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 مقدمه -1

به خود پدیده ها قدمت آن که احتماالً هستندای فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات دو پدیده

اند، افراد و گرفتهبه وضع مالیات  . هر زمان و مكانی که حاکمان تصمیم بر می گردد  ستانیمالیات

حاضر که به عصر  این پدیده در عصر. اند بودهاز پرداخت آن  اجتناب نیز به دنبال فرار و یا  هابنگاه

احدها بیشتر شده و در عین حال های این وفرصت بوده ورو به گسترش دیجیتال نیز معروف است، 

 تر گردیده است. ها نیز مشكلامكان شناسایی آن

وجود دارد که به صورت نظری و تجربی مورد  فرار مالیاتیبرای تشریح دالیل متفاوت زیادی 

مطالعات مربوط به فرار مالیاتی را می توان در سه این اساس  تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر

 ؛ فیسمن و وی،2222،کافمن؛ یوهانسن و 9112 ؛ دان،9133 مارلی و مارتینا،) موثرعوامل قسمت 

 ؛ وانگ،2299 ؛ ناگی،2292؛ فاگبمی و همكاران،2221 ،کای و لیو ،(2222؛  لوین و ویدل )2229

؛ و 9433؛ جعفری صمیمی و حمزه ای،9433 جهرمی و همكاران،؛ موسوی9431 جان،؛ خان2292

و محاسبه میزان  (9433 ؛ و سید نورانی،9431عزیزخانی و افشاری،) ، آثار(9431 زهی و محمدخانلی،

( 9419میالنی و اکبرپور روشن،  عبداهللو ؛ 9433 صادقی و شكیبایی،؛ 2221،اینگشتروم و هولموند)آن 

 کرد.  دسته بندی

عوامل  هرچند مطالعات زیادی در سطح استانها و کل کشور دربارههمچنانكه مالحظه می شود،  

جام شده است، اما درباره آثار فرار مالیاتی و محاسبه میزان آن مطالعات اندکی نموثر بر فرار مالیاتی ا

( از منطق فازی استفاده کرده و میزان فرار مالیاتی را برای دوره 9432. صادقی و شكیبایی )9وجود دارد

( از روش تابع تقاضای پول 9419شن )میالنی و اکبرپور رو عبداهللتخمین زده اند. همچنین  23-9434

محاسبه کرده اند. اما در مطالعه  9422-31استفاده کرده و میزان فرار مالیاتی در ایران را برای دوره 

یاتی در یک بازه و میزان فرار مال شدهاستفاده  2شاخص های چند گانه -از روش علل چندگانه ،حاضر

محاسبه شده است. از مزایای این روش این است که متغیر پنهانی فرار مالیاتی را  زمانی طوالنی تر

ن تخمین می زند، درحالی که در منطق فازی تنها یک سری عوامل آبراساس عوامل موثر و آثار 

                                                           
خارجی متعدد ی وجود دارد. در اینجا تالش شده است تا برخی از مطالعات داخلی در حد اشاره شده می باشد، اما مطالعات  -1

 مهمترین آنها که  به هدف مطالعه حاضر نزدیكتر هستند ارایه شود.

2. Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) 
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. شده و فقط میزان فرار مالیاتی براساس قواعد منطق فازی برآورد می شودذهنی در نظر گرفته 

     .نخواهد دادفرار مالیاتی ارایه  میزان برآورد برایبع تقاضای پول مقدار دقیقی همچنین روش تا

 هوم فرار مالیاتیابتدا مروری بر مف ، درقسمت دومدر  :تنظیم شده است قسمتاین مقاله در پنج 

سرانجام به و شده است  تشریحو سپس مهمترین دالیل فرار مالیاتی و آثار اقتصادی آن صورت گرفته 

نتایج حاصل از  سوم،در قسمت  .شودمی روش های اندازه گیری و برآورد میزان فرار مالیاتی اشاره

بخش آخر نیز  برآورد میزان فرار مالیاتی در ایران ارایه شده و با نتایج سایر مطالعات مقایسه شده است.

 به جمع بندی و ارایه پیشنهاد اختصاص داده شده است.

 وم، علل، آثار و روش اندازه گیری: مفه1فرار مالیاتی -2

 تعریف فرار مالیاتی -2-1

یک تعریف عمومی ارایه می  ،برای فرار مالیاتی تعاریف متعددی در متون ارایه شده است. در ادامه

فرار مالیاتی در حالت کلی اشاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه  .2شود

دفاتر رسمی، انجام فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و... به منظور فرار از پرداخت مالیات دارد. در این 

که به آن دی شود، سوراستا و برای رسیدن به این هدف، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می

گردد و یا اقداماتی که سبب تخفیف مالیاتی ، میزان یا منبع درآمدها مخفی میگیردمالیات تعلق می

؛ 2229واسكوئز،  -شوند. )آلم و مارتینزبه طور کلی باالتر از میزان واقعی بیان می ،گردندمی

  .(9433 کالیز و جونز، و ، 2221چیومیا،

 )علل(عوامل موثر بر فرار مالیاتی  -2-2

ها و ابزارهای مقابله با فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات، ابتدا باید درک به منظور توسعه روش

شود که در این داشت. دالیل بسیاری در این زمینه عنوان می آنهای از دالیل متفاوت بروز روشن

شود. این دالیل و عوامل را می توان به دو دسته کلی قسمت به برخی از مهمترین آنها اشاره می

 عوامل نهادی و عوامل اقتصادی تقسیم کرد.

فساد ماموران مالیاتی، عدم گسترش فرهنگ  و کنش های اجتماعی، عدالت مالیاتی، هنجارها

مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطالعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم 

                                                           
1.Tax Evasion 

 .( مراجعه کنید319-312،صص 9433برای مطالعه بیشتر به کالیز و جونز ) - 2
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های اجرایی در این مورد، تاخیر در های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانتاستقبال از تسلیم اظهارنامه

وصول مالیات، مشكالت مربوط به تشخیص علی الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی 

از عوامل نهادی  های وسیع و متنوع و... برخیها، وجود معافیتمودیان و مستند نبودن میزان درآمد آن

آموزش در سطوح مختلف به عنوان علل مهم  مطالعات متعددی فقدان فرهنگ مالیاتی و در. می باشند

 -بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگی (  در2223ذکر شده است. در این راستا، ریچاردسون ) یفرار مالیات

مالیاتی  فرار نتیجه گرفت که سطح پایین تر فرهنگ مالیاتی منجر به سطوح باالتر یملی و فرار مالیات

بررسی نقش آموزش در اجتناب از پرداخت مالیات نشان  در( 2224می شود. کاسیپیالیی و همكاران )

دادند که رابطه نزدیكی بین آموزش در سطوح مختلف تحصیلی و پذیرش مالیات و پرداخت به موقع 

  ارد.آن وجود د

رخ مالیات و بار مالیاتی، درآمد مالیات دهندگان، نرخ های تورم و بیكاری، آزادسازی همچنین ن

بدون  . 9و .... برخی متغیرهای اقتصادی هستند که در فرار مالیاتی نقش دارند اندازه دولت تجاری،

بستگی  شرایط است و این  اقتصادی شرایط از تابعی فرار مالیاتی در هر کشوری رواج و گسترششک 

فرار مالیاتی  موثر بر به طور خالصه به مهمترین عوامل اقتصادی در ادامه کشور دارد. هر ساختار به

