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 چکیده

ليـاتی نوشـته در برخی از كشورهای در حال توسعه، مودیان ماليـاتی حتی به نيمی از تعهدات مالياتی خود طبق قوانين ما

كـه امـروزه عـدم تمكـين و تمایل به فرار مالياتی به یك پدیده رایج در اكثر  ای گونه. كنند نمیشـده در آن جامعـه عمل 

روی آن جلــب  تأثيرگذارشناســایی عوامــل  منظور بهكشـورها تبـدیل شـده و توجـه تعـداد كثيــری از محققــان را 

روی  تأثيرگذارحل معضل فرار مالياتی و ایجـاد تمكـين مالياتی، نيازمند فهم درست عوامل  درنتيجه كــرده است.

های  متخصصان ماليات تا حد زیادی نگرانی .باشد میمودیـان ماليـاتی بـرای پذیرش یا اجتناب از پرداخت ماليات  گيری تصميم

های اجتناب  ها طرح اند. به همين دليل، آن ن خود را نادیده گرفتهو خدمت به منافع مشتریا سازی تجاریعالقه عمومی به نفع 

نقش اخالق مالياتی در تمكين مالياتی در این مقاله به بررسی گيرند.  اند كه منافع عمومی را نادیده می مالياتی را تسهيل كرده

 مودی پرداخته شده است. های شركت

 

 ، تمكين مالياتیمودی، اخالق مالياتی های شركتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه-1

امروزه مفهوم تمكين مالياتی به یك پدیده رایج در اكثر كشورها تبدیل شده و توجه تعدادی از محققان را به منظور شناسایی 

عوامل اثرگذار بر آن به خود جلب كرده است. در سالهای اخير توجه به پيشرفت اقتصادی در كشورهای در حال توسعه به امری 

حياتی تبدیل شده است، به گونه ای كه این جوامع تمام تالش خود را به منظور افزایش سرمایه گذاری با اتكا به درآمد مهم و 

داخلی خود انجام می دهند. هر چه درصد تمكين مالياتی در یك سيستم مالياتی باالتر باشد، به همان نسبت درآمد مالياتی 

مچون نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی، نسبت درآمد واقعی مالياتی به افزایش یافته و شاخص های كالن اقتصادی ه

درآمد مالياتی پيش بينی شده در بودجه و نسبت درآمدهای مالياتی داوطلبانه پرداخت شده به كل درآمدهای مالياتی وصول 

ين فعلی به یك موضوع بسيار حياتی شده، افزایش می یابد. نتيجتا دستيابی به سطح باالی تمكين مالياتی و یا حفظ نرخ تمك

 .(0611)موحد، برای سياستگذاران مالی در جوامع در حال توسعه و حتی پيشرفته تبدیل شده است 

ها نباشد چرا كه اینگونه شهروندان مجبور به طفره  اند كه در صدد افزایش ماليات اخيرا، اقتصاددانان و جامعه تجاری هشدار داده

كنند كه تعهد دولت برای ارائه وعده های خود باعث افزایش تمكين  استدالل می ( ۷107 ) 0ند شد. موگابهرفتن از ماليات خواه

شود. تمكين مالياتی شامل گزارش به موقع در قالب سود بایگانی و پرداخت به موقع  مالياتی در یك كشور در حال توسعه می

های سياسی در  رد فرار مالياتی و عدم تمكين بعد از نگرانی، پژوهش ساختاری در مو0۸11شود. در طول دهه  ماليات می

گسترده شد. این گرایش همچنان به عنوان تمكين مالياتی وجود دارد، چرا كه كاهش  "شكاف مالياتی"متحده با افزایش  ایاالت

شهروندان خود نشان ها را در تامين خدمات مانند تسهيالت اجتماعی برای  آوری درآمد، اغلب توانایی دولت كمی در جمع

كميسيون اروپا،  رود ) ميليارد یورو برای فرار از ماليات و تقلب مالياتی از دست می 0111دهد. در كشورهای اروپایی، ساالنه  می

فرصت را برای طفره رفتن از ماليات، الزامات دانش در مورد ساختار مالياتی و  ( ۷10۷ )۷كامالیتنر و همكاران  . (۷10۲

( 0۸۸۷ كنند. فيشر و همكاران ) های كوچك پيشنهاد می ی به عنوان توضيحات كليدی از تمكين مالياتی در شركتگير تصميم

بندی كرده و این عوامل عبارتند از: عوامل جمعيت  عوامل اصلی تاثيرگذار بر تبعيت از ماليات فردی را در چهار گروه دسته

 .ها؛ و ساختار نظام مالياتی شناختی؛ فرصت برای عدم تمكين؛ ادراكات و دیدگاه

(، همچنين شش دسته زیر از عوامل موثر بر تمكين مالياتی خانوار را شناسایی كردند: درآمد و نرخ 0۸۸1) 6اندرونی و همكاران

ماليات عوامل جمعيت شناختی و اجتماعی؛ مجازات و احتمال حسابرسی؛ حسابرسی قبلی؛ تدابير امنيتی عينی و ذهنی؛ و 

توضيحی ممكن برای تمكين  روحيه مالياتی(  دریافتند كه نگرش ) ( ۷113 ) 4بر شاغالن ماليات است. آلم و همكارانتاثير آن 

تفكر "گيرد كه مفهوم  مالياتی در روسيه است. این مورد توسط یكی از اولين مطالعات درباره فرار مالياتی مورد حمایت قرار می

است را بررسی كرد. این مفهوم براساس این فرض استوار بود كه ماليات  ارائه شده  (0۸۲۸ را كه توسط اسمولدرز ) "مالياتی

ای نسبت به مراقبت از منافع شخصی دارند كه مخالف مشاركت در منافع جامعه هستند. این  های جداگانه دهندگان دیدگاه

ها به پرداخت ماليات را  تی، تمایل آندهد كه مثبت بودن نگرش مودی به پرداخت ماليات و كار با مقامات ماليا نشان می

دریافتند كه انطباق بيشتر زمانی است كه افراد برخی منافع را از یك كاالی  ( 0۸۸۷ افزایش می دهد. از این رو، آلم و همكاران )

های مالياتی و  كنند. بنابراین، درک و توسعه سياست شود درک می های مالياتی تامين می عمومی كه توسط پرداخت

                                                           
1mugabe 
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كند  تر اداری را به مرجع مالياتی تحميل می توانند بر تمكين تاثير بگذارند درآمد بيشتر و هزینه كم هایی كه می استراتژی

 . (۷111، ۲عزمی و پرومال )

امروزه عدم تمكين مالياتی به عنوان به یكی از بزرگترین و مهمترین مسائل در حوزه ماليات همچنان بـاقی مانـده اسـت. لذا 

اسایی عوامل تاثيرگذار بر تمكين مودیان مالياتی به حوزه مورد توجه دانشگاهيان، سياستگذاران و دست اندركاران مالياتی شن

در افزایش اعتماد و مشاركت مودیان مالياتی و نتيجتـا تمكـين ماليـاتی، نـوع  تأثيرگذارز جملـه عوامـل ا تبدیل شده است.

ختلف نيز نشان داد كه نگرش اشخاص بـه سيسـتم مالياتی ممكن است بر رفتار تمكين آنها . مطالعات مباشد مینگرش مودیان 

مودی  های شركتنقش اخالق مالياتی در تمكين مالياتی در این مقاله به بررسی از این رو در این مطالعه،  .تاثير بگـذارد

 پرداخته شده است.

 

 نقش مالیات در اقتصاد ایران -2

این مسئله بيانگر نقش بسيار  .لی درآمدهای دولت عمدتاً از دو منبع ماليات و فروش نفت تأمين می شوددر ایران منابع اص

در این ميان، یكی از مسائل اساسی اقتصاد ایران، سهم اندک در آمدهای  مهم درآمدهای مالياتی در تأمين نيازهای كشور است.

اصل از فروش نفت بوده و همين امر باعث شده است در آمدهای حاصل مالياتی در بودجه های دولت در مقایسه با درآمدهای ح

 (.06۸0از فروش نفت ،تعيين كننده اصلی در آمدهای دولت می باشد )ميالنی و اكبرپور، 

همان طوری كه بيان گردید ماليات در اكثر كشورها به ویژه كشورهای توسعه یافته به عنوان عمده ترین منبع مالی دولت در 

 ۸1آمدی بودجه بوده و بخش قابل توجهی از هزینه های عمومی را پوشش می دهد به گونه ای كه برخی از كشورها بخش در

درصد از هزینه های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالياتی تامين می گردد.در اقتصاد كشور ما به دليل شفاف نبودن  ۸۲تا 

صحيح ميزان درآمد مردم، ميزان ماليات تشخيصی ناچيز بوده كما اینكه  درآمدها و عدم توانایی سيستم مالياتی در شناسایی

بخش قابل توجهی از همين ماليات تشخيصی نيز به مرحله وصول نمی رسد و اگر هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت 

اد ایران فقط به دو شاخص نمی گردد یعنی هزینه وصول نسبت به ماليات وصولی بيشتر است .در رابطه با نقش ماليات در اقتص

 زیر پرداخته می شود:

 

 نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت

تامين بودجه جاری دولت از طریق ماليات از اهداف اكثر قریب به اتفاق دولت ها می باشد كه برخی از دول در این رابطه موفق 

قبيل اتكا به درآمدهای نفتی، افزایش و عدم كنترل  و برخی هم مانند كشور ما ناموفق عمل نموده اند كه عوامل زیادی از

 مخارج عمومی، فرار مالياتی و ...در آن نقش بسزایی دارند.

 

 نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

فرار این نسبت نيز با نوسانات ميزان درامدهای مالياتی تغيير خواهد نمود كه طبيعتا عوامل موثر در وصول ماليات از جمله 

مالياتی در آن نقش خواهد داشت. با بررسی و مطالعه روند نسبت توليد ناخالص داخلی به ماليات در كشور در طی سال های 

مورد بررسی مشخص می گردد هرچند كه تالش زیادی در راستای بهبود این نسبت از ساده سازی قوانين، اصالح نرخ ها و ... 

