یس در نابسهامانی  کهه  ینحهو  به، است متقابل یکدیگا کارکادهای
 یگهذار  اسهت یسدر  نقهص  و گادیهده  اتتاهادی  مخاب و منفی آثار باوز سب  مالیاتی
 بسهزایی  آن تهأثیا  مطلوبیت و مالیاتی نظام یایگ شکل در نابسامان اتتااد و اتتاادی

، در اتتاهاد  غیااصهولی  یگهذار  اسهت یس و نابسهامان  اتتاهاد  تأثیاات نیتا مهم از .دارد
 درآمهدهای  ازجمله و یاتیمال ایغ درآمدهای با مبتنی یمحاول ت  اتتااد یایگ شکل

 کهه  پول اسهت  ارزش کاهش و تورم رشد، پنهان و غیارسمی اتتااد یایگ شکل، نفتی

 مناسه  مالیهاتی   تمکهین  و مالیهاتی  اهداف وصول عدم با را مهمی تأثیاات موارد این
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 از ناشی درآمدهای و مالیات با متقابلی تأثیا ینیازمیز اتتااد .(1932، درویشی)داراست

 جامعه اتتاادی عملکاد نوع به وابسته بسیاری حدود تا آن به تمکین و مالیات .آن دارد

 در ها تیفعالاز  نوع این میزان چهها بنابااین .باشد یم غیاتانونی و پنهان اتتااد ازجمله
، مالیهاتی  از مقهارات  تبعیت و مالیاتی تمکین عدم میزان، نماید پیدا بیشتای رشد اتتااد
 بهه  اشهخاص  یل بیشتاتما سب  مالیاتی بار شیباافزا تأثیا با نیز تورم .بود خواهد کمتا

 .گادد یم، مالیات ازجمله، خود اتتاادی یها نهیهز از کاستن

 تمکین عدم پدیده با مؤثا نهادی نابسامانی 

 وظای  تانونی اجاای با ارتباط در سازمانی و نهادی وظای  و کارکادها در اع  وجود

 ی محسهوب مالیات تمکین عدم پدیده تکوین و رشد علل از یکی، نهادی بین عملکاد و

 کمبود .شود یم سازمان محسوب ی  یها هیساما نیتا مهم از انسانی نیاوی .گادد یم

از سوی  انسانی نیاوی یتخاا آموزش در اع  و سو  ی از متخاص انسانی نیاوی
 کارکنهان  کمبهود  .است همالیاتی بود سازمان یها چالش و نواتص از یکی همواره دیگا،

 و آموزش کمبود کنار در ها آن تااکم و مالیاتی یها اوندهپ وسیع حامبا  همااه، مالیاتی
 در توانایی عدم .دارد اساسی مالیاتی نقش تمکین عدم پدیده در ماموعه این تخاص

 مبهادالت  و سهاختگی  معهامالت  و کشه   مالیهاتی  مؤدیهان  مناسه   ثبهت  و شناسایی

 محسهوب  امها  ایهن  نتهایج  از مناس  مالیات وصول و تشخیص در ناتوانی و غیاتانونی

 .(1931، ایزد خواستی)گادد یم

 منابع مشهمول  مناس  و کامل تشخیص و مالیاتی نظام نارسایی و اع ، این با عالوه

 عامهل نههادی   عنوان به مالیاتی مؤدیان و شهاوندان درآمدی و مالی اطالعات و مالیات

، دیگها  سهوی  از .دیه آ یمه  حسهاب  به مؤدیان مالیاتی تمکین عدم پدیده در دیگای مؤثا
 عناصها  نیتا مهم از و شده محسوب مالیاتی نظام ثقل ماکز عنوان به مالیاتی اطالعات

 یزیه ر بانامهه فقهدان   و گهذاری تهانون  اع  .باشد یم مالیاتی نظام پیشافت و موفقیت
 و نقص ی سب افزار سخت امکانات و فنی تاهیز در اع  کنار در میان این در مناس 
 تمکین امکان عدم بدین تاتی  و گادیده شهاوندان و یانمؤد مالیاتی اطالعات کاهش
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 اطالعهات  تبهادل  در نههادی  بین همکاری در اع  .دهند یم افزایش را مالیاتی فاار و

 مالی اساار افشای عدم و رازداری اصل .باشد یم باره نیدرا مطا  موارد دیگا از مالیاتی

 عنهوان  به، گیادمی صورت ایاان اتتاادی نظام در هاسوی بان  از عمدتا  که مشتایان

 بها  مالیهاتی  امهور  سهازمان  اطالعهاتی  اشهااف  و تبادل اطالعات راه سا با مهم مانعی

 .گادد یممحسوب  اشخاص عملکادهای

 ی بند جمع
الوصول بودن درآمد ناشهی  سهل لیدل بهها دولت، منابع طبیعی ازنظادر کشورهای غنی 
ایهن   .کننهد به درآمدهای مالیهاتی مهی   هی اندكتوج (مانند نفت)از فاوش ثاوت منابع 

 .شهود تاین منبع محسوب مهی تاین و مطموناست که درآمدهای مالیاتی باثبات یدرحال
سههم   ،توان گفت دولتمی جائت بهو  نیست مستثنااتتااد نفتی ایاان نیز از این تاعده 