شده و براساس اشاره می گردد. این متغیرها، متغیرهایی هستند که در بخش تجربی از آنها استفاده 

 .ا برخوردار بوده اندهای مقاله از اهمیت باالتری نسبت به سایر متغیرهیافته

 بار مالیاتی  -

فرار مالیاتی محسوب می شوند. نرخ مالیات  از مهمترین علل 2بار مالیاتینرخ های مالیات باال و 

افزایش خواهد را  مالیاتی سرمایه گذاری های اجتماعی شده و فرار منجر به یک افزایش قوی در بیشتر

اقتصاد زیرزمینی بخش  به افزایش فعالیت در منجر بیشتر. همچنین بار مالیاتی (2223)بایر و سوتر، داد

 بار در افزایش که است این که به نوبه خود فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد. فرض معمول دشومی 

و  کبوال .کند می زیرزمینی ایجاد اقتصاد به سمت برای نیروی کار را قوی یک گرایش مالیاتی

طی  یبه بررسی رابطه بین نرخ مالیات بر درآمد و فرار مالیات ،در یک مطالعه تجربی ،(2221)سعادتمند 

                                                           
( و سایر منابع اشاره شده در 9433(، و کالیز و جونز )9433(، سید نورانی )9431مطالعه بیشتر به عزیزخانی و افشاری ) برای -9

 فهرست منابع مراجعه کنید.

بار مالیاتی میزان وجوهی است که توسط افراد پرداخت می شود. این مقدار به دو قسمت بار پولی و بار واقعی قابل تقسیم است.   -2
ر پولی میزان وجوهی است که توسط مشمول مالیات پرداخت قابل پرداخت است، اما بار واقعی میزان وجوهی است که توسط با

 (.9432پرداخت کننده نهایی پرداخت می شود )جعفری صمیمی، 
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نرخ باالی مالیات بر   به این نتیجه رسیدند که این محققانپرداختند.  در آمریكا 9112 -9112 دوره

به منظور بررسی رابطه بین  ،در مطالعه دیگری .دشودرآمد منجر به افزایش بیشتر فرار مالیاتی می 

 ( نشان دادند که افزایش نرخ مالیات بر2292و همكاران ) ، بوساتویهای مالیاتی و فرار مالیاتتكانه 

صامتی و ، مالیاتی سوق می دهد. در مطالعه ای دیگر را به سمت فرار یاقتصادکارگزاران شرکت ها، 

با   9111-2221های  زیرزمینی ایران طی سال اقتصادمیزان ( به منظور اندازه گیری 9433همكاران )

، به بررسی ارتباط بین اقتصاد زیرزمینی و بار شاخص های چند گانه -علل چندگانه استفاده از روش

 ینتیجه گرفتند که رابطه مثبتی بین بار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیات مالیاتی پرداختند و

 .وجود دارد

  اندازه دولت -

اندازه دولت و شدت قوانین و مقررات از علل اصلی گرایش به اقتصاد  ،بسیاری از مطالعاتدر 

زیرزمینی و اقتصاد سایه ای ذکر شده است. افزایش در شدت مقررات، عامل مهمی در ایجاد انگیزه 

اشنایدر و )دشوی می فرار مالیات بوده و منجر به افزایشافراد برای ورود به اقتصاد غیررسمی 

 نشان دادند که افزایش در شدت مقررات، عامل مهمی در ایجاد انگیزهاین دو محقق  .(2222،اسانسو

 ترکیه و کشورهای همسایه در  یمالیات فرار و بنابراین افزایش افراد برای ورود به اقتصاد غیررسمی در

( به 2223(  و نیز دل آنو و همكاران )9433. نتایج مشابهی در مطالعه صامتی و همكاران )استبوده 

 چشم می خورد. 

  درآمد مالیات دهندگان -

وجود رابطه منفی و یا مثبت تشخیص یكی دیگر از علل فرار مالیاتی، درآمد مالیات دهندگان است. 

( به بررسی رابطه بین درآمد مالیات 2222تجربی است. امبایی )  مسالهیک  یبین درآمد و فرار مالیات

، فرار مالیاتینشان داد که رابطه بین درآمد و  ویدر آفریقای جنوبی پرداخت. فرار مالیاتی دهندگان و 

های درآمد و تكانه که ارتباط منفی بین  ندبه این نتیجه رسید( 9113مثبت است. فیشلو و فریدمن )

( رابطه بین احتمال تشخیص، میزان 9131ی، کرانی و نورزاد )وجود دارد. در مطالعه دیگرفرار مالیاتی 

. نتایج را بررسی کردندبرای ایاالت متحده  9132-9139مجازات و سهم دستمزد از درآمد طی سالهای 

مالیاتی با افزایش نرخ مالیات افزایش می یابد، اما از طریق افزایش  نشان داد که فراراین تحقیق 

 فرار مالیاتی کاهش می یابد. ،نرخ مجازات و افزایش سهم دستمزد از درآمداحتمال تشخیص، افزایش 
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ولی وجود یک  ،تاثیرگذار بر فرار مالیاتی است مهم هرچند درآمد مالیات دهندگان یكی از علل بنابراین

 را باید به صورت تجربی تعیین کرد. فرار مالیاتی رابطه منفی و یا مثبت بین درآمد مالیات دهنده و 

 بیكاری -

 جهان کشورهای در .است بیكاری جوامع اقتصادی مشكالت بزرگترین از یكیقرن حاضر  در 

علل  یكی دیگر از بیكاری نیز .نماید اقتصاد و جامعه متوجه را بسیاری تواند خطرات می  بیكاری ،سوم

 های حوزه در فعالیت انگیزه رشد بیكاری، دارد.فرار مالیاتی که اثر قابل توجهی بر است فرار مالیاتی 

کمک می کند که به نوبه خود به  زیرزمینی حجم اقتصاد افزایش دهد و به می ایشزاف را غیرقانونی

که بیكاری یكی از علل  ند( نشان داد2223دل آنو و همكاران ) فرار مالیاتی باال منجر خواهد شد.

صامتی و همكاران  برای ایران توسطی مشابه نتیجهاقتصاد سایه ای در فرانسه، اسپانیا و یونان است. 

که رابطه  ندنشان داد )2222. در مطالعه دیگری، دل آنو و همكاران )به دست آمده است( 9433)

پرتغال وجود دارد. این محققان متذکر شدند که کشور اقتصاد  مثبتی بین بیكاری و اقتصاد سایه ای در

 د.شوباال منجر می  رار مالیاتیفاقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه ای به  فعالیت در

 تورم -

 افزایش فرار مالیاتی دارد. با بر افزایشمصرفی اثر قابل توجهی  کاالهای قیمت عمومی سطح رشد

 حداقل تامین در ناتوانی و فقر می گیرند. قرار فقر خط زیر خانوارها از بسیاری ،قیمتها عمومی سطح

می بیشتر دهد که خود منجر به فرار مالیاتی  می افزایش را زیرزمینی به اقتصاد ورود انگیزه درآمد،

بررسی اثر تورم بر فرار مالیاتی برای اقتصاد ایاالت  در( 9131) کرانی  و نورزاد ،در این زمینه. شود

