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 عوامل تاثیرگذار بر اجتناب از مالیات

 حسین تیموری

واحد الكترونيكی اسالمیدانشگاه آزاد  مدیریت مالی -ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیدانشجو  

Email: m.moaddab.sh@gmail.com 

 

 

 چکیده

 درآمدهای کل از ماليات سهم .شود می تامين ماليات طریق از دولت، درآمدی منابع از ای عمده بخش کشورها، بيشتر در

 فرار ميان، این در .دارد آنها اقتصادی ساختار و توسعه سطح به بستگی آن ميزان و است متفاوت کشورها، ميان در عمومی

 باشد کمتر شود می برآورد که آنچه از همواره کشورها، مالياتی درآمدهای تا است شده باعث کشورها در ماليات از گریز و مالياتی

 برمی جویی چاره به مالياتی، نظام اصالح طریق از یا گيرند می کار به پدیده دو این کاهش برای را خود تالش کشورها تمامی و

 می ایران در مالياتی وقوانين فرهنگ به توجه با ان با مقابله راهكار و مشكل این اصلی علل بررسی به مقاله این در.خيزند

 .پردازیم

 

 

 ، فرار مالياتی  اقتصاد ماليات ، : واژگان كلیدی
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 مقدمه

 افزایش تها،مقي ثبات اقتصادی، رشد همچون اهدافی تحقق برای تالش و اجتماعی اقتصادی، عرصه در دولت های تعهد گسترش

 منابع نيازمند هایی هزینه چنين مالی تأمين .نماید می مواجه صعودی روند با را دولت های هزینه درآمد، عادالنه توزیع و اشتغال

 . است کافی درآمدی

 کشورهای بودجه در.نمود تقسيم غيرمالياتی و مالياتی درآمدهای عمده گروه دو به را دولت درآمدهای توان می کلی صورت به

 می شمار به غيرمالياتی درآمد منبع ترین بزرگ عنوان هب آن های فرآورده و نفت صادرات از حاصل درآمدهای نفت، صادرکننده

 از بسياری در که ای گونه به .است اقتصادی نظر از آن نوع ترین مناسب و ترین قبول قابل مالياتی درآمدهای مقابل، در.آید

 جهت در ماليات همچنين .است برخوردار بيشتری اهميت از درآمدی مهم منابع سایر با مقایسه در مالياتی درآمدهای کشورها

 اقتصادی، تثبيت مانند اقتصادی کالن اهداف مسير در اقتصاد هدایت حتی و مالی توزیعی، از اعم اقتصادی های سياست اجرای

 با مهم منبع این مقایسه دیگر، عبارت به .آید می شمار به کارآمد ابزاری اجتماعی رفاه بهبود و اقتصادی رشد اشتغال، ایجاد

 ميزان به اقتصادی نامطلوب آثار باشد، بيشتر دولت مخارج تأمين در ها ماليات سهم چه هر که است آن از حاکی منابع، سایر

 تأمين در ها ماليات توسعه، حال در کشورهای خالف بر پيشرفته کشورهای در دليل همين به.بود خواهد کمتر توجهی قابل

 بر عالوه .گردد می تأمين طریق این از دولت مخارج عمده قسمت تقریبی طور به و دارند سزایی به بسيار نقش دولت مخارج

 اهرم از تواند می اقتصادی ثبات و درآمد توزیع منابع، تخصيص یعنی خود گانه سه اهداف به نيل جهت در دولت مالی، تأمين

 .نماید استفاده ماليات

 درآمدها گونه این وصول مالياتی، غير درآمدهای با مقایسه در مالياتی درآمدهای برای شده ذکر های مزیت تمامی رغم علی

 فرار پدیده وجود آن، واقعی سطح از ماليات یافته تحقق سطح داشتن فاصله دالیل از یكی .است بوده رو روبه مشكالتی با همواره

 دنبال به پيش از بيش دانان اقتصاد و بوده اقتصاد نامنظم بخش یا زمينی زیر های فعاليت اصلی جزء مالياتی فرار .است مالياتی

 جرم زمينه در شده انجام های پژوهش از بسياری در که است ای اندازه به موضوع این اهميت. دنهست پدیده این تحليل و تجزیه

 درآمد که است آن تشابه این برای ممكن توجيه یک.  است شده گرفته نظر در یكی مالياتی فرار با زیرزمينی اقتصاد جنایت، و

 .هستند ماليات پرداخت به ملزم دولت، به گزارش صورت در که است اقتصادی های فعاليت از دسته آن شامل نشده گزارش

 

 چیست؟ مالیاتی فرار

 مقامات به ماليات مشمول ومنافع عواید مورد در الزم اطالعات ندادن مانند ماليات نكردن پرداخت برای غيرقانونی تالش هرگونه

 .شود می خوانده مالياتی ،فرار مسئول

 قاچاق، زمينی، زیر اقتصاد به منتج که است ماليات پرداخت عدم راستای در قانونی غير اقدام نوع هر معنای به مالياتی فرار

 خودداری عنوان با نيز دیگری پدیده وجود این با .ميگردد رانتها رشد و اقتصادی رقابت کاهش اداری، و مالی فساد گسترش

 پرداخت عدم جهت در قانونی های خالء از استفاده تنها بلكه نميگردد محسوب قانونی غير عمل اساساً که دارد وجود نيز مالياتی

 کجا قانون)سوراخ های (  اصطالح به یا و ظرایف ميداند قانونی، عميق درك با مالياتی مودی مالياتی، خودداری در.است ماليات

 و قانونگذار ميان سوم جهان کشورهای غالب مخصوصاً اقتصادی نظامهای در کهاست  آن مالیاتی خودداري مورد در نکته.است

 هایی رانت ترتيب این به .دارد وجود مالياتی ی شده هدایت خالءهای نوعی ایجاد برای تبانی نوعی ثروت و سرمایه صاحبان

