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In many developed countries, tax revenues are considered as one of the most important 
sources of income. Tax is an effective tool for implementing economic policies, both 
distributive and fiscal. It also guides the economy toward the macro goals, such as 
economic stabilization, job creation, economic growth, and improvement of the social 
welfare. Due to the significant growth of tax evasion in Iran, the present study tries to 
identify the factors affecting tax evasion, and introduce the best solution for its reduc-
tion. After reviewing the research conducted in the field, the most important factors af-
fecting tax evasion are extracted through a researcher-made questionnaire administered 
to 30 tax experts to assess its reliability and validity using Cronbach’s alpha, factor 
validity, and Delphi method. In the next stage, the second questionnaire was constructed 
in the form of  the pairwise comparisons, based on the purpose of the research and the 
proposed solutions, which was administered to 15 senior tax managers of the Tehran’s 
Tax Office (the west branch). In order to analyze the data, the hierarchical analysis 
method was employed through the Expert Choice software.
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فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

119   صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

سال 1398، دورۀ 7. شمارۀ ویژه

در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، درآمدهــای مالیاتــی ـ یکــی از منابــع مهــم درآمــدی ـ از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. مالیــات ابــزاری کارآمــد بــرای اجــرای سیاســت های اقتصــادی، 
اعــم از توزیعــی و مالــی، و حتــی هدایــت اقتصــاد در مســیر اهــداف کالن، مانند تثبیــت اقتصادی، 
ایجــاد اشــتغال، رشــد اقتصــادی و بهبــود رفــاه اجتماعــی، به شــمار می آیــد. بــا توجــه بــه رشــد 
چشــمگیر فــرار مالیاتــی در ایــران، در ایــن مقالــه ســعی شــده عوامــل مؤثــر بــر فــرار مالیاتــی 
شناســایی و بهتریــن راه حــل بــرای کاهــش فــرار مالیاتــی معرفــی شــود. پــس از مــرور تحقیقــات 
صورت گرفتــه در ایــن زمینــه، مهم تریــن عوامــل مؤثــر بــر فــرار مالیاتــی، در قالــب پرســش نامة 
محقق ســاخته، دراختیــار نمونــة اولیــه )تعــداد 30 کارشــناس مالیاتــی( قــرار گرفــت تــا پایایــی و 
روایــی پرســش نامه بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ، روایــی عاملــی و روش  دلفــی مــورد بررســی 
ــر مبانــی هــدف  قــرار گیــرد. در مرحلــة بعــد، پرســش نامة دوم به صــورت مقایســات زوجــی و ب
ــی، ادارة  ــد مالیات ــر ارش ــار 15 مدی ــد و دراختی ــم آم ــنهادی فراه ــای پیش ــق و راه حل ه تحقی
ــه و تحلیــل داده هــا از روش تحلیــل  مالیــات مرکــز غــرب تهــران قــرار گرفــت. به منظــور تجزی

ــه شــد.  ــزار Expert Choice بهــره گرفت ــا اســتفاده از نرم اف سلســله مراتبی، ب

شناســایی و اولویت بنــدی عوامــل مؤثــر بــر فــرار مالیاتــی و انتخــاب بهترین 
راهبــرد بــرای کاهش آن
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1. مقدمه

ــه  ــه ب ــش توج ــت افزای ــت. عل ــده اس ــژه ای ش ــه وی ــی توج ــگ مالیات ــه فرهن ــر، ب ــای اخی در دهه ه
فرهنــگ مالیاتــی، وجــود نارســایی در نظــام مالیاتــی کشورهاســت. ایــن نارســایی ها را در ســه گــروه 
 Bloomquist,( ــد ــدی کرده ان ــی طبقه بن ــکالت اجرای ــی و مش ــن مالیات ــی، قوانی ــکالت فرهنگ مش
ــمی  ــات رس ــام مؤسس ــوان تم ــور را می ت ــر کش ــاص ه ــی خ ــگ مالیات pp. 347-367 ,2003(. فرهن
ــده  ــط ایجادش ــتگی ها و رواب ــامل وابس ــرد آن ش ــی و عملک ــتم مالیات ــا سیس ــط ب ــمی مرتب و غیررس
ــی،  ــئوالن مالیات ــد مس ــی مانن ــا و عوامل ــه از گروه ه ــت ک ــر گرف ــداوم درنظ ــالت م ــط تعام توس
مالیات دهنــدگان، سیاســت گذاران، کارشناســان مالیاتــی و دانشــگاهیان تشــکیل شــده اســت 

ــرد:  ــان ک ــورت بی ــه دو ص ــوان ب ــی را می ت ــگ مالیات ــد فرهن ــاده، فراین ــی س ).ibid(. در بیان

1. وجود دولتی قوی که نقش ها و وظایف هر گروه را مشخص کند.

ــد  ــر می پذیرن ــی اث ــور مالیات ــت گذاران ام ــی و سیاس ــن مالیات ــه از قوانی ــدگان ک 2. مالیات دهن
)عرب مــازار، گل محمــدی و باقــری، 1390، صــص. 28ـ69(. 

)Bloomquist, 2003, pp. 347-367شکل1.عواملتشکیلدهندةفرهنگمالیاتی)منبع:

ــل  ــواردی ازقبی ــی در م ــرار مالیات ــش ف ــای پیدای ــد زمینه ه ــان می ده ــف نش ــی های مختل بررس
جایگیــر نشــدن فرهنــگ مالیاتــی در جامعــه، عــدم مبادلــة کامــل اطالعــات و نبــود نظــام نظــارت و 
ــف در اجــرای آن،  اســتقبال نکــردن از  ــگام و وجــود ضع ــات، تشــخیص به هن ــری در اخــذ مالی پیگی
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ــر در  ــورد، تأخی ــن م ــی در ای ــای اجرای ــودن ضمانت نامه ه ــف ب ــی، ضعی ــای مالیات ــلیم اظهارنامه ه تس
ــودن میــزان درآمــد آن هــا، وجــود قوانیــن پیچیــده  ــان و مســتند ب وصــول مالیــات، نشــناختن مؤدی
ــی،  ــان و تحویل ــود )هادی ــه می ش ــوع خالص ــیع و متن ــای وس ــود معافیت ه ــی و وج ــدد مالیات و متع
1392(. اقتصاددانــان لیبــرال اذعــان می کننــد کــه نظــام مقرراتــی کشــورها بــا نظــام گســتردة جــواز و 
مجــوزش تخــم فســاد را مــی کارد و کشــورهای مختلــف بــا درجــات گوناگــون الحــاق نظــام مقرراتــی به 
اقتصــاد، باعــث رشــد درجه هــای گوناگونــی از فســاد می شــوند. بروکــس در پژوهــش خــود، بــه برخــی 
عواملــی کــه مســتقیم بــر فــرار مالیاتــی اثرگذارنــد، اشــاره کــرده اســت:  افزایــش بــار مالیاتــی، پیچیــده 
ــای  ــود درآمده ــی، رک ــش بوروکراس ــی، افزای ــای مالیات ــش معافیت ه ــررات، افزای ــن و مق ــدن قوانی ش
واقعــی، افزایــش بیــکاری، فزونــی گرفتــن پدیــدة خوداشــتغالی، تغییــرات جمعیتــی، فشــارهای جهانــی 

