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 چکیده

 ، ولو  ی رآمود عمنوا  کمبوو  .اسو  کشوور اتییمال نظام کارآمدی و جایگاه کشور، توسعه و رشد ارکان از یكی

 یكویزیف یهادسوات یز و یانسوان منوا ع  ر یگذارهیسودما و کود ه محودو  شدت ه را ها ول  یعموم مخارج

 مواجوه یجود مووشكتت  وا ار جامعوه رفواه شیافزا جهینت  ر و یاقتصا  رشد  د دگذاریتأث مهم عوامل عنوان ه

 ،تودمات ارائه  دای پایدار آمدی ر ایجا  منظور  ه ها ول  وظایف تدیناصلی از یكی مالیات عا النه اتذ .کندیم

 کوه موا کشوور ی ودا موضوو  ایون اهمی  اقتصا ی یهامیتحد وجو   ا .اس  طبقاتی فاصله و ناعدالتی کاهش

 و نفتوی  رآمد ه  وا ستگی کاهش لزوم طدفی از فعلی شدایط  ر .شو یم  وچندان اس ، نف   ه وا سته کشوری

 اتییمال  رآمد و اتیمال  ه ازپیش یش توجه  ول ،  رآمدهای  ه فشار افزایش و نف  م یق کاهش  یگد طدف از

 ا و متناسو  مالیوات اتوذ و الیواتیم فدار  ا مقا له و توجه اتییمال  رآمد افزایش هایراه از یكی .کندمی ایجاب را

 وجوو  و پیشودفته اتیمالیو نظوام  وا کشوورهای  ر حتوی که اس  ایمسئله مالیاتی فدار .اس  افدا  واقعی  رآمد

 مالیوات سوازوکارهای و اتیومال البتوه . ار  وجوو  هوم  انكی، یهاتداکنش و هاحساب  درسی مانند ییراهكارها

  وه دنیرسو  ودای آن از هوا ول  و هسوتند  یواهم حائز زین گدیتنظیم لحاظ از  رآمدی، جنبه  د عتوه ستانی

  وه  سوتیا ی  ودای یحلوراه عنوان ه ایدان  ر موضو  این اهمی   ه توجه  ا .گیدندمی  هده تو  استییس اهداف

  ر آن از لووگیدیج راهكارهوای و مالیواتی فودار یهاروش واکاوی  ا کد یم سعی طدح این  ر اجتماعی، عدال 

 .میا یس   مالیاتی فدار  ا مبارزه  دای پایدار راهكاری  ه ایدان  ا مقایسه و پیشدفته کشورهای

 غیدرسمی  اقتصا ساتتاری، اصتح علل، ایدان، مالیاتی نظام مالیاتی، فدار مالیات، :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 موور  اتییمال های رآمد سهم طدیق از  ول   رآمدی نظام اصتح «مقاومتی اقتصا » یا تغ یهااس یس  ر

 ازهوایین  وه اسوخگوییپ هودف  وا کشور مالی نظام جانبههمه تقوی  و اصتح نیهمچن .اس  گدفته قدار دیتأک

 نقوش ارتقوای یهاوهیشو از یكوی راستا این  ر .اس  دیتأک مور  محورهای  یگد از زین ثبات ایجا  و ملی اقتصا 

  یگودی فوایود کوه شوو یم محسوب اتییمال یهاهیپا گستدش  ول  عمومی  و جه نیتأم  ر اتییمال  رآمدهای

  ر اثد خشوی رتقوایا و نظوارتی حووزه تقویو   ه توانیم جمله آن از که  ار  همداه  ه اقتصا ی نظام  دای زین

 .اسو  اقتصوا   ر نا عم صیتخص  د مهمی آثار  ارای اتیمال حال این  ا .کد  اشاره اقتصا ی یهااس یس اجدای

 و صوییتخص ییناکوارا رآثوا  ارای که  و ه  ازار سمیمكان  ر  تال  نوعی  ه اتیمال  دقداری اقتصا ی اتیا    ر

  وا اموا شوو یم سووبمح اتیومال  دقوداری هزینه از  خشی عنوان ه صییتخص ییناکارا این اس ؛ رفاهی زیان

 را رفتهاز سو  حقوو  کوهیطور ه  ا  افوزایش را جامعوه رفاه توانیم اتیمال از ناشی  رآمد  رمور  یزیر دنامه

 .کند جبدان

 اتیومال پدیوده توو   وه هواآن قدم  احتماالً که هستند یادهیپد  و مالیات پد ات  از اجتناب و مالیاتی فدار

  نبوال  وه نیوز ها نگاه و افدا  اند،گدفته مالیات وضع  ه تصمیم حاکمان که مكانی و زمان هد .گد  ی دم یستان

 نیوز اطتعوات عصود و ل یجیتوا عصود  وه که حاضد عصد  ر پدیده این .اند و ه آن پد ات  از اجتناب یا و فدار

 نیوز هواآن شناسوایی امكان حالنی رع و شده  یشتد واحدها این یهافدص  و  و ه گستدش  ه رو اس ، معدوف

 تجد وی و نظودی صوورت ه که  ار  وجو  مالیاتی فدار تشدیح  دای زیا ی متفاوت یل ال .اس  گد یده تدمشكل

 موثثد عوامول  ر اره کشور کل و هااستان سطح  ر زیا ی مطالعات هدچند .اس  گدفته قدار تحلیل و تجزیه مور 

 .  ار وجو  اندکی مطالعات نآ میزان محاسبه و مالیاتی فدار هایروش  ر اره اما اس ، شده انجام مالیاتی فدار  د

 درسومییغ یهوا یفعال  ر مشارک  یهازهیانگ از كیی شخصی سو  شیافزا منظور ه اتیمال پد ات  از فدار

 از کوهی رحال ،رو یمو طفوده اتیومال پد اتو  از آن انجوام  ا فد  که اس  دقانونییغ رفتاری اتییمال فدار .اس 

  ر مشوارک   ودون کننودیم فودار اتیمال پد ات  از که کسانی  رواقع، .شو یم مند هده عمومی مخارج اییمزا
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 سوو  مجوانی سوواری دهیوپد از کوه هستند کسانی واقعی مصدا  و  دندیم سهم آن مخارج از  ول ،  رآمدهای

 معضول کیو عنوان وه توسعه رحال کشورهای تصوص ه کشورها، از اریی س  دای اتییمال فدار مسئله . دندیم

 و کواال تدارك  ر را  ول   یقا ل و گذار یم منفی دیتأث  ول   رآمدی اهداف  د دهیپد نیا چداکه ؛گد  یم تلقی

  ایود اتییومال یهوا یمعاف و هواندخ اقتصوا ی شواتص یک عنوان ه . هدیم قدار الشعا تح  عمومی تدمات

 .گد   حداکثد جامعه رفاه مجمو   ر که شو  نییتع ینوع ه

 کشووری چیهو  ر را آن وجوو  توانینم مختلف، کشورهای  ر درسمییغ اقتصا  زانیم  و ن متفاوت رغم ه

  ودای هوم ، هودیم قودار دیوتهد مور  را نیقوان از  یتبع نكهیا  د عتوه درسمییغ اقتصا   ر  یفعال .کد  انكار

 درسومی،یغ اقتصوا  نسوبی زانیوم شیافوزا  ا چداکه ؛کندیم جا یا دیتهد پولی اس یس  دای هم و مالی اس یس

 فوداهم اسوییس فسوا  گسوتدش  ودای نوهیزم و شیافزا ستند،ین مدکزی  انک کنتدل تح  که مالی یها یفعال

 اسو ؛ اتییومال  رآمدهای یثباتی  و کاهش عمومی،  خش  دای درسمییغ  خش  ر  یفعال مهم امدیپ .شو یم

 درسومییغ اقتصوا  گسوتدش .اس  اتیمال پد ات  از فدار  خش، نیا  ر  یفعال لی ال نیتدیاصل از كیی چداکه

 نقصوان  وا را تورمی ضد یهااس یس س ،ین مدکزی  انک کنتدل  ر چون که شو یم پول عدضه شیافزا سب 

 اقتصوا  گسوتدش  رمجموو ، .شوو یم توتم  زرگوی  لندمودت انیز  ه هم تورم ندخ  ر شیافزا .کندیم مواجه

 و انجامودیم ناکارآمود پوولی اسو یس و ناکارآمود رسومی  وانكی  خوش ناکارآمود، موالی اسو یس  ه درسمییغ

  خوش گودفتن دهیونا  . ار   ولو   وه عموومی اعتموا  و نودهیآ  ر اقتصا ی رشد  دای ندییناتوشا یها الل 

 انتخواب نودیفدآ  ر کوه کنودیم محودوم مهموی اطتعوات از را کارشناسوان و گذاراناس یس اقتصا ، درسمییغ

 کوه انجامودیم ماتییتصوم  وه و کنودیم وار  اتوتل کشور اقتصا ی فضای  هبو  منظور ه  رس  یهااس یس

 تودمبدم مشكل نیا  اشد، تدگستد ه درسمییغ اقتصا  زانیم چه هد .شوندینم تتم اجتماعی منفع   ه  ،ی رنها

 اتییومال  رآمودهای و  وزر  درسومییغ اقتصوا  مختلوف، لی ال  ه که توسعه رحال کشورهای  ر لذا، .شو یم

 هسوتند ییهاراه پی  ر گذاراناس یس و ها ول  ل،ی ل نیهم  ه .اس  شتدی  موضو  نیا  یاهم  ارند، محدو ی

 توو   رآمدهای و کاهش را اتییمال فدار ،یستان اتیمال قا ل و رسمی  خش  ه درسمییغ یها یفعال آور ن  ا تا

 مطالعوه  وه  عودی قودم  ر و ایدان  ر آن یهاروش و مالیاتی فدار  درسی  ه ا تدا نوشتار این  ر.  هند شیافزا را
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 قودم  ر و شو می پد اتته آن  ا مقا له یراهكارها و پیشدفته مالیاتی نظام  ا یکشورها  ر مالیاتی فدار یهاروش

 .شد تواهد ارائه مالیاتی فدار  ا مقا له و کشور مالیاتی نظام اصتح  دای ییهاشنها یپ آتد