ایهن   .کنهد مهی  بسیار ناچیزی از درآمدهای خود را از ناحیه درآمهدهای مالیهاتی کسه    
در کنهار ایهن    .دارد هسهال  9000 ستانی در ایاان سهابقه دیاینهه  درحالی است که مالیات

 فهاار مالیهاتی از    .میزان فاار مالیاتی نیز به مشهکل مهمهی تبهدیل شهده اسهت     ، مسائل
گذاران را جل  نموده و مطالعهات مختلفهی در   های گذشته توجه محققان و سیاستدهه

های بسیار مهم کشورهای یکی از چالش این پدیده .یافته استاین خاوص صورت پذ
جزئهی از   عنهوان  بهه فاار مالیاتی  .باشد یم توسعه درحالکشورهای  ژهیو بهمختل  جهان 

 ههایی را شهامل   و فعالیهت  شهده  شهناخته های زیازمینی یا بخش نامنظم اتتاهاد  فعالیت
یابی و شناسایی عوامل ریشه، اسبااین اس .پاداخت نشده است ها آنشود که مالیات می
اهمیهت بسهیاری   ، در ایااد پدیده فاار مالیاتی جهت افزایش کارایی نظام مالیهاتی  مؤثا
 .دارد

کند تا بتوان گیای آن کم  میبارسی پدیده فاار مالیاتی و شناسایی عوامل مهم شکل
 .هم آیهد های الزم باای جلوگیای و کهاهش آن فهاا  تاین راهبادها و زیاساختمناس 

 فاار مالیاتی تنهها ریشهه اتتاهادی نهدارد و نقهش عوامهل اجتمهاعی و نههادی نیهز در          
باخهی از  ، در متهون اتتاهادی   یطهورکل  بهه  .گیای آن بایستی در نظا گافته شودشکل

همکاری اعی  نهادها ، ناخ مالیات :عوامل مهم پدیدآورنده فاار مالیاتی مواردی شامل
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، فقهدان سیسهتم اطالعهاتی کارآمهد    ، تهوانین و مقهارات  پیچیهدگی  ، وابسته مؤسساتو 
بیکاری و تعافه ، سطح درآمد افااد، اخالق مالیاتی، تورم، ی مالیاتیها تیمعافگستادگی 

نبود سیستم ، این پدیده موجدهعلت  نیتا مهمدر ایاان  .اندکاال و خدمات باشماده شده
 اطالعهات  بها الیهاتی کشهور   عدم اشهااف سهازمان امهور م    اهیدرنتاطالعاتی کارآمد و 
پیامهدهای منفهی بسهیاری را در    ، حام گستاده فاار مالیاتی.باشد یماتتاادی اشخاص 

باخی نیز باای اتتاهاد ایهاان    وپی دارد که باخی از این پیامدها باای تمامی اتتاادها 
شهفافیت  ، کاهش توان رتهابتی فعهاالن اتتاهادی در بخهش رسهمی      .مواوعیت دارند
، ایااد اخالل در خدمات عمهومی دولهت  ، ی دولتها استیسناکارآمدی ، یناتتاادی پای

پیامدهای عمهومی گسهتادگی    ازجمله، فاهن  مالیاتی  یتضع، ناباابای درآمد و ثاوت
ثباتی اتتاادی و تداوم وابستگی بودجه دولت به منهابع  فاار مالیاتی در ی  اتتااد و بی

 ،لهذا  .باشهند  یمه فاار مالیاتی در اتتااد ایاان پیامدهای گستادگی  نیتا مهمنفتی نیز از 
درآمهدهای  ، انیه مؤدبدون تحمیل بار مالیاتی بها   تا شودکاهش فاار مالیاتی موج  می

آن سهم آن در منابع بودجه دولت افزایش یابد که این امها در راسهتای    تبع بهمالیاتی و 
ین گام در راستای حاکهت  اول، به ها تاتی  .ارتقای عدالت مالیاتی اهمیت بسیاری دارد

تا از این طایهق میهزان    باشد یمباآورد حام فاار مالیاتی ، در مسیا کاهش فاار مالیاتی
 .وخامت اوااع تبیین گادد

مالیهاتی تاییها چنهدانی     یهها  تهالش ، افزایش توان جامعه باای پاداخت مالیهات  رغم به
، از سهوی دیگها   .زایش استاف درحالنکاده است و میزان فاار مالیاتی در اتتااد ایاان 

وظای  ذاتی سازمان بازرسی کل کشهور   ازجملهنظارت باحسن جایان امور  که ییازآناا
توانهد در  مهوارد زیها مهی   ، پدیده فاار مالیاتی، است و جهت جلوگیای و گستاش بیشتا

در ، از ابتهدا ، تواند تاار گیاد و مسیا حسن جایهان امهور  های بازرسی میمعان واکاوی
 :مفید خواهد بود، توجه به نکات زیا ارتباط نیدرا .واتع شود سؤالاحی و مورد آن طا
 