                                                           
5 Azmi & perumal  
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همچنان این مهم تحقق نيافته و همچنان كشور با پدیده شوم و ناهنجار فرار مالياتی  در طی این چندسال صورت پذیرفته ولی

گریبانگير می باشد كه ضرورت دارد تا ضمن شناسایی و ریشه یابی آن ،راهكارهای اجرایی كارآمد برای آن تمهيد می گردد 

 (.06۸0)باقرپور والشانی و همكاران، 

 

 فرار مالیاتی -3

شود تـا برخی از مؤدیان  بخش نيست مجموعه عوامل مذكور موجـب می ماليات برای هر مؤدی رضایتازآنجا پرداخت كه 

طوركلی،  باهدف نپرداختن ماليات و یا كاهش ميزان ماليات پرداختی اقـدام بـه فـرار ماليـاتی و اجتنـاب از ماليات نمایند. به

-تواند در قالب تنظيم حساب گردد. ایـن اقدام می ز ماليات اطالق میفرار مالياتی به عدم پرداخت غيرقانونی تمام یا قسمتی ا

های مالی، ارائه اطالعات مالی نادرست و یا ارائه نكردن اطالعـات صـورت گيـرد. عالوه بر این، فرار مالياتی گستره به اقتصاد 

شود كه از این  بزهكاری مربوط میهای جنایی و  های غيرقانونی نظير فعاليت غيررسمی مانند معامالت خانگی و فعاليت

 (.06۸۷گردد )هادیان و همكاران،  ها به دليل فقدان اطالعات الزم، مالياتی اخذ نمی فعاليت

 

 علل عدم پرداخت مالیات -3-1

 بعضی از دالیل عدم تمایل اشخاص پرداخت به ماليات به شرح زیر است:

ات را باید در عدم و اهميت شناخت ضرورت ماليات جستجو كرد پس برخی براین باوراند كه علت فرار از پرداخت مالي -0 

 .ر به نسبت آن خواهند داشتتشناخت اگر كافی و وافی از ماليات داشته باشند رفتاری بهتر و معمول

ها، حكومت ظلم جور بـوده و پرداخت  همه حكومت برخی را عقيده بر این است كه چون بعد از حكومت حضرت علی )ع(، -۷ 

كردند. لذا  شده و مراجع عظام و علمای دین مردم را از دادن ماليات نهی می ها تلقی می اليات به كمك تحكيم آن حكومتم

خورده و بـه شكل نوعی خصلت و طبيعت ثانوی یا  صورت یك امر دینی درآمده و با سایر امور شـرعی گره انگيزه فرار ماليات به

 .عادت درآمده است

های و بایسته درستی در اقتصاد كشور تعبيه نشده و امكـان ردیـابی و شناسـایی و تثبيت د چون مكانيزمگوین ای می عده-6

تبع آن فـرار از پرداخت ماليـات برای صاحبان درآمدهای  ها وجود ندارد، لذا كتمان درآمد واقعی و به درآمدها و مقاطع ایجاد آن

 (.06۸6)عسگری و همكاران،  راحتی ميسراست سرشار به

دانند. به عقيده این دسته به  های باالی مالياتی را انگيزه فرار مالياتی اجتناب بازپرداخت ماليات می ای دیگر وجود نرخ دسته-4

شوند. این  كند تحریك می ها ایجاد می های نهایی باال، افراد در جهت كتمان معامالتی كه درآمد زیادی برای آن علت نرخ

شود  گيرد و پولی ردوبدل نمی صورت پایاپـای انجام می شود شكل اول این است كه معامالت به انجام می ها دو صورت به فعاليت

شود تـا امكـان ردیابی آن بـرای مـأموران تشخيص وجود نداشته باشد و شكل دوم بدین نحو است كه  و درجایی نيز ثبت نمی

سادگی از گزارش آن به مأموران تشخيص ماليات طفره  دهند به مؤدیانی به كه صـورت مقطعـی فعاليـت خاصـی را انجام می

 (.06۸6روند )مرادی و همكاران، می

 از مابين مأموران تشـخيص و مؤدیان ماليـاتی را علـت اصلی فرار اندركاران، تقابل وعدم تفاهم و اعتماد فی ای از دست دسته-۲

اسناد و مدارک مربوط بـه  تی اگر درآمدهای واقعی خود را در دفاتر و ثبتمؤدیان مالياتی براین باوراند كه ح دانند. ماليات می

آن را مطابق با واقع تنظيم و تحریر نمایند و درآمد مشمول ماليات واقعی را در اظهارنامه مالياتی ابراز دارند بازهم موردقبول 
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كنند كه  ظهارات خواهند گذاشت و لذا سعی میمأموران تشخيص ماليات قرار نخواهند گرفت و آنان اصل را بر عدم صحت این ا

یابی به واقعيت امر نباشند و  دفاتر قانونی و اظهارنامه متكی به آن را طوری تنظيم كنند كـه مـأموران تشـخيص قـادر بـه دست

ادی پرداخت به طرفـی مـأموران تشـخيص نيز عقيده دارند كه مؤدیان مالياتی اعتق از ماليات واقعی آنان را تشخيص ندهند و

زنند و حتی گاهی برخی از آنان ای می كتمان درآمد واقعی خوددارند و برای ایـن كار دست به هر حيله ماليات ندارند وسعی در

 ها در طرفين ادامه یابد فرهنگ فرار ها مدت كنند. وقتی این بينش مخصوصی بـرای ارائـه بـه سـازمان ماليـاتی تنظيم می دفاتر

ها وقت نياز دارد  گيرد و درنتيجه درآوردن این به ریشه مدت جای فرهنـگ پرداخـت داوطلبانه ماليات ریشه می بهماليات  از

 (.061۸)زهی و همكاران، 

شود كه برای  بسياری از موارد مشاهده می توان تبعيض در تشخيص ماليات برای مؤدیان دانست. در عامل دیگر را می-3 

توان در عـدم وجود مستندات  شود كه علت آن را می اٌ یكسان مالياتی متفاوت تشخيص داده میمؤدیان با درآمدهای تقریب

 (.06۸4كافی جهت تشخيص ماليات وعدم تخصص مأموران مالياتی دانست )رزمی و كاوسی، 

 

 عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی -3-2

 عوامل فرهنگی -3-2-1

ای  شود. این مجموعه در داخل هر جامعه ها اطالق می ها و هنجارها و ارزش یشای از باروها، اعتقادات، گرا فرهنگ به مجموعه

ای بسياری از مردم، شيوه تفكر، نوع اعتقادات و  دهد. در هر جامعه وجود دارد و در قالب هویتی فرد و جامعه را تشكيل می

ت گرفته از فرهنگ است أاص و نگرشی نشميزان باورهایشان به هم شبيه و نزدیك است. فرهنگ مالياتی نيز درواقع نگاهی خ

ها، باورها و  ها، ارزش شود. براین اساس فرهنگ مالياتی عبارت از مجموعه نگرش مثابه مقوله ماليات نگریسته می كه به آن به

 های دولتی سهمی از درآمد موجب اصل تعاون و تأمين هزینه شده یك جامعه است كه افراد به های مشترک و پذیرفته دانش

( و جان و 06۸۲های الری و همكاران ) خود را برحسب توانایی به دولت پرداخت نمایند. عوامل فرهنگی كه در پژوهش

 اند از: اند عبارت شده (، بيان۷106) 3همكاران

داری(، تبليغات اثربخش و نقش روحانيت، رفتار كارشناسان و  اعتماد به دولت، سطح سواد مؤدیان، اعتقادات مذهبی )دین

ها، باال بردن سطح  مأمورین مالياتی، بخشودگی افراد مختلف از پرداخت ماليات، آموزش افراد جامعه و باال بردن سطح دانش آن

شده توسط دولت، نبودن عدالت در سيستم مالياتی،  های وصول دانش و كارایی مأموران مالياتی، اعالم صورت مصارف ماليات

 (.۷106رسانی و عدم پاسخگویی به حقوق مؤدیان )جان و همكاران،  قانونی ناكافی، عدم اطالعفقدان الزامات قانونی یا الزامات 

 

 عوامل اقتصادی -3-2-2

های اقتصادی مانند  های اقتصادی مالياتی اغلب با نظریه بازندگی مرتبط است. رفتار مؤدیان مالياتی تحت تأثير محرک نظریه

گيرد. از عوامل  رآمد مؤدیان در اقتصاد غيررسمی و سایر عوامل اقتصادی قرار میحداكثر سود، امكان كشف توسط مأموران، د

 توان موارد زیر را برشمرد: های مالياتی می اقتصادی مؤثر بر پرداخت

سازی ضرایب مالياتی، اقتصاد زیرزمينی بخش خصوصی، تأخير زمانی وصول مالياتی توسط اداره دارایی،  داشتن ثروت، ساده

 (.06۸۲ها )الری و همكاران،  ها و بار روانی آن صادی ناشی از وضع تحریممشكالت اقت

                                                           
6 John et al. 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 63-36، صفحات 0411زمستان ، 4، شماره 7دوره 

40 

 

 تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی -3-2-3

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

است. وقتی كه یك مؤدی مالياتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از كار یا  مالياتی، یك نوع تخلف از قانون

دهد كه او را از چشم  كند، یك نوع عمل غير رسمی انجام می شود، امتناع می سرمایه خود كه مشمول پرداخت ماليات می

، فرد نگران نيست كه عمل او افشا شود. اجتناب از دارد؛ اما در اجتناب از ماليات مقامات دولتی و مالياتی كشور دور نگه می

منظور كاهش مبلغ پرداخت ماليات، خود دنبال  گيرد. در اینجا فرد به ها نشات می قانونی در قانون ماليات های ماليات، از خلل

تری برای ماليات  پایيندهد كه از نرخ  گردد. مثالً درآمدهای نيروی كار را در قالب درآمد سرمایه نشان می های گریز می راه

برخوردارند. در اجتناب از ماليات، مؤدی مالياتی دليلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا كه او الزاماً تمامی مبادالت 

 (061۸كند. )مجله حسابدار تابستان  خود را با جزئيات آن البته به شكل غير واقعی، یاددا شت و ثبت می

كنند تا بدهی  های قانون ماليات و بازبينی در تصميمات اقتصادی خود تالش می با استفاده از روزنه درواقع، عوامل اقتصادی

مالياتی خود را كاهش دهند. از آنجا كه اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتی به ظاهر قانونی است، از این رو بيشتر از فرار مالياتی 

 .در معرض دید است

شود كه مؤدیان به آن وسيله خود را  های گریز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتی مرتبط می ن راهاین مقوله به بررسی و یافت 

زنند. مثالً تبادل درآمد نيروی كار به درآمد سرمایه كه نرخ كمتری از ماليات را به  به نحوی از افراد مشمول ماليات كنار می

ان مثال، فرض كنيد بر فعاليتی چون فروش دوچرخه، ماليات بر ارزش افزوده عنو همراه دارد، مثالی از اجتناب مالياتی است. به

ای برای پرداخت ماليات كمتر، دوچرخه كمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از ماليات است.  وضع شود. حال اگر فروشنده

ر واقعی آن به اداره ماليات گزارش كند، اگر همين فروشنده برای پرداخت كمتر ماليات، ميزان فروش دوچرخه را كمتر از مقدا

شود. بنابراین اجتناب مالياتی، قانونی و برای كاهش تعهدات مالياتی فرد با دور زدن قانون یا  فرار از ماليات قلمداد می رفتار وی

ف قانون است. نظام استفاده كامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا فرار مالياتی، غيرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خال

 (061۸مالياتی در شرایط آرمانی، باید قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتی را داشته باشد. )مجله حسابدار تابستان 

 

 اجتناب از مالیات -4

هایی در  كاستی های خاصی در مقابل اصول كلی وضع ماليـات و بنا به دالیلی مانند وجود امتياز ویژه در رفتار مالياتی با فعاليت

قوانين و مقررات مالياتی ممكن است برای مؤدیان فرصت استفاده از راهكارهای قانونی جهت كاهش و یا عدم انجام تعهد 

های قانونی اقدام به اجتنـاب از ماليات نماید. ازآنجاكه  تواند از طریق راه مالياتی آنان فراهم آید. در این صورت مؤدی می

(. در فرار مالياتی، ۷10۷فعاليتی قانونی است لذا بيشتر از فرار مالياتی در معرض دید است )هولمز همكاران، اجتناب از ماليات، 

مؤدی با نادیده گرفتن قانون، قصد كاهش ميزان ماليات پرداختی و یا عدم پرداخت آن را دارد به. رغم آنكـه از این نظر فرار 