 بر فرار مالیاتی داشته است.  ینشان دادند که نرخ تورم تاثیر مثبت ،متحده

 تجاری آزادسازی -

دارد.  فرار مالیاتیر بعامل دیگری است که اثر مهمی  ،باز بودن اقتصادمحدودیت های تجاری و 

اعمال محدودیت های  د.شوباعث گسترش اقتصاد زیرزمینی می  افزایش محدودیت های تجاری

تجاری منجر به این می شود که واردات و صادرات به صورت غیر قانونی و قاچاق انجام گیرد و باعث 

 تعرفه ها،بندیسهمیه قبیل از های تجاری محدودیت کاهش باهمچنین  د.شوافزایش فرار مالیاتی 

 عالوه حال توسعه، در کشورهای در. را کاهش داد کاال قاچاق فعالیتهای حجم توان می ... و باال های

تعرفه  های غیر استفاده می شود. سیاست تعرفه ای نیز های غیر سیاست تعرفه ای، از محدودیتهای بر

ساختن  محدود یا قطع موقت، یا کلی طور به اقالم برخی از صادرات یا واردات ممنوعیت شامل ای
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... است.  و کاالها از تعدادی صادرات یا واردات سهمیه بندی مقدار خاص، کشورهای با تجاری رابطه

 کاهش بوده و قانونی های کاهش محدودیت زیرزمینی، اقتصاد گسترش با راه مقابله یکبنابراین 

مالیاتی خواهد  است که به نوبه خود باعث کاهش فرار سازی تجاری آزاد به منوط قانونی غیر تجارت

یک رابطه به این نتیجه رسیدند که  (9433صامتی و همكاران ) .(9421 ،مهرگان و زاده )اشرف شد

 وجود دارد. در ایران منفی بین باز بودن تجارت و اقتصاد زیرزمینی

 آثار فرار مالیاتی -2-3

مالیاتی آثار سویی بر اقتصاد می گذارد که می توان به تاثیر آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد،  فرار

 پس انداز بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش دولتی و ... اشاره کرد. در ادامه آثار فرار مالیاتی بر

 د.شوبررسی می  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمد

 تولید ناخالص داخلینرخ رشد - 

در  .دهدمی درآمد دولت را کاهش  ی. فرار مالیاتداردبر رشد اقتصادی  یاثرات مبهم یفرار مالیات

فرار ، در چنین حالتیمواجه خواهد شد.  کمبودبا های الزم،  سرمایه گذاری تخصیص دردولت  ،نتیجه

ممكن است پس اندازهای شخصی و  یفرار مالیات. در مقابل، خواهد داشتمنفی بر اقتصاد  اثر یمالیات

بر رشد  یفرار مالیات، در این صورتبه نوبه خود سرمایه گذاری های خصوصی را افزایش دهد. 

فرار ر یاثتروشن است که هیچ توافقی در  (.2223)دل آنو و همكاران،  خواهد داشتمثبت  اثراقتصادی 

  .داردنتولید ناخالص داخلی وجود بر  یمالیات

  نابرابری درآمد-

افزایش فرار مالیاتی می تواند از طریق افزایش سرمایه گذاری و افزایش سطح تولید، منجر به 

همچنین این امكان وجود دارد که  د.شوافزایش درآمد عمومی و بنابراین بهبود در وضعیت توزیع درآمد 

ده و در شفرار مالیاتی، باعث نارسایی در توزیع عادالنه درآمد و انباشت ثروت برای گروه های خاص 

بین فرار مالیاتی و  ارتباطتعیین د. بنابراین شونتیجه منجر به افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی 

 توزیع عادالنه درآمد نیز یک مساله تجربی است.

به طور کلی می توان گفت که فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخالل در 

های مدیریت برنامه ،ده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت است. این مسئلهشبندی بودجه

اجتماعی، اقتصادی و... کشور را با مشكل تامین مالی مواجه کرده و در نهایت کاهش رفاه عمومی را 

-تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداختهپی خواهد داشت. فرار مالیاتی می در
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های مختلف درآمدی را بیشتر کرده و وضعیت توزیع اند تغییر داده و از این بابت شكاف بین گروه

 درآمد را بدتر کند. 

 اندازه گیری میزان فرار مالیاتی  -2-4

است و به صورت مستقیم قابل اندازه گیری نیست،  9متغیر فرار مالیاتی یک متغیر پنهانینظر به اینكه 

در متون اقتصادی، شاخص ها و روش های متفاوتی برای اندازه گیری آن پیشنهاد شده است. در 

استفاده شده است. در برخی از  3و بار مالیاتی 4شكاف مالیاتی،  2برخی از مطالعات، از متغیر جانشین

ترین روش  رایج مطالعات دیگر نیز از روش منطق فازی و تخمین تابع تقاضای پول استفاده شده است.

برای اندازه گیری میزان متغیرهای پنهان از جمله فرار مالیاتی روش مستقیم و روش غیر مستقیم 

داده  وبا استفاده از آمار نیز روش غیر مستقیم  .. روش مستقیم شامل روش پرسشنامه ای استاست

روش های اندازه گیری  برخی ازبه اندازه گیری میزان متغیر پنهان می پردازد.  ،های کالن اقتصادی

 بین اختالف برآورد، ملی درآمد اقالم و مالیاتی آمارهای بین اختالف برآوردغیرمستقیم عبارتند از: 

 و نقل حجم برآورد، نقد نسبت محاسبه، درشت های اسكناس حجم برآورد، خانوار هزینه و درآمد

 .آثار چندگانه -روش علل چندگانه و  انتقاالت

مانند روش اندازه گیری مستقیم،  برای اندازه گیری فرار مالیاتی ها رایج ترین روشبرخی از  

نتایج  درباره برای نمونه،ی نقاط ضعفی هستند. ادار 1و روش حجم معامالت 1روش تقاضای پول 

نقدهای  –بر اساس نظرسنجی ها و پاسخ مصاحبه شوندگان  -روش اندازه گیری مستقیم  حاصل از

( معتقدند که ضعف اصلی 2223( و ولیتین )2222(، اشنایدر )2222انست  ) و وجود دارد. اشنایدر زیادی

 این روش، از پاسخ مصاحبه شوندگان ناشی می شود. مصاحبه شوندگان از اعالم اطالعات واقعی همراه

اندازه گیری با استفاده از اطالعات ارائه شده توسط مصاحبه  بنابراین .با جزئیات اجتناب می کنند

 شوندگان غیر قابل اعتماد و کمتر از میزان واقعی است. 

                                                           
1 . Latent Variable 
2 . Proxy  Variable 

 گذارند، لذا باید در استفاده از این شاخص احتیاط کرد.میجا که عوامل بسیاری بر روی شكاف مالیاتی تاثیر از آن - 4
 ( از این شاخص استفاده شده است.9433در مطالعه سید نورانی ) - 3

5 . The Currency Demand Approach 

6 . The Transactions  Method 
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مورد استفاده برای اندازه گیری اندازه اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیر  رایج روش های دیگر از 

این روش که برای اولین بار توسط کاگان  براساساست.  9تقاضای پول روش  ،رسمی و فرار مالیاتی

زیر کاگان سه فرض اصلی  است.نشان دهنده میزان فرار مالیاتی    C/M2( ارائه شد نسبت  9113)

 برای استفاده از این روش در نظر گرفت:را 

 پول نقد است. به شكلالف( تمامی معامالت گزارش نشده  

 در طول زمان ثابت است. دیداریسپرده های ب( نسبت پول نقد به 

 پول در بخش های رسمی و غیر رسمی  یكسان است. یج( سرعت گردش درآمد

که تمام معامالت در اقتصاد غیر رسمی به صورت نقدی انجام می شود،  است کاگان  فرض کرده

که تنها بخشی از معامالت در اقتصاد پنهان و اقتصاد غیر رسمی به صورت نقدی انجام می  در صورتی

درصد از معامالت زیرزمینی به صورت نقدی پرداخت  32، تنها 9132در نروژ در سال  برای مثالشود. 