 2یمالیات فرارو  1رسمی غیر اقتصاد.1

 زیرزمینی یا رسمی غیر اقتصاد .1. 1

 هووارچوبچ از تووارج کووه اقتصووا ی یهووا یفعال از  سووته آن  وودای 1970  هووه  ر درسوومییغ اقتصووا  عبووارت

 رشود  وه اکونشو  ر عبارت نیا نخس ، .گش  معمول ،دفتندیپذیم انجام تصوصی  خش و  ولتی یهاسازمان

 اقتصا  دینظ گدیی  صفات  ا اصطتح نیا  عدها اما شد ظاهد سوم جهان  ر تو اشتغالی و درسمییغ کار دویین

 اقتصا  انان ندهیفزا هتوج که مهمی موضوعات از كیی .گدف  قدار مور استفا ه آن دینظ و اهیس نی،یدزمیز پنهان،

 ا عوا   رك و ت شونا ده،یپد نیا پنهان  یماه چداکه اس ؛ درسمییغ اقتصا   حث همین کد ه، جل  تو   ه را

 دهواییمتغ  ود مهموی آثار اقتصا  از نشدهثب   خش نیا که اس  حالی  ر ن،یا .کندیم همداه یدگیچیپ  ا را آن

 اقتصوا ی فضای  هبو  منظور ه  رس  یهااس یس انتخاب  ه ،هایدیگمیتصم  ر آن گدفتن دهینا  و  ار  کتن

  ر مشوارک  یهوازهیانگ زا كیی شخصی سو  شیافزا منظور ه اتیمال پد ات  از فدار .کندیم وار  اتتل کشور

 چشوم از کوه اقتصوا ی یهوا یفعال سلسوله کیو از اس  عبارت درسمییغ اقتصا  .اس  درسمییغ یها یفعال

 و اتییومال  وار شیافوزا کوه شو یم ا عا ل،ی ل نیهم  ه .ز یگدیم اتییمال شبكه از جه،ی رنت و  ورمانده  ه  ول 

 اقتصوا  را درسومییغ اقتصوا  .شوو یم نوییدزمیز یهوا یفعال سوم   وه اقتصوا  حدکو   اعث  ولتی مقدرات

 شودفتهیپ کشوورهای  ا را طه  ر شتدی  پنهان اقتصا  اصطتح که نامندیم زین نییدزمیز و هیسا پنهان، ،نشدهثب 

 .اس  رفته کار  ه توسعه رحال کشورهای مور   ر عمدتاً درسمییغ اقتصا  و

                                                                                       
1 Informal economy 
2 Tax Evasion 
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 مالیاتی اجتناب و فرار  .2. 1

 .انودمتفاوت یكودیگد  وا ماهیو  نظود از اموا ،شووندیم مالیاتی  رآمد کاهش  اعث  و هد مالیاتی، فدار و 1اجتناب

 فودار  ر کهی رصوورت .اس  کمتد مالیات پد ات  منظور ه قانونی ضعف نقاط از استفا ه معنای  ه مالیاتی اجتناب

  وا را طوه  ر حتاصوط نیوا اسو ؛ مالیوات مشومول  رآمد کاهش  نبال  ه شدک  و شده نقض قوانین مالیاتی،

 موث ی کوه معنوی نیا  ه ؛رو یم کار  ه اتییمال  دهی گدفتن دهینا  ای اتتفاء جه  اتخاذشده دقانونییغ باتیتدت

 طود   وه اس  ممكن اتییمال زیگد .دینمایم هیتأ  اس ، آن پد ات   ه موظف یقانون که زانییم از کمتد اتییمال

  وه کسود قا ول یهانوهیهز گوزارش ،هااظهارناموه  ر معامتت ای اتیمال مشمول  رآمد ذکد عدم :شو  انجام دیز

  وه توسول  وا اتییومال هی ود رقوم از کاسوتن ای ساتتگی معامتت اظهارنامه؛ میتسل از تو  اری اضافی، زانیم

 تدفنودهای از اتییومال زیوگد زیتموا وجوه قانون فتت عنصد .مسائل واقع فتت شینما ای واقع فتت اظهارات

 .اس  اتیمال پد ات  از اجتناب منظور ه قانونی

 کوه هاییمالیات معموالً و  و ه مشتدك و یكسان کشورها از  سیاری  ر مالیاتی فدار پیدایش زمینه تدینعمده

 قا لیو  هوامالیات گونوهنیا هسوتند  االتدی هایندخ و کمتد هایپایه  ارای گد ندمی وضع  رآمد توزیع هدف  ا

 کواهش را گذاریسودمایه هوایانگیزه آنكوه ضومن مالیواتی هوایندخ افوزایش . ارند نهفته تو   ر فداوانی فدار

 .آور می فداهم نیز را مالیاتی فدار و مالیات پد ات  از اجتناب  دای الزم زمینه  هد،می

  

                                                                                       
1 Tax Avoidance 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF


 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی - فرار مالیاتی در ایران و کشورهای پیشرفته  بررسی

8 
 

  مالیاتی فرار بر مؤثر علل. 2

 تحلیول و تجزیوه ور مو تجد وی و نظدی صورت ه که  ار  وجو  مالیاتی فدار تشدیح  دای زیا ی متفاوت لی ال

 ،هواروش ،موثثد عوامل قسم  چهار  ر توانیم را مالیاتی فدار  ه مد وط مطالعات اساس این  د .اس  گدفته قدار

 .کد  ی ند سته میزان محاسبه و رآثا
 شونیرو  رك  اید ا تدا مالیات، ات پد  از اجتناب و مالیاتی فدار  ا مقا له ا زارهای و هاروش توسعه منظور ه

 از  دتوی  وه قسوم  ایون  ر کوه شو یم عنوان زمینه این  ر  سیاری لی ال . اش  هاآن  دوز متفاوت لی ال از

 و اقتصوا ی و نهوا ی لعوامو کلوی  سوته  و  وه تووانیم را عوامل و لی ال این .شو یم اشاره هاآن نیتدمهم

 از مد م احساس  یفیک ،مالیات پد ات   ر اجتماعی یهاکنش و هنجارها .کد  تقسیم فدهنگی و رفتاری عوامل

 اطتعوات با لوهم عودم جامعوه،  ر مالیواتی فدهنو  گستدش عدم مالیاتی، مأموران فسا  مالیاتی، عدال  اجدای

  وو ن ضعیف و مالیاتی یهااظهارنامه تسلیم از استقبال عدم مالیات، اتذ  ر پیگیدی و نظارت سیستم نبو  کامل،

 مالیوات، لوداسا علوی تشوخیص  وه مد ووط مشكتت مالیات، وصول  ر دیتأت مور ، این  ر اجدایی یهاضمان 

 و وسویع یهوا یمعاف وجوو  ،هواآن  رآمود میوزان نبو ن مستند و انیمث  شناسایی عدم متعد ، و پیچیده قوانین

 . اشندیم نها ی عوامل از  دتی ...و متنو 

 فودار مهوم علول عنوان ه مختلف سطوح  ر آموزش و مالیاتی فدهن  فقدان متعد ی مطالعات  ر همچنین

 سوطح کوه  هودیم را نتیجوه این مالیاتی فدار و ملی - یفدهنگ ا عا   ین را طه مطالعات .اس  شده ذکد یاتیمال

 از اجتنواب  ر آمووزش نقوش  درسوی  ر و شوو یم مالیواتی فودار  االتد سطوح  ه منجد مالیاتی فدهن  تدنییپا

 آن موقوع  وه پد ات  و مالیات پذیدش و تحصیلی مختلف سطوح  ر آموزش  ین نز یكی را طه ،مالیات پد ات 

 تجواری، آزا سازی  یكاری، و تورم یهاندخ ، هندگاناتیمال  رآمد مالیاتی،  ار و مالیات ندخ همچنین . ار  وجو 

 گسوتدش و رواج شوک  دون.  ارند نقش مالیاتی فدار  ر که هستند اقتصا ی متغیدهای  یگد غیده و  ول  اندازه

 کشوور هود ساتتار  ه  ستگی شدایط این و اس  اجتماعی و اقتصا ی شدایط از تا عی کشوری هد  ر مالیاتی فدار
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 متغیدهوا، نایو .گود  یم اشواره مالیواتی فدار  د مثثد اقتصا ی عوامل نیتدمهم  ه تتصه طور  ه ا امه  ر . ار 

 .اس  شده احصا رفتاری اقتصا  و متعارف اقتصا  رایج حوزه  و از که هستند متغیدهایی
 در ایران مالیاتی فرار بر مؤثر عوامل ینترمهم 1.2

  ر را یرفتوار و متعارف قتصا ا میمفاه اساس  د مالیاتی فدار  د مثثد عوامل از اتتصار ه گذشته  خش  و  ر

 یتاصو  یوماه از زیون یتجد و مطالعوات و شوواهد ر مطالعوه فودار مالیواتی  .میکود  انیو  یكیتئور سطح کی

 ود  موثثد ه عنووان عوامول  زید موار   ه تتصه طور ه شدهانجام مطالعات طبق ،ی ندجمع منظور ه . دتور ارند

 .گد  یم اشاره فدار مالیاتی  ر ایدان

 تمالیا خنر  . 1. 2. 1

 و راتمقد لحصوم مالیاتی ارفد .اسوووو  مالیاتی خند ،مالیاتی ارفد  د مووووثثد ملاعو نیتوووودمهم از یكی 

 یشافزا و نونیقا  خش  ر تمالیا خند کاهش ،مالیاتی ارفد هپدید  د غلبه یا د و س ا ل  و یهااسوووووووو یس

 .شو یم توصیه غیدقانونی یها یفعال  ر ک رمشا زاتمجا

 بستهوا مؤسسات و هادنها ضعیف یرهمکا . 2. 2. 1

 عامل ینا . اشد مالیاتی ارفد سوازنهیزم توانودیم کارا و مثثد حقوقی منظا یک  نبو و مالیاتی  نها  ر کاستی 

 ضعف ،س ا آن  د هعقید هیدگا  ینا  ر .اسووو  ی نها هیدگا  دیوووتائ ر مو مالیاتی ارفد ملاعو از یكی عنوان وووه

 مینیزیدز  قتصاا  سم  ه را ا فدا وکارکسووووو  س ا ممكن ،هستند ا فدا  حقو از حفاظ  لمسئو که هایی نها