 .)cited Bloomquist, 2003, pp. 347-367( ــی ــگ مالیات ــگ  شــدن فرهن شــدن و کم رن

از مــوارد مهــم بــرای منابــع درآمــدی آینــده، مالیــات اســت. مالیــات عالوه بــر تأمیــن مالــی مــورد 
نیــاز دولــت، نقدینگــی را نیــز کنتــرل کــرده،  ضمــن توزیــع بهتــر درآمــد و ثــروت کشــور، آن هــا را در 
ــی،  ــران، درآمدهــای مالیات ــل ای ــد. در کشــورهای درحــال توســعه مث محل هــای مناســب خــرج می کن
پــس از درآمدهــای نفتــی، اهمیــت خاصــی دارد. از طــرف دیگــر ترکیــب درآمدهــای مالیاتــی، به علــت 
عوامــل اقتصــادی و فرهنگــی و تاریخــی، از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت. براســاس تحقیقات، 
تزلــزل کشــورهای درحــال توســعه در امــر وصــول مالیــات بیشــتر از کشــورهای صنعتــی اســت و ایــن امر 
ــکات مهمــی درنظــر گرفتــه  ــا در وصــول مالیات هــا در کشــورهای درحــال توســعه ن ســبب می شــود ت
شــود؛ بــرای مثــال ســهم هــر فــرد در پرداخــت مالیــات بایــد متناســب بــا درآمــد یــا ثــروت وی باشــد. 
ــرای تأمیــن  ــات موجــود جامعــه بیشــتر اســتفاده می کننــد؛ درنتیجــه ب ــاال، از امکان ــا درآمــد ب ــراد ب اف
ــت اجتماعــی  ــد ســهم بیشــتری را پرداخــت کننــد. در ایــن صــورت، عدال ــز بای ــی جامعــه نی امــور مال
ــات  ــت. مالی ــد یاف ــق خواه ــز تحق ــد نظــام اســالمی اســت، نی ــورد تأکی ــارز و م ــداف ب ــه یکــی از اه ک
ــا اخــذ مالیــات و جمــع آوری و هدایــت  عمده تریــن منبــع تأمین کننــدة مخــارج دولــت اســت. دولــت ب
ــا  ــد. ب ــا می کن ــادی ایف ــعة اقتص ــن در توس ــی بنیادی ــی، نقش ــرمایه گذاری های زیربنای ــت س آن درجه
توجــه بــه اهمیــت همــکاری اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــا دولــت، در برخــی مــوارد مشــاهده می شــود 
کــه افــرادی درصــدد عمــل نکــردن بــه مســئولیت قانونــی خــود درقبــال برخــورداری از خدمــات دولتــی 
هســتند و مالیــات قانونــی و حقــة دولــت را پرداخــت نمی کننــد. کوشــش بــرای کاســتن از بــار مالیاتــی 
در گذشــته و حــال امــر رایجــی بــوده و افــراد بســیاری تــالش خــود را صــرف یافتــن راه هایــی جهــت نیل 

.)ibid.( ــن مقصــود کــرده و می کننــد ــه ای ب

 فــرار از پرداخــت مالیــات در کشــورهای درحــال توســعه مســئلة متداولــی اســت کــه عمدتــاً به دلیــل 
دشــواری جمــع آوری اطالعــات مربــوط بــه درآمــد، تولیــد، مبــادالت، اســناد مالکیــت و ارث در این گونــه 
کشورهاســت. در کشــورهای مذکــور، اخــذ مالیــات بــرای بســیاری از مــردم  مفهومــی عجیب، ناخوشــایند و 
گاهــی نیــز درک ناشــدنی به شــمار مــی رود و فقــط تعــداد اندکــی از مــردم عالقه منــد بــه پرداخــت مالیــات 
هســتند. میــل بــه فــرار از مالیــات بــه انگیزه هــای فرهنگــی و پاییــن  بــودن ســطح فرهنــگ مالیاتــی در 
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جامعــه و درعیــن حــال انگیزه هــای اقتصــادی مربــوط می شــود. بــر ایــن اســاس در ایــن تحقیــق، ســعی 
ــا شناســایی مهم تریــن عوامــل فــرار مالیاتــی، بهتریــن راه حــل را بــرای جلوگیــری از ایــن  ــا ب کرده ایــم ت
ــان  ــورت هم زم ــین به ص ــات پیش ــدام از تحقیق ــه در هیچ ک ــه اینک ــه ب ــا توج ــم. ب ــنهاد دهی ــده پیش پدی
معیارهــای اقتصــادی، اجتماعــی، قانــون و مقــررات، سیاســی و مدیریتــی مؤثــر بــر فــرار مالیاتــی بررســی 

نشــده، تحقیــق حاضــر دارای نــوآوری اســت )موســوی جهرمی، طهماســبی  بلداجــی و خاکــی، 1388(.  

2. مبانی نظری 

ــا ســایر منابــع مهــم درآمــدی  در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، درآمدهــای مالیاتــی در مقایســه ب
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. همچنیــن مالیــات درجهــت اجــرای سیاســت های اقتصــادی، اعــم 
از توزیعــی و مالــی، و حتــی هدایــت اقتصــاد در مســیر اهــداف کالن اقتصــادی، ماننــد تثبیــت اقتصــادی، 
ــزاری کارآمــد به شــمار می آیــد. بــه عبــارت  ایجــاد اشــتغال، رشــد اقتصــادی و بهبــود رفــاه اجتماعــی، اب
ــا ســایر منابــع حاکــی از آن اســت کــه هرچــه ســهم مالیات هــا در تأمیــن  دیگــر، مقایســة ایــن منبــع ب
مخــارج دولــت بیشــتر باشــد، آثــار نامطلــوب اقتصــادی بــه میــزان زیــادی کمتــر خواهــد بــود. بــه همیــن 
دلیــل در کشــورهای پیشــرفته، برخــالف کشــورهای درحــال توســعه، مالیات هــا در تأمیــن مخــارج دولــت 
نقــش بســزایی دارنــد و به طــور تقریبــی قســمت عمــدة مخــارج دولــت بــا همیــن روش تأمیــن می شــود. 
عالوه بــر تأمیــن مالــی، دولــت درجهــت نیــل بــه اهــداف ســه گانة خــود، یعنــی تخصیــص منابــع، توزیــع 
ــرادی، رســتمی و تقــی زاده، 1392،  ــات اســتفاده کنــد )م ــد از اهــرم مالی ــات اقتصــادی، می توان درآمــد و ثب
ــا  ــه ب ــی، در مقایس ــای مالیات ــرای درآمده ــده ب ــای ذکرش ــی مزیت ه ــم تمام ــص. 181ـ202(. علی رغ ص
درآمدهــای غیرمالــی، وصــول این گونــه درآمدهــا همــواره بــا مشــکالتی همــراه بــوده اســت. یکــی از دالیــل 
فاصلــه داشــتن ســطح تحقق یافتــة مالیــات از ســطح واقعــی آن، وجــود پدیــدة فــرار مالیاتــی اســت. از ایــن 
رو در تحقیــق حاضــر کوشــیده ایم تــا بــا شناســایی مهم تریــن عوامــل اثرگــذار بــر فــرار مالیاتــی و محاســبة 
اولویت هــای ایــن عوامــل، بهتریــن راه حــل را بــرای مقابلــه بــا فــرار مالیاتــی مطــرح کنیــم تــا از ایــن طریــق 

بتوانیــم بــه ادارة مالیاتــی درجهــت نیــل بــه اهــداف و ایجــاد فرهنــگ مالیاتــی یــاری رســانیم. 