 .نميگردند هم قانونی غير عمل هيچ مرتكب که حالی در ببرند بهره آن از ميتوانند عمالً خاص گروه یک تنها که آید می بوجود

 در و کارمزد با را آن اقساط باشد الزم آنكه بدون بانكی، کالن وامهای دریافت قابليت یا و هنگفت های سرمایه داشتن اینجا در

 .بپردازند متعارف زمان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مالیاتی اجتناب و مالیاتی فرار

 نوع یک مالياتی، فرار . شود می مربوط مؤدیان رفتار بودن غيرقانونی یا قانونی به ماليات پرداخت از اجتناب و مالياتی فرار بين مفهومی فرق

 پرداخت مشمول که خود سرمایه یا کار از حاصل درآمدهای مورد در درست گزارش ازارائه مالياتی مؤدی یک که وقتی .است قانون از تخلف

 اما .دارد می نگه دور کشور مالياتی و دولتی مقامات چشم از را او که دهد می انجام رسمی غير عمل نوع یک ، کند می امتناع ، شود می ماليات

 در .گيرد می نشات ها ماليات قانون در قانونی خالءهای از ، ماليات از اجتناب . شود افشا او عمل که نيست نگران فرد ماليات، از اجتناب در

 سرمایه درآمد قالب در را کار نيروی درآمدهای مثالً . گردد می گریز راههای دنبال خود ماليات، پرداخت قابليت کاهش منظور به فرد اینجا

 باشد، شدن افشا احتمال نگران ندارد دليلی مالياتی مؤدی ، ماليات از اجتناب در .برخوردارند ماليات برای تری پایين نرخ از دهدکه می نشان

 از استفاده با اقتصادی عوامل ، واقع در. کند می ثبت و شت یاددا واقعی، غير شكل به البته آن جزئيات با را خود مبادالت تمامی الزاماً او که چرا

 از اجتناب که آنجا از .دهند کاهش را خود مالياتی بدهی تا کنند می خودتالش اقتصادی تصميمات در بازبينی و ماليات قانون های روزنه

 نوع یک ، ماليات از اجتناب ، دیگر عبارت به .است دید معرض در مالياتی فرار از بيشتر رو این از است، قانونی ظاهر به فعاليتی ماليات پرداخت

 که شود می مرتبط مالياتی قوانين در ماليات پرداخت از گریز های راه یافتن و بررسی به مقوله این .است مالياتی قوانين از رسمی استفاده سوء

 از کمتری نرخ که سرمایه درآمد به کار نيروی درآمد تبادل مثالً.زنند می کنار ماليات مشمول افراد از نحوی به را خود وسيله آن به مؤدیان

 یا قانون زدن دور با فرد مالياتی تعهدات کاهش برای و قانونی ، مالياتی اجتناب بنابراین .است مالياتی اجتناب از مثالی دارد، همراه به را ماليات

 و درآمد غيرواقعی گزارش مانند قانون خالف اعمال به عمدی مبادرت و غيرقانونیمالياتی، فرار یا تقلب اما ، است قانونی ظرایف از کامل استفاده

  .است ها اظهارنامه وتنظيم کسورات ، فروش

 زمينه ترین شایع دهد می نشان مختلف های بررسی .باشد داشته را مالياتی فرار نوع هردو با مقابله قابليت باید آرمانی، شرایط در مالياتی نظام

 : است چنين مالياتی فرار پيدایش های

 به .است مالياتی نظام قبال در افراد العمل وعكس بينش ، تلقی طرز از ای مجموعه مالياتی، فرهنگ :جامعه در مالياتی فرهنگ گسترش عدم-1

 هستند عواملی جمله از ، آگاهی و تحصيالت ميزان و جاری قوانين ، اجتماعی های ارزش ، ها آرمان برداشت، ، بينش ، تلقی طرز دیگر عبارت

 .دهند می شكل را مالياتی فرهنگ که

 .ماليات اخذ در پيگيری و نظارت سيستم ونبودن اطالعات کامل مبادله عدم -2

 .آن دراجرای ضعف وجود و الرأس علی تشخيص -3

 ترین رایج .دارد گوناگونی دالیل اظهارنامه، نكردن ارسال ;اجرای های ضمانت بودن ضعيف و مالياتی های اظهارنامه تسليم از استقبال عدم -4

 از فرار آن از پس و اظهارنامه نكردن ارسال برای امكان بهترین مؤدی، ثبت نبودن روز به صورت در که باشد این تواند می ارسال، عدم دليل

 تسلط عدم و آشنایی عدم دليل به تواند می هم آن که است مالياتی ماموران برخوردقاطع عدم دیگر دليل .است شده فراهم ماليات پرداخت

 . باشد آنها دراجرای کافی مهارت نداشتن و مالياتی قوانين به مالياتی ماموران کافی

 .ماليات وصول در تاخير-5

 .آنها درآمد ميزان نبودن مستند و مؤدیان شناخت عدم-6
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 می باز را مالياتی فرار راه مالياتی، های معافيت و مالياتی حمایتی های سياست برخی اتخاذ با گاه ها دولت :متنوع و وسيع های معافيت وجود-7

 معافيت اعطای با همچنين. یابد می گسترش مالياتی فرار ، نباشد موجود مالياتی نظام در نيز کارآمد اطالعات سيستم در که صورتی در و کنند

 .شود می منجر دولت مالياتی درآمدهای کاهش به امر این و شوند می معاف ماليات پرداخت از گروهی مالياتی، های

 دیگر های برگروه را سنگينی فشار ، نظر مورد مالياتی درآمد کسب برای دولت ، نگيرد صورت الزم دقت با ها معافيت اعطای اگر ، بنابراین

 های معافيت از که هایی گروه بر ، بيشتری مالياتی های نرخ ،ميزان مالياتی درآمد کاسه خالی بخش جبران برای یعنی .کند می وارد جامعه