ا به لحاظ رفتـار اقتصـادی مؤدیـان، بـين فـرار ماليـاتی و اجتناب مالياتی مالياتی از اجتناب مالياتی متفاوت است، ام

شود مجـزا كـردن و تفكيك این دو بسيار مشكل  ها به حدی است كه عنوان می های زیادی وجود دارد گاه. این شباهت شباهت

گيرند؛ اما تفاوت اساسی  داخـت ماليات صورت میمنظور گریـز از پر است به. هر حال، فرار مالياتی و اجتناب از ماليات، هر دو به

های قانون ماليات  این دو آن است كه اجتناب از ماليات رفتاری قانونی است به این معنا كـه عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه
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ر مالياتی رفتاری كه فرا كنند تا بدهی مالياتی خود را كاهش دهند. درحالی و بازبينی در تصميمات اقتصادی خود تالش می

 (.06۸6غيرقانونی است )عسگری و همكاران، 

كند. تحت قوانين موجود مالياتی،  توجهی را به شركت و سهامداران تحميل می ها، یك هزینه قابل ماليات متعلقه به سود شركت

باعث كاهش درآمد  توجهی از سود حاصله خود را باید به دولت پرداخت كنند كه این موضوع های تجاری بخش قابل شركت

دهد. مدیریت شركت برای كاهش انتقال منابع مالكان  ها را كاهش می شود و این امر رغبت سرمایه گذاری در شركت مالكان می

های اجتناب مالياتی جهت تعدیل انتقال منابع از  به دولت و تعدیل هزینه ماليات متعلقه به سود، اقدام به اجرای برنامه

 7(۷11۸كنند؛ و این امر منجر به افزایش ثروت و بازده مالكان خواهد شد. )دسای و دارماپاال  می سهامداران به دولت

عنوان ابزاری ماليات را در واحد تجاری ذخيره و  های اجتناب مالياتی این است كه به نظریه مرسوم و معمول در خصوص برنامه

دهد. طی  كسر ماليات قابل توزیع بين سهامداران را افزایش میدهد و سود پس از  منابع را از دولت به مالكان انتقال می

تحقيقات انجام شده در حوزه اقتصادی، نتایج حاصله مبين این نكته است كه اجتناب مالياتی هميشه منجر به افزایش ثروت 

اب مالياتی است، تحت این های اجتن های نمایندگی ناشی از كاربرد برنامه ها بر هزینه شود و تأكيد بيشتر آن سهامداران نمی

های غير شفاف و مبهم اجتناب مالياتی امكان سوء  شود كه اجرای برنامه بخش از نظریه اجتناب مالياتی، این گونه مطرح می

های غيرقابل اجتناب ناشی  یابد. هزینه های گوناگون پوشش مالياتی، تسهيل و افزایش می استفاده مدیریت تحت عناوین برنامه

های غير مستقيم و  های مالياتی، هزینه های مستقيم كه مرتبط با اجرای برنامه های اجتناب مالياتی شامل هزینه هاز برنام

های نمایندگی ممكن است منافع حاصل از ذخيره و تعدیل هزینه ماليات را تبدیل به زیان  های غير مالياتی به ویژه هزینه هزینه

شود، به طوریكه در بخشی از تحقيقات انجام شده در چارچوب تئوری  مداران تمام نمیكند. اجتناب مالياتی هميشه به نفع سها

های اجتناب مالياتی را كه به نفع شخصی خودشان  ها و روش دهد مدیران فرصت طلب تكنيك نمایندگی نتایج حاصله نشان می

 (.۷113گيرند )دسای و دارماپاال،  است به كار می

های اجتناب مالياتی استفاده  ها بيشتر از بقيه از برنامه ناگونی درباره اینكه چرا برخی شركتدر دو دهه گذشته مطالعات گو

ها و منابع  ها، انگيزه عنوان شاخصی برای فرصت ها به های شركت كنند صورت گرفته است. مطالعات اوليه بر روی ویژگی می

ها اجتناب مالياتی بيشتری نسبت به بقيه دارند )رگو،  تمتمركز صورت گرفته بودند برای اینكه توضيح دهند چرا برخی شرك

( اجتناب مالياتی بعنوان كاهش قابل توجه در ميزان سود قبل از ماليات تعریف ۷11۸(. طبق نظر هانلون و هيتزمن )۷116

پذیری  انعطاف ( حاكی است كه راه كارهای اجتناب مالياتی،۷101شود. نتایج تحقيقات كاتریك باالكریشنان و همكاران ) می

دهد و این امر عدم تقارن اطالعاتی بين  مالی شركتها را به همراه عدم اطمينان سهامداران از سودآوری آتی شركت افزایش می

 سرمایه گذاران را نيز افزایش خواهد داد.

ها دریافتند كه اعطای  به بررسی تاثيراجتناب مالياتی بر ميزان پاداش مدیران شركت پرداختند. آن 1(۷111رگو و ویلسون )

ها در اجتناب از ماليات مؤثر است و با توجه به رابطه مثبت بين ميزان پرداخت  پاداش و امتيازات به مدیران برای تشویق آن

پاداش به مدیران و اجتناب مالياتی دریافتند كه اعطای پاداش به مدیران جهت كاهش ميزان ماليات، بهتر از فرصت طلبی و 

 های غيرقانونی با اشخاص ثالث جهت اجتناب مالياتی است. ایجاد رابطه

های نمایندگی بر رفتار اجتناب مالياتی  اند كه چگونه هزینه همچنين مطالعات اخير در این بخش از تحقيقات نيز هدایت شده

ن است كه بين ميزان های نمایندگی اجتناب مالياتی نتایج تحقيقات حاكی از آ گذارد. در راستای هزینه ها تأثير می شركت

                                                           
7 Desay & Darmapala 2009 
8 Rego & Vilson 2008 
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هایی كه دارای سيستم  انگيزه پاداش و سطح پنهان كاری مالياتی رابطه منفی وجود دارد. این رابطه منفی بيشتر در شركت

هایی مانند پاداش مدیران بر  خورد. رابطه منفی بين اجتناب مالياتی و انگيزه حاكميت شركتی ضعيف هستند به چشم می

های با حاكميت شركتی ضعيف،  نافع مدیریت به منافع مالكان نشانگر آن است كه به ویژه در شركتمبنای عملكرد، همسویی م

برد. جهت تبدیل رابطه منفی  های كافی برای عملكرد مدیریت وجود ندارد و مدیریت از این اتفاق سود بيشتری می كنترل

ماليات، الزم است تا اجتناب مالياتی به ابزاری جهت های مذكور بر اساس سود پس از كسر  مذكور رابطه مثبت تقویت انگيزه

یه صورت اثربخش و كارا به اجرا در آیند )دسای و دارماپاال،  های مالياتی انحراف و سوء استفاده مدیریت تبدیل نشود و برنامه

۷113.) 

كنند اهداف اصلی  می مدیران واحدهای اقتصادی اغلب جهت منفی نگه داشتن سود واقعی شركت از مميزین مالياتی سعی

های اجتناب مالياتی ایجاد  های اجتناب مالياتی را مبهم و غير شفاف نشان دهند. فضای مبهم و غير شفاف كه برنامه فعاليت

های واحد تجاری را در جهت منافع خود  تواند یك سپری برای مدیران و سهامداران با نفوذ ایجاد كند كه برنامه كند، می می

های  كند كه احتمال دارد برنامه های نمایندگی اجتناب مالياتی این نكته را بيان می نمایند. بنابراین جنبه هزینه طراحی و اجرا

های اجتناب  اجتناب مالياتی هميشه از طرف مالكان تقاضا نشود. اگر سهامداران برون سازمانی بر این اعتقاد باشند كه برنامه

ته باشد، كاهش قيمت سهام واحد تجاری، منافع ذخيره شده ناشی از اجتناب مالياتی را مالياتی با منافع مدیریت همسویی داش

 .۸(۷113خنثی خواهد كرد )ميلر، 

  

 های اجتناب مالیاتی مؤلفه -4-1

 نرخ مالیات -4-1-1

ليات باالتر باشد، های نهایی ما با ثابت بودن سایر شرایط، هرچقدر نرخ"شده است كه  در اقتصاد، نرخ ماليات یك عبارت شناخته

گذاران از  . شاید به همين دليل باشد كه این دیدگاه بين سياست"كند اقتصاد بيشتر به سمت اقتصاد زیرزمينی حركت می

ها زمانی كه به دنبال انجام اصالحات درزمينه اخذ ماليات از درآمد شخصی افراد هستند،  جذابيت خاصی برخوردار است و آن

 (.06۸۲ای نهایی ماليات را كاهش داده و پایه مالياتی را افزایش دهند )الری و همكاران، ه كنند كه نرخ سعی می

ترین و  طور احتمال قدیمی كنند، بهعدم تسليم مالياتی در ميان سایر رفتارهایی كه از قبول مقررات و قوانين دولتی ممانعت می

دهد. هرگونه ماليات بر روی رفتار عوامل اقتصادی  را نشان می ترین نوع آن است كه روابط بين دولت و عوامل اقتصادی متداول

شود. به همين خاطر  تأثيرگذار بوده و منجر به كاهش ميزان مصرف و تعدیل ساعت كاری )در مقابل ساعات استراحت( می

گردد.  فاه افراد میگيرند كه منجر به كاهش ر صورت یك كاالی بد در نظر می است كه اقتصاددانان اكثر اوقات ماليات را به

شود كه  عنوان یك رفتار عقالیی از طرف افرادی در نظر گرفته می طورمعمول توسط اقتصاددانان به رو، رفتار عدم اطاعت به ازاین

رسد كه نرخ مالياتی از اهميت  سعی در حداكثر كردن رفاه یا درآمد خویش دارند. از ميان ابزارهای مالياتی، به نظر می

 (.06۸۷برخوردار باشد و این مسئله همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است )هادیان و همكاران، توجهی  قابل

گيری تحت شرایط نا اطمينانی بيان نمود. پژوهشگران معتقدند كه یك  توان در یك چارچوب تصميم موضوع فرار مالياتی را می

گيری نيز همانند هر نوع  گونه تصميم اخت ماليات و ميزان آن. اینگيری كند: اقدام به فرار از پرد فرد باید در دو مورد تصميم

گيری در شرایطی ریسكی و نااطمينانی است كه در آن فرد به دنبال حداكثر نمودن مطلوبيت انتظاری خود است. یك  تصميم
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ا اینكه تنها بخشی از آن را زمان با افزایش نرخ ماليات با دو گزینه مواجه است: كل درآمد و ی عامل اقتصادی ریسك گریز، هم

صورت است كه همراه با  گزارش دهد. این اثر نامعين درنتيجه تقابل بين اثرات درآمدی و جانشينی است. اثر جانشينی بدین

تر شده، ولی از طرف دیگر اثر درآمدی منجر به كاهش فرار از  افزایش نرخ ماليات، فرار از پرداخت ماليات نيز برای افراد جذاب

گردد؛ زیرا افزایش نرخ ماليات منجر به كاهش ثروت افراد شده و یك نفر تحت فرض ریسك گریزی مطلق  داخت ماليات میپر

 (.06۸6نزولی تمایل به كاهش فرار از ماليات دارد )خانی و همكاران، 

ض است كه ميزان جریمه بر علت نامعين بودن رابطه بين نرخ ماليات و فرار مالياتی در استدالل باال به دليل وجود این فر