ضعف . تخمین زده خواهد شد ،واقعی حداین روش کمتر از  بامتغیر پنهان  میزانبنابراین  است. شده

این فرض یكسان بودن سرعت  گردش پول در اقتصاد رسمی و غیر رسمی است.  ،دیگر این روش

برآورد سرعت گردش پول در اقتصاد غیر رسمی   فرض برای هر دو نوع اقتصاد نامعتبر است، چرا که

نقد ( در 9111هیل و کبیر ). (2221؛ پارک، 2292؛ فروردا و همكاران، 9111)گیلز،  بسیار مشكل است

ورد سرعت پول در بخش پنهان بسیار مشكل است. بدون هیچ گونه آبرکه  اند این روش تاکید کرده

آگاهی در مورد سرعت گردش پول در اقتصاد غیر رسمی نمی توان فرض  تساوی سرعت گردش پول 

 در هر دو بخش را پذیرفت.

انجام شده است   2معامالتمالیاتی روش حجم  دیگر روش متداول برای اندازه گیری میزان فرار

در نظر گرفته را  هاییضاین روش فیج فر استفاده ازبرای  .ارائه شده  است (9121)که  توسط فیج 

است. اساسی ترین فرض این است که در سال پایه هیچ گونه فعالیتی در اقتصاد غیر رسمی صورت 

( و فروردا 9131پایل )از دیدگاه نقطه ضعف اصلی این روش نمی گیرد و فرار مالیاتی وجود ندارد. 

 .استفرارمالیاتی  در نظر گرفتن یک سال پایه بدون اقتصاد زیرزمینی و، (2292)

در  .است اندازه گیری میزان متغیر پنهانهای  روش از دیگر  آثار چندگانه –روش علل چندگانه 

عدم پیش فرضهایی مانند روشهای  و نقاط ضعف اساسی نداشتندلیل به  این روش ،حال حاضر

                                                           
1 .The Currency Demand Approach 

2 . The Transactions Method 
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متغیر برای اندازه گیری  روشترین  رایجعنوان بهترین و به تقاضای پول و روش حجم مبادالت، 

 .است شدهارایه  ادامهشرح کامل این روش در  .محسوب می شود پنهان

  آثار چندگانه –روش علل چندگانه 

 متداول تریندر حال حاضر  ،معرفی شد (9122) که توسط زلنر آثار چندگانه –روش علل چندگانه 

سازی معادالت ساختاری با بررسی  الگوبرای اندازه گیری متغیرهای پنهان است. این روش با  روش

کامل معادالت  یالگویک . می پردازد به اندازه گیری آن متغیر آثار متغیر پنهان در اقتصاد، علل و

. در این 2اندازه گیری یالگوو  9ساختاری یالگو :که عبارتند از می شودساختاری از دو جزء تشكیل 

علل بوجود آورنده خود در ارتباط است و  فرار مالیاتی( از یک طرف بادر اینجا متغیر پنهان ) ،معادالت

علل بوجود آورنده  در نظر گرفتن همزمانآثاری بر اقتصاد دارد. این روش قادر است با  ،از طرف دیگر

   به اندازه گیری متغیر پنهان بپردازد. ،بر اقتصاد آنآثار  ان و نیزمتغیر پنه

به  ،اندازه گیری یالگوساختاری، ساختار علی مفروضی بین متغیر پنهان مشخص کرده و  یالگو

 متغیر . به عبارت دیگر،می پردازدی پنهان روابط بین متغیرهای اندازه گیری شده و متغیرهاتعریف 

اقتصاد با  خود  )pY (با آثار  و از طرف دیگر )qX(ورنده آ از یک طرف با علل بوجود ) (پنهان

 :قابل بیان است 2و  9صورت معادالت  به ریاضی مرتبط است. این روش در قالب روابط

η = γ ′x + ζ                                                             (9) 

y
1
= λ

1
 η + ε

1
                                                     (2)  

y
2 
= λ

2
 η + ε

2
 

 :آن در که

 η :پنهان )فرار مالیاتی( متغیر 

) , xq,…, x2
1

= (xx ′  ،فرار مالیاتی  پیدایش علل 

) 
p

,…,y
2

,y
1

= (yy ′ ، فرار مالیاتی بر اقتصادآثار 

)
q

,…,γ
2

, γ 
1

= (γγ ′  ،ضرائب الگوی ساختاری 

) 
p

,…,λ 
2

,λ
1

= (λ′ λ  ،و ضرائب الگوی اندازه گیری شده 

                                                           
1 . Structural Model 

2 . Measurement Model 
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1, 
 ζ= ( ′ ζ،  به ترتیب خطای الگوی ساختاری و

 اندازه گیری هستند.      خطای الگوی 

با  .نیست برقرار آنها بین طرفه دو همبستگی و بوده نرمال توزیع رایاد خطاها این، فرض به بنا

 صورت رگرسیونی به معادالت سیستم یک صورت به فوق الگوی ،( 9( در معادله )2جایگزینی معادله )

 :آید می در زیر

y = Πx + z                                                                  (4)  

 

 :آن در که

 Π = λγ´                                                                (3) 

z = λν +ε         
 ( قابل محاسبه می باشد:1میزان متغیر پنهان از رابطه )

η = γ
9
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3
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در  شود.می انجام روش حداکثر درستنمایی به و 22 آموس نرم افزار کمک به الگوتخمین  

ها است. برازش شده از داده یالگوتخمین، بدست آوردن یک  هدف از ،یابی معادالت ساختاریالگو

 هایالگوبرازش،  از معیارهای استفاده با طراحی و برآورد می شود. الگوبرای دوره زمانی معین چندین 

 . دشوانتخاب می  مناسب یالگو نهایت در و مقایسه شده هم با وردآبر

ارائه می دهد که  ش متعددی برای انتخاب الگوی برترهای برازخروجی نرم افزار آموس شاخص

،  (IFI) 2شاخص برازش افزایشی ، (NFI) 9شاخص برازش هنجار شده :عبارتند از آنهارایج ترین 

و شاخص  RMSEA)) 3مجذور خطامیانگین  جذر، شاخص ) FIC  (   4شاخص برازش تطبیقی

 .  1هنجار شده دو -کای

 الگواین است که  حاکی از ،به یک نزدیكتر باشد  CFI وNFI ، IFIمعیارهای  هر چقدر مقدار

برآورد  یمیانگین مجذور خطا جذر. شاخص قابل قبول تر است الگواز برازش بهتری برخوردار است و 

                                                           
1 .Normed Fit Index (NFI) 

2 .Incremental Fit Index (IFI) 

3 .Comparative Fit Index (CFI) 