 اجرایی نظام ضعف و مالياتی نظام ناکارایی به ، گسترده مالياتی های معافيت اعطای تردید بی .شد خواهد تحميل ، نيستند مند بهره مالياتی

 .شود می منجر مالياتی

 مالیاتی فرار های انگیزه

 .زنند می فرار به دست ان با مخالفت دليل به و حكومت دانستن قانونی غير دليل به مالياتی مودیان گاهی :روانی عوامل -1

 .شود می مالياتی فرار سبب مالياتی قوانين در موجود ابهام و مداوم تغييرات و مالياتی قوانين کثرت :مالياتی قوانين ابهام و نقض -2

 تحميل دیگر افراد بر مالياتی بار و فرار ماليات از افراد از ای عده گردد می سبب مالياتی های نرخ افزایش :مالياتی های نرخ بودن باال -3

 .گردد می مالياتی فرار و آنان بينی بد سبب و شود

 درآمد هزینه و خرج موارد حداقل در آنها صحيح رسانی اطالع عدم و مردم دربين ماليات فرهنگ نبودن :مالياتی فرهنگ بودن پایين-4

 .باشد مالياتی فرار های انگيزه دیگر از تواند می نيز مالياتی

 واسطه و فروشی عمده بصورت خارجی و داخلی بازرگانی و توزیعی و توليدی فعاليتهای همچون هایی بخش در اطالعات نبودن کافی -5

 گردد می مالياتی فرار سبب فروشی خرده

 مالیات اخذ عملیاتی های روش بهبود های راهکار

 مؤدیان برای فهم وقابل سهل قوانين تدوین1-

 جامعه اقتصادی مدیران از استفاده -2

 مردم بين در مالياتی فرهنگ گسترش -3

 مودیان عملكرد با متناسب وجرائم تشویق تدوین -4

 مالياتی امور سازمان کارکنان آموزش -5

 مختلف مقاالت انتشار و متعدد آموزشی کارگاههای و همایشها برگزاری -6

 جدید نظام پيشگامان برای تشویقی نظام استقرار -7

 زائد روشهای حذف و ماليات اخذ روشهای نمودن ساده -8

 محل از بودجه های کسری موازنه و نفت به دولت اتكا با که دهد می نشان تاریخی روند تشخيص مرحله از ماليات وصول زمان کاهش -9

 .شود نمی مشاهده ماليات اخذ و سازی فرهنگ برای آن سوی از چندانی عزم نفتی، درآمدهای

 ایران مالیاتی نظام ناكارآمدی علل

 اما ميگذرد، ایران در قرن یک حدود در سيستمی شبه نظام طریق به ماليات وصول از همچنين و نيست نوپا ایران در ستانی ماليات اگرچه

 اصول به پایبندی صورت هر در .است توسعه حال رد تقریبا کشورهای شبيه حتی ایران در گيری ماليات نظام که کرد ادعا نميتوان همچنان

 وصول در نظر مورد هدفهای به تا گيرد قرار مربوطه مسووالن کار ی سرلوحه باید توسعه، سياستهای اجرای در بشری نوین روشهای و

 بتوان طرف، این به پيش سال یک حدود از ایران مالياتی نظام در تحوالت و تغيير به توجه با ميرسد نظر به .کنند پيدا دست ماليات حداکثر

 و قوانين ضعف بحث همان به که ایران در مالياتی فرار بر مؤثر عوامل از دیگر یكی .داشت مالياتی مطلوب نظام سوی به چشم اميدوارانه

 و رسمی های گزارش از برخی حال، این در .است طلبان فرصت توسط اقتصادی کد و بازرگانی کارت از استفاده سوء گردد، می بر مقررات

 امر مسئوالن سد، ر می نظر به ترتيب این به و است اقتصادی کد از استفاده سوء ناحيه از فقط باال بسيار مالياتی فرار از حاکی رسمی غير

 .بردارند اساسی های گام افزوده، برارزش ماليات نظام یا مالياتی جامع طرح تر سریع اجرای در باید
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 مالیاتی مؤدیان رضایت به توجه عدم

 موجب امر، این .ميشود توجه مؤدیان راحتی به کمتر و ميشود طراحی مالياتی سازمان درونی دیدگاه از فرآیندها اغلب حاضر، حال در

 منابع صحيح تخصيص دربارهء مالياتی مؤدیان آموزش فقدان.ميشود مالياتی مقررات از تمكين برای آنان اندك انگيزهء و مؤدیان دلسردی

 ،مانع پيچيده مالياتی مقررات و شغلی قواعد عبارتی به . ميشود ماليات پرداخت به آنان تمایل عدم و بيشتر نارضایتی موجب دولت، مالياتی

 مقررات موجب به که فرآیندهایی وجودی فلسفهء و فعاليت نوع از اندکی درك مالياتی، ماموران کلی طور به .ميشوند فرآیندها اصالح از

 مالياتی، های پایه انواع برای فرآیندها تفكيک نحوهء مورد در کلی طور به .دارند است، دیگران مدت دراز های عادت حاصل یا و ميشود انجام

 تفسير مالياتی ماموران توسط که هستند ابهاماتی دارای مالياتی، مقررات اغلب .است نيامده ميان به سخنی مستقيم، مالياتهای قانون در

 .ميكند ایجاد مؤدیان با رابطه در را اطالعاتی ضعف محدود، اطالعات وجود .ندارد وجود آنها از جمعی و مدیریتی جامع درك و ميشوند

 غيردقيق تشخيص به منجر( مالياتی مؤدیان و ثبت ادارهء ها، وزارتخانه) ذینفعها سایر و مالياتی سازمان ميان محدود اطالعات انتقال و توزیع