، ک در آن شود: صورت محاسبه می شود، یعنی ميزان جریمه بدین اساس ميزان عدم گزارش درآمد محاسبه می

 دهنده نرخ جریمه باشد.  نيز نشان شده و  دهنده تفاوت ميان درامد واقعی و درآمد گزارش نشان 

شده در این زمينه نيز حاكی از آن است كه ميان نرخ ماليات و فرار مالياتی یك رابطه مثبت برقرار است،  جامهای ان پژوهش

(، با بررسی ميزان حساسيت فرار مالياتی نسبت به نرخ ماليات در كشور چين دریافتند كه یك ۷114) 01مثال، فيسمن عنوان به

 گردد. درصد می 6مالياتی به ميزان  درصد افزایش در نرخ ماليات منجر به افزایش فرار

ترین دالیل گسترش اقتصاد  آوری ماليات را از عمده های باالی ماليات و ناتوانی دولت در جمع (، نرخ۷116) 00كریستوپولوس

 های زیرزمينی و نماید، زیرا معتقد است كه افزایش حجم ماليات پرداختی، انگيزه برای شركت در فعاليت زیرزمينی معرفی می

صورت  دهد، ولی باید در نظر داشت كه هيچ ضمانتی وجود ندارد كه تغييرات ماليات به فرار از پرداخت ماليات را افزایش می

تر به سمت اقتصاد زیرزمينی  دیگر، شاید در زمان افزایش بار مالياتی افراد سریع عبارت قرینه بر اقتصاد زیرزمينی تأثير گذارد. به

 (.۷111االً كاهش بار مالياتی، تأثير اندكی بر اقتصاد زیرزمينی خواهد گذاشت )هو و وانگ، روند، ولی احتم پيش می

 

 قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی -2-1-4

ترین عوامل رونق اقتصاد زیرزمينی و فرار مالياتی، پيچيده بودن قوانين و  بسياری از محققان معتقدند كه یكی دیگر از مهم

تر  (، معتقد است كه با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط، پيچيده۷110) 0۷رهای كار و كاال هست. بروكسمقررات مربوط به بازا

گردد؛ زیرا این مسئله عالوه بر اینكه  بودن مقررات و قوانين مالياتی منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمينی و فرار مالياتی می

دهد، امكان تفسير به رأی افراد به منظر اجتناب از پرداخت  را كاهش میآزادی و اختيار افراد برای حضور در اقتصاد رسمی 

 (.۷101، 06نماید )یوادلی و همكاران ماليات را فراهم می

عالوه بر قوانين مالياتی، مقررات موجود در بازار كار، موانع تجاری و محدودیت بازار كار برای كارگران خارجی نيز بر روی حجم 

تواند تأثير به  سازی قوانين، درک آن را برای مؤدیان بسيار آسان نموده و می گذارد. در مقابل، ساده ر میاقتصاد زیرزمينی تأثي

ها در  (، معتقد است كاستی0۸۸7) 04سزایی در كاهش فرار مالياتی و درنتيجه افزایش كارایی دستگاه مالياتی داشته باشد. گيلز

دهی  تواند زمين ساز تعویق ماليات باشد؛ بنابراین وی بر لزوم سازمان را مینهاد مالياتی و نبود یك نظام حقوقی مؤثر و كا

كند )هادیان و  های معوق تأكيد می های مالياتی، پيگردهای قانونی و وصول ماليات دستگاه مالياتی برای رسيدگی به اعتراض

 (.06۸۷همكاران، 
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ادی بر روی فرار مالياتی دریافته است كه بين تمامی عوامل (، با بررسی عوامل متعدد اقتصادی و غيراقتص۷113) 0۲ریچاردسون

مؤثر، پيچيده بودن قوانين و مقررات مالياتی از اهميت بيشتری برخوردار است. وی معتقد است كه در بسياری از كشورها، 

دهنده آن  (، نيز نشان0۸۸7) 03پيچيده بودن قوانين و مقررات عامل اصلی فرار مالياتی هست. نتایج مطالعه جانسون و همكاران

ها  گردد. آن است كه باال بودن سطح مقررات در كشورها منجر به افزایش نسبت اقتصاد زیرزمينی به توليد ناخالص داخلی می

شود.  درصدی در سهم اقتصاد زیرزمينی می 1.0اند كه یك درصد افزایش در شاخص مقررات، منجر به افزایش  برآورد كرده

دهد  ها و افراد را به سمت اقتصاد زیرزمينی سوق می ترین عاملی است كه بنگاه رات و قوانين، مهمهمچنين سخت شدن مقر

 (.۷101، 07)سبوال و همكاران

 

 سرمایه اجتماعی -3-1-4

ای،  مشی اجتماعی، شكاف حكومت و مردم، روابط گروهی، سازمانی، نهادی، شبكه سرمایه اجتماعی درواقع، ابزار سنجش خط

های  اد همكاری، مشاركت فعال، پویای گروهی و بسياری موضوعات دیگر است. سرمایه اجتماعی دربرگيرنده ویژگیسطوح و ابع

صورت  توان به ها، هنجارها و مراتب اعتماد اجتماعی است. سرمایه اجتماعی را می سازمان اجتماعی از حيث ماهيت شبكه

لت و بر اساس مدل انتخاب عمومی، اعتماد مردم به دولت نقش وضعيت اعتماد عمومی در جامعه در نظر گرفت. در این حا

های دولت درباره ارائه خدمات عمومی بيشتر  ای در ميزان ارتكاب به فرار مالياتی دارد. هر چه اعتماد مردم به وعده كننده تعيين

 (.۷101)یوادلی و همكاران،  باشد، فرار مالياتی كمتر خواهد بود

ماد مردم به یكدیگر نيز بر فرار مالياتی تأثيرگذار است. اگر مردم اعتقاد داشته باشند كه دیگر شهروندان عالوه براین، ميزان اعت

كنند. درواقع سرمایه اجتماعی فضای  كنند، آنان نيز با اقدام به این امر، از فرار مالياتی پرهيز می نيز مالياتشان را پرداخت می

گيری آن بسيار پيچيده خواهد  كند كه اندازه كار، روابط بين دولت و مردم را توصيف میروابط بين افراد در محله و شهر، محيط 

عنوان یك ارزش  گيری سرمایه اجتماعی به توان به سنجش و اندازه بود و اطالعات آماری مناسبی برای آن وجود ندارد، ولی می

يل جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، دیگر انحراف اجتماعی از قب عبارت مثبت، نبود سرمایه اجتماعی یا به

گيری نمود. فرض براین است كه چون سرمایه اجتماعی وجود  طرح دعاوی و دادخواهی، خودكشی و موارد مشابه را اندازه

ابی از فقدان طور بالفعل بازت رو انحرافات اجتماعی نيز به كند، ازاین مساعی را منعكس می هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریك

شده در مراجع قضایی  های بررسی سرمایه اجتماعی خواهد بود. در اینجا برای بررسی اثر سرمایه اجتماعی از ميزان پرونده

طور كه اشاره  دیگر همان عبارت دهنده ميزان كاهش در سرمایه اجتماعی است. به استفاده گردیده است. این متغير درواقع نشان

 (.۷101شود )سبوال و همكاران،  تماعی درنهایت منجر به عدم پایبندی به قراردادها میشد، تخریب سرمایه اج

 

 تورم -4-1-4

تواند بار مالياتی حقيقی را افزایش دهد، لذا انگيزه كافی برای فعاليت در اقتصاد  (، معتقد است كه تورم می0۸1۲) 01اوهيگين

باوجود تورم و در صورت كه درامد اسمی تغيير نكند، درآمد حقيقی  (، معتقد است0۸10) 0۸زیرزمينی را فراهم آورد. فيشبرن
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نمایند تا با فرار از  كنندگان ماليات سعی می تصرف آینده كاهش خواهد یافت، لذا با فرض عدم وجود توهم پولی، پرداخت قابل

كه تابع مطلوبيت افراد دارای  تصرف واقعی قبل برسند. وی نشان داد درصورتی پرداخت ماليات به همان ميزان درآمد قابل

(، نشان ۷114) ۷1یابد. كابال ویژگی ریسك گریزی نسبی باشد، آنگاه ميزان فرار مالياتی به همراه سطح قيمت آتی افزایش می

گردد؛ زیرا با ایجاد تورم ميزان  اند كه پدید آمدن تورم از طریق چاپ پول توسط دولت منجر به افزایش فرار مالياتی می داده

، ۷0گردد )سوكرام و همكاران یافته و همين مسئله منجر به افزایش آن می شده روی فرار مالياتی كاهش یمه واقعی وضعجر

۷11۲.) 

ها معتقدند كه با فرض  اند. آن صورت دیگری موردبررسی قرار داده (، این رابطه را به۷111) ۷6( و المرهوبی0۸۸1) ۷۷نيكول

گيرد، لذا برای دولت بهينه خواهد بود كه از طریق چاپ  این بازارها مورد مبادله قرار می وجود بازارهای زیرزمينی، چون پول در

های زیرزمينی و غيرقانونی از طریق چاپ اسكناس، ماليات دریافت كند. درواقع، در  گونه مبادله پول و به وجود آمدن تورم ازاین

 اد تورم شده است.اینجا وجود بازارهای زیرزمينی و فرار مالياتی منجر به ایج

 

 تمکین مالیاتی -5

های  رود. در اغلب نظام تمكين مالياتی در ادبيات مالياتی به عنوان مهمترین هدف یك سيستم مالياتی كارا به شمار می

بهم مالياتی تعریف دقيق، روشن و عملياتی از تمكين مالياتی وجود دارد، در حالی كه در نظام مالياتی ایران این مفهوم بسيار م

و ناشناخته است. در متون مالياتی ایران، تمكين به مفهوم پایبندی مؤدیان به تكاليف مالياتی و رعایت قوانين مالياتی از سوی 

آنها شناخته شده است. این تعریف عالوه بر مبهم بودن، تفسيرپذیر بوده و پژوهش در این عرصه را با مشكل مواجه می سازد 

 (.06۸3)كمالی و شفيعی، 

ساله،برنامه های پنج ساله توسعه  ۷1اكنون اسناد باالدستی، سياستها و قوانين ومقررات مختلفی از قبيل سند چشم انداز ت

طرح تحول اقتصادی بر ضرورت افزایش درآمدهای مالياتی و كاهش اتكا بر درآمدهای نفتی در تامين اعتبارات جاری كشور 

بيان شده است .  م علوم انسانی، تاكنون تعاریف مختلفی برای مفهوم تمكين مالياتیهمانند بسياری از مفاهي تاكيد داشته اند.