2ـ1. فرار مالیاتی

ــعی در  ــون س ــالف قان ــال خ ــا اعم ــب ی ــا تقل ــار ی ــه انتش ــادرت ب ــا مب ــؤدی ب ــراد م ــن روش، اف در ای
نپرداختــن مالیــات دارنــد کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود: نگــه داری دو دســته دفاتــر 
ــرای خــود مــؤدی اســت کــه دخــل  و خــرج وی را  ــرای ثبــت معامــالت کــه یــک دفتــر ب و مــدارک ب
ــه مأمــوران مالیاتــی جهــت محاســبة مالیــات؛  ــه ب ــرای ارائ به درســتی نشــان می دهــد و دفتــر دیگــر ب
در معامــالت نقــدی و عــدم ثبــت ایــن معامــالت وظیفــة مأمــوران مالیاتــی را جهــت ردیابــی و کشــف 
ــد؛ حضــور سیاســت مداران افتخــاری  ــات مربوطــه را دشــوار می کن ــالت انجــام شــده و اخــذ مالی معام
ــاال بــردن بهــای قیمــت تمام شــدة کاالی فروختــه شــده،  در شــرکت ها جهــت پاییــن آوردن مالیــات، ب
تغییــر و جابه  جایــی محــل فعالیــت شــرکت هــر ســال یــک بــار جهــت عــدم شناســایی توســط مأمــوران 
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ــرکت ها  ــدد ش ــت مج ــالل و ثب ــرکت ، انح ــیس ش ــگام تأس ــوری در هن ــای ص ــی، دادن آدرس ه مالیات
به طــور متوالــی از جملــه مــواردی هســتند کــه باعــث می شــود مأمــوران مالیاتــی نتواننــد بــه وظایــف 

خــود بــه خوبــی عمــل نماینــد. 

2ـ2. نظام مالیاتی مناسب

نظمــام مالیاتــی مناســب نظامــی اســت کــه بتوانــد ســه هــدف را عملــی کنــد: کارایــی، عدالت و ســادگی. 
بــه عبــارت دیگــر، نظامــی اســت کــه  رفتــار اقتصــادی اشــخاص را مختــل نســازد و از ســوی قشــرهای 
ــی  ــان حت ــد. مؤدی ــل کنن ــدان عم ــد و ب ــانی بفهمن ــد و آن را به آس ــل باش ــل تحم ــز قاب ــف نی مختل
درصــورت وجــود نداشــتن مشــکل پیچیدگــی قانــون، شــکوه و نارضایتــی دارنــد، چــه رســد بــه آنکــه بــا 
نظــام مالیاتــی غیرقابــل فهــم و بعضــاً ناعادالنــه نیــز روبــه رو شــوند. نتیجــه ایــن می شــود کــه عوامــل 
مذکــور بــر احســاس همــکاری و تمکیــن ایشــان اثــر منفــی بــر جــای می گــذارد. ضمــن آنکــه چنیــن 
نظامــی مولـِـد اشــتباه و خطــا نیــز هســت و بــه مــرور زمــان ممکــن اســت بدبینــی پدیــد آورده و میــزان 
همــکاری مؤدیــان را کاهــش دهــد. البتــه در زمــان وضــع مقــررات کســی مایــل بــه بــروز چنیــن عواقبــی 
نیســت؛ امــا نظــر اغلــب کارشناســان مالیــات بــر آن اســت کــه می تــوان ایــن نتایــج را پیش بینــی کــرد

)هادیــان و تحویلــی، 1392، صــص. 39ـ58(.

2ـ3.فرهنگمالیاتی

یکــی از مهم تریــن عوامــل مؤثــر بــر ظرفیــت مالیاتــی تمایــالت فکــری و نظــرات مــردم دربــارة مســائل 
ــز  ــی مشــهور اســت. به نظــر متخصصــان ممی ــگ مالیات ــه فرهن ــه ب ــه اســت ک ــی جامع ــف مالیات مختل
مالیاتــی، مهم تریــن مســئلة مؤثــر در فرهنــگ مالیاتــی، تبلیــغ اســت کــه قطعــاً اگرچــه شــرط کافــی 
نیســت، شــرطی الزم به نظــر می رســد. در کتاب هــای درســی، کانون هــای مختلــف اجتماعــی، 
ــه  ــات ک ــانی از مالی ــاً نش ــور تقریب ــی کش ــای رادیوی ــا برنامه ه ــی ی ــای تلویزیون ــینماها، فیلم ه و در س
ــت(؛  ــف اس ــی ضعی ــد، خیل ــم باش ــود )اگره ــده نمی ش ــت، دی ــالم اس ــاد س ــئلة اقتص ــن مس حیاتی تری
ــع  ــالح وض ــه اص ــون، ب ــو و تلویزی ــق رادی ــانی از طری ــات و آگاهی رس ــا تبلیغ ــوان ب ــه می ت ــی ک درحال
موجــود در ایــن زمینــه پرداخــت و تحــوالت اساســی در آن ایجــاد کــرد. در جامعــة مــا، عوامــل فرهنگــی 
بیشــتر ریشــه در تاریــخ دارد کــه به همــراه بســیاری از مشــکالت دیگــر اجتماعــی همــواره باعــث شــده 
مالیــات واقعــی اظهــار و وصــول نشــود. بنابرایــن اراده و خواســت مــردم عمده تریــن نقــش را در اجــرای 
ــه ایــن لحــاظ، مؤثرتریــن عامــل موفقیــت در اجــرای ایــن قوانیــن،  ــون مالیات هــا ایفــا می کنــد و ب قان

ــی و قریشــی، 1391، صــص. 37ـ51(.  ــود )الماســی، مرجان فرهنــگ مالیاتــی جامعــه خواهــد ب