، مالهس شهورای اسهالمی   ، سازمان بازرسی کل کشهور  ازجملههای نظارتی دستگاه .1

با اعمال توانین و مقارات شهدید و   ها نیامانند  دیوان محاسبات و، سازمان امور مالیاتی
های پیچیده و کاهش گسهتاش فهاار   امه و بخشنامهناصال  آیین درجهتنظارت بیشتا 
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 قیه ازطاغیاتهانونی و   صهورت  بهمعامالت اکثاا  ، ی غیارسمیها تیفعالمالیاتی و اناام 
 .گادد جلوگیای شودتاچاق که مناا به افزایش شدید اندازه فاار مالیاتی می

تای بها  نظارت و کنتال هاچهه بیشه   درخاوصتمهیدات الزم  سازمان امور مالیاتی .9
 .آورد وجود بهرا ( TTMS) در سامانه انیمؤدثبت و یا عدم ثبت فهاست معامالت فالی 

را اتخهاذ   یقه یحق یانیه مؤد ییشناسها  درخاوصالزم  داتیتمه سازمان امور مالیاتی .9
 صهورت  بهه  تیه فعال درحهال نبهوده و   یصهنف  هیه اتحاد چیه اماموعهیزکه هنوز  نماید
 ورسهیدگی   درخاهوص تمهیهدات الزم  از طافی . شندبا یم فاوش خادهو  یفاوش عمده
تا از تطویل زمان در این موارد جلهوگیای   آورده عملهای مالیاتی به  درآمد پاونده نییتع

 .گادد

بها افهزایش    دهد یمنشان  اتمطالع اکثا نتایج که چنان :جتناب از افزایش بار مالیاتیا .2
افهزایش  ، بنهابااین اگها ههدف    .ابهد ی یمایش بار مالیاتی اندازه فاار مالیاتی در ایاان افز

 .میسها نخواههد شهد    بهاال  درآمدهای مالیاتی دولت باشد این اما با افزایش بار مالیهاتی 
 یهها  نهاخ و همچنهین   (..و هها  شاکتمالیات با ، مالیات با درآمد) باالمالیاتی  یها ناخ

توجه به کاهش ااین بناب .کنند یمجایمه پایین در گستاش فاار مالیاتی نقش مهمی ایفا 
 یارسهم یغمیزان فعالیت اتتااد ، های تنظیم مالیاتیهزینه، همزمان ناخ جاائم مالیاتی

 .است ااوری مالیاتی فاار از جلوگیای باای مالیاتی یها وتفه هو انداز

اشااف اطالعاتی سازمان امور مالیهاتی   یارتقا باهدفهمکاری ارکان نظام حاکمیت  .1
اشااف اطالعاتی  باایراهکار بنیادین ، دارای نظام مالیاتی پیشافتهدر کشورهای  :کشور

سهتان  تاار گافتن اطالعات اتتاادی افااد جامعه در اختیار دستگاه مالیهات ، نظام مذکور
 هها  دستگاهی و سایا ا مهیب، اطالعات ارسالی اشخاص ثال  همچون نظام بانکی قیازطا

اگاچهه امکهان دریافهت اطالعهات مهذکور       .دباشو نهادهای دارنده اطالعات مذکور می
دارایی و عملکهادی  ، توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تال  پایگاه اطالعات هویتی
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، اسهت  شهده  فااهم 1932ماوب  1ی مستقیمها اتیمالمکار تانون ( 123)مواوع ماده 
سهال  ها و نهادههای اجاایهی و حهاکمیتی در ار   عدم همکاری مناس  دستگاه لیدل به اما

پایگاه اطالعاتی مذکور با اع  اطالعهاتی شهدیدی   ، سازمان مالیاتی ازیموردناطالعات 
 اطالعهات   عنهوان  بهه اسهت کهه اطالعهات پایگهاه مهذکور       یدرحهال ایهن   .مواجه اسهت 

نیهز   یادشهده سازمانی سیستم یکپارچه اطالعاتی مالیاتی محسوب شده و سیسهتم  باون
اجاای کامل ، بنابااین .باشدا  جامع مالیاتی میی ستون فقاات طنوع بهپاوژه کلیدی و 

، اسهاس  نیه ا بها ، باشهد  یمطا  جامع مالیاتی نیز منوط به تکمیل اطالعات این پایگاه 
امل طا  کآن اجاای  تبع بهباطاف شدن اع  اطالعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و 

ی دولتهی و حهاکمیتی   و نهادهها  هها  دستگاه، نیازمند همکاری کلیه ارکان، جامع مالیاتی
 .باشد یم

ههای  حذف معافیهت ها درراستای های دستگاههای نظارتی با نظارت بافعالیتدستگاه .2
ههای متهداول   جهایگزینی روش  قیازطا ژهیو بهها غیاااور و کارآمدسازی سایا معافیت

 گذاری باای تعطیلهی های مالیاتی همچون اعتبار مالیاتی و اعتبار سامایهاعطای مشوق
ی مابوط ها تیمعافصنعتی و  -های مناطق آزاد تااریعمدتاٌ مابوط به معافیت)مالیاتی