  ه  ممد ی اده صلیا الیل  از  فسا و سیاکدرو و ،ضعیف قضایی سیستم ه،یدگا  ینا اسووواس  ووود .کنند ی اهد

 تصووص  ر هوا انک ضعیف یرهمكا لمثا یا د .(2000همكواران، و فدیدمن)  اشندیم مینیزیدز  قتصاا سم 

 و هید گد ا فدا قعیاو مد رآ  ه راکا ستدسی  معد موج  مالیاتی نیا مث یهاحسووواب  کدرکا از طتعاتیا ارائوووه

 .دینمایم همافد را مالیاتی ارفد مینهز
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 راتمقر و نیناقو پیچیدگی . 3. 2. 1

 مالیاتی ارفد و مینیزیدز  قتصاا ه  یشاگد صلیا علل از راتمقد و نیناقو پیچیدگی ت،مطالعا از یر سیا  ر 

 سمیرغید  قتصاا ه  ورو  یا د ا فدا هنگیزا  یجاا  ر مهمی عامل راتمقد پیچیدگی  ر یشافزا .س ا هشد کدذ

 از سوءاسووتفا ه یا س  رنا  رك و مالیاتی محكاا  ننبو فشفا .گود  یم مالیاتی ارفد یشافزا  ه منجد و س ا  ه و

 و ریچار سووووووون) دیوووووونمایم همافد مالیاتی منظا ییراکا کاهش و مالیاتی ارفد یا د را یطاشد ت هاماا ینا

 یتوجهقا ول تأثید تواندیم و  هنمو نساآ نیا مث یا د را آن  رك ،نیناقو یسازسا ه ،مقا ل  ر .(2006همكاران،

 ی نها هیدگا  دیووتائ ر مو یاتیمال ارفد ملاعو از یكی عنوان ووه نیز عامل ینا . اشد شته ا مالیاتی ارفد کاهش  ر

 .س ا

 و پدیده ممیز محوری  مدرآکا طالعاتیا سیستم انفقد  . 4. 2. 1

 یهارکشو  ر ارتبووواطنی را .اسووو  مالیاتی ارفد  د موووثثد ملاعو از یگد  یكی مدرآناکا طتعاتیا سیستم

 ، حقوقی و یقیحق ا فدا معامتتی و یمد رآ تطتعاا  ه نستاتمالیا هگاوووووست  ستدسی  عل   ه افتهیتوسوووعه

 سیستم مناس  یرهمكا معد و ضعف توسوووووووعه رحال یهارکشو  ر لیو .س ا كندا ر سیا مالیاتی ارفد انمیز

 مد رآ از قیقی  تطتعاا نتواننود مد وطه نمسئوال س ا هشد موج  تنتقاالا و تمعامت قیق  ثب  معد و  انكی

 از مدرآکا اسوتفا ه و حقیقی و حقوقی صشخاا تطتعاا ارائه املزا ،س ا کدذ نشایا .ندآور س    ه ا فدا وتثد و

 تا شد  اعث (ركنما ا و وژند ،سوئد) یوسكاندیناا زهحو یهارکشو نهمچو یاتوسعهیافته یهارکشو  ر ار زا ینا

 اشوی از فقودانعدم شفافیتن . گید ارقد یتدنییپا سطح  ر هارکشو ساید  ا مقایسه  ر هارکشو ینا  ر مالیاتی ارفد

احسواس  ستانی شده و این  اعوث  ودوز فسوا  و عودمسیستم اطتعاتیكارآمد  اعث  دوز ممیز محوری  ر مالیات

 .عدال  از سوی مث یان مالیاتی شده اس 
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 مالیاتی هاییتمعاف گیدگستر . 5. 2. 1

 مالیاتی بجتناا و ارفد مینهز شگستد  د مثثد ملاعو از یكی مالیاتی یهامشوووووووو  یعطاا هنحو و انمیز 

 منظور وه صشخاا هسوءاسوتفا  نمكاا نشد همافد سب  سو یک از هدفمند دیغ مالیاتی یها یمعاف لعماا .اس 

 ارفد هنگیزا ی قتصاا نفعاال نمیا  دانا د قا  ر  یجاا طدیق از یگد  یسو از و گووووود  یم مالیاتی بجتناا و ارفد

 . هدیم یشافزا را مالیاتی

 باال رمتو . 6. 2. 1

 مهافد را مالیاتی ارفد  ایجا مینهز آن تبع  ه و مینیزیدز  قتصاا  ر فعالی  یا د کافی هنگیزا توانوووودیم رمتو

 و رمتو  جوو صووورت  ر که  کد تشدیح گونووهنیا توووانیم را مالیاتی ارفد  د رمتو یارثدگذا یهاسوومیمكان .کند

 توهم  جوو معد ورتصوووو  ر ینا نا د .یاف  هداتو کاهش ا فدا حقیقی مد رآ ا ،فدا سمیا مد رآ  ر دییتغعوووودم

  ندای س   رمتو یشافزا از قبل حقیقی مد رآ  ه تمالیا ت  اپد از ارفد  ا تا نودینمایم سعی مالیاتی انیمث  ،پولی

 ارفد یشافزا ه  منجد ل  و توسط لپو پچا طدیق از رمتو نمدآ پدید یگد  یسو از همچنین .(1981 ن،یشبدف)

 مسئله همین و افتوهیکاهش مالیاتی ارفد یرو شودهوضع قعیوا جدیمه انمیز رمتو  یجاا  ا ایدز ،گود  یم تیمالیا

 گد  یم آن شیافزا  ه منجد

 مالیاتی قخالا و فرهنگ . 7. 2. 1

 تأثید  سواچه .س ین  قتصاا زهحو تنها آن منشأ گدی عبارت ه .س ا جتماعیا -ی قتصاا یرفتار ،مالیاتی ارفد

 ینا از یكی .هد  ارقد الشعا تح  را ی قتصاا ملاعو تأثید که  اشد یاگونه ه مالیاتی ارفد  د ی قتصااغید ملاعو

 یهانووهیهز انجبد  ر ک رمشا و تمالیا ت  اپد هنگیزا مالیاتی  تتا .س ا مالیاتی  تتا ،یداقتصووا یغ ملاعو

 .اسووو  مالیاتی  تتا و مالیاتی ارفد  ین منفی  طهرا  جوو از حاکی شووودهانجام تتحقیقا نتایج .اسووو  لتی و

 راغیدکا صووورت ه مالیاتی ی رآموودها محل از ل  و شوودهانجام رجمخا ، اشند شته ا هعقید ا فدا کهی رصووورت

 هداتو  جوو تمالیا ت  اپد یا د یکمتد هنگیزا و دیووآیم پایین جامعه آن  ر مالیاتی  تتا ،س ا گدفته رتصو
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  ه ،یكدیگد  د ا فدا جتماعیا رفتار تأثید لیل   ه ،نیا د کاهش و هنشد لکنتد مالیاتی ارفد گدا همچنوووووین .ش  ا

 مالیاتی ارفد شگستد حقیق  ر .انجامدیم آن نشد دیگهمه  ه نتیجه  ر و تمالیا از ارفد یا د ا فدا یگد  تشویق

 . شومی منجد آن عمومی مقبولی   ه یجرتد  ه

 ادفرا مددرآ سطح . 8. 2. 1

 کهیطور ه ار ،دن  جوو مالیاتی ارفد  ا مد رآ سطح  ین منفی یا مثب   طهرا  جوو تصوص  ر ینظد  جماا

  طهرا ینا توضیح  ر .ند ار  عتقاا هوووووووواآن  ین منفی  طهرا  ه  دتی و متغیدها ینا  ین مثب   طهرا  ه  دتی

 جه   تو مدرآ   نکد نپنها یا د ی یشتد هنگیزا ، یشتد مد رآ  ا یا فدا س ا ممكن  ،کد ن یا توووووووووانیم

 ،مد رآ قلاحد نیتووووووأم  ر یناناتو و فقد یا و (مالیاتی ارفد و مد رآ  ین مثب   طهرا)  اشند شته ا تمالیا ت  اپد

 دم رآ  ین منفی  طهرا)  شو  یشتد مالیاتی ارفد  ه منجد  تو که هد  یشافزا را مینیزیدز  قتصاا  ه ورو  هنگیزا

 .(مالیاتی ارفد و

 یربیکا . 9. 2. 1

 مینیزیدز  قتصاا جمح یشافزا  ه و  هوودیم یشافزا را غیدقانونی یهوواحوزه  ر فعالی  هنگیزا یر یكا شدر

 .(2010 ،فیق و والسب ،2004 ران،همكا و النو ) .شو یم منجد  اال مالیاتی ارفد  ه آن تبع  ه و کندیم کمک

 تخدما و کاال تعرفه  . 10. 2. 1

 هداتو یشافزا االک  قاچا طدیق از مالیاتی ارفد یا د هنگیزا ، اشد  یاز کاالها تعدفه خند کهی رصووووووورت 

 .یاف 
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 اقتصاد بر مالیاتی فرار اثرات. 3

 یدقتصاا نفعاال قابتیر انتو کاهش  .3. 1

 مینیزیدز  اقتصا نفعاال یسو از تمالیا ت  اپد معد و  قتصاا سمیر  خش نفعاال توسط تمالیا ت  اپد

 یهانوووهیهز ساید  ن و  االتد رکنا  ر (تمالیا ت  اپد)  موضو ینا .گووود  یم تمالیا ت  اپد  ر تبعیض موج 

  قتصاا نعاالف قا تیر انتو کاهش  ووووووه منجد سمیرغید نتولیدکنندگا  ه نسب  قانونی و سمیر نتولیدکنندگا

 ازیوومور ن لیهاو ا مو زا یر سیا  ،نمو نعااذ  اید طتباار ینا  ر .گوود  یم سمیرغید  قتصاا نفعاال  ه نسب  سمیر

 گمدکی ارضوع و  حقو ت  اپد معد لیل   ه که گوود  یم تهیه  قاچا طدیق از سمیرغید  خش نتولیدکنندگا

 ، یمه ر،کا حیطم یهاار ستاندا عای ر ،سمیرغید نتولیدکنندگا یا د همچنین .س ا سمیر  خش از تووووودارزان