ــا موضــوع بررســی رابطــة بیــن  ــة خــود ب ــی )1392، صــص. 19ـ21( در مقال ــور و روحی خلیل   قلی پ
رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان مالیاتــی و تمکیــن مالیاتــی مؤدیــان ادارة مالیاتــی اســتان مازنــدران، 
ــری  ــه روش نمونه گی ــن اداره را ب ــی ای ــان مالیات ــر از مؤدی ــدود 275 نف ــان آن و درح ــر از کارکن 255 نف
تصادفــی ســاده انتخــاب کردنــد. افــراد نمونــه بــه پرســش نامة رفتــار شــهروندی ســازمانی و پرســش نامة 
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محقق ســاختة تمکیــن مالیاتــی مؤدیــان پاســخ گفتنــد. نتایــج نشــان داد ادب و نزاکــت اولویــت اول را در 
ــور و امینی نیــا )1392( در  بیــن ابعــاد رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان امــور مالیاتــی دارد. خدامی پ
بررســی ارتبــاط بیــن اجتنــاب از پرداخــت مالیــات و هزینــة بدهــی و تأثیــر مالکیــت نهــادی در ایــن رابطــه، 
ــن  ــة بدهــی رابطــة منفــی وجــود دارد. ای ــات و هزین ــاب از پرداخــت مالی ــن اجتن ــد کــه بی ــار کردن اظه
رابطــة منفــی نشــان می دهــد اثــر مناســب مالیاتــِی ناشــی از اجتنــاب از پرداخــت مالیــات ممکــن اســت 
به عنــوان بدهــی بــرای شــرکت منظــور گــردد؛ از ایــن رو پرهیــز از پرداخــت مالیــات جانشــین اســتفاده از 
بدهــی خواهــد بــود. عالوه  بــر ایــن، نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ســطح مالکیــت نهــادی تأثیــر معنــاداری 
در ارتبــاط بیــن اجتنــاب از پرداخــت مالیــات و هزینــة بدهــی نــدارد. الماســی و دیگــران )1391، صــص. 
37ـ51( در مقالــة خــود بــه بررســی عوامــل ســازمانی مؤثــر بــر فــرار مالیــات بــر ارزش افــزوده در ادارة کل 
مالیــات بــر ارزش افــزودة شــهر تهــران پرداختنــد. آن هــا دریافتنــد کــه بیشــترین میانگیــن نمــرة پاســخ در 
ــی در کشــف مبــادالت و داده هــای  ــه ســؤاالت عــدم توانای ــوط ب ــد ســازمانی از نظــر متخصصــان، مرب بُع
غیرواقعــی و تقلبــی، ناتوانــی در برقــراری عدالــت مالیاتــی )تبعیــض بیــن مؤدیــان بــا وضعیــت مشــابه( و 
ناتوانــی تکنولوژیکــی در شناســایی و ثبــت صحیــح مؤدیــان مالیاتــی اســت. بیشــترین میانگیــن نمرة پاســخ 
از نظــر مؤدیــان مربــوط بــه ســؤاالت ناکافــی بــودن سیســتم اطالع رســانی و آمــوزش بــه مؤدیــان، ناتوانی در 
برقــراری هدایــت مالیاتــی و تشــریفات بیــش از حــد در تکالیــف قانونــی توســط مؤدیــان اســت. عرب مــازار و 
دیگــران )1390، صــص. 28ـ69( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »ســطح تمکیــن مالیاتــی، مهم ترین شــاخص 
دســتیابی بــه نظــام مالیاتــی مطلــوب و کارآمــد« نشــان دادنــد هرچنــد نظریــه یــا مــدل خاصــی وجــود 
نــدارد کــه بــا درنظــر گرفتــن همــة عوامــل مؤثــر بــر تمکیــن مالیاتــی مؤدیــان، ســطح تمکیــن آن هــا را 
ــرای پژوهش هایــی در زمینــة  اندازه گیــری کنــد، مــدل فیشــر می توانــد چارچــوب نظــری مانــدگاری را ب
تمکیــن مالیاتــی مؤدیــان ایجــاد کنــد؛ امــا بایــد متغیرهــای بیشــتری را بــه آن اضافه کــرد. عبدالهــی معتقد 
اســت ناکارآمــدی نظــام اطالع رســانی و نبــود ضمانت هــای اجرایــی مؤثــر و میــزان مالیــات تصاعــدی بــا 
شــیب تنــد موجــب فــرار مالیاتــی مؤدیــان می شــود )بــه نقــل از  هادیــان و تحویلــی، 1392، صــص. 39ـ58(. 
بکــر معتقــد اســت فــرار از مالیــات بــا اقتصــاد غیرقانونــی )جزایــی( و به نظــر ارو بــا اقتصــاد ریســک و بــدون 
اطمینــان در ارتبــاط اســت پایــل این گونــه توضیــح می دهــد تقریبــاً افــراد بــدون توجــه بــه اصــول اخالقــی، 
 Lumumba et al., 2010,( گریــزان از خطرپذیــری در راه بــه حداکثــر رســاندن سودشــان عمــل می کننــد
pp. 112-122(. بــه عبــارت دیگــر، آن هــا از کار کــردن در بخــش غیررســمی و اغفــال ممیز مالیاتی احســاس 
شرمســاری نمی کننــد. ســایمون و ویــت1 معتقدنــد بیــش از نیمــی از بخــش غیررســمی اقتصــاد امریــکا 
به واســطة فــرار از مالیــات شــکل گرفتــه اســت. هرشــل2 در تحقیــق خــود اظهــار کــرد در بعضی از مشــاغل، 
درآمــد اظهارشــده بــه مقامــات مالیاتــی بســیار پایین تــر از درآمــد اعالم شــده در بررســی نمونــه ای بــوده 
اســت. همچنیــن فــرار مالیاتــی در گروه هــای مختلــف درآمــدی کــه بــه روش شــکاف )تفــاوت بیــن درآمــد 
ــرار از  ــزان ف ــه می ــد بااینک ــان می ده ــود، نش ــبه می ش ــی( محاس ــی واقع ــد مالیات ــوه و درآم ــی بالق مالیات
مالیــات از نظــر درصــد در گروه هــای میانــی درآمــد بیشــتر اســت، از نظــر مبلــغ بــه ایــن میــزان در طبقــات 

بــاالی درآمــد بیشــتر اســت. 