4 .Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 

5 .Normed Chi-Square (Chi-Squared/Df) 
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تدوین شده  یالگو ،باشد. هر چقدر این شاخص بیشتر باشدشده یكی از شاخص های بدی برازش می 

تدوین شده قابل قبول تر می باشد.  یالگور این شاخص کوچكتر باشد، اقدم ،رد شده و هر چه

 از الگوهنجار شده کمتر باشد، نشان دهنده این است که  دو - کایهر چه مقدار آماره  ،همچنین

هنجار شده  دو - کایمی شود. مقدار  نهایی انتخابی الگو عنوان به و است برخوردار بهتری وضعیت

 2-4هنجار شده بین دو - کای و مقادیر استتدوین شده  یالگوخوب  بیانگر برازش بسیار 9نزدیک 

پس از بررسی معیارهای برازش و مقایسه این معیارها . (2221)هو، قابل قبول می باشد یالگو بیانگر

 برآورد پارامترهای براساس د. شوبرازش شده مشخص می  یالگوهای تدوین شده مختلف، الگوبرای 

 می توان میزان فرار دارند، حضور نهایی یالگو در متغیرهایی که اندازه و منتخب الگوی از شده

 مالیاتی را محاسبه کرد. 

مانند هر چندگانه نیز  آثار روش علل وورد میزان فرارمالیاتی با استفاده از آبرشایان ذکر است که 

با تغییر دوره مورد  فرار مالیاتی اندازهاین امكان وجود دارد که نخواهد بود. خالی از ضعف روش دیگری 

غیر مستقیم باعث  لحاظ علل های دیگری که ممكن است به طور مستقیم یابه مطالعه و همچنین 

  .افزایش یا کاهش یابد شود،گسترش فرار مالیاتی 

علل و آثار چندگانه در  یالگوایران بر اساس  در گیری فرار مالیاتی اندازه برای پیشنهادی الگوی

  GDP نسبت مالیات مستقیم به ،x1)مالیاتی ) بار متغیرهای .( نشان داده شده است9) شماره شكل

((x2 ، نسبت مالیات های غیرمستقیم به GDP ((x3اندازه دولت ، ((x4درآمد مالیات دهندگان ، 

((x5، بیكاری نرخ ((x6تورم ) ، نرخ (x7 تجاری آزادسازی و ((x8 نرخ متغیرهای و علل عنوان به 

 انتخاب شده است.  الگوبه عنوان آثار فرار مالیاتی در  y2)و نابرابری درآمد ) GDP  ((y1رشد

 نتایج تجربی -3

 آن نتایج و الگو داده ها، تخمین -3-1

 جمهوری از سایت بانک مرکزی بوده و مطالعه به صورت سری زمانی این در استفاده های موردداده

 ، متغیرهایدر زیر 9 جدول شماره .جمع آوری شده است 9431تا  9431 طی دوره  ایران اسالمی

های متفاوت از نین تصریحهمچ .دهد می نشان را متغیر هر تعریف نیز و الگو استفاده شده در

های برازش خروجی ه است. نتایج شاخصشدارائه   2شده در جدول شماره  وردآالگوهای مختلف بر

آمده  4برگزیده نیز در جدول شماره  یالگو  CFIو NFI،  IFIهنجار شده،  دو - کایهای آماره

 است.
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 متغیرها و تعریف آنها -(1) جدول 

 متغیر تعریف متغیر

 بار مالیاتی 922ضربدر  GDPنسبت تفاضل مالیات بر واردات از کل درآمد مالیاتی به 

 علل

 بار مالیاتی مستقیم 922ضربدر  GDPنسبت درآمد مالیاتی مستقیم به 

 بار مالیاتی غیر مستقیم 922ضربدر   GDPنسبت درآمد مالیاتی غیر مستقیم به 

 اندازه دولت 922ضربدر  GDPنسبت هزینه های مصرفی دولت به 

 درآمد سرانه 922به جمعیت ضربدر  GDPنسبت  

 نرخ بیكاری 922 اقتصادی ضربدر فعال جمعیت به بیكار جمعیت نسبت

 نرخ تورم 922 ضربدر مصرفی کاالهای قیمت شاخص رشد

 های تجاریمحدودیت 922ضربدر  GDPنسبت حاصل جمع صادرات و واردات به 

 ناخالص داخلی نرخ رشد تولید رشد تولید ناخالص داخلی
 آثار

 نابرابری درآمد جینیضریب 

 های هشت گانه از مدل اصلیتخمین تصریح -(2جدول )

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 

TE 1 - - - - - - - 

y2 -0/716 1 - - - - - - 

y1 0/015 -0/115 1 - - - - - 

x1 0/461 -0/33 0/007 1 - - - - 

x4 1/218 -0/872 0/018 0/562 1 - - - 

x5 0/352 -0/252 0/005 0/162 0/429 1 - - 

x6 0/035 -0/025 0/001 0/016 0/043 0/012 1 - 

x7 0/026 -0/018 0 0/012 -0/068 0/009 0/001 1 
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معیارهای رایج انتخاب مدل برگزیده در روش معادالت ساختاری با استفاده از روش  -(3جدول )

 (MIMIC) آثار چندگانه  علل و

CMIN 

 NPAR CMIN DF P CMIN/DF مدل

 2/522 0/003 12 30/264 23 مدل قراردادی9

 0 0 35 مدل اشباعی2
  

 4/283 0 28 119/921 7 مقایسه های پایه4

 

 مقایسه های پایه

 NFI مدل

Delta1 

IFI 

Delta2 
CFI 

 0/801 0/831 0/748 مدل قراردادی

 1 1 1 مدل اشباعی

 0 0 0 مقایسه های پایه

 

می  32/2و  34/2، 21/2به ترتیب   CFI وNFI ، IFIبرگزیده، مقادیر معیارهای  یدر الگو

می باشد  12/2 دو - کاینزدیكتر بوده و همچنین مقدار آماره  9 باشد که در مقایسه با بقیه الگوها به

 (  واقع شده است.4-2قابل قبول ) یکه در محدوده الگو

های مختلف تدوین شده در مقایسه آن معیارها برای الگوه و با توجه به معیارهای برازش گفته شد 

(، نرخ بیكاری x5(، درآمد خانوار )x4(، اندازه دولت )x1منتخب نهایی، متغیرهای بار مالیاتی ) یالگو

(x6( و نرخ تورم )x7 به عنوان مهمترین علل فرار مالیاتی انتخاب شدند. نتایج این تخمین در جدول )

 ( نشان داده شده است.2ه )( و شكل شمار3شماره )

 برگزیده، میزان فرار مالیاتی از رابطه زیر محاسبه می گردد: یپس از انتخاب الگو

TE=  319/2 *x9+ 293/9 *x3+ 412/2 *x1+ 241/2 *x 221/2+1 * x 2       (1)  

 

                                                           
1- Default model  

2- Saturated model  

3- Independence model  
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 الگوی پیشنهادی برای اندازه گیری و بررسی فرار مالیاتی در ایران -1شكل  

 علل                                                                                   آثار 

      
                              

 

  

 مالیاتی بار

 نسبت مالیات های مستقیم
   به

GDP  
 GDPنرخ رشد

نسبت مالیاتهای 

  GDP غیرمستقیم به 

 فرار مالیاتی 

  

 اندازه دولت

 درآمد نابرابری

 مالیات دهندگاندرآمد 

 

 بیكاری نرخ

 تورم نرخ

 