 کاهش انجبد یا د ل  و که یطیاشد  ر ،یگد  فطد از .ار ند موضوعی  یرکا تساعا و  ستمز  قلاحد نیناقو

  د مضاعفی رفشا مدا ینا   ،گد مالیاتی هوووایندخ یشافزا  ه رمجبو مالیاتی ارفد واسوووطه ه گدفته رتصو مد رآ

 .مینماید وار  و کارکنان  ول  سمیر  خش ی قتصاا نفعاال
 پایین یدقتصاا شفافیت .4. 1

 مینیزیدز ش خ نفعاال .اسوو  ی قتصاا شفافی  سطح ولنز ممفهو  ه  قتصاا یک  ر مالیاتی ارفد شگستد

 .ندینمایم  هستفاا هاار زا همه از ستارا ینا  ر و  هنمو م ومقا ییافزاشفافی  سیاس  هد  دا د  ر  قتصاا

 لتدو هاییاستس یمدرآناکا .5. 1

  ر را ل  و ی قتصاا یگذاراسوووووو یس ،ی قتصاا شفافی  پائین سطح آن تبع  ه و مالیاتی ارفد گی گستد 

 ،جامعه ا فدا ایهزینوووه یمد رآ تطتعاا  د ل  و افشدا معد یطاشد  ر .سووواز یم عقیم مختلف یهووواحوزه

 (یمد رآ پائین یهوا هک) فهد جامعه  ه صا  ا حیث از توانودینم نهرایا یعطاا نهمچو حمایتی یهااس یس

 زهحو  ر توانوووووووودینم ،س ا و درو (مالیاتی ارفد)  هستدگ مینیزیدز  قتصاا  ا ل  و که یطیاشد  ر . اشد موفق
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 .ار ند ارز و لپو زار ا  ه نسب  قیقی  تطتعاا ایدز . اشد موفق نیز  تو یارز و پولی یهایگذاراسووووووووو یس

 پائین شفافی  یطاشد  ر همچنین .س ا  مشهو رکشو ارز زار ا  ر ژهیو وووووووه نیز حاضد یطاشد  ر که موضوعی

 زمال ییکووارا فاقد نیز ل  و مالی یهااسوو یس لعماا یهاار زا از یكی عنوان ووه مالیاتی یهااسوو یس ،ی قتصاا

 منا ع تخصیص همچنین و مالیاتی یمدها رآ یشافزا  د تمالیا پایه یا و خنوود تغیید ثدا کووهیطور ه .  و هنداتو

 .نیس  ینی شیپ قا ل انچند  قتصاا

 لتدو عمومی تخدما در لختالا دیجاا .6. 1
 یگد  و ش ا هد و شزموآ توسعه ،منی ا تأمین ازجملوه عمومی تتدما و کاالها ارائه ،ها ول  صلیا ظیفهو

  یجاا لیل   ه مالیاتی ارفد .س ا مالی تأمین مندزنیا نیز هووواآن ارائوووه که اسووو  جامعه  حاآ  ه جتماعیا تتدما

 و شوو یم ستارا ینا  ر ل  و مور نظد مالی منا ع نیتأم  ر لتتتا  یجاا  اعث ،ل  و یمدها رآ تحقق  ر چالش

 .شو یم بمطلو سطح  ر تتدما ینا ارائه معد  ه منجد رونیازا

 وتثر و مددرآ یبرانابر  .7. 1
  قتصاا خش   ر لفعا صتا یهووووووووووواگدوه  نز وتثد نباش ا مینهز  ننمو همافد لیل   ه مالیاتی ارفد

 نفعاال توسط تمالیا ت  اپد ،ارتبوووواطنی را .شوووو یم جامعه  ر وتثد و مد رآ نامناس  یعزتو  اعث ،مینیزیدز

 مینیزیدز  خش نعاالف که س ا حالی  ر ینا . هوودیم کاهش را هوواآن تصوودفقا ل مد رآ  ،قتصاا سمیر  خش

 ت لندمد  ر مدا ینا که شووووندیم ر ار دتو ی االتد تصووودفقا ل مد رآ از ت،مالیا ت  اپد معد لیل   ه  ،قتصاا

 .شو یم وتثد و مد رآ ی دانا د تشدید و  یجاا  ه منجد

 مالیاتی فرهنگ تضعیف .8. 1

 .اسووو  ارزش ضووود یک عنوان وووه و یاحدفووه  تتا عای ر معد از  دگدفته ینحو  ه مالیاتی ارفد هپدید

 اومتد آن تبع ووه و جامعه  حاآ مالیاتی فدهن  یا د یجد تهدید ت لندمد  ر توانوودیم مالیاتی ارفد نشد  هگستد

 . اشد جتماعیا ندگیز



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی - فرار مالیاتی در ایران و کشورهای پیشرفته  بررسی

15 
 

 نفتی منابع به لتدو جهدبو بستگیوا اومتد .9. 1

 که شووو یم  تو یکثداحد سطح  ر مالیاتی یمدها رآ کس  یا د ل  و ناییاتو معد  ه منجد مالیاتی ارفد 

 الوصوووووولسهل منا ع  جوو و ل  و هازندا  ن و ر  ز :شامل مهم یژگیو  و  ه توجه  ا انیدا  قتصاا  ر مدا ینا

 توانووووودینم ل  و وس یک از ایدز .ش  ا هدانخو نفتی یداعو  ه جه  و  ستگیوا اومتد جز یپیامد ،نف   راتصا

 یرجا هایهزینوه تواندینم یگد  یسو از و نماید کس  را هانهیهز پوشش یا د  تو مور نظد مالیاتی یمدها رآ

 رونیووازا .هد  کاهش ،اسوو  نکنارکا  ستمز  و  حقو ت  اپد ازجملووه دیناپووذاجتناب هزینه آن غال  که را  تو

 تمامی تأکید رغم ووه کووهیطور ه .شووو یم نفتی یداعو صوودف ه ناگزید  تو فعالی  اومتد یا د ل  و که س ا

  دنامه 5 کامل یاجدا) ننوتاک زگا و نف  منا ع  ه ل  و جه  و ءتكاا قطع  د بنقتا از پس یاتوسوعه یها دنامه

 .س ا هنشد محقق متعالی فهد ینا (سالهپنج توسعه

 یدقتصاا ثباتییب .10. 1

 یا د ل  و ور ینا از و گوووووود  یم رکشو مالیاتی ظدفی  از  هینه  هستفاا معد  اعث  هگستد مالیاتی ارفد 

 انتو کاهش موج  مدا ینا که هشد سمیر  قتصاا  د مالیاتی رفشا تشدید  ه ناگزید  تو روزافوزون رجمخا نیتأم

 وز د و تلی ا ناتالص تولید کاهش  ی رنها و یگذارهیسدما منی ا  نفتاا تطد  ه و سمیر نتولیدکنندگا قا تیر

  ستگیوا آن، و ا وودییم موضوعی  نیز ییگد  جنبه از انیدا  قتصاا  ر پیامد ینا .گوود  یم 1ی قتصاا یثبوواتی 

 کووهیطور ه .اسوو  ل  و یرجا یهانووهیهز تأمین جه   ه ینفت (زا وودون) ارناپاید منا ع  ه  قتصاا ینا شدید

 ی قتصاا یثبووواتی  ، یووو رنها و ل  و مالی یارناپاید تشدید  اعث نفتی ارناپاید منا ع  ه ل  و رجمخا  ستگیوا

 منی ا معد ،ی قتصاا یمتغیدها تنوسانا ،ی قتصاا یهووا حدان و هاشوووك  قوو ،س ا توجه نشایا .گوود  یم

 که س ا مهمی ملاعو از یكی ی قتصاا یثبوواتی  . اشووندیم ی قتصاا یثبوواتی  عتئم از هغید و یگذارهیسوودما

 .گد  یم جیرتا یهاشوك  دا د  ر ملی  قتصاا یدیپذ یآس موج  و ساز یم و محد را ی قتصاا شدر یهاافق
                                                                                       

1 Economic instability 
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 در ایــــران فرار مالیــاتی به چه میزان و از چه مسیرهایی انجام می شود؟. 4

دسو ه و نها های ف تدمیم ساتتارها واقتصا  مقاومتی مفهومی اس  که  ر پی مقاوم سازی،  حدان ز ایی و 

 عقتیوی و که قطعا  واور مشوارک  همگوانی و اعموال مودیدی  هوای ناکارآمد موجو  اقتصا ی مطدح می شو 

یود ارتقواء هودافی نظاز این رو سیاستهای اقتصوا  مقواومتی  وا ا .مد دانه، پیش شدط و الزام چنین موضوعی اس 

، کواهش   اتكواییتصی از وا ستگی  ه  رآمد نف   ه عنوان مصودا  توومقاوم  اقتصا ی  ر دا د تحدیم ها، ت

ار، بتا پایودوا ستگی شدید  و جه ساالنه کشور  ه  رآمدهای حاصول از فودوش نفو  توام، ایجوا  شودایطی نسو

ای سیاسو  ورهوای اجودا تغ شد و که  ر آن مالیات از مهمتودین مح ....اقتصا ی ایمن و مقاوم و تو  کفایی و 

ه  رآمودهای ا ستگی  و تغی اقتصا  مقاومتی قلمدا  شد تا تكیه مخارج  ولتی  د  ریاف  مالیات و کاهش های ا

جلووگیدی   وا. س سیاستهای ا تغی اقتصا ی مقاومتی  صورت صدیح  یان شده ا 17نفتی لحاظ شو  که  ر  ند 

کاهش  رآمدهای نفتوی را توان ستانی می و اصتح مالیاتای جدید مالیاتی های مالیاتی و شناسایی پایه هاز فدار

 ا توجوه ین هم چن .و  ه شمار می ر و استقتل کشورجبدان کد  که این تو  گامی موثد  ر تحقق عدال  مالیاتی 

فاف سوازی شوراستای  های تعیین شده و  ر ه جدم انگاری فدار مالیاتی  ر قانون مالیات های مستقیم و مجازات

 شوو ی استفا ه دار مالیاتاز تمامی ظدفی  های قانونی  ر راستای  دتور  قاطع  ا مدتكبان ف اید  رآمدهای واقعی 