نظر این سازمان، تعریف ارائه شده برای تمكين،  لكن تعریف سازمان امور مالياتی آمریكا مدنظر تحقيق حاضی بوده است. از

ثبت نام در سيستم مالياتی، تنظيم و تسليم به  است كه در چهار گروه عمده شامل مبتنی بر تكاليف و تعهدات مؤدیان مالياتی

می شود. اگر  موقع اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد و مدارک موردنياز مراجع مالياتی و پرداخت به موقع ماليات طبقه بندی

اقری و تمكين مالياتی تلقی خواهد شد )ب مؤدی به هر یك از وظایف و تعهدات خود عمل نكند، رفتار وی به نوعی عدم

 (.06۸3همكاران، 

مشوق اعمال جرایم و مجازات  برای ساليان متمادی، كشورهای مختلفی سعی داشتند با تصييویب قوانين و مقرراتی كه به

ميرفتند، اقدام به بهبود و ضعيت تمكين مالياتی نمایند. اما تجربه  سخت برای مؤدیانی بودند كه از پرداخت ماليات طفره

 بود كه این تالش چندان موفقيت آميز نبود. از اینرو در پایان قرن بيستم دولتها به این نتيجه انگر آنكشورهای مختلف بي

رسيدند كه باید رویكرد خود را نسبت به بهبود سنتی تمكين ماليات تغيير دهند. بنابراین ،انتخاب استراتژیهای مناسب را كه بر 

مؤدیان به فرار مالياتی پایه ریزی شده بودند، در مقایسه با تصویب  تمایلمبنای درک صحيح عوامل و دالیل واقعی مؤثر بر 
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ميان  (. بدین ترتيب رویكردهای جدیدی در۷10۷ترجيح دادند )مارگارت باترانچی و همكاران،  قوانين و مقررات سختگيرانه

 دولتها به منظور سوق مؤدیان به سمت تمكين داوطلبانه اتخاذ گردید.

كين مالياتی به یك پدیده رایج در اكثر كشورها تبدیل شده و توجه تعدادی از محققان را به منظور شناسایی امروزه مفهوم تم

عوامل اثرگذار بر آن به خود جلب كرده است .در سالهای اخير توجه به پيشرفت اقتصادی در كشورهای در حال توسعه به امری 

امع تمام تالش خود را به منظور افزایش سرمایه گذاری با اتكا به درآمد مهم و حياتی تبدیل شده است، به گونه ای كه این جو

 (.۷103، ۷4داخلی خود انجام می دهند )ساویتری و موسفيالدی

در این ميان، اهميت ماليات و پذیرش آن توسط مودیان در تامين هزینه تداركات كاالهای عمومی و نقش آن در توزیع مجدد 

(. مطالعات نيز نشان می دهد كه 06۸4اقتصاددانان بخش عمومی است )صامتی و همكاران،درآمد ،از مباحث مورد توجه 

سيستم های مالياتی در سراسر جهان وابسته به تمكين داوطلبانه ماليات توسط مودیان مالياتی می باشند )جيمنز و آیر 

به همان نسبت درآمد مالياتی افزایش یافته و  (. چرا كه هر چه درصد تمكين مالياتی در یك سيستم مالياتی باالتر باشد،۷103،

شاخص های كالن اقتصادی همچون نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی، نسبت درآمد واقعی مالياتی به درآمد مالياتی پيش 

ی یابد بينی شده در بودجه و نسبت درآمدهای مالياتی داوطلبانه پرداخت شده به كل درآمدهای مالياتی وصول شده، افزایش م

(. نتيجتا دستيابی به سطح باالی تمكين مالياتی و یا حفظ نرخ تمكين فعلی به یك موضوع بسيار 06۸1)كمالی و شفيعی،

 (.۷106حياتی برای سياستگذاران مالی در جوامع در حال توسعه و حتی پيشرفته تبدیل شده است )عبدالرزاق و آدافوال، 

كشورهای در حال توسعه، مودیان ماليـاتی حتی به نيمی از تعهدات مالياتی خود تحقيقات نشان داده است كه در برخی از 

كـه امـروزه عـدم  ای گونه(. ۷106، ۷۲)كورباچاو و همكارانكنند نمیطبق قوانين ماليـاتی نوشـته شـده در آن جامعـه عمل 

ـده و توجـه تعـداد كثيــری از محققــان را تمكـين و تمایل به فرار مالياتی به یك پدیده رایج در اكثر كشـورها تبـدیل ش

حل معضل فرار  يجهدرنت (.۷10۲، ۷3روی آن جلــب كــرده است )ماراندو و همكاران تأثيرگذارشناســایی عوامــل  منظور به

بـرای پذیرش یا  مودیـان ماليـاتی گيری تصميمروی  تأثيرگذارمالياتی و ایجـاد تمكـين مالياتی، نيازمند فهم درست عوامل 

 .باشد میاجتناب از پرداخت ماليات 

امروزه عدم تمكين مالياتی به عنوان به یكی از بزرگترین و مهمترین مسائل در حوزه ماليات همچنان بـاقی مانـده اسـت 

(. لذا شناسایی عوامل تاثيرگذار بر تمكين مودیان مالياتی به حوزه مورد توجه ۷7،۷100)بوبك و همكاران

در  تأثيرگذارز جملـه عوامـل ا (.۷103گاهيان،سياستگذاران و دست اندركاران مالياتی تبدیل شده است )جيمنز و آیر، دانش

. مطالعات مختلف نيز نشان باشد میافزایش اعتماد و مشاركت مودیان مالياتی و نتيجتـا تمكـين ماليـاتی، نـوع نگرش مودیان 

نتایج بررسی های اریكسون و فالن  .ی ممكن است بر رفتار تمكين آنها تاثير بگـذاردداد كه نگرش اشخاص بـه سيسـتم ماليات

(، نشان داد كه نگرش مودیان به سيستم مالياتی بر تمایل به تمكين یا فرار مالياتی آن ها تاثير می گذارند )آالبد و 0۸۸3)

رفتار خود اظهاری مودیان دریافتند )تریودی و (. مطالعات دیگر نيز ارتباط معنی داری را بين نگرش و ۷100 ،۷1همكاران

 (.۷114، ۷۸همكاران
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 تمکین داوطلبانه و محاسبه نرخ عدم تمکین -1-5

در فرآیند وصول ماليات، جلب همكاری و رضایت مؤدیان نسبت به تمكين داوطلبانه از راهبردهای اصولی سيستم مالياتی 

های اجتماعی و اقتصادی شهروندان توجه نموده  -رنی است كه به انگيزهمحسوب ميشود. مدیریت تمكين داوطلبانه رهيافت مد

و پيش از وقوع عدم تمكين، زمينه های آن را شناسایی نموده و اصل را بر پيشگيری قرار ميدهد. برخی پژوهشگران معتقدند 

فرار مالياتی و ارتقای  درک جنبه های رفتاری مؤثر بر تصميمگيری مؤدی در خصوص تمكين، در تدوین خط مشی های كاهش

سطح تمكين داوطلبانه بسيار حياتی است. پيش فرض اولية این پژوهشگران این است كه چون دیدگاههای فردی نسبت به 

رفتار تمكين متأثر از هنجارهای اجتماعی جامعه است، سياست اصالحی دستگاه مالياتی را باید معطوف به ایجاد نهادهایی كرد 

 (67: 0616جنبه های ارزشی هنجار تمكين باشند )خانجان، كه قادر به تقویت 

مهمترین موانع تمكين داوطلبانه عبارت است از: احساس وجود نظام نابرابر مالياتی، پيچيدگی قوانين و مقررات مالياتی، 

اثبات بيطرفی خود در منصفانه نبودن نظام جریمه، برنامه های ضعيف آموزشی برای مؤدیان، عدم توانایی دستگاه مالياتی برای 

فرآیند تشخيص ماليات، مميزی ضعيف، احساس وجود نداشتن عدالت مالياتی، دیدگاه منفی مؤدیان نسبت به ماليات. كمهزینه 

بودن تمكين مالياتی برای مؤدیان، منصفانه بودن، سهولت قوانين و آیين نامه های اجرایی مالياتی و خدمات ارائه شده به 

 (013: 067۸ مالياتی، عوامل مهمی در تسریع و ترغيب تمكين داوطلبانة مؤدیان محسوب ميشوند )آقایی، مؤدیان توسط نظام

 0۸1۲( در مطالعه خود، عدم تمكين را در بخش مشاغل ایاالت متحده امریكا طی سه دورة زمانی 0۸۸3توماس و همكاران )

ين به عنوان نسبت شكاف مالياتی ناخالص به كل بدهی محاسبه كردهاند. در مطالعة ایشان، نرخ عدم تمك 0۸۸۷و  0۸11،

گيری نسبی عدم تمكين مالياتی است. از سوی دیگر  4را حجم وصولی  -مالياتی تعریف شده است كه یك شاخص كلی اندازه

رخ عدم آنها نرخ تمكين داوطلبانه داوطلبانه مؤدیان تعریف نمودهاند كه به صورت درصدی از بدهی مالياتی بيان ميشود. ن

تمكين ارتباط نزدیكی با نرخ تمكين داوطلبانه دارد و به بيان دیگر نرخ عدم تمكين از رابطة زیر نيز محاسبه می شود )توماس، 

0۸۸3 :06:) 

 = نرخ عدم تمكين 011 –نرخ تمكين داوطلبانه 

در نتایج این مطالعه  0یشان كشور جهان پرداخته اند. ا ۲1وو و تنگ در پژوهش خود به تخمين شاخص تمكين مالياتی در 

، عوامل غيراقتصادی در كشورهای مذكور بر سطح تمكين مالياتی بسيار مؤثر بودهاند.  0۸۸3-۷111بيان ميدارند كه طی دوره 

 .بوده است تأثيرگذاراز طرف دیگر سطح تمكين مالياتی، بر شاخص بار مالياتی و نرخهای نهایی ماليات 

 

 تمکین در نظام مالیاتی ایرانبررسی و محاسبه سطح  -2-5

تمكين مالياتی موضوع بحث مؤدیان اشخاص حقوقی، مشاغل، امالک و ارث ميباشد اما از آن جا كه معموالً اطالعات و آمار 

دقيق و روزآمدی به تفكيك این بخشها وجود ندارد، تنها به برآورد نرخ تمكين كل در این مطالعه پرداخته ميشود. در این 

مجموع تعداد اوراق قطعی صادر شده بر » بر آن است تا با تخمين سطح تمكين مالياتی با استفاده از شاخصبخش تالش 

، به بررسی و تحليل روند «قانون مالياتهای مستقيم( به كل اوراق تشخيص صادره ۷6۸اساس توافق و تمكين)موضوع ماده 

ه از این شاخص آن است كه شاخص مذكور جامعترین تعریف در تمكين مالياتی در اقتصاد ایران پرداخته شود. دالیل استفاد

زمينة تمكين مالياتی است و دیگر آن كه سایر شاخص هایی كه در بخش پنجم مورد بررسی قرار گرفته اند، غير قابل محاسبه 

 .هستند و یا تنها در سطح خرد قابليت محاسبه دارند
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بر اساس شاخص مالياتهای معوق، مطالعاتی ميدانی و در سطح خرد)  به عنوان مثال مطالعات در خصوص بررسی سطح تمكين

سطح شهرستان مشهد( بوده اند. برآورد سطح تمكين از طریق این شاخص، مستلزم بررسی تمامی پروندهها و استخراج 

و اطالعاتی در ارتباط پروندههای معوق و اندازهگيری حجم مالياتهای معوق است كه عمالً امكانپذیر نيست. عالوه بر این، آمار 

با پرونده های معوق و یا حجم مالياتهای معوق توسط سازمان امور مالياتی كشور منتشر نميشود، بنابراین نميتوان از این طریق 

نيز ضریب تمكين مالياتی را برآورد نمود. بنابراین تخمين نرخ تمكين مالياتی بر اساس شاخص مالياتهای معوق، تنها در سطح 

همچنين شاخص شكاف مالياتی نيز همان  .ای مالياتی محدودی امكانپذیر است و عمالً در سطح كالن ممكن نيستحوزه ه