1. Herbert Alexander Simon & Doan Viet 
2. Herschel
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شکل2.مدلمفهومیتحقیق

عاملــی و دیگــران اثــر اعتمــاد عمومــی بــر نحــوة تخصیــص و مصــرف مالیــات بــر تمکیــن مالیاتــی را از 
دیــدگاه خبــرگان مالیاتــی، مأمــوران و مؤدیــان مالیاتــی از دو بُعــد درون ســازمانی و برون ســازمانی بررســی 
کردنــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد بیــن اعتمــاد عمومــی ناشــی از آگاهــی بــه نحــوة مصــرف مالیــات 
ــه  ــی ب ــه هرچــه ســطح پاســخ گویی عموم ــاداری وجــود دارد؛ به طــوری ک ــی رابطــة معن ــن مالیات و تمکی
درآمدهــای مالیاتــی افزایــش یابــد، میــزان تمکیــن مالیاتــی از ســوی مؤدیــان مالیاتــی نیز بیشــتر خواهــد بود 
)بــه نقــل از ســیدنورانی، 1388، صــص. 135ـ156(. رضایــی و نعیمی حشــکوایی در پژوهشــی، تأثیــر اصالحــات 
جرایــم مالیاتــی در قانــون  مالیات هــای مســتقیم بــر تمکیــن مالیاتــی را تحلیــل کردنــد. نتایج پژوهــش آن ها 
بیانگــر اثــر مثبــت اصالحــات جرایــم مالیاتــی در قانــون مالیات هــای مســتقیم بــر تمکیــن مالیاتــی، خــود 

ــه نقــل از روزن، 1372(.  ــی اســت )ب اظهــاری و شفاف ســازی اطالعــات مال

بنابــه  نظــر زهــی و محمدخانلــی )1389، صــص. 25ـ59(، پیچیدگــی نظــام مالیاتــی نه  تنهــا بــر هزینه های 
تمکیــن داوطلبانــة مالیات دهنــدگان و فــرار مالیاتــی اثرگــذار اســت، بلکــه مانــع بزرگــی دربرابــر عدالــت و 
ــه ای فراتــر از هزینه هــای اداری و تمکیــن  ــر درآمــد قلمــداد می شــود کــه مقول کارایــی سیســتم مالیــات ب
اســت. از ایــن رو یکــی از چالش هــای اساســی نظــام مالیاتــی کشــور ساده ســازی مالیــات در مفهــوم کلــی 
و ساده ســازی قوانیــن و مقــررات مالیاتــی در مفهــوم محــدود آن اســت. بلنثــورن و کاپــالن در مدلــی بــرای 
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تمکیــن مالیاتــی براســاس رابطــة بیــن تمکیــن بــا فرصــت مؤدیــان بــرای عــدم تمکیــن، باورهــای اخالقــی 
ــا فرصت هــای  ــان، ب ــا نشــان داد از نظــر مؤدی ــج پژوهــش آن ه ــد. نتای ــه نمودن ــی ارائ و ارزش هــای اجتماع
کــم بــرای عــدم تمکیــن، فــرار مالیاتــی بــه میــزان کمتــری غیراخالقــی تلقــی می شــود. همچنیــن باورهــای 
اخالقــی تــا انــدازه ای به طــور غیرمســتقیم بــر رابطــة بیــن فرصــت بــرای عــدم تمکیــن و کم اظهــاری اثرگــذار 

ــازار و دیگــران، 1390، صــص. 27ـ69(.    ــه نقــل از عرب م اســت )ب

3. روش تحقیق 

تحقیــق حاضــر از حیــث هــدف، کاربــردی و از نظــر روش، پیمایشــی اســت. به منظــور شناســایی شــاخص ها 
ــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش تصمیم گیــری  ــه ای بهــره گرفتــه و ب از تحقیقــات میدانــی و کتابخان
ــا مهم تریــن  ــزار Expert Choice اســتفاده شــد ت ــا اســتفاده از نرم اف چندمعیــاره )تحلیــل سلســله مراتبی( ب
ــی شــناختي خــود را از  ــق حاضــر مبان ــردد. تحقی ــا مشــخص گ ــا و معیاره ــان زیرمعیاره ــا در می اولویت ه
ــل  ــر پرســش نامه، از مشــاهده و تحلی ــرده و عالوه ب ــادی اخــذ ک ــات بنی ــج تحقیق ــا و نتای ــن، نظریه ه قوانی
محتــوا نیــز بهــره بــرده اســت. ابتــدا بــا روش کتابخانــه ای و مراجعــه بــه مقــاالت و ســایت های معتبــر علمــي 
پیشــینة  تحقیــق بررســی شــد. ســپس متغیرهایــي کــه در مطالعــات مختلــف در حــوزة مرتبــط بــا مالیــات و 
فــرار مالیاتــی وجــود داشــت، جمــع آوری و تدویــن شــد و در قالــب پرســش نامة اولیــه دراختیــار نمونــة آماری 

)تعــداد 30 خبــره در ادارة مالیاتــی مرکــز غــرب تهــران( قــرار داده شــد.  

جدول1.شاخصهاومتغیرهایتحقیق

شاخصهامتغیرها

معیار مدیریتی
کافــی نبــودن نظــام اطالع رســانی و آمــوزش بــه مؤدیــان، ناتوانــی تکنولوژیکــی در شناســایی و ثبــت 

صحیــح مؤدیــان مالیاتــی، ناتوانــی در کشــف مبــادالت و داده هــای غیرواقعــی و تقلبــی

معیار سیاسی
اعتمــاد نداشــتن مؤدیــان بــه دولــت، ناعادالنــه دانســتن نظــام مالیاتــی از ســوی مؤدیــان، فســاد مالــی 

اعضــای دولــت، ناتوانایــی در برقــراری عدالــت مالیاتــی

و  قانــون  معیــار 
مقــررات

وجــود راه هــای فــرار در قوانیــن مالیاتــی، آیین نامه هــا و بخش نامه هــای غیرضــروری، دســتورالعمل های 
پیچیــده، عــدم امــکان برقــراری ارتبــاط بیــن مــؤدی و ممیــز در زمــان کوتــاه،  ناهماهنگــی بــا ســایر 

قوانیــن و سیســتم حقوقی کشــور

معیار اجتماعی

تنــزل نیافتــن منزلــت اجتماعــی فراریــان، عــدم تأثیــر منفــی در شــخصیت اجتماعــی فراریــان مالیاتی، 
ــود  ــی، وج ــاه اجتماع ــت و رف ــات و امنی ــوِد ثب ــری، نب ــد تصمیم گی ــردم در فراین ــتن م ــور نداش حض
فاصله هــای طبقاتــی زیــاد میــان قشــرهای جامعــه، عــدم شــناخت صحیــح و اهمیــت ضــرورت مالیــات 

و نقــش آن در اقتصــاد

معیار اقتصادی
اقتصــاد زیرزمینــی و قاچــاق، ضعــف گــردش پولــی، حساب رســی نادرســت براســاس تمکیــن، نظــام 
جرایــم و تخلفــات مالیاتــی نادرســت، عــدم محدودیــت بــرای تعــداد اقــالم مالیاتــی، نرخ های نامشــخص 