 .اس و مد م  حاکمی  و عزم که این مسید نیازمند همداهی

 هد و جامعه را از  خشی از منا ع موالی توو ، فدار مالیاتی  ر کشورهای گوناگون و  ه  الیل مختلف رخ می

 وا اینكوه  . هودگدیزی، تمام شهدوندان یک کشور را تح  تأثید قودار میناشی از قانوناما زیان ؛ کندمحدوم می

یافته  یشتد از کشوورهای  ر حوال توسوعه اسو ، اموا  نسب  مالیات  ه تولید ناتالص  اتلی  ر کشورهای توسعه

اسـتفاده از موا از طدیوق  ر ایدان، فدار مالیاتی عمو .یافته هم فدار مالیاتی وجو   ار  حتی  ر کشورهای توسعه

ای، های اجارهحساب ،و دو دفتره بودن صدور فاکتور های صوری های بازرگانی دیگران،کارت

، فعالیت هـای پنهـان اقتصـادی،قاچاق کاال، عدم اعالم سود واقعی هویت،های پوز بیدستگا
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رخ  مان مالیـاتسـاز محوری بودن ممیزاطالعات شغلی و  و عدم ارائه دور زدن قانون، کتمان

 .فدار مالیاتی اس  و شایع تدین معضل  رمسئله مبارزه  ا اصلی تدین محوری ممیزرسد  ه نظد می که  هد؛می

ازمان اموور سورئویس  ه و رصود  وو  7.82، 2017نسب  مالیات  ه تولید ناتالص  اتلی  ر ایودان  ر سوال 

اموا اظهوار نظود هوای  سو هزار میلیار  توموان  ودآور  کود ه ا 40مالیاتی، حجم فدار مالیاتی  ر اقتصا  ایدان را 

هوای فارغ از معافی  رقم، این  .کنندهزار میلیار  تومان  دآور  می 70تا  50مختلف حجم فدار مالیاتی  ر ایدان را 

همچنین  خوش  .س اعتم شده ا شو  رصد از تولید ناتالص ملی را شامل می 40حدو  که سازمان امور مالیاتی 

بق پوژوهش ط .ا  اس  یگد اقتصا  که سهم  زرگی  ر فدار مالیاتی  ار   خش اقتصا  غید رسمی یا پنهان و قاچ

ر پوایی اطتعات و  لص ملی اس  که رصد از تولید ناتا 20حجم اقتصا  زیدزمینی ایدان حدو   ،های انجام شده

زش افزو ه ملوک هایی از اقتصا  مانند تدید و فدوش زمین و ارعتوه  داین هنوز  دای  خش .از آنها وجو  ندار 

ه  ارای عنوان مثوال قاچوا  کو وه .مسكونی، پایه مالیاتی تعدیف نشده و  ر این  خش توتء قوانونی وجوو   ار 

 ه و از آنهوا ناسوایی کودششو  زیدا این موار  را نمیتووان ماهیتی غیدقانونی اس ،  ر آمار رسمی اقتصا  ثب  نمی

نها های  ولتوی حجوم  .گید های محاسبه میزان فدار مالیاتی مدنظد قدار نمی ر نتیجه  ر روش .مالیات اتذ کد 

 25ن مقودار را  ویش از میلیار   الر و  دآور های پژوهشی و  انشگاهی ایو 12قاچا  سالیانه  ر کشور را  یش از 

حسواب ان یعنوی کمتود از  الر آزا  هزار تومو 10اگد میانگین این ارقام را  ا ندخ  الر  .اندیلیار   الر اعتم کد هم

 20یه مالیواتی  سو  کوم حال  ا لحاظ کد ن پا .شو هزار میلیار  تومان  دآور  می 200حجم قاچا  حدو   کنیم

 ر مجمو   ا صدف نظود از  .رسدهزار میلیار  تومان می 40 رصد، فدارمالیاتی ناشی از قاچا   ر ایدان  ه  یش از 

 100توان گف  فدار مالیواتی  ر کشوور  سویار  یشوتد از رقوم های گستد ه و  ی ضا طه مالیاتی می دتی معافی 

 . رصد از کل  و جه عمومی کشور اس  25هزارمیلیار  تومان یعنی حدو  

 عبارتند از: اشندگدوه که  ر حال فدار مالیاتی می چهارهای محقق  ا توجه  ه یافته

  آمار و ارقام  ر مور  فدارهای مالیاتی از ایون طدیوق متفواوت  :یابازرگانی اجاره یهادارندگان کارت

هزار میلیوار  توموان فودار  28 اس  کهسخنگوی ستا  مبارزه  ا قاچا  کاال و ارز  ازاس  اما آتدین اظهارنظد 
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ای هوای اجوارهیوا هموان کارت  ارمصودفکیهوای ها  ه  لیول صودور کارتمالیاتی وجو   ار  که همه آن

 . ازرگانی اس 
  پزشكان و پزشوكان متخصوص  ایودمقدار مالیاتی که  ندانی صورت گدفته  دآور ها  ر :پزشکان و وکال 

یوات پد اتتوی توسوط و این  ر حالی اس  که رقوم مال شده اس اعتم میلیار  تومان  800هزار و  6 پد ازند 

ر رقوم فودا  نوا د گزارشوات غیود رسومی .سیار کمتد از این میزان اسو پزشكان و پزشكان متخصص   ندان

 .اس میلیار  تومان  هزار 12مالیاتی وکت حدو  
 ر نفود و هوزا 300 ی ار ا اشاره  ه  رآمد میلیو یامصاحبهرئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی  ان:ثروتمند

 رصود  50 ها گف : این افدا  میلیار ر  رآمد مشومول مالیوات  ارنود و  ویش ازعدم پد ات  مالیات توسط آن

 .ای ندارندها مث ی مالیاتی نیستند؛  ر واقع این افدا   ر سازمان امور مالیاتی هیچ پدوندهآن

  ز سوكنه  ر سكن تالی امیلیون م 2.6حدو  آمار گزارش مدکز طبق  :خالی از سکنه یهامسکنمالکان

 ر شناسوایی  عدم توانوایی طبق قانون مالیات پد ات  کنند اما  ه  لیل هاآنکه  اید مالكان  وجو   ار کشور 

 .مالیات اتذ کند هاآناز  تواندینماین مسكن ها،  ول  
از اقتصوا  کوه مالیوات  شو   ا تخمین حجوم اقتصوا  پنهوان،  خشویهای علمی نیز، تتش می ر پژوهش

 منجاا مالیاتی ارفد تصووص  ر ی متعد تمطالعا انیدا  ر . هد شناسایی و میزان فدار مالیواتی  ودآور  شوو نمی

  هستفاا لپو یتقاضا تا ع روش از عمدتاً مالیاتی ارفد و مینیزیدز  قتصاا حجم آور  د یا د که س ا هشد

 یدرسومیغ اقتصوا   ر هامعاملوه هموه شوو یم فودض پوول یتقاضوا روش  ا یاتیمال فدار محاسبه  ر .اندنمو ه

 یدرسمیغ اقتصا  معامتت از ی خش تنها و س ین طورنیا  یواقع  ر کهی رصورت ،شو یم انجام ینقد صورت ه

 انمیز  ر تصووص گدفته رتصو تمطالعا  ین ینظد  جماا ،س ا کدذ  ه زمال .شوو یم انجوام ینقد صورت ه

 1397-1357 یزموان  وازه  ر ییهانوسان ی ارا یاتیمال فدار روند اگدچه .ار ند  جوو انیدا  قتصاا  ر مالیاتی ارفد

  ر یرسوم ی اتلو ناتوالص دیوتول  رصد 12/6اس ،  اشته یشیافزا یروند ساله 40  وره  ر یطورکل ه اما اس ،
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 ی اتلوو ناتووالص دیووتول از  رصوود 46/24 از کووهیطور ه 1378 سووال  ر تووو  مقوودار نشووتدیی   ووه 1357 سوال

 .اس  دهیرس  رصد 33/11  ه 1394 سال  ر  دآور ها ا توجه  ه آتدین  و افتهیشیافزا
نظود  از. اسو « GDP  یوا  اتلی ناتالص تولید» شاتص از استفا ه مالیاتی، فدار میزان محاسبه یهاروش از یكی

 سته  سه  ه  رآمد  د مالیات اتذ یهاوهیش اساس  د کشور اقتصا  مالیاتی، امور سازمان
 حقوقی اشخاص و هاشدک  .1

 افدا  و شاغلم  .2
  ستمز  و حقو  .3

  رصود 20  اتلوی اتالصن تولید از اصناف و مشاغل گدوه سهم اصناف، اتا  مسئولین اظهارات طبق. شو یم تقسیم

اسو .  شده اعتم  الر ار یلیم 418.88  ا  دا د 2018 سال  ر ایدان  اتلی ناتالص تولید ارزش اینكه  ه توجه  ا. اس 

 هوزار 11.5 را  الر ندخ گد. ااس  اصناف و مشاغل گدوه  ه مد وط آن  الر میلیار   84 یعنی مقدار این  رصد 20 پس
 فودض حوال .شوو یم حاسوبهم تومان میلیار  هزار 966 حدو  گدوه این ساالنه  رآمد مجمو   گیدیم؛ نظد  ر تومان
 صوورت ایون  ر. شوو  اتوذ الیواتم  رآمد، مجمو  از  رصد 15 یعنی مالیاتی، پایه نیتدنییپا  ا مشاغل گدوه از کنید
 هوزار 145  وه شو یم ... و انطتفدوش ،فدوشانآهن چون صنفی مشاغلی شامل که اقشار این واقعی مالیات میزان
 کننودیم پد اتو  مالیوات موانتو میلیار  هزار 10 از کمتد ساالنه مشاغل، این حاضد حال  ر. رسدیم تومان میلیار 
 . ارند مالیاتی فدار تومان میلیارد هزار 135 میزان  ه حداقل یعنی