گونه كه بيان شد شكاف بين ماليات بالقوه و بالفعل است كه جهت محاسبة آن باید ماليات بالقوه را برآورد نمود. از آن جا كه 

يات بالقوه در دسترس نویسندگان مقاله نبوده است، این شاخص نيز غير قابل آمار و اطالعات دقيق و به روز جهت برآورد مال

برآورد تشخيص داده شد. به عنوان مثال جهت برآورد این شاخص نياز به ارزش افزودة بخشهای مختلف اقتصادی است كه آمار 

 در دسترس نيست 0613آن از سال 

 

 تخمین نرخ تمکین مالیاتی -3-5

را نشان ميدهد. نرخ تمكين مالياتی  0610-0611جدول زیر برخی شاخص های عملكردی بخش تشخيص مالياتی طی دوره 

مؤدیان به صورت نسبت اوراق تمكين به برگ تشخيص به كل اوراق صادره ) صدور برگ تشخيص( تعریف شده و توسط 

نسبت به سال  0611يص) ردیف هفتم جدول( در سال محققان محاسبه شده است. شایان ذكر است آمار تمكين به برگ تشخ

درصد رشد مواجه بوده است كه با روند سالهای قبل تفاوت آشكاری دارد. در بررسی نویسندگان مشخص شد كه  06۲با  0617

این رقم با احتساب برگ تشخيص غيرمشمول محاسبه شده است و این مسأله درصد تمكين مالياتی را به طور غيرواقعی در 

 4۸چنانچه تعداد اوراق تشخيص غيرمشمول از آمار تمكين به برگ تشخيص كسر شود، نرخ تمكين به  .این سال باال برده است

درصد كاهش مييابد كه با واقعيات تطابق بيشتری دارد. به نظر ميرسد این افزایش تمكين به دليل افزایش خوداظهاری با توجه 

در یك نگاه كلی، آمار جدول زیر نشان ميدهد تمكين  .تی و افزایش كيفيت رسيدگی باشدبه تبليغات بيشتر سازمان امور ماليا

، همچنان از رتبة پایينی برخوردار است. البته باید توجه داشت كه بررسی 0611مالياتی علی رغم رشد در طول دهه 

در مورد روند صعودی تمكين مالياتی اظهار  نویسندگان نشان ميدهد كه دقت آمار مذكور پایين بوده و بنابراین نباید با قطعيت

 .نظر نمود اما با توجه به فقدان آمار و اطالعات، راه حل خاصی برای این رفع مشكل وجود ندارد
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 1311-1311شاخصهای عملکردی و محاسبه نرخ تمکین طی دوره  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمکین اشخاص حقوقی -4-5

است. این تبصره اشاره ميكند  -قانون مالياتهای مستقيم از تمكين مالياتی برداشتهای متفاوتی ارائه نموده 0۸1تبصرة یك ماده 

مؤدیانی كه به تكاليف قانونی خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتيب دادن 

حساب سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام  پرداخت ماليات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و

( این قانون، هر گاه برگ تشخيص مالياتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالياتی توافق ۷6۸نموده اند در موارد مذكور در مادة )

اقدام كنند، از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون نمایند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه یا ترتيب دادن پرداخت آن 

معاف خواهند بود. همچنين، در صورتی كه این گونه مؤدیان ظرف یك ماه از تاریخ ابالغ برگ قطعی ماليات نسبت به پرداخت 

جدول زیر روند  .یا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود

،در سایر  0611را نشان ميدهد. بر اساس آمار این جدول، به جز سال  0610-0611اظهارنامه های اشخاص حقوقی طی دوره 

 .سالها تعداد اظهارنامه ها افزایش یافته است

 1311-1311تعداد اظهارنامه های اشخاص حقوقی طی دوره  -2جدول 
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بخش به بررسی دو راهكار سازمان امور مالياتی كشور در راستای افزایش تمكين صاحبان مشاغل كوچك پرداخته در این 

ميشود. اجرای دو روش توافق و خوداظهاری با هدف كاهش ميزان هزینه و زمان وصول این مالياتها صورت گرفته است؛ چرا كه 

دم وجود اطالعات كافی از مشاغل تنها باعث افزایش زمان وصول و به انجام حسابرسی مالياتی برای این اشخاص با توجه به ع

 .تبع آن افزایش هزینة وصول این نوع مالياتها است

 

 توافق -1-5-5

تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس توافقنامه، یكی از راهكارهای سازمان امور مالياتی كشور برای افزایش اعتماد مؤدیان 

توافق سازمان امور مالياتی كشور با مجامع امور صنفی انجام ميگيرد. به عنوان مثال تعيين ماليات بر مشاغل است كه بر اساس 

درآمد صاحبان وسایل نقليه یكی از موارد توافق با اتحادیه ها است كه درآمد مشمول ماليات آنها با توجه به نوع و قدمت وسيله 

 ۲ انون مالياتهای مستقيم، برای افزایش تمكين مؤدیان موضوع بند)ج( مادهق 011مادة  ۲نقليه تعيين ميشود. بر اساس تبصرة 

این قانون ) مشاغل كوچك و خرده فروشان( درآمد مشمول ماليات آنها با توجه به نظر اتحادیه مشاغل و توافق با اتحادیه ها 

به بيش از دو  0610هزار در سال  ۲11همان گونه كه جدول زیر نشان ميدهد تعداد اظهارنامه ها از حدود  .تعيين ميشود

افزایش یافته است. بر اساس آمار این جدول كه از نماگرهای مالياتی استخراج شده است، روند اظهارنامه  0611ميليون در سال 

 061۷افزایشی است كه بيشترین رشد در سال  0614( قانون مالياتهای مستقيم تا سال ۸۲های مشاغل موضوع بند )ج( مادة )

ارائة اظهارنامه ها در این بخش كاهش یافته اند كه مجدداً در سال  061۲و  0614درصد بوده است. طی سالهای  7.060 با

 7.4،رشد  0611درصدی ارائة اظهارنامه و در سال  4.4،رشد منفی  0617این روند صعودی ميشود. همچنين در سال  0613

 .درصدی محقق شده است

 1311تا  1311ق.م.م طی دوره  55رنامه های مشاغل موضوع بند )ج( ماده تعداد و رشد اظها -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 خود اظهاری -2-5-5

سيستم خود اظهاری مالياتی عموماً بر این برهان استوار است كه مؤدی بيش از هر فرد دیگری به اوضاع و احوال مالی و 

برسد كه مؤدیان آن، خودشان به تشخيص صحيح مالياتی  درآمدی خویش آگاه است. بنابراین اگر سيستم مالياتی به جایگاهی

بپردازند، از جنبه های مختلف باعث بهبود وصول ماليات خواهد شد. اجرای طرح خوداظهاری راهكار دوم برای تمكين مالياتی 

وب قانون مالياتهای مستقيم مص 0۲1صاحبان مشاغل كوچك در ایران محسوب ميشود. اجرای این طرح بر اساس ماده 

صورت ميگيرد. اگرچه به دليل این كه اطالعات مالی و اقتصادی شفافی وجود ندارد، خوداظهاری به معنای  27/11/1380

اجرای روش خوداظهاری در ایران به این صورت انجام ميشود كه مؤدیان بخش مشاغل) از جمله مؤدیان  .واقعی اجرا نميشود
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بر اساس نسبتهای افزایش اعالم شده سازمان امور مالياتی اعالم و پرداخت كنند،  (، اگر ماليات ابرازی خود را"ج"موضوع بند 

ماليات آنها بدون رسيدگی قطعی خواهد شد. در غير این صورت به حساب مؤدیانی كه ماليات خود را كمتر از نسبتهای اعالم 

،باعث افزایش ارائة  061۷روش از سال نشان ميدهد اجرای این  6شده پرداخت كنند به صورت كامل رسيدگی ميشود. جدول 

 .اظهارنامه و افزایش ميزان وصول مالياتهای این اشخاص شده است

 

 اخالق مالیاتی -6

تبيين نقش اخالق مالياتی در ارتباط ميان سرمایه اجتماعی و پذیرش مالياتی از حيطه های پژوهشی مهمی بشمار می رود، 

ی دهد تصميم برای پرداخت ماليات باید متأثر از عواملی غير از موارد ذكر شده در زیرا شواهدبسياری وجود دارد كه نشان م

(. اخالق را می توان به عنوان سيستم های هنجاری تشكيل شده از قواعد 06۸4رهيافت اقتصاد جرم باشد )یاراحمدی و بهلولی،

اجتماعی و بين فردی می باشد. بنا به گفته آرنز تعریف كرد كه هدف از توسعه آنها فراهم كردن راهنمایی های الزم در شرایط 

(، اخالق نقش چسبی را بازی می كنند كه جامعه را یكپارچه نگه می دارد در نتيجه برای عملكرد منظم ۷111) 61و همكاران

 جامعه الزم است.

 

 عدالت مالیاتی و نگرش مالیات دهندگان نسبت به اخالق مالیاتی -1-6

(، یك سيستم مالياتی عادالنه نشان دهنده تمایل ماليات دهنده نسبت به ۷106)  60توسط والشبنابر مطالعه انجام شده 

پرداخت ماليات است و اخالقی تصور می شود كه بر روی فرار مالياتی اثر می گذارد. این به آن دليل می باشد كه آنها باور دارند 

رد. در نتيجه رابطه ای مثبت بين عادالنه بودن سيستم مالياتی خدمات ارائه شده توسط دولت ارزش مالياتی كه می دهند را دا

و نگرش ماليات دهنده به وجود می آید. زمانی كه رفتار سيستم مالياتی با تمامی ماليات دهندگان عادالنه است، اخالق مالياتی 

( نشان دادند ۷111)  6۷و پرومال به حدی باال ميرود كه افراد با رضایت كامل به پرداخت ماليات به دولت می پردازند. عظمی

كه عادالنه بودن سيستم مالياتی مهم است چراكه منجر به نگرش بهتر ماليات دهندگان توسط تحليل عامل در دیدگاه مالزیایی 

( متوجه شدند كه عدالت مالياتی ارتباطی مثبت با نگرش ماليات دهندگان دارد. در مقابل، ۷106) 66شود. محمد و همكاران می

يات دهندگانی كه به فرار مالياتی می پردازند بيشتر ممكن است این باور را داشته باشند كه فرار مالياتی توجيه پذیر است مال

چرا كه باور داشتند سيستم مالياتی عادالنه نمی باشد. زمانی كه ماليات بر درآمد برای ماليات دهندگان فقير بيشتر باشد، 

 شود كه آنها بر خالف اخالق خود عمل نمایند. خواهد بود، این سبب می پرداخت این ميزان برای آنها سخت

 

 دانش مالیاتی و نگرش مالیات دهندگان نسبت به اخالق مالیاتی -2-6

اثرات دانش مالياتی بر روی نگرش ماليات دهندگان نسبت به فرار مالياتی توسط برخی محققين مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

مل فهم ماليات دهندگان نسبت به قواعد و قوانين مالياتی برای پيشگيری از فرار مالياتی می باشد. بهبود دانش مالياتی شا

دانش ماليات دهندگان به آنها كمك می كند آگاهی بيشتری نسبت به سيستم مالياتی و قوانين آن در كشور داشته باشند. 