ــواع مالیات هــا، معافیت هــای نامحــدود ــرای ان ب
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ــا اســتفاده از روش دلفــی هیــچ شــاخصی حــذف نشــد  ــه و تحلیــل پرســش نامة اول، ب در تجزی
ــچ  ــم هی ــت و بازه ــرار گرف ــه ق ــان نمون ــار هم ــش نامه دراختی ــاره پرس ــه، دوب ــک هفت ــس از ی و پ
ــی  ــوزة علم ــر ح ــان ه ــه متخصص ــت ک ــکل اس ــن ش ــی بدی ــد. روش دلف ــذف نگردی ــاخصی ح ش
ــای  ــایر روش ه ــالف س ــن، برخ ــد. بنابرای ــه دهن ــر را ارائ ــن نظ ــده بهتری ــی آین ــورد پیش بین درم
تحقیــق پیمایشــی، اعتبــار روش دلفــی نــه بــه تعــداد شــرکت کنندگان در تحقیــق بلکــه بــه اعتبــار 
علمــی شــرکت کنندگان در پژوهــش بســتگی دارد. شــرکت کنندگان در روش دلفــی از 5 تــا 30 نفــر 
را شــامل می شــوند. در ایــن تحقیــق، به منظــور ســنجش روایــی پرســش نامه از ایــن روش اســتفاده 
شــد تــا بــرای رســیدن بــه مطمئن تریــن توافــق گروهــی از عقایــد متخصصــان و خبــرگان در زمینــة 
ــای  ــا برمبن ــود. در انته ــتفاده ش ــتراتژیک اس ــویی اس ــوغ همس ــر بل ــر ب ــاخص های مؤث ــایی ش شناس
شــاخص های به دســت آمده، پرســش نامة دوم در قالــب مقایســات زوجــی تنظیــم و دراختیــار 
نمونــة منتخــب )15 مدیــر ارشــد ســازمان ادارة مالیاتــی در مرکــز غــرب تهــران( قــرار گرفــت. پایایــی 

ــد. ــت آم ــا 0/914 به دس ــر ب ــد و براب ــبه ش ــاخ محاس ــای کرونب ــق آلف ــش نامة اول از طری پرس

جدول2.راهحلهایپیشنهادیتحقیق

گزینههاتعریفگزینههایتحقیق)راهحلهای(

Eباال بردن فرهنگ مالیاتی مؤدیان

Dتعدیل و ساده سازی قوانین و مقررات مالیاتی

Cاصالح قانون های جرایم مالیاتی و عمل به آن

Bایجاد برنامه ای برای جلب اعتماد مؤدیان

Aارتقای عملکرد مدیران ادارة مالیات و تجهیز تکنولوژیک

4. تجزیه و تحلیل داده ها  

ــه و تحلیــل داده هــای جمع آوری شــده از مقایســات زوجــی، از تحلیــل سلســله مراتبی  به منظــور تجزی
ــا  ــری ب ــل تصمیم گی ــه عم ــی ک ــد. هنگام ــه ش ــره گرفت ــزارExpert Choice به ــتفاده از نرم اف ــا اس ب
چنــد گزینــه و معیــار روبه روســت، فراینــد سلســله مراتبی یکــی از بهتریــن روش هــای تصمیم گیــری 
به شــمار مــی رود. تصمیم گیرنــده بــا فراهــم کــردن درخــت سلســله مراتب تصمیــم، اقــدام بــه 
ــرار  ــری از ف ــرای جلوگی ــن راه حــل ب ــدف )انتخــاب بهتری ــر ه ــد. در ســطح صف ــری می کن تصمیم گی
مالیاتــی(، در ســطح 1 معیارهــا )معیــار اقتصــادی، اجتماعــی، قانــون و مقــررات، سیاســت و مدیریــت( 
ــن و  ــازی قوانی ــل و ساده س ــان، تعدی ــی مؤدی ــگ مالیات ــردن فرهن ــاال ب ــا )ب ــطح 2 گزینه ه و در س
ــرای جلــب  ــه آن، ایجــاد برنامــه ای ب مقــررات مالیاتــی، اصــالح قانون هــای جرایــم مالیاتــی و عمــل ب
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اعتمــاد مؤدیــان، ارتقــای عملکــرد مدیــران ادارة مالیــات و تجهیــز تکنولوژیــک( قــرار می گیــرد. آنچــه 
جــدول هــر معیــار و تصمیــم را اعتبــار می بخشــد، نــرخ ناســازگاری اســت کــه بایــد مقــدار آن از 0/1 
ــدگاه  ــای دی ــد و برمبن ــازی ش ــزار شبیه س ــکل 3 در نرم اف ــورت ش ــدل به ص ــت م ــد. نخس ــر باش کمت
خبــرگان مالیاتــی )25 مدیــر ارشــد مالیاتــی( مقایســات زوجــی برمبنــای طیــف ســاعتی )1 تــا 9( وارد 

ــد. ــزار گردی نرم اف

Expert Choiceشکل3.مدلشبیهسازیشدةتحقیقدرحالتترکیبدرنرمافزار

4ـ1. معیار اقتصادی

براســاس نتایــج مقایســات زوجــی، خروجــی جــدول معیــار اقتصــادی در جــدول 3 نشــان داده شــده 
اســت. مقــدار ضریــب نــرخ ناســازگاری برابــر بــا 0/00 اســت کــه بــا توجــه بــه صفــر بــودن، می تــوان 
ــاخص  ــه ش ــق ب ــت متعل ــن اولوی ــکل 4 باالتری ــة ش ــرد. برپای ــرآورد ک ــی ب ــا را عال ــازگاری جواب ه س
ــا ضریــب تأثیــر 0/173 اســت و اولویت هــای  ضعــف گــردش پولــی کشــور و ارزش پاییــن ارز ریــال ب
ــا  ــات ب ــخص مالی ــای نامش ــی 0/152، نرخ ه ــت مالیات ــدم محدودی ــه ع ــق ب ــب متعل ــدی به ترتی بع
ــا 0/129 و  ــدود ب ــای نامح ــا 0/135، معافیت ه ــت ب ــی نادرس ــا 0/138، حساب رس ــاق ب 0/144، قاچ

ــد. ــرار می گیرن ــا 0/128 ق ــی ب ــات مالیات ــم و تخلف نظــام جرای
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جدول3.بررسیضرایبشاخصهایمعیاراقتصادی

حسابرسیشاخص
نادرست

ضعفگردش
پولی

نظامجرایمو
تخلفاتمالی

عدممحدودیت
مالیاتی

نرخنامشخص
مالیاتی

معافیتهاینامحدود
مالیاتی

اقتصاد زیرزمینی و 
1/0971/088-1/138-1/2611/065-1/146قاچاق

1/2041/1541/0221/132-1/424-حساب رسی نادرست

1/3251/1531/0921/340ضعف گردش پولی

نظام جرایم و تخلفات 
1/047-1/287-1/318-مالی

عدم محدودیت 
1/2211/140مالیاتی

1/083نرخ نامشخص مالیاتی

0/00نرخ ناسازگاری

شکل4.اولویتهایشاخصمعیاراقتصادی
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4ـ2. معیار اجتماعی

در ایــن معیــار، شــش شــاخص وجــود دارد کــه به ترتیــب فاصلــة طبقاتــی بــا ضریــب 0/206 در مــکان 
ــت  ــش منزل ــدم کاه ــکان دوم، ع ــب 0/193 در م ــا ضری ــات ب ــت مالی ــی از اهمی ــدم آگاه ــت، ع نخس
ــب 0/180 در  ــا ضری ــی ب ــت اجتماع ــات و امنی ــدم ثب ــکان ســوم، ع ــب 0/185 در م ــا ضری ــی ب اجتماع
مــکان چهــارم، شــخصیت اجتماعــی بــا ضریــب 0/13 در مــکان پنجــم و عــدم حضــور در تصمیم گیــری 
بــا ضریــب 0/106 در مــکان آخــر قــرار می گیــرد. نــرخ ناســازگاری در بررســی معیــار اجتماعــی در حالــت 
ترکیــب برابــر بــا 0/01 اســت کــه بــرازش جــدول بســیار مناســب و همخوانــی جواب هــا تأییــد می شــود. 