 « اتلوی ناتوالص تولیود  وه مالیات نسب » شاتص  درسی مالیاتی، فدار میزان محاسبه یهاروش از  یگد یكی
 ایودان  ر مالیواتی توتش یا  اتلی ناتالص اس ؟ چقدر مالیاتی فدارهای و ها یمعاف رقم تولید  ه مالیات نسب  .اس 
  و رصود ) 14 معوا ل جهانی میانگین  ر مالیاتی تتش متوسط کهی رحال .اس   و ه اتید یهاسال  ر  رصد 7 حدو 
 OECD عضو کشورهای  ر شاتص این همچنین .اس  (ایدان  دا د 2.7)  رصد 19 معا ل آسیا و اروپا و (دانیا  دا د
 میوزان آن تبوع  وه و اسو  جهوانی میوانگین نصف حدو اً ایدان  ر شاتص این نتیجه  ر .رسدیم  رصد 30 الی 25  ه
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  وو ه توموان میلیار  هزار 150 مالیاتی  رآمد میزان حاضد حال  ر. اس  آن واقعی مقدار نصف  ول  مالیاتی  رآمدهای

 .شو یم محاسبه تومان میلیار  هزار 150 نیز کشور  ر مالیاتی فدارهای مقدار سا ه تناس  یک  ا که
 فودار میوزان  درسوی کوه شووندیم تقسیم یصنف دیغ و صنفی  سته  و  ه تو  نیز افدا  و مشاغل گدوه همچنین

 کوه وکوت و پزشكان گدوه  و لمثا  دای . هدیم نشان را توجهی قا ل ارقام و اعدا  تاص مشاغل از  عضی  ر مالیاتی

 یهواپژوهش دکوزم مسوتندات طبوق .شووندیم شوامل را مالیاتی فدار از زیا ی  خش هستند غیدصنفی مشاغل جزو
  هودیم نشوان شودهانجام تمحاسبا همچنین.  ارند مالیاتی فدار تومان میلیار  هزار 7 حدو  ساالنه پزشكان مجلس،
 ایون اظهواری کوم از ناشی مالیاتی ارفد رقم این که  اشته مالیاتی فدار سال  ر تومان میلیار  هزار 12 حدو  نیز وکت که
 میلیوار  هزار 20حدو   االنهس گدوه این که  هدیم نشان وکت و پزشكان ی رآمدها  درسی تنها نتیجه  ر .اس  اقشار
  ه اما آورندیم  س   ه کتنی ی رآمدها ساالنه که پزشكان مانند که مشاغلی نیستند کم کهی رحال  ارند مالیاتی فدار
 صونف طتفدوشوان، صونف  ه توانیم مشاغل این جمله از . ارند مالیاتی فدار مالیات، اتذ سازوکار نبو ن شفاف  لیل
 کشوور  ر مالیاتی فدار رقم رسدیم نظد  ه جمو م  ر .کد  اشاره ... و آرایشگدان و هاهتل ، ارهارستوران ،فدوشانآهن
 یهادسوات یز ا ایجو صورت  ر . اشد  ول   دای پایداری  رآمد منبع تواندیم که  و ه تومان میلیار  هزار 150 حدو 
  ولو  میلیار ی هزار 150  و جه یکسد مالیاتی، فدار از جلوگیدی  ا توانیم یراحت ه مشاغل  رآمد شفافی  و مناس 
  د اش  نفتی اقتصا  از رهایی  دای  زرگی گام و کد ه جبدان را

 .ده اس ش( آور ه 2جدول ) دتی از تحقیقات و مطالعات پیشین  ر ایدان پیدامون  دآور  فدار مالیاتی  ر 
 انیردر ا پیشین تمطالعادر  مالیاتی ارفر آوردبر - 1جدول 

 دوره مورد بررسی نویسنده
روش برآورد فرار 

 مالیاتی

حجم فرار مالیاتی 

 )میلیارد ریال(

نسبت فرار 

مالیاتی به 

 های مالیاتیدرآمد

نسبت فرار 

مالیاتی به تولید 

 ناخالص داخلی

 0.53 7.2 21000 تابع تقاضای پول 1388عبداهلل میالنی و 
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 (1392پور )اکبر 
1389 14347 5.04 0.30 

صمدی و تابنده 

(1392) 

1385 

 علل چندگانه

- - 20.92 

1386 - - 31.33 

فالحتی و همکاران 

(1391) 

1386 
عصبی شبکه 

 مصنوعی

792145 400 - 

1387 86450 430 - 

امیدی پور و 

 (1394همکاران )
 54.6 735 1909810 تابع تقاضای پول 1352-1392

صادقی و شکیبایی 

(1380) 

1378 

 منطق فازی

2585 13.9 0.84 

1379 5785 19.4 1.3 

 - 36 - 18 - تابع تقاضای پول 1374 – 1353 (1376طاهرفر )

بررسی های معاونت 

 (1376استراتژیک )
 - 86 - 37 - تابع تقاضای پول 1371 – 1357

 - - 2000 تقاضای پول 1387 – 1357 مسلم آل بوسلیم

 - 14 – 8 - تقاضای پول 1365 (1369) یخلعتبر

معاونت بررسی های 

راهبردی نهاد 

ریاست جمهوری 

(1376) 

 - 86 - 37 - تقاضای پول 1371- 1357

 یگرمارودباقری 

(1377) 
 - 23 - تقاضای پول 1350-1374
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اشرف زاده و 

 (1379مهرگان )
 - 12 - تقاضای پول 

 1.1 18.6 39000 - 2011 شبکه عدالت جهانی
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 بررسی وضعیت و تجربه کشورها. 5

وسوعه ت ر کشوورهای عضوو سوازمان همكواری و  2017نسب  مالیات  ه تولیود ناتوالص  اتلوی  ر سوال 

 رصد و مكزیک  وا  46.2انسه  ا فد . رصد  و ه اس  34.2طور میانگین،  ه 2017 ر سال  (OECD) اقتصا ی

 وا ایون  .رنودکشوور  ا 34تدین نسب  مالیات  ه تولید ناتالص  اتلی را  ر  ین این  رصد  االتدین و پایین 16.2

ر های مثسسه د اساس  دآو  .کندمی حال، حتی  ر این کشورها هم فدار مالیاتی  دای اقتصا  کشور، هزینه ایجا 

چیوزی  2017 ،  ر سالجهانی تحقیقات توسعه اقتصا ی سازمان ملل متحد، زیان ناشی از فدار مالیاتی  ر فدانسه

تولیود  تدی هستند؛ یعنویاقتصا های پیشدفته، اقتصا های  زر  .میلیار   الر  دآور  شده اس  19معا ل  یش از 

تد فودار ن ید پوایی ر نتیجوه، حتوی مقوا .رها،  یشتد از کشورهای  ر حال توسعه اس ناتالص  اتلی  ر این کشو

 19تی ار مالیوافود .مالیاتی  ر کشورهای  ر حال توسعه،  ه معنای از  س   ا ن  خوش  یشوتدی از منوا ع اسو 

اموا هزینوه فودار   هود،یمیلیار   الری  ر فدانسه، تولید ناتالص  اتلی را کمتد از یک  رصد، تح  تأثید قودار م

 .اسو  تلوی ایون کشوورمیلیون  الری  ر کشور آفدیقایی چا ،  دا د  ا هف   رصد تولید ناتالص  ا 950مالیاتی 

ه  ر کویافتوه و نیوز  ر کشوورهایی  پس آثار منفی فدار مالیواتی  ر کشوورهای  ر حوال توسوعه و کمتود توسوعه

 .ت   یشتد اس مداگیدند،  ه رآمد قدار می ندی کشورهای کمطبقه
 توجوه  وه گودارش سوازمان توسوه  وا توسوعه رحالیا  افتهیتوسعه یکشورهافدار مالیاتی  ر  یهاراه عمده

OECD/G20 :عبارت اس  از 

 کسورات اندازه یش از  اظهار 
  اظهار  رآمد کمتد از واقعی 
  اقتصا ی یها یفعالنبو  شفای   ر 

م مالیواتی ی  وا نظواورهاکشوامودوزه  ر   دای مقا له پیشنها  شده اس  کوه ییهاراه،  دای موار  ذکدشده  ر  اال

 عبارتند از: ی اجدای آن محقق گشته اس  کههادسات یزپیشدفته 
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  های فدوشگاهیاطتعات  ا استفا ه از تكنولوژی و پایانه یآورجمعثب  و 
 های مالی تو کارصورت حساب و گزارش 
  حاکمیتی یهایگذاراس یسنظام حقوقی و 

کنود لوذا هی پیدوی میمشا  نسبتاًحال توسعه از یک الگوی   ر یکشورهافدار مالیاتی  ر  یشتد  کهییازآنجا

 کوهیطور هن اسو  یكسوا بواًیتقد کشوورها ر  یشوتد  اتخاذشوده یهااسو یسمقا له  وا ایون پدیوده و  یهاراه

مالیواتی مختلوف  ر  یهاهیوپا اسو  و غیود از شمولجهان نسبتاًسیاستی  دای مبارزه  ا فدار مالیاتی  یهاهیتوص

و  ر حال توسعه  نا  ه  افتهیتوسعههای مبارزه  ا فدار مالیاتی و اجتناب مالیاتی  ر  یشتد کشور یهاروشها، کشور

 .مطالعات محقق یكسان  و ه اس 

ب  ه ایجوا  یوک چوارچو اشاره کد  توانحاکمیتی و نظام حقوقی می یهایگذاراس یس  ر مثثداز اقدامات 

 وا  وها  دای رسیدن  ه این وظوایف اسو  کننده  ستیا ی و کنتدل مالیاتسازمانی  ا وظایف مشخص که تضمین

اسوتفا ه  .ر ط قودار  ااز ایون شودای سوءاستفا هتارج از سیستم مالیاتی  دای جلوگیدی از هدگونه  مداتلهکمتدین 

تا  ر صوورت ، شدهنییتع یهامهیجد توجه  ارند و طداحیاهمی  اجتماعی کار تو  که  ه  زهی اانگمجدب و  افدا 

اجتنواب  ، افدا ی که فدار یوا ر هد زمان کهیطور ه، یرساناطت ایجا  یک سیستم  .تخلفات مجازات شوند  دوز

ته و ممنوو  کود ن مشواغل ورشكسو عنوان وه هواآننوام  قدار  ا ن مثالعنوان ه .اند را علنی کندمالیاتی  اشته

حمایو   یزات فنی  دایآموزش کارکنان و تجه  ی رنهاو  جدید یهاشدک سهامداران، شدکا یا مدیدان از ایجا  