 محدودیت های تجاری

X1 

𝛾1 

6X 

5X 

4X 

2X 

3X 

8X 

X7 

𝛾3 

 

𝛾5 

𝛾2 

𝛾6 

𝛾7 

𝛾8 

𝛾4 

𝛾2 

 

𝛾1 

 

y1 

 

𝑦2 
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 22 آموس افزار نرم یخروج از حاصل جینتا -2 شكل

 

 

 منتخب الگوهای رگرسیون استاندارد وزن -) 4(جدول 

   
Estimate 

X2 <--- TE 221/2 

X1 <--- TE 241/2 

X1 <--- TE 412/2 

X3 <--- TE 293/9 

X9 <--- TE 319/2 

Y9 <--- TE 291/2 

Y2 <--- TE 291/2- 

 :هایادداشت

: x7 نرخ تورم،  : x6نرخ بیكاری ،: x5  مالیات دهندگاندرآمد، : x4 اندازه دولت ،: x1 بارمالیات، :y2  رشد تولید ناخالص

 .نابرابری درآمدy1: داخلی، و 
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 یالگو در است. سازگار نظری انتظارات با تمام موارد در در الگوی منتخب متغیرها ضرائب عالئم

درآمد مصرف کننده، نرخ بیكاری و نرخ تورم از لحاظ  مالیاتی، اندازه دولت، بار متغیرهای منتخب،

 اند. بوده  معنی دار آماری نیز

می باشد که بیانگر رابطه مثبت بین بار مالیاتی و فرار  319/2ضریب بار مالیاتی  ،منتخب یالگو در

مالیات و بار مالیاتی منجر به گسترش  فرار بیشتر نرخ های  ،شد ذکر مالیاتی است. همانطور که قبالً

اقتصاد  به افزایش فعالیت در منجر، . همچنین بار مالیاتی باال(2223تر، ا)بایر و س دشونمالیاتی می 

  داد.افزایش خواهد  ی رازیرزمینی می شود که به نوبه خود فرار مالیات

مهمی دارد. ضریب این متغیر افزایش اندازه دولت در پیدایش و گسترش فرار مالیاتی نقش  

افزایش اندازه به طوری که ( مبین وجود رابطه مثبت بین اندازه دولت و فرار مالیاتی است 293/9)

دولت باعث گسترش فرار مالیاتی می گردد. همانطور که می دانیم با افزایش اندازه دولت، شدت قوانین 

می در ایجاد انگیزه افراد برای ورود به اقتصاد و مقررات  اعمال شده افزایش می یابد که خود عامل مه

 غیررسمی است که در نتیجه فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد.

نشان می دهد که رابطه بین درآمد مالیات دهندگان و فرار مالیاتی در  الگونتایج حاصل از تخمین 

د و این حاکی از آن است که ایران مثبت است و افزایش درآمد منجر به افزایش فرار مالیاتی می گرد

مد مالیات آمالیاتی و در فرار مالیاتی در بین افراد با درآمد باالتر بیشتر است. رابطه مثبت بین فرار

های جریمه مالیاتی بستگی دارد. اگر افزایش قبیل نرخ مالیات بر درآمد و نرخ دهندگان به عواملی از

باشد، مالیات دهندگان از پرداخت مالیات جلوگیری کرده و  درآمد همراه با افزایش نرخ مالیات بر درآمد

فرار مالیاتی افزایش می یابد. اما وقتی با افزایش درآمد، نرخ مالیات بر درآمد ثابت بماند و یا با درصد 

کمی افزایش یابد مالیات دهندگان از پرداخت مالیات اجتناب نمی کنند و مالیات را به موقع پرداخت 

ل مهم دیگری هم که در ارتباط بین درآمد و فرار مالیاتی موثر است نرخ های جریمه می کنند. عام

مالیاتی می باشد. وقتی نرخ جریمه عدم پرداخت مالیات باال باشد مالیات دهندگان ترجیح می دهند تا 

کاهش  مالیات را به موقع پرداخت کنند تا مشمول نرخ های جریمه باال نگردند و بنابراین فرار مالیاتی

 در اقتصاد ایران تایید شده است.در مطالعات متعددی  ،می یابد. همه مسایل اشاره شده

عامل دیگری که به طور مستقیم منجر به افزایش فرار مالیاتی می گردد بیكاری است. افزایش  

ورود نیروی کار بیكار به اقتصاد زیرزمینی را افزایش می دهد. رشد بیكاری باعث  انگیزه نرخ بیكاری،
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دهد که به نوبه  می افرایش را شده و فعالیت در اقتصاد پنهان مجاز غیر های حوزه پیدا کردن شغل در

 خود به فرار مالیاتی باال منجر خواهد شد.

 سطح رشد ین نرخ تورم و فرار مالیاتی است.از دیگر نتایج حاصل از این مطالعه وجود رابطه مثبت ب

 سطح زیر خانوارها از زیادی تعداد تورم افزایش نرخ  عمومی در پیدایش فرار مالیاتی تاثیر می گذارد. با

 فعالیت در اقتصاد پنهان و ورود درآمد، حداقل تامین گرفت که از یک طرف برای خواهند قرار فقر خط

با  می دهندکه خود منجر به فرار مالیاتی باال می گردد. از طرف دیگررا ترجیح  زیرزمینی به اقتصاد

تورم، مالیات دهندگان ترجیح می دهند برای ثابت نگه داشتن سطح قدرت خرید قبلی  افزایش نرخ 

 خود از پرداخت مالیات جلوگیری کنند و باعث افزایش فرار مالیاتی می گردد.  

( نشان داده شده است. نتایج نشان 2)شماره  در شكلبرگزیده  یالگوخروجی حاصل از تخمین 

به عبارتی افزایش فرار  رشد تولید ناخالص داخلی مثبت است. می دهد که رابطه بین فرار مالیاتی و

این نتیجه مطابق با یافته های . ایران شده است مالیاتی منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی

همانطور که می دانیم و می تواند تاییدی بر نظر بایر و ساتر باشد. ( است 9431عزیزخانی و افشاری )

صورت می گیرد. از آنجا که  فرار مالیاتی بیشتر در بین اقشار پردرآمد جامعه به منظور پس انداز بیشتر

نها زیاد است ترجیح می دهند آکم است و میل نهایی به پس انداز مد آبه مصرف افراد پر درمیل نهایی 

انداز وارد جریان سرمایه گذاری می شود افزایش تولید را نجا که پسآشتری را پس انداز کنند. از ول بیپ

، فرار مالیاتی محرک ه  با اتخاذ سیاست های مالی معینمعتقدند ک  به دنبال خواهد داشت.  بایر و ساتر

اقتصاد ایران نقش فساد رشد اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر، به نظر می رسد که فرار مالیاتی در 

 نافع را بازی می کند. بنابراین افزایش فرار مالیاتی می تواند باعث رشد تولید ناخالص داخلی شود.

است. به عبارت دیگر گسترش فرار مالیاتی منجر به  -22/2رابطه بین فرار مالیاتی و ضریب جینی 

یجه همچنین در مطالعه عزیزخانی و این نتکاهش ضریب جینی و توزیع عادالنه تر درآمد می گردد. 