 محدود موردی حسابرسی انجام در را ایران مالياتی سازمان توانایی ضعيف، اطالعات .ميشود مالياتی درآمدهای رفتن دست از و ماليات

 مميزان کاری بار ميگيرند، قرار رسيدگی مورد( مالياتی های پرونده مامی)تمشاغل و شرکتها تمامی حاضر حال در که دليل این به .ميكند

 مؤدیان و مميزان مواقع بعضی در .ميشوند دادخواهی زیاد حجم و دقت عدم موجب غيرموثر اجرایی ای روشه .است تحمل غيرقابل مالياتی

 اجرایی سيستم در کنترلی کارهای و ساز وجود عدم .ميگذارد تاثير مميزان عدالت و انصاف رعایت بر که.ميكنند برقرار را روابطی مالياتی

 به .ميدهد افزایش را تقلب و دقتی بی امر، این .ميدهد تشخيص هدایت در را زیادی بسيار انعطافپذیری قابليت مالياتی مميز به مالياتی،

 .ميشود طرح کشور مالياتی سازمان عليه مالياتی های دادخواهی از زیادی تعداد قوی، مالياتی اجرایی روشهای وجود عدم دليل

 مالیاتی فرهنگ

 از ماليات دریافت ضرورت بتوانيم هرگاه .آنهاست توسط آن پرداخت لزوم و ماليات مورد در مردم شناخت و باورها معنای به مالياتی فرهنگ

 که دهيم توضيح شفاف صورت به آنها برای و داده را الزم های آگاهی آنان به کرده، بيان آنها برای منطقی و مستدل صورت به را مردم

 خواهند مشكالتی چه دچار مردم و دولت ماليات، نپرداختن صورت در و ميشود هایی هزینه چه صرف دولت توسط و مردم از دریافتی ماليات

 هزینه شهروندان رفاه و اجتماعی توسعهء و جامعه وضع بهبود برای را دریافتی ماليات دولت که برسند باور یک به مردم همچنين و شد

 این به .است آمده وجود به مردم عامهء توسط ماليات پرداخت برای خوب مالياتی فرهنگ یک مقدمات که کرد ادعا ميتوان آنگاه ميكند

 :باید منظور

 .داد گسترش و ایجاد را ماليات به نسبت عمومی اعتقاد و باور یعنی ماليات مفهوم به نسبت عامه مقبوليت-1

 .(باشد مردم پذیرش مورد حكومت، دیگر عبارت به).باشند داشته مثبت نگاهی جامعه، سياسی شرایط و حكومت به نسبت مردم -2

 .باشد داشته وجود مردم و دولت بين طرفه دو باور یک-3

 :از عبارتند کرد پيدا دست مناسب نسبتا مالياتی فرهنگ یک به تا درآورد اجرا به ایران مالياتی سازمان در ميتوان که مواردی مهمترین

 .کشور مدارس درسی کتابهای از قسمتی در ماليات موضوع گنجاندن  -

 .عمومی حمایت جلب و مداوم و درست رسانی اطالع  -

 .مالياتی مؤدیان مشاورهء و آموزش  -

 .قوانين سازی ساده  -

 .استانی کل ادارات سطح در نمونه مؤدیان معرفی  -

 .ایران مالياتی سيستم های نارسایی زمينه در تحقيق و پژوهش فرهنگ گسترش -

 .مؤدیان تمامی به احترام با همراه و مناسب برخورد به مالياتی ماموران التزام و آموزش  -

 .ها اتحادیه و صنفی مجامع با تنگاتنگ ارتباط  -

 مالیاتی تمکین

 تمام اهداف جمله از مالياتی تمكين .آنهاست سوی از مالياتی قوانين رعایت و مالياتی تكاليف به مؤدیان پایبندی مفهوم به مالياتی تمكين

 مالياتی نظام در متاسفانه .اند یافته دست آن به خوبی بسيار حد تا بعضا و ميبرند سر به آن آرزوی در که دنياست مالياتی های سيستم

 همچنين و گذشته های سال معوقهء های ماليات باالی بسيار حجم هم آن نمونهء است برخورد پایينی بسيار رتبهء از مالياتی تمكين ایران،
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 تشویق و انگيزشی عوامل که است مالياتی امور سازمان وظيفهء شرایط این در .است مالياتی اختالف حل ادارات در ها پرونده زیاد حجم

 .کند تقویت و کشف را داوطلبانه تمكين نظام کنندهء

 :از عبارتند ایران مالياتی مؤدیان داوطلبانه تمكين موانع اهم

 .ناعادالنه مالياتی نظام لقایا -1

 .مالياتی های بخشنامه و مقررات قوانين، پيچيدگی -2

 .جریمه نظام نبودن منصفانه و شفاف -3

 .مؤدیان برای آموزشی ضعيف های برنامه -4

 .ماليات دریافت در خود انصاف اثبات برای مالياتی دستگاه توانایی عدم -5

 .ميگيرد را مالياتی نظام تحول های برنامه و ها فعاليت جلوی که عواملی سری یک -6

 به دیگر سوی از و فيزیكی امكانات انسانی، نيروی عوامل، منابع، به سو یک از مالياتی مؤدیان ی داوطلبانه تمكين ارتقای راهكارهای

 تشكيالت فيزیكی، منابع انسانی، نيروی رکن چهار به راهكارها این .دارد نياز بازخوردی سازوکارهای و فرآیند تغيير سنجی، زمان مدیریت،

 یابی عارضه به مالياتی دستگاه در تفكر کانونهای تشكيل با باید داوطلبانه تمكين سطح ارتقای برای .است استوار غيررسمی سازمان و رسمی

 .شود پرداخته فوقالذکر ارکان

 آن علل رفع در و شده یابی ریشه مساله این است مناسب .است ای جامعه هر در مالياتی نظام مشكالت ترین عمده از ماليات از فرار مشكل