  .اتدام نمایید( یافتهبه مناطق محاوم و کمتا توسعه

از طاف تنقیح توانین و مقارات مالس شورای اسالمی و سازمان بازرسی کل کشور  .2
انگیهزه   وده و بهه ارتقهای  کم  نم در ایااد شفافیت و کاهش پیچیدگی توانین، مالیاتی
( چ)مطهابق بنهد  از طافی بااساس  .بیشتا کندباای مشارکت در پاداخت مالیات  را افااد
های توانین بها رعایهت   ءاصال  و رفع خال، تنقیح، تانون بانامه ششم توسعه( 119)ماده

                                                           
نهام در نظهام    ر موظ  به ثبهت اشخاص حقوتی و صاحبان مشاغل مواوع این تانون که حس  اعالم سازمان امور مالیاتی کشو -123ماده . 1

تااردادهها  ، ها باای اناام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اتتاادی خود و طاف معامله را در صورتحساب اند مکل ، شوند مالیاتی می
ره اتتاهادی خهود و   عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شما.و سایا اسناد مشابه درج و فهاست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند

مورد مشمول   حس ، طاف معامله یا استفاده از شماره اتتاادی خود باای دیگاان و یا استفاده از شماره اتتاادی دیگاان باای معامالت خود
اتی کشهور  بهه سهازمان امهور مالیه     شهده  اناامهمچنین عدم ارائه فهاست معامالت . شودمی  مبلغ مورد معامله%( 9)درصد دوای معادل  جایمه
 .باشد می، ارائه نشده است ها آنمعامالتی که فهاست %( 1) درصد  یای معادل  شود مشمول جایمهکه تعیین می ییها روش قیازطا
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تانون تدوین و تنقیح توانین و مقارات کشور حداکثا تا پایان سهال دوم اجهاای تهانون    
   .تاار گافته است دیتأکنامه مورد با

ی بخش خاوصهی  گذار هیساما، ها شاکتتوانند با کاهش ناخ مالیات با ها میدولت .2
کاهش ناخ مالیات ، نیا باعالوه  .و هدف رشد اتتاادی را دنبال نمایند داده را افزایش
لیاتی را تها حهد   تواند انگیزه فاار مامی، هاشاکت یاتیمال بارکاهش  قیازطاها با شاکت

این امها کهاهش درآمهدهای مالیهاتی     ، مدتاگاچه در کوتاه رو نیازا .زیادی کاهش دهد
باتوجه به افزایش پایه مالیات ناشهی از  ، لیکن در بلندمدت، دولت را در پی خواهد داشت

درآمهدهای مالیهاتی    رود یمه انتظهار  ، رشد اتتاادی و همچنهین کهاهش فهاار مالیهاتی    
در ارتقهاء شهفافیت    تواند یماین مهم عالوه با آثار اشاره شده  .ان گاددجبا، رفته ازدست

تا تاار گافتن نهاخ مالیهات   زیاا این اصال  مناا به پایین .اتتاادی نیز نقش ایفا نماید
آن  تبهع  بهه بااشخاص حقوتی نسبت به نهاخ حهداکثای مالیهات بااشهخاص حقیقهی و      

 .ت خواهد بودافزایش انگیزه فعالیت اتتاادی در تال  شاک

در  مسهتقیم  یهها  اتیه مالنظارتی باید با نظارت باحسن اجهاای تهانون    یها دستگاه .3
بهبهود تشهخیص و    قیه ازطاارتقهاء عهدالت مالیهاتی     سازمان امور مالیاتی کشور زمینهه 

رسیدگی مالیاتی و همچنین اصال  فااینهد دادرسهی مالیهاتی در افهزایش راهایتمندی      
ایاهاد  کهاهش انگیهزه فهاار مالیهاتی      اهه یدرنتمکین مویان و مالیاتی و بهبود ت انیمؤد
 .نمایند

کلهی نظهام اداری در بخهش دولهت      یهها  اسهت یساجاایی بها اجهاای    یها دستگاه .10
اجباری کادن ، پاداخت مالیات درجهتبانکداری الکتاونی   یها نامه نییآالکتاونی  و 
اجهازه ارائهه   ، کهی متماکهز  تاوی  سیستم پاداخهت الکتاونی ، های الکتاونیکیپاداخت

، مالیهاتی  افهزار  نهام اسهتفاده از فلهش در   ، تاین دفاتا مالیهاتی گزارش مالیاتی به نزدی 
کهاهش را  کاهش فهاار مالیهاتی   زمینه ، ی ثبت و پاداخت الکتاونیکیها ستمیسپذیاش 

 .فااهم آورند
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 عهدم ، هها  اتیه مالدر بخش احکام کیفای تانون ، جلوگیای از فاار مالیاتی منظور به .11
جهام انگهاری   ، توسط اشخاص حقیقی و حقوتی به سازمان امور مالیهاتی  اطالعات ارائه
 .شود

 
مالیات با عایدی ، مالیات با درآمد ی جدید مالیاتی همچونها هیپاشناسایی منابع و  .19

این مالیهات بها بهازدهی    ، شود سامایه است که اماوزه در بسیاری از کشورها اعمال می
تهاین   مههم کهه   .شود ای واع می های سامایه گذاری در تمل  دارایی سامایهحاصل از 

 :از اند عبارت و درآمد مالیات با عایدی سامایه پایه دالیل و اهداف اخذ
 ایااد عدالت مالیاتی در امتداد تحقق عدالت اجتماعی. 
 انساام و کارایی نظام مالیاتی، یکپارچگی. 
 سکه ، مسکن ازجملهپذیا  های سامایه بازی در بخش کنتال سوداگای و سفته

 .مانند آنو 

 جلوگیای از فاار مالیاتی درآمدهای سایا منابع مشمول مالیات. 
 کم  به توزیع صحیح درآمد بین اشخاص جامعه. 