ت آمده نسبت به سيستم مالياتی نگرش ماليات دهندگان نسبت به بسياری از مطالعات به این نتيجه رسيده اند كه دانش بدس
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سيستم را تغيير می دهد، این بدان معنا می باشد كه دانش مالياتی بيشتر منجر به ارزش اخالقی باالتر ماليات دهندگان می 

ی توسط ماليات دهندگان می روند. دليل این امر درک بهتر سيستم ماليات شود. در نتيجه آنها كمتر به سمت فرار مالياتی می

باشد كه منجر به اعتماد بيشتر آنها نسبت به سيستم می گردد. دانش مالياتی پوشش دهنده مسئوليت ماليات دهندگان برای 

مشخص كردن و گزارش ميزان ماليات شان می باشد. در عين حال، نظرسنجی انجام شده در ماالكای مالزی نشان داد كه پاسخ 

ان و افرادی حقوق بگير بوده اند كه دانش مالياتی كافی نداشتند. در نتيجه اینگونه باور داشتند كه فرار مالياتی دهندگان، كاركن

 (.64،۷107در برخی مواقع توجيه پذیر می باشد. در نتيجه متعهد ساختن آنها به ماليات كاری سخت می باشد)ای زوگو

 

 اخالق مالیاتیمیزان فشار و نگرش مالیات دهندگان نسبت به  -3-6

( نشان داد كه فشار بيشتر سيستم مالياتی می تواند منجر به فاصله گرفتن ماليات دهندگان ۷106مطالعه محمد و همكاران ) 

دهند كه ماليات دهندگان نسبت به حسابرسی مالياتی و  از فرار مالياتی شود. مطالعات انجام شده در این زمينه نشان می

در نتيجه نویسندگان این باور را دارند كه سطوح باالتر فشار با نگرش ماليات دهندگان و افزایش مجازات حساس می باشند. 

( زمانی كه ماليات دهندگان ميزان ماليات خود را كمتر از ۷101)  6۲اخالق مالياتی ارتباط دارد. بنا به گفته مادی و همكاران

 می باشد.درصد  31حد واقعی گزارش می دهند، جریمه آنها تا ميزان 

كند كه ميزان بيشتر فشار ممكن است سبب شود ماليات دهندگان این برداشت را بكنند كه  ( تاكيد می۷117)  63كریشلر

سيستم عادالنه نيست. این ممكن است به افزایش فرار از قانون منجر شود. زمانی كه جریمه فرار كنندگان از ماليات بيشتر 

كنند چرا كه این تصور را دارند كه امكان دستگير شدن كم می باشد. این سبب تغيير نگرش  شود، آنها بيشتر اقدام به فرار می

و كاهش ترس از قانون می شود. از سوی دیگر، برخی مطالعات ثابت نموده اند كه رابطه مشخصی بين فشار مالياتی سيستم 

اخالقی را به مدلی افزودند كه در آن نسخه ( فشار 0۸۸0)  67مالياتی با نگرش ماليات دهندگان وجود ندارد. بك و آیزن

گسترده نظریه رفتار برنامه ریزی شده قرار دارد. بنابر یافته آنها فشار اخالقی عاملی اثرگذار در پيش بينی قصد و افزایش هرچه 

ی آنها مشخص بيشتر قدرت پيش بينی مدل می باشد. فشار اخالقی یك وظيفه است كه فرد باور دارد خوب و بد را در رفتارها

( متوجه شدند كه فرار مالياتی یكی از چندین تصميمی است كه فرد در طول زندگی می 0۸۸4) 61می كند. ركرز و همكاران

( نشان دادند كه فشار اخالقی پيش بينی 0۸۸4گيرد و تحت تاثير باورهای اخالقی می باشد. فراتر از این ركرز و همكاران ) 

 و اظهار كردند كه اگر رفتاری از دید سایرین اخالقی نباشد، كسی آنها را انجام نخواهد داد.كننده فرار مالياتی می باشد 

 

 تعامل اجتماعی و نگرش مالیات دهندگان نسبت به اخالق مالیاتی -4-6

ا ( تعامل اجتماعی را اینگونه تعریف نموده اند: تبادل مستقيم پاداش ماليات دهندگان را ب0۸۸0)  6۸اسميت و استاالنس

مالياتی كه پرداخت نموده اند تامين می كند. ماليات دهندگان زمانی نسبت به سيستم مالياتی تعهد نشان می دهند كه ببينند 

كنند. عالوه بر این، بسياری از محققين نشان داده اند كه اگر دولت منافع  سایر شهروندان نيز درآمد خود را صادقانه گزارش می

دهند.منافع ارائه شده  ر شهروندان قرار دهد آنها بيشتر نسبت به پرداخت ماليات خود تمایل نشان میو مزایای بيشتری در اختيا
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توانند شامل سرمایه گذاری در پروژه ها، و بهبود زیرساخت های عمومی شود. عالوه بر این استفاده صحيح از  به شهروندان می

افزایش می دهد. در نتيجه از مدل روانشناسی مالی برای تحليل اثر  ماليات جمع آوری شده توسط دولت ميزان تعهد مالياتی را

 تعهد مالياتی در مطالعات پيشين استفاده شده است.

 

 نگرش مالیات دهندگان نسبت به اخالق مالیاتی  -5-6

لبانه ماليات بر ( نگرش را اینگونه تعریف نموده اند: مسئوليت اخالقی یك فرد برای پرداخت داوط۷11۸)  41كامينگز و همكاران

( به این نتيجه ۷100) 40درآمد. برداشت ماليات دهندگان از فرار مالياتی بازتابی است از اخالق و نگرش آنها. آلم و تورگلر

رسيدند كه ميزان باالی اعتماد نگرش ماليات دهندگان را بهبود می بخشد و ميزان فرار مالياتی را كاهش ميدهد. رابطه قوی 

گان و دولت تمایل ماليات دهندگان نسبت به فاصله گرفتن از فرار مالياتی را افزایش می دهد. العابده و دهند بين ماليات

( نظرسنجی را در نيجریه انجام دادند تا برداشت آنها نسبت به فرار مالياتی توسط رگرسيون چند ميانجی را ۷100) 4۷همكاران

تمایل دارند به سيستم مالياتی به اجرا درآمده متعهد بمانند. دليل ریشه  ارزیابی نمایند. نتایج نشان داد كه ماليات دهندگان

این مسئله این بود كه سيستم مالياتی نيجریه كمترین ميزان كنترل را بر روی افراد دارد و در نتيجه اخالق مالياتی در اینجا 

الياتی توسط تعهد مالياتی بيشتر باز تاب می یابد باالتر است. عالوه بر این، برخی مطالعات نشان داد كه ميزان باالتر اخالق م

كه به معنی كاهش فرار مالياتی است. زمانی كه ماليات دهندگان اخالق و صداقت مالياتی بيشتری دارند، تمایل می یابند كه به 

 قانون پایبند بمانند و این امر منجر به كاهش فرار مالياتی می شود.

 

 کین مالیاتی رابطه ی اخالق مالیاتی و تم -7

های اقتصادی در تمام  هيچكس ماليات دادن را دوست ندارد، این حقيقتی است كه پایه تخلفات مالياتی می باشد و بر فعاليت

دنيا سایه افكنده است. با وجود تمام تالش هایی كه از سمت دولت ها انجام می شود همچنان این اتفاق می افتد. اسپایسر و 

می كنند كه تصميمات ماليات دهندگان نسبت به تطابق مالياتی یا فرار مالياتی حاصل نگرش آنها و  ( اشاره0۸73) 46النستد

های غيرقانونی  هنجارهای اجتماعی می باشد. با این وجود به دليل كمبود داده ها نمی توان به عدد دقيقی نسبت به فعاليت

دهند هویتشان فاش نشود و به همين دليل به رقمی دقيق نمی  رسيد. اكثر كسانی كه فعاليتهای غير قانونی دارند ترجيح می

( دریافتند كه اكثر ماليات دهندگان چينی با مفهوم الرنس كلبرگ موافق هستند كه در ۷106) 44توان رسيد. هو و همكاران

اضر در گروه مورد مراحل توسعه اخالقی صحبت می كند. در اینجا رفتار اخالقی قابل قبول چيزی است كه توسط افراد ح

مشخص می شود. در نتيجه اگر اعضای گروه اصلی با قوانين مالياتی تمكين داشته باشند، ميزان تمكين مالياتی كل نيز افزایش 

كند. اعتماد ماليات دهندگان به پارلمان، دولت، سيستم حقوقی، ناظرین مالياتی ارتباطی با ارزش با اخالق مالياتی  پيدا می

كند و در نتيجه آن ميزان  ین اعتماد به اندازه كافی باال باشد وفاداری افراد به بخش دولتی افزایش پيدا میدارد. اگر ميزان ا

 پرداخت ماليات باال می رود.
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این دیدگاه وجود دارد كه تفاوت هایی اساسی بين اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در ميزان تمكين مالياتی وجود 

ها را ندارند. در تالشی برای توضيح این  صادی معمولی از تمكين ماليات دهندگان توانایی توضيح این تفاوتدارد و مدل های اقت

اند كه انگيزه افراد برای پرداخت ماليات در كشورهای مختلف متفاوت است و همين مسئله می  تفاوتها محققان توصيه كرده

كشور مختلف نشان داده است  61( در ۷114) 4۲جام شده توسط بالكائوییها باشد. یك مطالعه ان تواند توضيح دهنده این تفاوت

 كه در كشورهایی با آزادی اقتصادی باال، بازار برابر، قوانين رقابتی اثر گذار و ميزان پایين جرم، پرداخت ماليات بيشتر است.

قيا جو مالياتی است كه در آن شهروندان دهد كه بازدارنده قدرتمند برای فرار از ماليات، ایجاد اخال نتایج تحقيق نشان می

توانند حقوق اقتصادی خود را از نظر آزادی  كنند. جایی كه افراد می شده و زندگی سالم را تضمين می حقوق اقتصادی تضمين

ده بخشد، مشاه ها را بهبود می اقتصادی، حقوق صاحبان سهام مهم و قوانين رقابت موثر، در محيطی ایمن كه كيفيت زندگی آن

( بعالوه، آلم ۷114دهد كه مالحظات اخالقی باالترین جایی هستند كه اخالقمالياتی باال است. )بالكائویی،  كنند و این نشان می

ها به پرداخت  نتيجه گرفتند كه قضاوت ماليات دهندگان از پذیرش دیگران تاثير زیادی بر تمایل آن ( ۷113 ) 43و همكاران 

رسد كه شهروندان تمایل بيشتری به پيروی از آن دارند تا زمانی كه معتقدند تمكين  ، به نظر میماليات دارد. به همين دليل

است. عامل مهم دیگر غرور ملی است، متغيری كه تاكنون دیده  گسترده است و در نتيجه یك هنجار اجتماعی پذیرفته شده

توجهی  ای قابل های منطقه كيد بيشتری بر این دارند كه تفاوتتا ( ۷113 مالياتی باشد. آلم و همكاران ) كننده اخالق نشده تعيين

در نگرش افراد نسبت به پرداخت ماليات وجود دارد. اختالفات قومی، اقتصادی و مالی شدیدی در سراسر مناطق روسيه وجود 

مالياتی نشان  در اخالقرا  0۸۸۸و  0۸۸۲های  توجه بين سال دارد. هر منطقه به طور كلی یك تصویر متنوع، با تغييرات قابل