 .گردد تالش امكان حد در

 :کرد تقسيم عمده دسته دو به توان می را مالياتی نظام از فرار علل کلی بطور 

 کنندگان پرداخت به مربوط علل (الف

 کشور مالياتی نظام به مربوط عللب (  

 :از عبارتند کنندگان پرداخت به مربوط علل از برخی

 منافع دنبال به ,ذات حب دليل به انسان که است روشن مساله این :اجتماعی منافع بر شخصی منافع دادن ترجيح و مردم پرستی نفع-1

 انسانی خواهی خود خصلت با که ,بوده جامعه نفع به شخصی اموال از بخشی کردن جدا ,ماليات پرداخت که آنجا از و .است خویش فردی

 ,اسالمی جامعه و اسالم اقتصادی انسان فرض با ,اسالمی اقتصاد در البته .ورزد امتناع آن پرداخت از ميكند تالش او بنابراین .است ناسازگار

 بگونه را اجتماعی منافع اسالم .است شده عجين او اجتماعی منافع با اسالم اقتصادی انسان فردی منافع زیرا ,نيستيم مواجه مشكل این با

 نمی خالصه مادی منافع در را منافع و ندانسته منحصر دنيوی حيات به را زندگی ,معاد به معتقد انسان .است برگردانده فردی منافع به ای

 .ميداند واجب های ماليات پرداخت در را خود فردی منافع ,است اسالمی بينی جهان دارای و دارد می دوست را خود که آنجا از فرد .کند

 مستحبات بلكه واجبات پرداخت ,مقابل در و دانسته آخرت در عقوبت موجب ,را اسالمی جامعه به خود واجب دیون پرداخت عدم انسان این

  .ميداند ضروری خود کمال به رسيدن برای را

  شده وضع ماليات پرداخت لزوم به اعتقادی اکثرا که ميشود حاصل نتيجه این ,مالياتی مودیان به مراجعه با :مالياتی نظام به اعتقاد عدم -2

 بعضا و عمل مراحل در تبعيض اعمال ,مالياتی قوانين تغيير ,مسئولين توسط مردم توجيه عدم  ,علل این جمله از .ندارند دولت طرف از

 از را ایران کشور در مالياتی فرهنگ فقدان بعضی .نيست مناسبت بدون عمل مرحله در تبعيض اعمال با رابطه در .ميباشد جا بی مصارف

 .ميدانند مردم مالياتی فرهنگ را یافته توسعه کشورهای در ماليات موقع به پرداخت علل از یكی و کرده ذکر مالياتی نظام از فرار علل جمله

 مالياتی فرهنگ و دانسته عمومی مخارج تامين برای افراد آمد در یا دارایی از قسمتی اجباری پرداخت از عبارت را ماليات اگر ,رابطه این در

 فرهنگ فاقد ما کنونی جامعه که است پذیرفتنی حدودی تا مطلب این ,بدانيم نفس طيب با و ميل روی از ماليات پرداخت از عبارت را

 و سنگين مجازاتهای وجود بلكه نيست مردم مالياتی فرهنگ ,یافته توسعه کشورهای در ماليات موقع به پرداخت علت اما .است مالياتی

 با ها کشور این در معامالت همه تقریبا .برخوردارند نيرومندی و قوی بانكی سيستم از کشورها این .است کشورها این قوی اطالعاتی سيستم

 بنابر .ميباشد فردی اعتبار رفتن بين از ,ماليات از فرار مجازات کوچكترین که است ای بگونه آنها در مالياتی سيستم .ميپذیرد صورت چک

 از فرار راههای و ضعيف افراد ثروت و آمد در به نسبت اطالعات که گيرند قرار ما کشور مالياتی سيستم در آنان اگر گفت بتوان شاید این

 آنها مهمترین که دارد مختلفی علل ما کشور در مالياتی فرهنگ فقدان البته .کنند نمی پرداخت ماليات هرگز شود، می یافت وفور به ماليات

 :از عبارتند
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 معروف مالياتهای وجود است جامعه بر حاکم حدودی تا که اسالمی فرهنگ به توجه با ,ماليات بودن شرعی به اعتقاد عدم -1

 .است بوده موثر مالياتها این دادن جلوه شرعی غير در خود نوبه به مالياتها این عرض درو زکات و...  خمس مانند اسالمی

 محسوس مردم برای آنها از حاصل های نتيجه ,شود نمی هزینه مالياتی مودیان منطقه در مالياتی های آمد در معموال چون= 2

 .نيست

 پرداخت اول مرحله در را ماليات اگر .است بوده سهيم مالياتی آمدهای در به توجه عدم و گاز و نفت درآمد منابع از گذشته رژیم استفاده-3

 فقهاء از بعضی فتوای به توجه با البته  را دولت ,اینها کفاف عدم و آوری جمع از پس و دانسته ...( و زکات ,خمس )شرعی معروف مالياتهای

 فاقد. مييابد کاهش مراتب به نشود مرتفع اگر ماليات وضع به نياز دیگر کاالهای به آن توسعه و چيز نه بر زکات نبودن منحصر بر مبنی

 ,اجبار عدم و کشور رسمی مالياتهای عدادت در مالياتها این محاسبه عدم به توجه با زیرا .است مشكل ادعائی چنين ؟ هستند مالياتی فرهنگ

 زیاد نسبتا کمكهای ,کشور در جاریه صدقات وجود اینها بر عالوه .نمایند می پرداخت خود شرعيه وجوهات مردم از توجهی قابل صد در

 را  مطلب این ,مروم توسط قبيل این از مسائلی و عمومی مراکز و مساجد اداره و ساختن ,ایتام و فقراء به کمک ,جنگ های جبهه به مردم

 ..دارند قلبی اعتقاد آن به که مالياتی منتهی ,هستند مالياتی فرهنگ دارای مردم که ميرساند اثبات به