آثار اتتاادی ناشی از واع مالیهات بها    ااوری است که، اشاره به این نکته ،آخا دست
تاهمیمات  ، توزیهع درآمهد  ، رشد اتتاهادی  ملهازجهای مختلفی  عایدی سامایه با حوزه

تخاهیص دوبهاره سهامایه و اثها تفهل شهدن       ، تاکی  دارایی خانوارهها ، گذاری سامایه
( ها های موجود و به تعویق انداختن فاوش یا واگذاری دارایی نگهداری دارایی)ها  دارایی
 .خواهد بود اگذاریتأث
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 فهرست منابع
  منابع فارسی (الف

 ی اتتاهاد  هها  تیه فعالتخمهین حاهم   ، 1923، نادر، یدراا و مهاگانحم، زادهاشاف
، از روش تقااا باای اسکناس و مسهکوك در گهادش   استفاده بازیازمینی در ایاان 

 .ماله تحقیقات اتتاادی دانشگاه تابیت مدرس، تهاان

 بارسهی رابطهه   " .(1922) .امیا و مهدی ناظمی اردکانی، حسین؛ محمدی، اعتمادی
 بهورس  در شده افتهیپذ یها شاکتعت حساباس و کیفیت سود در بین تخاص صن
 .99-12 :1، حسابداری مالی یها پژوهش "اوراق بهادار تهاان

 آن در اتتاهاد   کننده نییتعباآورد فاار مالیاتی و عوامل  .1930، علیااا، امین خاکی
 .اندانشکده علوم اتتااد و اداری دانشگاه مازندر، رساله دکتای اتتااد، ایاان

 تحقق درآمدهای مالیاتی بها رویکهادی    یشناس  یآس»، (1931)علیااا، امین خاکی
 .91شماره –سال ششم ، ماله علمی تاویای کارآگاه، «با جام فاار مالیاتی

 و مالی یها استیس اثاات تحلیل ،1931، عباس، مازیار عاب، حات، ایزدخواستی 
، 99 شهماره  مالیهات  پژوهشنامه .ایاان در گذاری خاوصیسامایه با کارآمد مالیاتی
 .11-92ص ، 20مسلسل 

 تحقیقهاتی  و پژوهشهی  تااردادههای  از حاصل درآمد با مالیات توانین یشناس  یآس ،
  .اتتاادی یها پژوهش معاونت شورای اسالمی ها پژوهش ماکز، 1931

 رفاه و اتتاادی رشد با سبز مالیات اثاات، 1931، همکاران و عبدالماید، آهنگای 

 .92-21 صص 1932 بهار 1 شماره، 11 ی دوره، مقداری اتتااد فالنامه، ایاان در

 تخمین و آثار آن با کسهای  ، اتتااد زیا زمینی، 1922، احمدراا، رودیباتای گاما
 نامهه  انیه پا، 1922-1930ی هها  سهال خش خاوصی طهی   یگذار هیسامابودجه و 

 .هشتیدانشکده اتتااد و علوم سیاسی شهید ب، کارشناسی ارشد

 معاونهت ، مالیهاتی  امهور  سهازمان ، 1939، ایاان در مالیات پاداخت شاخص بارسی 

 .یالملل نیب امور و یزیر بانامه پژوهش

 شهورای  هها  پهژوهش  ماکهز ، 1932، کشهور  کهل  1932 سال بودجه الیحه بارسی 

 .1022 چاپ شماره .اسالمی
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 ن سههازما، تاجمههه علههی حیههاتی ، «دولههت و رشههد »( 1922)ویلههی ، باگسههتاوم
 .تهاان، وبودجه بانامه

 19شماره ، ماله روند، اتتااد زیازمینی، 1932، فیاوزه، خلعتبای. 

 بها  ایهاان  مالیاتی نظام یا سهیمقا بارسی، 1931، فاشته، محمدیان .باتا، درویشی 

 پژوهشهنامه ، درآمهد  مامهوع  بها  مالیهات  تأکید با با 1330 دهه مالیاتی اصالحات

 .29-112صص، 21 مسلسل 99 شماره ،مالیات

 پذیاش، 1939، محبوبه سبزرو، محمدتاسم راایی سامان؛ فالحی تیمور؛، رحمانی 

 شماره، مالیات پژوهشنامه، کشوری بین مطالعه :و دموکااسی فساد، مالیات عمومی

 .91-21 صص، 19 مسلسل :یازدهم

 تههاان ، ایاان در اتتاادی رشد و مالیاتی فاار، 1939، محمدراا سید، سیدنورانی ، 
 .اتتاادی دفتا مطالعات، مالس یها پژوهش ماکز

 درآمد توزیع با مستقیم هایمالیات تأثیا تاابی تحلیل، 1932، همکاران و صادتی 

 مالیهات  نامهه  پهژوهش ، افهزوده  عامل باداری خودرگاسیون مدل کارباد : ایاان در

 .21 مسلسل، 32 شماره

 اشتاال با ها اتیمال اطمینان عدم اثا بارسی، 1931، همکاران و اهلل عزت، عباسیان 

-21 صهص ، 21شهماره  اتتاادی تحقیقات ماله، اتتاادی ایاان عمده یها بخش
19. 