جدول4.بررسیضرایبشاخصهایمعیاراجتماعی

شخصیتشاخص
اجتماعی

حضورنداشتن
درتصمیمگیری

نبودثباتو
امنیتاجتماعی

فاصلة
طبقاتی

ناآگاهیازاهمیت
مالیات

1/0211/203-1/034-1/3041/468تنزل نیافتن منزلت اجتماعی

1/437-1/518-1/415-1/125شخصیت اجتماعی

1/612-2/352-2/045-حضور نداشتن در تصمیم گیری

1/279-1/259-نبود ثبات و امنیت اجتماعی

1/108-فاصلة طبقاتی

0/01نرخ ناسازگاری

شکل5.اولویتهایشاخصمعیاراجتماعی
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4ـ3. معیار قانون و مقررات 

در اولویــت شــاخص های قانــون و مقــررات، ناهماهنگــی بــا قانــون و مقــررات جامــع کشــوری بــا ضریــب 
ــای  ــکان دوم، آیین نامه ه ــب 0/220 در م ــا ضری ــده ب ــتورالعمل های پیچی ــکان اول، دس 0/254 در م
ــا ضریــب 0/175 در مــکان  ــرار مالیاتــی ب ــا ضریــب 0/182 در مــکان ســوم، راه هــای ف غیرضــروری ب
چهــارم و عــدم برقــراری ارتبــاط بیــن مــؤدی و ممیــز بــا ضریــب 0/170 در مــکان آخــر قــرار می گیــرد. 

نــرخ ناســازگاری در ایــن معیــار برابــر بــا 0/01 و مقــدار بســیار مناســبی اســت.

جدول5.بررسیضرایبشاخصهایمعیارقانونومقررات

آییننامههایشاخص
غیرضروری

دستورالعملهای
پیچیده

عدمبرقراریارتباط
بینممیزومؤدی

ناهماهنگیباقوانین
جامعکشوری

1/221-1/0125-1/417-1/043-راه های فرار در قانون

1/216-1/4921/157-آیین نامه های غیرضروری

1/375-1/083دستورالعمل های پیچیده

عدم برقراری ارتباط بین 
1/708-ممیز و مؤدی

0/01نرخ ناسازگاری

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل6.اولویتهایشاخصمعیارقانونومقررات
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4ـ4.معیارسیاست

ــای  ــت. اولویت ه ــبی اس ــدار مناس ــا 0/01 و مق ــر ب ــازگاری براب ــرخ ناس ــزان ن ــار، می ــن معی در ای
شــاخص ها به ترتیــب عــدم اعتمــاد بــا ضریــب 0/360، فســاد دولــت بــا ضریــب 0/278، ناتوانــی ادارة 
ــرد.  ــرار می گی ــب 0/170 ق ــا ضری ــودن سیســتم ب ــه ب ــب 0/192 و ســرانجام ناعادالن ــا ضری ــات ب مالی

جدول6.بررسیضرایبشاخصهایمعیارسیاست

ناتوانیادارةمالیاتفساددولتناعادالنهبودنسیستمشاخص

1/8961/6311/766عدم اعتماد

1/180-1/754-ناعادالنه بودن سیستم

1/580فساد دولت

0/01نرخ ناسازگاری

شکل7.اولویتهایشاخصمعیارسیاست
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4ـ5. معیار مدیریت 

در ایــن معیــار، باالتریــن اولویــت بــه شــاخص داده هــای غیرواقعــی بــا ضریــب 0/362، اولویــت دوم بــه کافــی 
نبــودن اطالع رســانی  بــا ضریــب 0/327 و اولویــت آخــر بــه ناتوانــی تکنولــوژی با ضریــب 0/311 تعلــق می گیرد.

جدول7.بررسیضرایبشاخصهایمعیارمدیریت

دادههایغیرواقعیناتوانیتکنولوژیشاخص

1/167-1/113کافی نبودن اطالع رسانی

1/183-ناتوانی تکنولوژی

0/04نرخ ناسازگاری

شکل8.اولویتهایشاخصمعیارمدیریت

5. نتیجه گیری 

از آنجــا کــه مالیــات یکــی از اصلی تریــن درآمدهــای دولــت محســوب می شــود، تــالش بــرای مجــاب کــردن 
مــردم بــه پرداخــت آن و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی یکــی از اولویت هــای دولــت اســت. بســیاری از کشــورهای 
پیشــرفتة جهــان از درآمدهــای مالیاتــی درجهــت به ســازی و شهرســازی و ایجاد امنیت درون کشــور اســتفاده 
می کننــد. ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه درآمــد مالیاتــی کمــی دارد و بیشــتر هزینه هــای کشــور از 
ــت و کســری بودجــه،  ــل کاهــش بی ســابقة قیمــت نف ــردد. به دلی ــن می گ ــی تأمی ــای نفت ــق درآمده طری
اهمیــت درآمدهــای مالیاتــی دوچنــدان می شــود. براســاس نتایــج تحقیــق حاضــر، باالتریــن درجــة اهمیــت 
ــا ضریــب 32/1 درصــد بازمی گــردد. بنابرایــن برخــورداری ســازمان امــور مالیاتــی از  ــه معیــار مدیریــت ب ب
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مدیــران کارآمــد و تغییــر در نحــوة مدیریــت حاضــر توانایــی ســازمان بــرای جلوگیــری از فــرار مالیاتــی را 
افزایــش می دهــد. معیــار اقتصــادی بــا ضریــب 23/7 درصــد در اولویــت دوم قــرار می گیــرد. شــاید نــرخ تــورم 
بــاال و ارزش پاییــن ریــال، در مقایســه بــا ســایر ارزهــا، یکــی دیگــر از دالیــل مؤثــر در فــرار مالیاتــی باشــد. 
اولویت هــای بعــدی به ترتیــب بــه قانــون و مقــررات بــا ضریــب 18/1 درصــد، سیاســت های دولــت بــا ضریــب 

13/5 درصــد و درنهایــت عامــل اجتماعــی بــا ضریــب 12/6 درصــد اختصــاص می یابــد. 

شکل9.نتایجبررسیفرضیهها

بهتریــن راه بــرای کاهــش فــرار مالیاتــی، راهبــرد ارتقــای عملکــرد مدیــران ادارة مالیــات و تجهیــز 
تکنولوژیــک بــا ضریــب 0/284 درصــد اســت.