 مالیاتی نظام یک خصوصیات و مشخصات

 :از عبارتند که است داشته بيان مطلوب مالياتی نظام عنوان به را عمده اصل چهار کالسيک مكتب معروف دان اقتصاد اسميت ادام

 برابری و عدالت-1

 بودن معين -2

 سهولت -3

 جویی صرفه -4

 

 مالیاتی نظام به مربوط علل

 ای بگونه .است مالياتی قوانين از توجهی قابل بخش مشخصه ,مالياتی قوانين در نقائص و عيوب - قوانين نبودن فهم قابل و تغيير ,ضعف-1

 .است شده قوانين این مداوم تغيير و پيچيدگی موجب که

 به آثاری جامعه در قانون آزمایش زیرا .موقتی نه ,باشند دائمی ممكن حد در باید , ميكنند ایجاد جامعه در قوانين که آثاری به توجه با

 ایجاد مالياتی مودیان در را اميد این مالياتی قوانين بودن موقتی .یابد نمی پایان آثار آن ,قانون اجرا مدت یافتن پایان با که دارد دنبال

 تغييرات در اینكه ضمن .دارد وجود ماليات در کاهش یا وفع امكان ,نمایند موکول فردا به را امروز بنحوی و نموده مقاومت اگر که ,ميكند

 و وضوح عدم .ميگردد قوانين پيچيدگی موجب خود این که خورد می چشم به فراوان گذشته قوانين و ها مصوبه به ارجاعات ,مالياتی قوانين

  از پس مدتی معموال که ها بخشنامه این عناوین است نموده هائی بخشنامه ابالغ به مجبور را گذاران قانون ,مالياتی قوانين برخی پيچيدگی

  .باشد قوانين ابالغ

 نتيجه این به توان می مالياتی مودیان با تماس و پرسشنامه تنظيم و تحقيقی بررسی اب -مالياتی اهداف به نسبت مردم اعتماد جلب عدم-2

 تبانی ,باشند می متفاوت ثروت یا آمد در نظر از که مودیانی بين تساوی وجود یا و الوضع متشابه مودیان بين تبعيض اعمال که رسيد

 از ...و مامورین خود توسط مودیان ماليات کاهش برای عریضه نوشتن حتی و مالياتی مامورین های راهنمائی ,مالياتی مامورین با مودیان

 .ميشود ماليات از فرار موجب و کاسته مالياتی نظام به نسبت مردم اعتماد

 معامالت و آمد در ,ثروت به نسبت اطالعات ,بانكداری و تكنولوژی پيشرفت علت به پيشرفته کشورهایدر  – اطالعاتی سيستم ضعف -3

 اسالمی جمهوری جمله از توسعه حال در کشورهای در ولی .ندارند زیادی مشكل جهت این در و است دقيق نسبتا حقوقی و حقيقی افراد

 نتوانند مربوط مسئولين است شده موجب ,انتقاالت و معامالت دقيق ثبت عدم و بانكی سيستم ضعف ,خدمات بخش حد از بيش رشد ,ایران

 آمد در صحيح اعالم عدم موجب مالياتی نظام به مردم اعتقاد ضعف و مساله این وجود .آورند بدست افراد ثروت و آمد در از دقيقی اطالعات

 .ميباشد ماليات از فرار ميدان شدن گسترده آن نتيجه که گردیده افراد واقعی ثروت یا

 پيدایش از ,ميدهد نشان موجود آمارهای .است نفتی های آمد در به بودن متكی ,ایران اقتصاد اساسی مشكالت از - نفت درآمد به اتكا -4

 مالياتی آمدهای در را کشور آمد در صد در 58 حدود 1289 سال در است بوده نفتی آمدهای در بر دولت عمده تكيه تقریبا کنون تا نفت

 بشكه ميليون 5 روزی از و یافت کاهش نفت صدور ,انقالب اهداف با متناسب های سياست اعمال با انقالب از پس البته .است داده تشكيل
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 برابر در ریال ارزش کاهش علت به مزبور کاهش از ای عمده بخش ولی , کرد تنزل 1358 سال در بشكه ميليون 2.9 به 1356 سال در

 وسيله به عمدتاً و است بوده بودجه کسری با همراه کاهش این ,این بر عالوه .ميباشد دالر رسمی قيمت با نفت آمد در محاسبه و دالر

 در نتيجه در و نشده ها ماليات به توجهی  گردیده موجب نفت به اتكاء .است بوده زا تورم خود که ,شده جبران مرکزی بانک از استقراض

 ناخالص توليد در مالياتی آمدهای در سهم بين ای مقایسه .باشد چيز نا ,توسعه حال در کشورهای به نسبت حتی ,کشور مالياتی آمدهای

 .ميدهد نشان را مساله این  ,آسيائی کشورهای در ملی

 .ت اس آن دریافت نحوه به مربوط ماليات بندهای تقسيم جمله از -مالياتی ترکيب -5

 :ميشود تقسيم مستقيم غير و مستقيم به ماليات

 بر معموال که اشخاص آمد در بر ماليات و وحقوق مزد بر ماليات مثل .ميشود گرفته افراد از مستقيماً که است مالياتی ,مستقيم ماليات

  .ميشود وصول آمد در نسبت به تصاعدی نرخهای حسب

 .باشند دیگری گروههای است ممكن واقعی کننده پرداخت و ميشود دریافت گروه یا مجموعه یک از ,که است مالياتی ,مستقيم غير ماليات

 و کاالها قيمت افزایش طریق از دیگران به آن انتقال در سعی ماليات مقدار بينی پيش با فروشندگان که مصرف و فروش بر ماليات مثل

 احتمال ,کند جوئی صرفه آن مصرف در نتواند کننده مصرف و باشد ضروری کاال وقتی مستقيم غير مالياتهای در ,بنابراین .دارند خدمات