 و  ها بانامه، ها چالش :کالبدشکافی اصال  نظام مالیاتی کشور، 1939، علی، عسگای
صهص  ، 1شهماره  ، مهالی و اتتاهادی   یهها  اسهت یسفالنامه  .عملکاد نظام مالیاتی

190-21. 

 بها   افهزوده  ارزشمالیهات بها    ایتأثبارسی ، 1931، معاومه، مطلبی، محمد، علیزاده
سهال دوم شهماره   ، اتتاادسهنای  یساز مدلفالنامه ، اندازه دولت در اتتااد ایاان

 .191-112صص ، اول

 بارسی بین کشوری رابطه کیفیت حکومهت ، 1932، محدثه، جلیلی، محمد، فاالی ،
سال بیست و ، کاربادی یشناس جامعه، ماعیمیزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجت

 .131-910صص ، 20شماره پیاپی ، نهم
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 ماکهز افکارسهنای دانشهاویان    ، با سناش فساد یا مقدمه، 1932، محمد، فاالی
 .مالس شورای اسالمی یها پژوهشماکز ، تهاان، ایاان

 بخهش حهاکمیتی غیادولتهی    ، انحاهار و رتابهت  ، 1932، فاشاد و همکاران، فاطمی
، سهال دوم ، ماهنامه مدیایت بهازار کهار ایهاان   ، وکار کس و محیط  یساز یصخاو
 .12شماره 

 تهانون  بها  افهزوده  ارزش با مالیات الیحه تمایز وجوه بارسی افزوده ارزش با مالیات 

، اسهالمی  شهورای  یهها  پهژوهش ماکز ، 1932، اساسی آن اصالحات تبیین و فعلی
 .11299 مسلسل شماره

  با  دیتأکتحلیل تاابی توهم مالی در ایاان با ، 1931، محبوبه ،فااهتی، ماید، مدا
، فالنامه پژوهشنامه مالیهات سهال بیسهت و چههارم    ، غیامستقیم یها اتیمالنقش 
 .22-32صص ، 1شماره 

 واع مالیات با ماموع درآمد اشهخاص و  ، 1932، اشاف، رزمی، علی، نایای اتدم
 :پژوهشنامه اتتاادی، ت و توزیع درآمدآثار آن با درآمدهای مالیاتی دول یساز هیشب

 .21-29صص، 9شماره پیاپی ، 11دوره  12شماره 
 

 منابع التین(ب

 Allingham, Michael G. and A. Sandmo. (1972), “Income tax evasion: A 

theoretical analysis”. Journal of Public Economics, 1: 323-338. 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2000). 

Statements on Standards for Tax Services Nos. 1–8. New York, NY: 

AICPA. 

 Ardizzi . G. & Petraglia, c. and Piacenza, m. & Turati, G. (2011), 

Measuring the Underground Economy with the Currency Demand 

Approach A Reinterpretation of the methodology, with an application to 

Italy, University of Torino. 

 Armstrong, C., Jagolinzer, A., and D. Larcker. (2010). “Chief executive 

officer equity incentives and accounting irregularities”. Journal of 

Accounting Research, 48, 225- 271. 

 Balsam, S., J. Krishnan, and J. Yang. (2003). “Auditor industry 

specialization and earnings quality.Auditing” A Journal of Practice & 

Theory, 22 (2): 71–97. 

 Bobek, D., A. Hageman, and R. Hatfield. (2010). “The role of client 

advocacy in the development of tax professionals’ advice” Journal of the 

American Taxation Association,32 (1): 25–51. 



 55/ دانیم از فرار مالیاتی چه می

 

 Bonner, S., J. Davis, and B. Jackson.(1992). “Expertise in corporate tax 

planning: The issue at the identification stage” Journal of Accounting 

Research, 30: 1–28. 

 Caballe, P & Panades., J. (2014). Inflation, tax evasion, and distribution of 

consumption. Journal of Macroeconomics. 26 (4), 567-595. 

 Chaney, P., D. Jeter, and L. Shivakumar.(2004). “Self-selection of 

auditors and audit pricing in private firms” The Accounting Review, 79 

(1): 51–72. 

 Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, and T. Shevlin. (2010). “Are family firms 

more tax aggressive than non-familyfirms?” Journal of Financial 

Economics, 95 (1): 41–61. 

 Cloyd, C. Bryan, Jamie Pratt and Toby Stock. (1996). "The Use of 

Financial Accounting Choice to Support Aggressive Tax Positions: Public 

and Private Firms". Journal of Accounting Research, 34(1): 4. 

 Cook, K., and T. Omer. (2010). “The Cost of Independence: Evidence 

from Firms’ Decisions to DismissAuditors as Tax-Service Providers” 

Working paper, The University of Arizona and Texas A&M University. 