 .افدا  شاغل  ر سازمان کنتدل ویژه مالی و اثد خشی ا اره امور مالیاتی و ییکارااز 
 ل ادوووع انیوووجه بكهوووش یهوواگزارش اسوواس  وود تحقیووق منتخ  یهارکشو  ین  ر مالیاتی ارفد انمیز

 تصوووص  ر یالمللوونی  ارشگز  و هد نتایج .س ا هشد ارائووه (2017،رشنایدا و مدینا) مطالعه (TJN) 1اتیووومالی

 ،تدیشا ،مدیكاآ یهارکشو ،یمور  درسو یهارکشو  ین  ر . اشوندیم هم  ه یک نز ریاو س اتیومالی ارفد محاسبه

                                                                                       
1 Tax Justice Network 



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی - فرار مالیاتی در ایران و کشورهای پیشرفته  بررسی

25 
 

 . اشووندیم ر ار دتو (صد ر 12 و 11،10،9  لمعا تدتی   ه) مالیاتی ارفد دینوووکمت از  وووتدتی  ه یلندزنیو و پنژا

 افتهیتوسوعه یهارکشو  ر آن  دا د  و از  یش منتخ  توسعه رحال یهارووکش  ر اتصوش نویا موقر ینوهمچن

 ر ا اموه اقودامات .آور ه شده اس  3منتخ  تحقیق  ر جدول  یکشورهامیزان فدار مالیاتی  ر  .س ا هشد آور  د

 .انگلستان  ر مقا له  ا فدار مالیاتی آور ه شده اس  و کشور کانا ا و و راهكار های 

 کانادا 1.5

ه کموی شوفاف و البتو وسیستم مالیاتی  قیوق  .اقتصا ی این کشور اس  یهاانی نمالیات  ر کانا ا یكی از 

 .س این کشور پیچیده این کشور، مبنای  رآمد  ول  و ارائه تدمات رفاهی  ه شهدوندان و مهاجدان  ه ا

مالیوات  کانوا ا  هد تا از شهدوندان و افدا  مقیمقوانین فدرال، استانی و شهدی،  ه مسئولین  ولتی اجازه می

هوا تعلوق ییات، اموتك و  اراسودمایه، کواال، تودم افوزو هارزشمختلفی از جمله  رآمد، مالیات  ه موار   . گید 

کننود،  ایود مالیوات  یودن می کانوا ا ا ازیوکوار و زنودگی  کانوا ا ها و افدا ی کوه  رهمچنین، شدک  .گید می

د،  ر را طه  ا مالیات  د  رآمو .های گمدکی، مالیات انتقال ملک و  ارایی را نیز  پد ازندعوارض، تعدفهغیدمستقیم، 

 :قوانین استانی و فدرال زید وجو   ارند
 قانون مالیات  د  رآمد 
  1971مقدرات اجدایی مالیات  د  رآمد 
 المللی  ا  یگد کشورها  ر را طه  ا های مالیاتی  یننامهکنوانسیون مالیات  د  رآمد؛ قانون اجدایی؛ پیمان

 قوانین مالیاتی
 استانی و قوانین مدتبط قوانین مالیاتی 
 قوانین موضوعی 

نامه و مفا  قوانین تطا ق نداشتن میان پیمان هدگونهو  یگد کشورها  اید از  کانا ا نامه مالیاتی  ینهد پیمان

این مطل  امكان این را که فد  یوا شودک   و  وار مالیوات  .مالیات  د  رآمد، یا  یگد قوانین کانا ایی عاری  اشد
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 .نویس قوانین مالیاتی کانا اسو گذاری مسئول تهیه پیش ر سطح فدرال،  پارتمان سدمایه. آور ین می پد از  پای

های پیشنها ی این  پارتمان  ه مجلس عوام و  ر صورت پوذیدش  ودای تأییود  وه مجلوس سونا فدسوتا ه طدح

 .آوری مالیات را  ود عهوده  ار جمعفدرالی اس  که اجدای قوانین مالیاتی و  یکانا ا، آژانس سازمان  رآمد .شو می

 .شوو یماسوتانی مختلوف تقسویم  یهوا ول کانا ا یک فدراسیون اس ، مالیات  وین  ولو  فودرال و  ازآنجاکه

 . ندندیمو مناطق کانا ا مانند  ول  فدرال  د روی  رآمد، مصدف کاال و ثدوت مالیات  هااستان
را جهو   ییها دناموه، تدم  جدیدی  ر حوزه پد ات  الكتدونیک معدفی کود ه و 2014این کشور از سال 

گزینوه پد اتو ،  ر  عنوان وه ودهی  یهواکارتاعتباری و  دهی ویزا و افزایش استفا ه از  یهاکارتاستفا ه از 

 یواحودهاه معدفی شد که  وه تلفن همدا مبتنی  د افزارندم، 2014 ر این کشور  ر سال  .آینده تدوین نمو ه اس 

 افوزارندم .دکنو یا آوریو هواآنرا  وه  شانیاتیمال یهاپد ات و  هااظهارنامه هد تا اقساط، امكان می وکارکس 

ات مفید مد ووط  وه معدفی شد که  ه افدا  امكان  ستدسی  ه اطتع 2015 یگدی مبتنی  د تلفن همداه  ر سال 

 وا  .شود معدفوی 2013ال تدم  مدیدی  پس  الكتدونیک )آنتین(  ر آوریل سو .آور استد ا  وجوه را فداهم می

ز فوریه سوال اتدم  مز ور  .شو یمشاوره  ا ه مالیاتی م انیمث استفا ه از این تدم  و از طدیق پورتال ایمن  ه 

 نیوا هواآن ننودگایو نما یاتیومال انیومث تدم  ارسال مودارك ،  وه  .اس  قدارگدفته ر  ستدس عموم  2015

 یهوا،تودم  انتقوال  ا ه 2015 هیو ر فور .ندینما ارسالی كیالكتدون صورت هتا اسنا  تو  را   هدیمفدص  را 

 یكویالكتدون می ر کانا ا تنظ .کنندیم استفا ه لیفایمعتبد ا افزارندممجوز، از  ی ارا ندگانینما .دیارائه گد  یاتیمال

 .اسو  یانا اس ، الزامور ک ال ونیلیمکیاز  شی  هاآن ساالنهکه  رآمد  یهمه اشخاص حقوق یها  دااظهارنامه

 یفاکتورهوا صودور کشوور نیو ر ا .ارسال شد یكی ه شكل الكتدون هااظهارنامه رصد  86از  شی  2015 ر سال 

 .شوو یماسوتفا ه   ا ه لیوتحل یهاسوتمیساز  سوکیر یا یوارز ی ودا .س ین یمجاز اس ، اما الزام یكیالكتدون

 هواا ه  لیوتحل سوتمیاز س کشور نی ر ا .دندیگیمقدار  مور استفا هگستد ه  ی ه شكل ها ا ه قیتطب یهاستمیس

 و کوممتوسط  سکی ا ر سک،یپد ر یهاگدوه عنوان ه هاآن ی ند زر  و طبقه یهاشدک  سکیری ا یارز ی دا

 .شو یماستفا ه  هاآن ه  ییاجدا منا ع صیو تخص سکیر
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 .کنودیمحمایو  کشور  اینو سیستم مالیاتی  هاییکانا ا ازCRA   ر تحقیقات جنایی کانا ا  ا ایجا   دنامه

یواتی را وار  نقوض جودی قووانین مالموو سواید  ی ود ارکته از فدار مالیاتی، یتوجهقا ل یهاپدونده ،این  دنامه

.  هودیم یفدی ارجا کو  ر صورت لزوم موار  را  ه  ا سدای عمومی کانا ا جه  پیگد    هدیمقدار  یمور  درس

 متمدکز اس : شو یمشامل موار ی که یک یا چند معیار زید را  نیتدیجد دنامه تحقیقات جنایی  ه 

  یالمللنی موار  حاکی از فدار مالیاتی  ر ارتباط  ا یک عنصد 

 مالیاتی  ا هدف فدی   ول  افتهیسازمانپیچیده و  یهاطدح مدوجان  

  و ار مالیواتیفود  راجدایوی  یها سوتگاهم موالی  وا سواید ائجودو همكاری  ر موار  مشتدك شناسایی 

 و تأمین مالی تدوریسم ییشوپول

   د و وووورآممالیوات  ود   ا  زیدزمینی که شواملووووفدار مالیاتی  ر اقتص توجهقا لموارGST/HST 

  شو یم
CRA همكاری نز یكی  ا RCMP ، )یهاسوازمانپلویس اسوتانی و محلوی و سواید )پلیس فدرال کانا ا 

ایون  .مالیاتی و حفظ تمامیو  سیسوتم مالیواتی  ار  یهاتقل مالیاتی  دای مقا له  ا  یهاپدوندهاجدای قانون  ر 

این اطتعات  وه شناسوایی . گذار یم ه اشتداك  یالمللنی  انش و تخصص تو  را  ا شدکای  اتلی و  مجموعه

 یهوا یقا ل. کنودیمکموک  کننودیماز مالیات توو  فودار  عمداًجدید و  ه چالش کشیدن کسانی که  یهاطدح

همچنوین  و  هودیماطتعات ما توانایی ما  ر شناسایی و مقا له  وا فودار مالیواتی جهوانی را افوزایش  یآورجمع

 ر اتتیوار هسوتند را مشكوك  ه ممانع  از فودار مالیواتی  که ییهاشدک  دای کشف و تحقیق از ا زارهای الزم 

اتید  یهایگذارهیسدما ه لطف  .محافظ  کنداز تمامی  سیستم مالیاتی  CRA انتظار  ارند که هاییکانا ا.  ار 

 ر حال استفا ه از ا زارهای  هتد و رویكد های  هتدی اسو  کوه منجود  وه  CRA از سه  و جه گذشته فدرال،

توا  کنودیمکموک  CRA این ا زارها  ه .شو یمنتایج  هتدی  دای  هبو  یكپارچگی و انصاف سیستم مالیاتی ما 

عمول کنود توا  موثثدتد تا  هدیماجازه  CRA و  هبو   خشد و  ه یآورجمعزشمند را اطتعات ار لیوتحلهیتجز