 بالنسبه برند می جامعه امكانات از را نفع بيشترین که آمد در پر و مرفه طبقه و ميشود بيشتر آمد در کم افراد بوسيله ماليات پرداخت

  .نمایند می پرداخت کمتری ماليات

 مسائل از ,مالياتی مودی شناخت مالياتها مورد در اینكه به توجه با .نيست شده شناخته دقيقا مالياتی مودی ,مستقيم غير مالياتهای در

 مهم اهداف از که را آمد در عادالنه توزیع و رساند نخواهد مالياتی اهداف به را مسئولين ,مستقيم غير مالياتهای ,ميباشد مهم و اساسی

 مالياتهای)شد خواهد بيشتر طبقاتی فاصله ,مستقيم به نسبت مستقيم غير مالياتهای افزایش با و کرد خواهد برابرتر نا است مالياتها اجتماعی

 .(است داده اختصاص خود به را مهمی سهم انقالب از پس مستقيم غير

 بر ماليات که آنجا از .است شده محاسبه مستقيم مالياتهای ,عنوان به نيز دولتی شرکتهای بر ماليات که است صورتی در این 

 4 دوره در . گردد نمی تامين ماليات نوع این بوسيله .ماليات اهداف از یک هيچ تقریباً .ميشود خزانه عاید ، دولت منابع از دولتی شرکتهای

 خود به دولتی شرکتهای بر ماليات را ,مستقيم مالياتهای درصد 50 از بيش یعنی مالياتها کل از درصد 26.5 انقالب پيروزی از قبل سال

 . ميباشد دارا را مستقيم مالياتهای از مهمی سهم همچنان ,انقالب از پس و ,داده اختصاص

 گیری نتیجه

 :شود می ارایه مالياتی فرار رفع برای زیر پيشنهادهای

 عالوه و.دارد پی در نيز اقتصادی مطلوب آثار ولی ,دارد بر در هائی هزینه چند هر آنان توجيه و مالياتی مودیان با پی در پی ارتباط وجود-

 به هائی نارضایتی جمله از ,نامطلوبی آثار است ممكن مودیان کردن رها ,دارد نيز زیادی اجتماعی ,سياسی مطلوب آثار اقتصادی آثار بر

  .بود خواهند ناپذیر جبران که باشد داشته دنبال

 ,مستقيم ارتباط قبيل از طرقی .کرد توجيه را آنان و نموده قرار بر ارتباط مودیان با توان می مختلف اشكال با تلویزیون و رادیو طریق از - 

 ( تلویزیونی ميزگرد شبيه )مساله کارشناسان توسط پپوسته متعدد ميزگردهای تشكيل

 پائی بر طریق از ميتواند طالب و روحانيون توجيه .مردم توجيه جهت انان موقعيت از استفاده و جماعات و جمعه ائمه و روحانيون توجيه -

 .باشد آنان به ارائه و مستدل مقاالت نوشتن یا و ( تبليغ ایام از قبل ویژه به )باشد علميه حوزه در سمينارها

 .مالياتی فرمهای به آن نمودن ضميمه و مالياتی مودیان به ساده زبان با کوچک مقاالت و جزوات ارائه:بوسيله ,کتبی ارتباط -

 .گویا و مناسب های پوستر -

 توجيه ميتوانند کدام هر ,هستند آینده مودیان نوجوانان این اینكه بر عالوه چون ,ها رشته تمامی در دبيرستانی کتب در مساله توجيه-

 .باشند خود آشنایان و خانواده کننده

 ن ای و گرفته قرار مالياتی سيستم چرخه در جامعه در معامالت و اطالعات گردش کليه که شود سازی پياده نحوی به اطالعاتی جامع نظام -

 . ندارد وجود فعاليتی یا درامد کتمان گونه هيچ امكان که اید بوجود جامعه در اطمينان

 بدون معافيت و باال مالياتی های نرخ با اشخاص ای عده از ماليات دریافت بجای واقع در.است موثر فرارمالياتی بر باال مالياتی های نرخ وجود

 یابد دست مالياتی عدالت به ماليات مورد بی های معافيت حذف و نرخ تعدیل با تواند می مالياتی امور سازمان فعاليتها، از برخی علت
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 تا حاضر مقاله در که است عللی معلول ماليات از فرار و گریزند می ماليات پرداخت از المقدور حتی مردم نيز ما کشور در اینكه به توجه با  -

 که آنجا از و پرستی نفع و مالياتی نظام به مردم اعتقاد عدم ,قوانين تغيير و ضعف :از بودند عبارت علل این عمده ,شد بررسی حدودی

 ساختار به توجه بدوم ماليات وضع لذا شود توجه آنها به است مناسب نيز ماليات وضع در و موثرند قوانين وضع در ملت یک رسوم و فرهنگ

 در ولی باشد داشته اقتصادی آثار مدت کوتاه در ولی باشد داشته اقتصاری آثار مدت کوتاه در است ممكن ولو ,جامعه ایدئولوژیكی و فرهنگی

 و اسالمی انقالب دوران طول در و هستند مسلمان ما مردم ,یفطر از و  .بيانجامد اجتماعی و سياسی بحرانهای به تواند می ,مدت بلند

 ,که مالياتی فرهنگ داری تنها نه و ,بگذرند خویش مال و جان از حاضرند آن قوانين و اسالم حفظ راه در که دادند نشان تحميلی جنگ

 جامعه در .باشد آنان فقهی متون از متخذ و سازگار آنان جهانبينی با باید مالياتی قوانين بنابراین .هستند شهادت و جهاد ,ایثار فرهنگ

 ناراضی آن پرداخت از و متنفر ماليات لفظ از مالياتی مودیان اکثر :که ميشود مشاهده چنين ,شود داده ترتيب ای مصاحبه اگر ,امروزی