 Desai, M., and D. Dharmapala. (2009). “Corporate tax avoidance and firm 

value”. Review of Economics and Statistics 91, 537–546. 

 Desai, M., Dyck, I., Zingales, L. (2007). “Theft and taxes” Journal of 

Financial Economics, 84: 591–623. 

 Dhaliwal, D., C. Gleason, and L. Mills. (2004). “Last-chance earnings 

management: Using the tax expense to meet analysts’ forecasts”. 

Contemporary Accounting Research, 21 (2): 431–459. 

 Djankov (2018), Doing Business Methodologies: Paying Taxes 

Methodology. Measuring Business Regulations. 

 Doing Business 2017 Indicators (in order of appearance in the document). 

Economy Profile of Iran, Islamic Rep. 

 Doing Business 2019 Indicators (in order of appearance in the document). 

Economy Profile of Iran, Islamic Rep. 

 Duncker&Humblot, Berlin 59.Slemrod, J., and Yitzhaki, S. (2012). Tax 

avoidance, Evasion, and Administration. In A. J. Auerbach and M. 

Feldstein (Eds.), Handbook of public economics .pp. 1423–1471). 

Amsterdam: Elsevier) 61. 

 Dunn, K., and B. Mayhew. (2004). “Audit firm industry specialization and 

client disclosure quality” Review of Accounting Studies, 9 (1): 35–58. 

 Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. (2008). “Long-run corporate tax 

avoidance”. The Accounting Review, 83 (1): 61–82. 

 Ferguson, A., J. Francis, and D. Stokes. (2003). “The effects of firm-wide 

and office-level industry expertise on audit pricing” The Accounting 

Review,78 (2): 429–448. 

 Fishburn, G. (1991). Tax evasion and inflation, Australian Economic 

Papers, 21 (37), 325-332. 



 زارش پژوهشیگ 56  

 

 Frank, M., L. Lynch, and S. Rego. (2009). “Are financial and tax reporting 

aggressiveness reflective of broader corporate policies?” The Accounting 

Review, 84 (2): 467–498. 

 Giles, D. (1997). The hidden economy and tax evasion prosecutions in 

new .Zealand. Applied Economics Letters, Taylor, and Francis Journals 

4(5), 291-295. 

 Gleason, C., and L. Mills. (2011). “Do auditor-provided tax services 

improve the estimate of tax expense?” Contemporary Accounting 

Research, 28 (5): 1484–1509. 

 Graham, J., Tucker, A. (2006). “Tax shelters and corporate debt policy” 

Journal of Financial Economics, 81: 563–594. 

 Gravelle J. G. (2013). "Tax Havens: International Tax Avoidance and 

Evasion". Congressional research service, 8-13. 

 Gul, F., S. Fung, and B. Jaggi. (2009). “Earnings quality: Some evidence 

on the role of auditor tenure and auditors’ industry expertise” Journal of 

Accounting and Economics, 47(3): 265–287. 

 Gupta, S., and K. Newberry (1997). “Determinants of the variability in 

corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal study”. Journal 

of Accounting and Public Policy, 16 (1): 1–34. 

 Gupta, S., and K. Newberry. )2007(. “Determinants of the variability in 

corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal study”. Journal 

of Accounting and Public Policy, 16 (1): 1–34. 

 Guttman, P. M. (1977). Subterranean Economy, Financial Analysts 

Journal .Vol. 33, No. 6(Nov. - Dec.), pp. 26-27, 34 

 Hanlon, M., and S. Heitzman.(2010). “A review of tax research” Journal 

of Accounting and Economics, 50 (2- 3): 127–178. 

 Hay, D., W. R. Knechel, and N. Wong. (2006). “Audit fees: A meta-

analysis of the effect of supply and demand attributes” Contemporary 

Accounting Research, 23 (1): 141–191. 

 Heckman, J. (1979). “Sample selection bias as a specification error” 

Econometrica, 47:153–161. 

 Hogan, B., and T. Noga. (2010). “The Association between Changes in 

Auditor Provided Tax Services and Corporate Tax Avoidance” Working 

paper, Northeastern University and Bentley University. 

 Jensen, M., and, W. Meckling. (1976). “Theory of the firm: managerial 

behavior, agency costs and ownership structure”. Journal of Financial 

Economics, 3 : 305–360. 

 Jensen, M.,Meckling, W. (1976). “Theory of the firm: managerial 

behavior ,agency costs and ownership structure” Journal of Financial 

Economics, 3 : 305–360.  

 Kafkalas, S.; Kalaitzidakis, P. and V. Tzouvelekas (2014), Tax Evasion 

and Public Expenditures on Tax Revenue Services in an Endogenous 

Growth Model ,European Economic Review, NO. 70 , pp. 438˚ 453. 



 57/ دانیم از فرار مالیاتی چه می

 

 Kemal, M. Ali. (2017). Fresh Assessment of the Underground Economy 

and Tax Evasion in Pakistan: Causes, Consequences, and Linkages with 

the Formal Economy, MPRA Paper 2226, univesity Library of Munich, 

Germany. 

 Kend M. (2008). “Client industry audit expertise: towards a better 

understanding” Pacific Accounting Review, 20:49-62. 