ضریب جینی با ارتباط  توجیه ارتباط منفی بین فرار مالیاتی و( نیز به دست آمده است. 9433افشاری )

بین فرار مالیاتی و رشد تولید ناخالص داخلی مرتبط است. از آنجا که افزایش فرار مالیاتی باعث رشد 

مثبت داشته، این امر منجر به افزایش سطح عمومی درآمدها  تولید ناخالص داخلی شده و بر تولید تاثیر

 شده و باعث می گردد تا توزیع درآمد بهتر گردد. 

نتایج تخمین نشان می دهد که ضریب همبستگی بین رشد تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی 

ناخالص  ( نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین رشد تولید2شكل ) منفی است. همانطور که در
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، ضریب جینی ا افزایش رشد تولید ناخالص داخلیاست. به عبارت دیگر ب -93/2داخلی و ضریب جینی 

 )توزیع نابرابر درآمد( کاهش می یابد و بالعكس. 

 برآورد میزان شاخص فرار مالیاتی در ایران  -3-2

 مقادیر مستقل متغیرهای جای به (1) معادله در باید سال، فرار مالیاتی هر شاخص محاسبه برای

  .فرار مالیاتی دست یافت زمانی سری شاخص به می توان طریق این از شود. داده قرار آنها عددی

 مورد دوره طی نسبی فرار مالیاتی در اندازه نشیبهای و فراز و تغییرات روند سری زمانی نشانگر این

 باشد.  ( می9431-9431) بررسی

 ،این شاخص طی دوره مورد بررسی نشان می دهند، مقدار تحقیق حاضرنتایج همانطور که 

درصد  21/91افزایشی بوده و از  9431نوسانات زیادی داشته است. روند شاخص فرار مالیاتی از سال 

این شاخص  9412تا   9411رسیده است. بین سالهای  9411درصد درسال  11/21به  9431در سال 

 را داشته است.درصد( 11/92)روند کاهش کمترین  9412روند کاهشی داشته به طوری که در سال 

درصد  42/42به  9431روند فرار مالیاتی روند افزایشی داشته و در سال  9412مجدداً بعد از سال 

فرار روند شاخص درصد رسیده است. افزایش چشمگیر  32/33به   9431رسیده است و در سال 

از قبیل بار مالیاتی باال، افزایش اندازه دولت، افزایش نرخ مالیاتی طی یک سال با متغیرهای اثرگذار آن 

( 4( و شكل )1میزان شاخص فرار مالیاتی در جدول ) تورم و بیكاری به طور مستقیم مرتبط است.

 شده است. گزارش
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 میزان شاخص فرار مالیاتی )%( -(5) جدول

 سال شاخص فرار مالیاتی سال شاخص فرار مالیاتی

14/774 1369 15/067 9431 

16 /346 1370 17/732 9412 

16,927 1371 20/078 9419 

16/656 1372 20/643 9412 

16/611 1373 22/031 9414 

17/13 1374 22/69 9413 

18/471 1375 25/ 90 9411 

19/116 1376 24/75 9411 

19/555 1377 22/029 9412 

20/17 1378 19/703 9413 

2 1/316 1379 16/539 9411 

22/2142 1380 1 5/13 9 9412 

24/065 1381 16/4 19 9419 

25/813 1382 17/772 9412 

27/356 1383 16/85 9414 

30/222 1384 16/53 5 9413 

32/371 1385 14/532 9411 

48/47 1386 14/036 9411 

  12/902 9412 

  13/354 9413 

 های تحقیقیافته ماخذ:
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 روند تغییرات شاخص فرار مالیاتی  -3شكل 

 
 

دهنده روند کاهشی یا تنها نشانTE) )ذکر است که شاخص  اندازه گیری شده فرار مالیاتی قابل 

برای تبدیل  دارای هیچ واحد سنجشی نمی باشد. و یاتی طی دوره مورد بررسی بودهافزایشی فرار مال

با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی بایستی ( GDP درصدی ازاین شاخص به اندازه نسبی )

مطالعه  نتایج دو در این مطالعه، از کرد. را محاسبهشاخص را کالیبره کرده و اندازه نسبی فرار مالیاتی 

که با روشهای متفاوتی ( 9419 ،عبداهلل میالنی و اکبرپور روشنو  ؛9432 ،صادقی و شكیبایی)موجود 

نجا که در هر دو آ از .شده استبه اندازه گیری فرار مالیاتی پرداخته اند برای کالیبراسیون استفاده 

 گرفته و از در نظربرآورد شده ، این سال را به عنوان سال پایه  9422مطالعه میزان فرار مالیاتی سال 

بوده است برای کالیبره کردن   GDPرصد د 92.14که حدود   9422مالیاتی سال  میانگین فرار

به همراه نتایج سایر مطالعات استفاده می کنیم. میزان فرار مالیاتی براساس درصدی از اقتصاد رسمی 

 . 9آورده شده است(  1در جدول  )

پول و  ( با استفاده از روش تابع تقاضای9419های عبداهلل میالنی و اکبرپور روشن )هرچند یافته

 9431تا  9422های توزیعی حكایت از این دارد که فرار مالیاتی طی دوره تكنیک خودرگرسیون با وقفه

احتیاط نگریست. زیرا میزان فرار  ۀعددی این مطالعه را باید با دید روند افزایشی داشته است، اما نتایج

مالیاتی کشور نیز  والنهای مسوگفتهایران بسیار اندک بوده و با درصد در اقتصاد  3تا  3مالیاتی بین 

                                                           
 .رجوع شود (2222) دل آنوبرای آشنایی با روش کالیبره کردن به   -9
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نیز مانند هر روش اقتصادسنجی  MIMIC روش  شایان ذکر است که. 9فاصله بسیار زیادی دارد

میزان فرارمالیاتی اندازه گیری شده فقط تخمینی از میزان فرار مالیاتی  دیگری خالی از نقص نیست و

می تواند با تغییر دوره مورد مطالعه و میزان این  .نمی باشد آن دقیقنشان دهنده مقدار  و است

غیر مستقیم باعث  علل های دیگری که ممكن است به طور مستقیم یانمودن لحاظ با همچنین 

روند تغییرات این متغیر  ،آنچه حائز اهمیت است .گسترش فرار مالیاتی گردد افزایش یا کاهش یابد

 ( نشان داده شده است.1جدول ) روند فرار مالیاتی در دوره مورد بررسی دراست. 