 تحقيق دنبال به داوطلبانه ,توجه قابل ای عده که ,نيستند متنفر تنها نه آن اعم بمعنی صدقات و زکات ,خمس کلمه از حاليكه در ,هستند

 که نيستند متنفر صدقات و خمس کلمه از تنها نه نمایند نمی پرداخت که کسانی اکثر و ,باشند می آن پرداخت و ,خود بدهی دقيق ميزان

 عظام مراجع گسترده فعاليتهای و علميه های حوزه های هزینه امروزه .باشند می ناراحت و محزون خود الهی و شرعی دین پرداخت عدم از

 ,خيریه موسسات و دانشگاهها ,بيمارستانها احداث یا و ...و سيل ,زلزله :قبيل از ,اتفاقيه حوادث به مربوط کشور از خارج و کشور سطح در

  .است طریق همين از ,ميپذیرد انجام فقيه والیت معظم مقام توسط که هائی هزینه از بعضی و مستمندان و فقراء به رسيدگی

 پرسش به دفاعی قابل حوزه،پاسخ این در محققين قبول مورد و عمومی های شاخص و موجود اطالعات و آمار با تا در این مقاله تالش گردید

 شود. داده پژوهش
 

 

 

 

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 منابع:

 استان فروشان صنف  طال موردی مطالعه :مالیاتی فرار بر موثر عوامل بررسی .) 1384 ( .اکبر علی ای، حمزه و احمد، صمیمی، جعفری

  .3 - 20 صفحات ، 34 شماره اول، جلد اقتصادی، های سیاست و ها پژوهش .مازندران

 ، 42 شماره یازدهم، سالبازرگانی،  پژوهشنامه .انسانی سرمایه تشکیل در اجتماعی سرمایه نقش .) 1386 ( .نادر مهرگان، و علی، ، سوری

 . 207 - 219 صفحات

 بررسی .جهانی مالی از بحران ایران اقتصاد کالن متغیرهای پذیری اثر میزان بررسی .) 1388 ( .محمدحسن دیلمی، صبوری و سعید، ، شفیعی

 .2 - 16 صفحات ، 39 شماره هفتم، سال بازرگانی، های

 . 10 - 127 صفحات دهم، سوم،شماره سال مدیریت، فرهنگ .اداری فساد و خوب حکمرانی الگوی رابطه تحلیل .) 1384 ( .اله رحمت ، پور قلی

 
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. 

Journal of Public Economics, 1(4), 323 -338. 

Al- Marhubi, F. A. (2000). Corruption and inflation. Economic Letters, 66(2), 199- 202. 

Asaminew, E. (2010). Estimating the underground economy in Ethiopia. Ethiopian 

Economic Policy Research, Institute Ethiopian Economic Association, Unpublished 

Draft. pp. 1–27. 

Bjornskov, C. (2010). Corruption and social capital. Department of Economics Aarhus. 

School of Business, 1(30), 3- 13. 

International, 31(4), 347- 367. 

Breusch, T. (2005). The Canadian underground economy: An examination of giles and 

tedds. Canadian Tax Journal, 53(2), 367–391. 

Brooks, N. (2001). Challenges of tax administration and compliance. Tax Conference, 

Asian Development Bank. pp. 1- 35. 

Cab alle, P., & Panades, J. (2004). Inflation, tax evasion and distribution of consumption. 

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

Cebula, R., & Feige, E. (2010). America underground economy: Measuring the size, growth 

and determinants of income tax evasion in the US. MPRA Papers, 29672, University of 

library of Munich, Germany. pp. 1- 23. 

Christopoulos, D. K. (2003). Does underground economy respond symmetrically to tax 

changes? Evidence from Greece. Economic Modeling, 20(3), 563- 570. 

Clotfelter, C. (1983). Tax evasion and tax rates: An analysis of individual returns. The 

Review of Economics and Statistics, 65(3), 363- 373. 

Crane, S., & Nourzad, F. (1990). Tax rates and tax evasion: Evidence from California 

Amnesty Data. National Tax Journal, 43(2), 99- 189. 

Fis hburn, G. (1981). Tax evasion and inflation. Australian Economic Papers, 20(37), 325– 

332. 

Fisman, R., & Wei, S. (2004). Tax rates and tax evasion: Evidence from “missing imports” 

in China. Journal of Political Economy, 112(2), 471- 496. 

Gilak, M., Petanlar, S., Samimi, A., & Aminkhani, A. (2012). The nonlinear effect of 

effective tax rate on tax evasion in Iran. American Journal of Scientific Research, 46(2), 

46 -46. 

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

Applied Economics Letters, Taylor and Francis Journals, 4(5), 281- 285. 

Jackson, B., & Milliron, V. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and 

prospects. Journal of Accounting Literature, 5(4), 125- 165. 

Joh nson, S., Kaufmann, D., & Shleifer, A. (1997). The unofficial economy in transition. 

Brooking Papers on Economic Activity, 2 (3), 159- 221. 

Manasan, R. G. (1988). Tax Evasion in the Philippines 1981–1985. Journal of Philippine 

Development, 27(2), 167- 190. 

Nic olini, J. P. (1998). Tax evasion and the optimal inflation tax. Journal of Development 

Economics, 55(1), 215- 232. 

O’Higgins, M. (1985). The relationship between the formal and hidden economies: An 

exploratory analysis for four countries. The Economics of the Shadow Economy, 

Studies in Contemporary Economics, 15(1985), 127- 143. 

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis 

of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(1), 289- 326. 

Riahi-Belkaoui, A. (2004). Relationship between tax compliance internationally and 

selected determinants of tax morale. Journal of International Accounting, Auditing & 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Taxation, 13(2), 135- 148. 

Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross country investigation. Journal 

of International Accounting, Auditing and Taxation, 15(2), 150- 169. 

Sandmo, A. (2005). The theory of tax evasion: A retrospective view. National Tax Journal 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