شکل10.بررسیاولویتگزینهها
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بــرای کاهــش فــرار مالیاتــی بــه ســازمان پیشــنهاد می شــود تــا بــه تغییراتــی در شــیوة مدیریتی دســت 
ــکان  ــوزش حیــن خدمــت و ام ــی و ارتباطــی، آم ــن اطالعات ــه سیســتم های نوی ــران ب ــز مدی ــازد. تجهی ی
ادامــة تحصیــل در رشــته های مرتبــط راه حل هــای مناســبی بــرای بهبــود عملکــرد مدیــران ســازمان اســت. 
برخــورداری از پایگاه هــای داده و انبــار داده هــای بــه روز بــا قابلیــت اتصــال بــه شــبکه های  اینترنــت و در 
دســترس مدیــران و ممیــزان قــرار گرفتــن ایــن اطالعــات در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، امــکان فــرار مالیاتی 
را کاهــش می دهــد. عــدم برخــورداری ســازمان از مالیــات بــر درآمــد، مالیــات بــر حقــوق، ارزش افــزوده و 
برخــورداری هریــک از زیرمجموعه هــای ادارة مالیــات از داده هــا و اطالعــات جــدا از هــم، امــکان دســتکاری 

 .)Bloomquist, 2003, pp. 347-367( اطالعــات را بــرای فراریــان مالیاتــی فراهــم مــی آورد

مالحظات اخالقی

حامیمالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکتنویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارضمنافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهدکپیرایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.

منابع

ــادی، 1  ــنامة اقتص ــانی«. پژوهش ــرو خدمات رس ــات در گ ــی مالی ــود کّم ــد )1379(. »بهب ــی، اهلل محم آقای
)پیش شــماره(،105ـ128.

ــات و  ــت مالی ــاب از پرداخ ــن اجتن ــاط بی ــی ارتب ــم )1392(. »بررس ــا، میث ــد و امینی نی ــور، احم خدامی پ
هزینــة بدهــی و تأثیــر مالکیــت نهــادی بــر ایــن رابطــه«. پژوهشــنامة مالیــات، 19، 135ـ156.

روزن، هاروی اس. )1372(. مالیة عمومی. ترجمة عین اهلل عال. بی جا: ناشر دانشکدة دارایی.

زهــی، نقــی و محمدخانلــی، شــهرزاد )1389(. »بررســی عوامــل مؤثــر بــر فــرار مالیاتــی )مطالعــة مــوردی 
اســتان آذربایجــان شــرقی(«. پژوهشــنامة مالیــات، 9)57(، 25ـ59.



مصطفی محمدباقری و همکار. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و انتخاب ...

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

136

سال 1398، دورۀ 7. شمارۀ ویژه

ســیدنورانی، ســیدمحمدرضا )1388(. فــرار مالیاتــی و رشــد اقتصــادی در ایــران. تهــران: مرکــز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی.

عرب مــازار، علی اکبــر، گل محمــدی، مریــم و باقــری، بهــروز )1390(. »ســطح تمکیــن مالیاتــی، مهم تریــن 
شــاخص دســتیابی بــه یک نظــام مالیاتــی مطلــوب و کارآمــد«. پژوهشــنامة مالیــات، 12، 28ـ69. 

ــر  ــر فــرار از مالیــات ب ــر ب ــی، امیربابــک و قریشــی، راهلــه )1391(. »عوامــل مؤث الماســی، حســن، مرجان
ارزش افــزوده )مطالعــة مــوردی ادارة کل مالیــات بــر ارزش افــزودة شــهر تهــران(«. پژوهشــنامة مالیــات، 

15، 37ـ51.

مــرادی، مهــدی، رســتمی، امیــن و تقــی زاده، رضــا )1392(. »بررســی عوامــل مؤثــر بــر فــرار از پرداخــت 
مالیــات بــا تأکیــد بــر عوامــل فرهنگــی«. پژوهشــنامة مالیــات، 181، 181ـ202.

ــی در نظــام  ــرار مالیات ــه، طهماســبی بلداجی، فرهــاد و خاکــی، نرگــس )1388(. »ف موســوی جهرمی، یگان
مالیــات بــر ارزش افــزوده: یــک مــدل نظــری«. فصلنامــة تخصصــی مالیــات، 5)53(، 27ـ38.

هادیــان، ابراهیــم و تحویلــی، علــی )1392(. »شناســایی عوامــل مؤثــر بــر فــرار مالیاتــی در اقتصــاد ایــران«. 
فصلنامــة برنامه ریــزی و بودجــه، 18)2(،  39ـ58.

Aghayi, A. (2000). “Quantitative improvement of tax for giving service”. Journal of Economic 
Research, 1, 105-128. (Persain)

Arab Mazar, A. A., Golmohammadi, M., & Bagheri, B. (2011). “The level of tax compliance: 
The basic element of a working tax system”. Journal of Tax Research, 12, 28-69. (Persain)

Elmasi, H., Marjani, A. B., & Ghoreyshi, R. (2012). “Factors influencing the VAT fraud: The 
case of VAT organization in Tehran”. Journal of Tax Research, 15, 37-51. (Persain) 

Hadian, A., & Tahvili, A. (2013). “Facotrs related to tax fraud in the economy of Iran”. The 
Journal of Planning and Budgeting, 18(2), 58-39. (Persain)

Khodamipour, A., & Amininia, M. (2013). “Analyzing the relationship between non-payment 
of tax and debt cost, and their effect on the institutional ownership”. Journal of Tax Research, 
19, 135-156. (Persain)

Moradi, M., Rostami, A., & Taghizadeh, R. (2013). “Analyzing factors related to tax fraud: A 
cultural approach”. Journal of Tax Research, 181, 181, 202. (Persain)

Mousavi Jahromi, Y., Tahmasebi Beldaji, F., & Khaki, N. (2009). “Tax fraud in VAT system: A 
theoretical model”. Journal of Tax Research, 5(53), 27-38. (Persain)

Rosen, H. S. (1993). Public tax.  translated by Alla Tehran: Darayi Faculty Publication. (Persain)

Seyed Nourani, S. M. (2009). Tax fraud and economic growth in Iran. Tehran: The Center of 



مصطفی محمدباقری و همکار. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و انتخاب ...

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

137

سال 1398، دورۀ 7. شمارۀ ویژه

Islamic Parliament Research. (Persain)

Zehi, N., & Mohammadkhanly, Sh. (2010). “Analyzing the factors related to tax fraud: The 
case of Easter Azarbaijan”. Journal of Tax Research, 9(59), 25-59. (Persain)

Bloomquist, K. (2003). “US income inequality and tax evasion: A synthesis”. Tax Notes 
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.

Keith  Hart (1987). Informal economy. The new pallarav A Dictionary of Economics. London: 
Macminan press.

Lumumba Omweri Marti et al., (2010). “Taxpayers’ Attitudes and Tax Compliance Behavior in 
Kenya”. African Journal of Business & Management (AJBUMA), 1, 112-122.