 رود كه اخالق مالياتی بر تمكين مالياتی تاثير بگذارد. دهد. انتظار می می

دالیل عبارتند از: تمایل به   (۷10۷ ) 47كنند. به گفته دووس ماليات دهندگان از متخصصان ماليات به عنوان وكيل استفاده می

تيجه پيچيدگی قانون ماليات فعلی است، تمایل به حداقل كردن گزارش دقيق سود به دليل عدم داشتن دانش مالياتی كه ن

مالياتی كه باید پرداخت شود، ترس از اشتباه و جریمه شدن یا نداشتن وقت برای تكميل گزارش سود خود. بدون توجه به 

دهند و به طور  نشان میدرصد از ماليات دهندگان منحصر به فرد استراليا را  7۲، متخصصان مالياتی در حال حاضر  های( دليل )

گزارش دادند كه بيشتر شركت  ( ۷104 بالقوه تاثير زیادی بر رفتار پيروی كنندگان مالياتی دارند. با این حال، فيدی و همكاران )

ی ها ها یك مشاور ماليات بر ارزش افزوده و یا حسابدار برای كمك به ماليات بر ارزش افزوده كه هزینه اند كه آن كنندگان گفته

اند. مشاوران ماليات بر ارزش افزوده به عنوان یك چهره  است، استخدام كرده ها را افزایش داده تمكين ماليات بر ارزش افزوده آن

 شوند. های متوسط و كوچك در نظر گرفته می موثر با تمكين مالياتی شركت

به اطالعات تخصصی برای پيروی از قوانين مالياتی های مربوط به ثبت سوابق و نياز  های پيچيده مالياتی به دليل هزینه سيستم

های متخصص، برای برخی از پرداخت كنندگان ماليات دشوار  های اداره و هزینه پيچيده و در نتيجه نياز به متحمل شدن هزینه

كوچك و های كوچك و متوسط مانند دفاتر مبادله خارجی و سایر موسسات  شود كه شركت و گران هستند. این امر باعث می

های كار را افزایش دهند كه به نوبه خود انگيزه بزرگی برای فرار  متوسط در كشورهای در حال توسعه از جمله اوگاندا، هزینه

شود، تصميمات توليد را  های منابع بار در جامعه می های تمكين باال منجر به هزینه مالياتی است. با كمك از اقتصاد، هزینه

دهد. به  دهد و نوسانات منفی قيمت را افزایش می دهد، ارزش مالياتی را كاهش می گذاری را كاهش می كند، سرمایه تحریف می
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كنند  پيشنهاد كردند كه پرداخت كنندگان ماليات گزارش مالياتی و سود را اجرا می ( ۷116 ) 41طور مشابه، بالدون و ورینگ

 خواهند این كار را انجام دهند، استفاده كنند.  یتوانند از ماموران ماليات حتی زمانی كه م ها نمی زیرا آن

جبران  وكار ممكن است تا حدی با مزایای تمكين مالياتی  های خارجی و داخلی ناشی از پرداخت ماليات دهندگان كسب هزینه

عات قبلی های تمكين و تمكين مالياتی وجود دارد. در حالی كه دو نوع اول مزایا در مطال شود و رابطه مهمی بين هزینه

اند. منافع مدیریتی توسط ماليات دهندگان، به ویژه ماليات  گنجانده شده، اما به طور كلی منافع مدیریتی نادیده گرفته شده

شود.  آید، جایی كه ثبت الزامات ناشی از تمكين مالياتی منجر به توليد مدیریتی می وكار كوچك، بدست می دهندگان كسب

های ناشی از ماليات بر درآمد فردی با گزارش و درآمد، حتی  دریافتند كه بيش از نيمی از هزینه  (۷106 ) 4۸ماركوس و همكاران

برای ماليات دهندگان با منابع نسبتا ساده درآمد، مرتبط هستند. توجه داشته باشيد كه این تحليل تنها هزینه ماليات 

های تمكين با تمكين مالياتی رابطه مثبت قوی داشته  ه هزینهرود ك گيرد. براساس بحث فوق، انتظار می دهندگان را در نظر می

 باشند.

 

 بحث و نتیجه گیری

مدیریت با ثبات و پایدار اقتصادی خصوصا برای اقتصاد بيمار و وابسته به نفت ایران كه این سالها بشدت درگير وصول ماليات و 

ارد و اهميت بيش از پيش وصول ماليات و شناسایی ، اهميتی خاص دتحریم های اقتصادی و كاهش توان تامين ارز بوده 

عوامل موثر برای جلوگيری از فرار مالياتی را آشكار می سازد. وصول ماليات عادالنه باعث سالمت و صالبت اقتصادی می شود، 

بروز رفتارهای  سو، سالمت و پویایی اقتصاد را تضمين كند و از سوی دیگر، از های نوین و عادالنه وصول ماليات از یك شيوه

كند و موجبات حاكميت حكيمانه دولت بر  پيشگيری می ۲1گيری و حاكميت اقتصاد زیرزمينی بيمارگونه و درنهایت شكل

ترین منبع  بنابراین ماليات مهمساختار اقتصادی و نظام مبادالتی و صيانت از حریم و حدود مرزهای اقتصادی می شود. 

ها نموده است. ماليات در این راستا،  گذاری توجهی به انجام سرمایه است و كمك قابلها  درآمدی دولت در توسعه زیرساخت

های دولتی است كه استفاده مناسب و صحيح از آن نقش  ترین دغدغه و از مهم ۲0ابزاری در جهت اجرای عدالت اجتماعی

ای از درآمدهای  كر است، بخش عمدهگذاری دولت و رشد اقتصادی كشور فراهم كرده است. الزم به ذ ای در سرمایه گسترده

شود و باعث كاهش درآمدهای  از دست دولت خارج می ۲6و فرار مالياتی ۲۷مالياتی از طریق دو كانال اجتناب از پرداخت ماليات

 شود. مالياتی دولت می

گردد.  ماليات ستانی برمی ها به خود پدیده ای هستند كه احتماالً قدمت آن فرار مالياتی و اجتناب از پرداخت ماليات دو پدیده

ها نيز به دنبال فرار و یا اجتناب از پرداخت آن  اند، افراد و بنگاه هر زمان و مكانی كه حاكمان تصميم به وضع ماليات گرفته

 های پرداختنی است. درواقع اجتناب از ماليات، نوعی استفاده اند. منظور از اجتناب مالياتی، تالش در جهت كاهش ماليات بوده

از خألهای قانونی در قوانين مالياتی در جهت كاهش ماليات است. اجتناب و فرار مالياتی، توان رقابتی عوامل اقتصادی را به نفع 

تر خواهد كرد.  های مختلف درآمدی را بيش دهد و از این بابت شكاف بين گروه اند، تغيير می هایی كه ماليات نپرداخته آن

اندیشی نشود، ممكن است، افراد دیگر نيز  شود چاره هایی كه منجر به عدم پرداخت ماليات می ليتچنانچه برای پيشگيری از فعا
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تدریج مقبوليت  منظور افزایش توان مالی خود به این كار ترغيب شوند و به دليل تأثير رفتار اجتماعی افراد بر یكدیگر، به به

 عمومی یافته و گسترش یابد.

های شهروندان عمل  اتی از سوی شركت ها، پيشنهاد می شود دولت در راستای نيازها و خواستهدر راستای بهبود تمكين مالي

های جدید و سيستم قانونی مناسب متمركز شود. مهمترین نكتة  در بهبود روحيه مالياتی ،دولت باید بر ارائه زیرساخت نماید.

د این مقاله بر مبهم بودن تعریف تمكين مالياتی علی رغم قابل توجه مطالعة حاضر در قياس با سایر مطالعات آن است كه تأكي

اهميت بسيار آن در اهداف كالن این بخش است. بدیهی است این مسأله ميتواند به عنوان یكی از موارد قابل اصالح در برنامة 

ر گيرد. این نكته به مورد توجه قرا –كه مهمترین هدف قانون برنامة پنجم توسعه در این بخش است  –اصالح نظام مالياتی 

عنوان مهمترین دستاورد این مقاله ميتواند مطرح باشد و نویسندگان مقاله اميدوارند كه سياستگذاران این بخش به این معضل 

 .توجه نمایند و در جهت اصالح آن هر چه زودتر اقدامی مؤثر انجام دهند

ق و یا الزام مؤدیان به انجام تكاليف قانونی خود، باید اقدامات سازمان امور مالياتی در راستای افزایش تمكين مالياتی و تشوی

مؤثری را صورت دهد. همان گونه كه در بخش ادبيات تحقيق ذكر گردید طی سالهای اخير توجه ویژهای به خوداظهاری و 

 .ادامه یابد مشاركت داوطلبانه مؤدیان در پرداخت داوطلبانه ماليات شده است كه این رویكرد باید با شدت بيشتری

نبود نيروهای متخصص جهت حسابرسی و رسيدگی به امور مالياتی و ارائه خدمات به مؤدیان، تنظيم صحيح دفاتر و اسناد و 

مدارک قانونی مؤدی و سایر امور مرتبط و دخيل بودن سليقة شخصی مأموران مالياتی در امر رسيدگی و تفسير پذیر بودن 

ز عدم وجود سيستمهای یكپارچه اطالعاتی از عوامل مهم دیگر عدم تمكين در نظام مالياتی ایران قوانين و مقررات مالياتی و ني

است. سازمان امور مالياتی از جمله سازمانهایی است كه با توجه به وظایف و حجم كاری خود نيازمند نيروهای متخصص در 

ك دهه استقالل از مجموعة وزارت اموراقتصادی و های مختلف است اما متأسفانه این سازمان هنوز پس از حدود ی -رشته

دارایی، همچنان دارای كمبود نيروی انسانی بوده و در راستای جذب نيروهای جدید نيز با دستگاههای متولی این امر دارای 

ور مشكالت بسياری است. رفع این مشكل ميتواند بخشی از مشكالت مربوط به عدم تمكين را با افزایش حسابرسی به منظ

مشكل عدم تمكين مالياتی فقط معلول سياستهای اقتصادی ناموفق دولتها  .جلوگيری از فرار و اجتناب مالياتی مرتفع سازد

نيست. بلكه عوامل متعدد و پيچيدة دیگری نيز در آن دخالت دارند. به خصوص در فرآیند گذار اقتصادی، كشورهای در حال 

روبهرو هستند. عوامل سياسی، اجتماعی و مدیریتی نيز بر سطح تمكين تأثيرگذارند  توسعه با این مشكل بيش از سایر كشورها

 .و از این رو توجه همه جانبه به این پدیده و عدم سياستگذاری یكسونگرانه امری ضروری است
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Abstract 

In some developing countries, taxpayers do not even comply with half of their tax liabilities under the tax laws 

written in that community. The fact that today the lack of obedience and the desire to avoid tax evasion has 

become a common phenomenon in most countries and has attracted the attention of many researchers to identify 

the factors. As a result, solving the problem of tax evasion and creating tax compliance requires a proper 

understanding of the factors influencing the decision of taxpayers to accept or avoid paying taxes. Tax experts 

have largely ignored public interest concerns in favor of commercializing and serving the interests of their 

clients. For this reason, they have facilitated tax avoidance schemes that ignore the public interest. This article 

examines the role of tax ethics in the tax compliance of Modi companies. 

 

Keywords: Modi Companies, Tax Ethics, Tax Compliance 

 

 