 اتپیشنهادجمع بندی و  -4

ها به دلیل سهل الوصول بودن درآمد ناشی از فروش ای غنی از نظر منابع طبیعی، دولتدر کشوره

های مالیاتی می کنند. این در حالی است که درآمدهای مانند نفت( توجه اندکی به درآمدثروت منابع )

مطمئن ترین منبع محسوب می شود. اقتصاد نفتی ایران نیز از این قاعده مالیاتی باثبات ترین و 

مستثنی نبوده و می توان به جرات گفت که دولت سهم بسیار ناچیزی از درآمدهای خود را از ناحیه 

درآمدهای مالیاتی کسب می کند. این درحالی است که مالیات ستانی در ایران سابقه دیرینه ای در 

 ارد. در کنار این مسائل، میزان فرار مالیاتی نیز به مشكل مهمی تبدیل شده است.سال د 4222حدود 

 دوره طی چندگانه آثار - چندگانه علل روش از استفاده فرار مالیاتی با اندازهدر مقاله حاضر، 

 فراز بررسی دوره مورد طی ایران در شاخص فرار مالیاتیکه  داد نشان نتایج .شد برآورد 9431 تا9431

 نشان برگزیده الگوی برآورد نتایج. همچنین است افزایشی بوده در کل روند این و دارد هایی نشیب و

 مهم عوامل جمله نرخ تورم و نرخ بیكاری از مالیاتی، اندازه دولت، درآمد مصرف کننده، بار که داد

اندازه دولت،  ،میان این در .بوده است طی دوره مورد بررسی ایران در فرار مالیاتی گسترش بر اثرگذار

 .ندا داشته ایران در پدیده این گسترش در مالیاتی و درآمد مصرف کننده به ترتیب بیشترین تاثیر را بار

همچنین این نتیجه حاصل شده است که گسترش فرار مالیاتی منجر به بهبود وضعیت رشد اقتصادی و 

(، عزیز خانی و 2223بایر و ساتر ) همچنین توزیع درآمد می شود. این نتایج موافق با یافته های

( است. این نتایج را می توان به ساختار نامناسب نظام اقتصادی 9433(، و سید نورانی )9431افشاری )

 کشور و بازی کردن نقش فساد نافع توسط فرار مالیاتی نسبت داد.
 

                                                           
درصد اعالم کرد )به نقل از روزنامه دنیای  21رییس سازمان امور مالیاتی کشور رقم فرار مالیاتی را  9419در زمستان سال  -  9

 اقتصاد(.
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 GDPدرصدی از فرار مالیاتی در ایران نسبی سری زمانی میزان   -(6)جدول 

عبداهلل میالنی و 

اکبرپور روشن 

(1331) 

صادقی و 

شكیبایی 

(1332) 

مطالعه 

 حاضر
 سال

 عبداهلل میالنی

و اکبرپور 

 (1331روشن )

و  صادقی

 (1332شكیبایی)

مطالعه 

 حاضر
 سال

- 1/92 11/1 9411 - 2/91 21/1 9431 

21/3 4/92 14/92 9422 - 9/93 34/99 9412 

49/1 3/94 19/92 9429 - 1/2 13/92 9419 

22/1 2/1 23/92 9422 - 1/3 42/94 9412 

19/1 1 22/92 9424 - 9 24/93 9414 

92/1 1/93 23/99 9423 - 1/99 11/93 9413 

92/2 29/94 11/99 9421 - 4/94 24/91 9411 

24/3 1/92 44/92 9421 - 1/94 22/91 9411 

99/99 1/94 11/92 9422 - 4/91 24/93 9412 

92/93 3/91 23/94 9423 - 2/1 22/92 9413 

23/3 - 21/94 9421 - 9/1 11/92 9411 

22/2 - 43/93 9432 - 9/91 21/1 9412 

39/1 - 11/91 9439 - 92 11/92 9419 

12/1 - 11/91 9432 - 1/99 31/99 9412 

31/1 - 22/92 9434 - 3/91 19/92 9414 

34/1 - 12/91 9433 - 4/91 11/92 9413 

92/1 - 14/22 9431 - 3/1 41/1 9411 

12/3 - 44/49 9431 - 1/2 22/1 9411 

41/1 - - 9432 - 3/1 44/3 9412 

24/2 - - 9433 - 3/1 113/3 9413 

 ماخذ:یافته های تحقیق
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 مورد بررسی را نشان می دهد.فرار مالیاتی طی دوره  میزان( میانگین 2جدول )
 

  1343-1336فرار مالیاتی طی دوره  روندمیانگین  -(2) جدول

فرار مالیاتی  روند میانگین

 )%( ورهد
 دوره تحوالت دوره روند فرار مالیاتی

 9431 -9411 قبل از انقالب صعودی 42/94

 نزولی 93/99
شروع انقالب اسالمی تا اتمام جنگ 

 تحمیلی
9412- 9411 

 صعودی 42/93
 دوره بازسازی و

 اصالحات
9431- 9413 

 ماخذ: یافته های تحقیق

رغم افزایش توان جامعه برای که علیدر اقتصاد ایران نشان داده است  مطالعات متعدد نتایج

هدف مطالعه حاضر این بوده است که . الیاتی تغییر چندانی پیدا نكرده  استپرداخت مالیات، تالش م

میزان فرار مالیاتی را محاسبه کند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران 

فرار   رشد به رو روند با مقابله جهت را پیشنهادهایی توانبنابراین میدر حال افزایش بوده است 

 :نمود ارائه به شرح زیر  9مالیاتی  در ایران

 های انجام فعالیت علل گسترش فرار مالیاتی و از یكی :کاهش شدت قوانین و مقررات -9

هر اقتصادی محدودیت های تجاری و شدت قوانین و مقررات می باشد. افزایش  در رسمی غیر

افزایش اندازه  معامالت که ناشی از شدت قوانین و مقررات اعمال شده بر محدودیت های تجاری و

با اعمال  اصلی گسترش فرار مالیاتی است. عوامل از یكی توسعه حال در کشورهای باشد دردولت می 

انجام می گیرد که  قوانین و مقررات شدید، معامالت  اکثراً به صورت غیر قانونی و از طریق قاچاق

  .منجر به افزایش شدید اندازه فرار مالیاتی می گردد

                                                           
اقتصادی و توزیع در آمد، پیشنهاد مبارزه با فرار مالیاتی به این خاطر است که فرار با توجه به آثار مثبت فرار مالیاتی بر رشد  -1

مالیاتی به دلیل ساختار نامناسب نظام مالیاتی کشور، نقش فساد نافع را بازی می کند. این مطلب بدین معنی است که با اصالح 
ار مخرب تر آن شروع شود. بنابراین مبارزه با فرار مالیاتی همواره ساختار نظام مالیاتی کشور، امكان دارد این نقش را بازی نكند و آث

   باید مدنظر باشد.
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 بار افزایش داد با نشان این مطالعه نتایج که چنان  :مالیاتی بار افزایش از اجتناب -2

 مالیاتی درآمدهای افزایش هدف اگر یابد. بنابراین می افزایش ایران اندازه فرار مالیاتی در مالیاتی

مد، آهای مالیاتی باال )مالیات بر در دولت باشد این امر با افزایش بار مالیاتی باال میسر نخواهد شد. نرخ

همچنین نرخ های جریمه پایین در گسترش فرار مالیاتی نقش مهمی ایفا می  و...( ومالیات بر شرکتها 

 کنند. 

باشد  می ایران در گسترش فرار مالیاتی و پیدایش  عوامل بیكاری یكی از :مبارزه با بیكاری -4

 با بنابراین .می کند پیدا افزایش غیرقانونی و غیررسمی فعالیتهای به گرایش بیكاری، افزایش که با

 تا توانمی کاری فرصتهای گسترش و اشتغالزایی بیكاری از قبیل اجرای سیاستهایی برای کاهش

  .کاست پدیده این حجم از حدودی

 اجرای با انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی افزایش می یابد. لیكن افزایش تورم، با:  تورم مهار -3

 .کرد آن به خصوص فرار مالیاتی جلوگیری آثار زیانبار و می توان از تورم مناسب پولی های سیاست

عالیت اقتصاد غیر توجه به کاهش همزمان نرخ جرائم مالیاتی، هزینه های تنظیم مالیاتی، میزان ف -1

 وقفه های مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است. ۀرسمی و انداز
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