 Kinney, W., Z-V Palmrose, and S. Scholz. (2004). “Auditor 

Independence, Non-Audit Services, and Restatements: Was the U.S. 

Government Right?” Journal of Accounting Research, 42(3): 561-588. 

 Kothari, S.P., Leone, Andrew J., and Charles E. Wasley. (2005). 

“Performance matched discretionary accrual measures”. Journal of 

Accounting and Economics, 39: 163–197. 

 Krishnan, G.V., (2003). “Does Big-6 auditor industry experience constrain 

earnings management?” Accounting Horizons,17: 1–16. 

 Lassila, D., T. Omer, M. Shelley, and L. Smith.(2010). “Do complexity, 

governance, and auditor independence influence whether firms retain their 

auditors for tax services?” Journal of the American Taxation Association, 

32 (1): 1–23. 

 Levin J. and L.M. Widell (2014), Tax Evasion in Kenya and Tanzania: 

Evidence from Missing Imports    E, conomic Modelling, NO. 39, pp. 

151˚ 162. 

 Levine, R., Loayza, N., Beck, T. (2014), "Financial Intermediation and 

Growth: Causality and Causes", Journal of Monetary Economics 46, 

pp.31–77. 

 Maydew, E., and D. Shackelford. (2007). "The changing role of auditors 

in corporate tax planning In Taxing Corporate Income in the 21st Century, 

edited by A. J. Auerbach, J. R. Hines, Jr., and J. B. Slemrod, 307–337”. 

Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 

 Mayhew, B., and M. Wilkins. (2003). “Audit firm industry specialization 

as a differentiation strategy: Evidence from fees charged to firms going 

public” Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22 (2): 33–52. 

 McDonald. M. (2008) “Income Shifting from Transfer Pricing: Further 

Evidence from Tax Return Data”. U.S. Department of the Treasury, Office 

of Tax Analysis, OTA Technical Working Paper, 2, July 2008. 

 McGill, G., and E. Outslay. (2004). “Lost in translation: detecting tax 

shelter activity in financial statements”. National Tax Journal LVII, 739–

756. 

 McGuire, Sean T., Thomas C. Omer and Dechun Wang. (2012). "Tax 

Avoidance: Does Tax-Specific Industry Expertise Make a Difference?"  

The Accounting Review, 87 (3): 975–1003. 

 McGuire, Sean T., Thomas C. Omer and Dechun Wang. (2012). “Tax 

Avoidance: Does Tax-Specific Industry Expertise Make a Difference?” 

The Accounting Review, 87 (3): 975–1003. 



 زارش پژوهشیگ 58  

 

 Mills, L. F. and Kaye J. Newberry. (2001). "The Influence of Tax and 

Nontax Costs on Book Tax Reporting Differences: Public and Private 

Firms". The Journal of the American Taxation Association, 23(1): 1-19. 

 Neal, T. L., and R. R. Riley.( 2001). “Audit specialist designations: 

measurement considerations” Working paper, University of Kentucky. 

 Phillips, J. (2003). “Corporate tax-planning effectiveness: the role of 

compensation- based incentives”. The Accounting Review, 78, 847–874. 

 Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance. New York, NY: Free Press. 

 Rahmayanti, Y., & Horn, T. (2013). Expenditure efficiency and the 

optimal size of government in developing countries. Global Economy and 

Finance Journal, 4(2), 46-59.  

 Rego, S. (2003). “Tax avoidance activities of U.S.multinational 

corporations” Contemporary Accounting Research, 20 (4): 805–833.  

 Richardson, G. (2016), “Determinants of Tax Evasion: A Cross Country 

Investigation”, Journal of International Accounting, Auditing and 

Taxation, Vol.15, pp 151-169. 

 Robinson, J., Sikes, S., and C. Weaver. (2010). “Performance 

measurement of corporate tax departments”. The Accounting Review, 85, 

1035–1064. 

 Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2014). Institutions rule: the 

primacy of institutions over geography and integration in economic 

development. Journal of economic growth, 9(2), 131-165.  

 Roland, Gerard, (2004). Understanding Institutional Change: Fast-Moving 

and Slow-Moving Institutions. Studies in Comparative International 

Development, 38, 109–31. 

 Schneider, F. (2016). Shadow Economies of 145 Countries around the 

World What Do We Know? , erscheint in: B.-A. Wickström (ed.), 

Schattenwirtschaft .Schriften des Vereins für Socialpolitik. 

 Solomon, I., M. Shields, and O. Whittington.(1999). “What do industry-

specialist auditors know?” Journal of Accounting Research, 37 (1): 191–

208. 

 Tanzi, V. (2006), Inflation, Real Tax Revenues and Case for Inflationary 

Finance: Theory with an Application to Argentina    S, taff Paper, NO. 25, 

PP. 417-451. 

 Thomas, W.; Convery, E. Cox and CH.D. Chin Ho (1996), Indviidual 

Income Tax Gap Estimates for 1985, 1988 and 1992 , Federal Tax 

Compliance Research, department of the treasury, Internal Revenue 

Service (IRS), NO. 1415 (Rev. 4-96), pp. 1-61. 

 Wilson, R., (2009). “An examination of corporate tax shelter participants”. 

The Accounting Review, 84, 969–999. 

 