مجموعوه وسویعی از ا زارهوای انطبوا  ماننود  .کنندیماز قوانین پیدوی  هاییکانا ااطمینان حاصل شو  که همه 
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توا مووار  تطدنواك  ودای  کنودیمکموک  CRA و  اتلی،  وه یالمللنی ارتقاء اطتعات و همكاری  ا شدکای 

مشوتدك کوه  یهواتتش دتی از این ا زارهای جدید و  .ممیزی را شناسایی و موار  فدار مالیاتی را شناسایی کند

 . ر زید آور ه شده اس  شوندیمو رویكد های  هتدی  ها ا همنجد  ه 
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  (EFT) یالمللنیبالکترونیکی  یهاصندوقدسترسی به انتقال 

دوج از کشور  وه کلیوه  الر وار  کشور یا ت 10،000تو کار  ه  یش از  طور ه CRA ،2015سال از ژانویه 

 ویش از  هوامیت، 2018ارس مو 31از  . ستدسوی  ار  (EFT) الكتدونیكی یهاصندو  یالمللنی نقل و انتقاالت 

187،000 EFT  قتصا ی نگدانویاات مثسسمیلیار   الر، مد وط  ه هش  حوزه قضایی یا  177را مبلغی  یش از ،

 هواآنیوات  ود  والقوه مال طور هکه  ییهاتداکنش درسی این نقل و انتقاالت  ه شناسایی . اندکد ه لیوتحلهیتجز

 .کندیمو افدا  و مشاغل را  هتد ارزیا ی  کندیمکمک  شو یمپد ات  

  CRAکشورتبادل خودکار اطالعات بانکی خارج از 

ا ا کانو .نوا ایی  ار  انكی تارج از کشوور کا یهاحساب ه اطتعات مد وط  ه  یتدآسانهمچنین  ستدسی 

 ل و مجموع جهوانی شوفافی  و تبوا (OECD) متعهد شد که شدکای سوازمان همكواری اقتصوا ی و توسوعه

 (CRS) ك دای مشارک   ر استاندار  گزارشگدی مشوتد (Global Forum)اطتعات  دای اهداف مالیاتی 

کشور  یگود  100یش از ، کانا ا و   CRS  ا اجدای . خشی از یک تتش جهانی  دای افزایش شفافی  نوانع ه، 

موجوو  را  وه  یهواه ا تا نقاط و  کندیمکمک  CRA این اطتعات  ه .کنندیماطتعات حساب مالی را مبا له 

 یهاباحسوپوول را  ر   دای جلوگیدی از پد ات  مالیات ، هاییکانا اهم متصل کند تا موار ی را نشان  هد که 

 .کنندیمپنهان  یمدز دون

 یالمللنیبهمکاری 

کشور  ا یكدیگد  دای  ه اشوتداك گذاشوتن  50،  (FTA) ر امور مدیدی  مالیاتی OECD از طدیق مجمع

،  هبو  انطبا  و تحویل کلی ا اره اموور مالیواتی  یالمللنی و روندهای نوظهور ، مقا له  ا تطدات  هاوهیش هتدین 

از طدیوق چنودین  CRA اس  و مقاموات FTA سیرئ ینا ر حال حاضد  CRA کمیساریای .کنندیمهمكاری 

حمایو  موالی  OECD یالمللونی  وزر  اقتصوا ی و  یها دنامههمچنین از  .کنندیمگدوه کاری آن همكاری 

 .اسو  (JITSIC) اشتداك اطتعوات و همكواری نهی رزم افتهیگستدش یالمللنی کانا ا عضو کارگدوه  .کندیم
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مالیوات  ر  یفعاالنوهمد وط  ه رصد از نز یک و  یها یفعالکه  ا هماهنگی  شدهلیتشكکشور  38این شبكه از 

اجوازه  CRA این تخصص  وه .کندیم ا ساید ا ارات مالیاتی همكاری  یالمللنی طیف وسیعی از تطدات مالیاتی 

تودوین اسوتداتژی  ودای  ازجملوهمشارک  و رهبدی کنود،  JITSIC کاری متخصص یهاگدوه ا ه اس  تا  ر 

 .کننده سوءاستفا همالیاتی  یهاطدحشناسایی و متوقف کد ن مدوج 

 (J5) هماهنگی تحقیقات جنایی: روسای مشترک اجرای مالیات جهانی

 متحودهاالتیاتان و  وه اسوتدالیا ، هلنود ، انگلسو (J5) کانا ا  ر گدوه سدان مشتدك اجدای مالیات جهوانی 

ه کوزه  وا افودا ی تحقیقات جنایی، اطتعاتی و انجوام عملیوات مشوتدك را  ر مبوار یهایاستداتژ .پیوسته اس 

ك تواهود ،  وه اشوتدا شوندیمی سایبد دائمجو  ییشوپول، یالمللنی مالیاتی  جدائممدتك  ، ارتقا و فعال کد ن 

 .گذاش 

  یتیچندمل یهاشرکت

ك  وه این رویكد  مشتد .کندیماس  که  ر  دنامه گزارش کشور  ه کشور شدک   هاییکشور کانا ا یكی از

 را  وه اشوتداك  وزر  چنودملیتی توو  یهاشودک تا اطتعات مد وط  ه  رآمود و سوو    هدیمکشورها اجازه 

میزان مالیوات مناسو  را  ر  هاشدک  هتد ریسک را ارزیا ی کند که آیا این  CRA تا کندیماین کمک  . گذارند

 . و  2018اولین تبا ل اطتعات  ر تا ستان سال  .یا تید کنندیمهد کشور پد ات  

 ابزارهای حقوقی

اهوداف قووانین مالیواتی وقتی یک مأمور مالیاتی سعی  ر  ور ز ن یا سوءاسوتفا ه از   CRA،1988از سال 

 (GAAR) ، از قاعوده عموومی جلووگیدی از جلووگیدیاز پد ات  سهم عا النوه توو   ار  کانا ا و جلوگیدی

 رمانی  دای جلوگیدی از تهواجم مالیواتی تهواجمی ،  ویش از  عنوان هاز زمان شدو  این  دنامه  .کندیماستفا ه 

از ایون  یتوجهقا ول ه میزان   هندگاناتیمالارزیا ی مجد  تعدا   .اس  شدهاعمال GAAR پدونده  دای 1100

 گذارانهیسودمااز  ییهاگدوهمدتبط یا  یهاطدف، یاری از تدتیبات شامل چندین شدیک، زیدا  سرو یمتعدا  فداتد 
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 ر مووار ی کوه  سواز یمرا قوا ر  GAAR CRA اسوتفا ه از .اندکد هاجتناب شدک   یهاطدحهستند که  ر 

 .از نقاط ضعف  ر قوانین مالیاتی هستند ، مالیات را تحمیل کنند سوءاستفا همد م  ر تتش  دای 

 حسابرسی

د شوبكه  ودای  ر حوال تشودی CRA  ا ریسک  االتد  ه این معنی اس  کوه یهاپدوندهتمدکز منا ع روی 

 النوه مالیوات از پد اتو  سوهم عا کننودیمو اشخاصی اس  که سوعی  هاشدک تالص، مدوج،   اارزشافدا ی 

اسو  کوه  "تأثید موالی"از طدیق  کندیم یدیگاندازهنتایج تو  را  CRA که ییهاروشیكی از  .تو  اری کنند

ت و ارزش ،  هوده و مجوازاافتوهیکاهش،  ازپد ات  مالیات  شو یمشامل مالیات ناتالص فدرال و استان ارزیا ی 

یودنظد و مبوال  گوونی تجدایون امود توأثید واژ . ر آینده ناشی از اقدامات انطبا  اس  فعلی ارزیا ی مالیات فدرال

مجموو   ر  2018-2017 یهاسوال ر طوی  CRA حسا دسوی یها دناموه .کندیمآوری را حذف  جمعدقا لیغ

ار   الر یومیل 1ش از میلیار   الر تأثید مالی را شناسایی کد ه اس  که این رقم نسب   وه سوال گذشوته  وی 13.6

، تجواری و یالمللونی حسا دسوی  یهواگدوهمیلیار   الر  وو  کوه از طدیوق  7.9این شامل  .افزایش  اشته اس 

از  سوءاسوتفا هاز  و جلووگیدیمالیواتی  یزیر دناموهر مد ووط  وه میلیار   ال 2.9شامل  CRA تجاری فداساحلی

 .مالیات  و 

 مشاوره مالی  یهاشرکت

CRA   یهوا یفعالو  فودار مالیواتی کنندهلیتسوه یهاشدک و شناسایی  مالیاتی یهاطدح ا هدف ارتقاء 

انجوام ،  هاشودک ایون  ازاطتعوات  یآورو جمعافزایش حسا دسی  :را افزایش  ا ه اس اقدامات زید غیدقانونی 

، ایون 2018-2017 ر سوال  .  هندگاناتیمال دقداری ارتباط مثثدتد و مثثدتد  ا حقیقات جنایی  ر صورت لزوم، ت

لیواتی و مودوج میلیون  الر مجازات مدنی شخص ثالوث علیوه متخصصوان ما 48اقدامات منجد  ه ارزیا ی حدو  

 .شد فدار مالیاتی یهاطدح

  ریسکمبتنی بر  یهایزیمم 
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CRA  یوا ی پیشودفته، کوه ارز یهوا ا ه لیوتحلهیتجزاستفا ه از ا زارهایی مانند هوش تجاری پیشدفته و

توا منوا ع ممیوزی را   هدیماجازه  CRA این امد  ه .گستدش  ا ه اس ریسک افدا  و مشاغل را  هبو   خشیده 

 .کمک کند هاییکانا اتطد متمدکز کند و  ه ارائه نتایج  هتد  ه  ریسک و  ر مناطقی  ا  االتدین

 تحقیقات جنایی 

 ه تطبیق و استفا ه  تو  ژهیکار و عنوان ه این نها  .ا دییمهمچنان تكامل  تو  مالیاتی  ر پیچیدگی جدائم

 .پود از یمکانوا ا  مجدمانوه و محافظو  از پایوه مالیواتی اقوداماتجدید  دای کشف و جلوگیدی از  یهاروشاز 

چیده اس  و اغلو   وه ، کامتً پیاس  شدهانجام CRA ازجملهتحقیقات جنایی که توسط نها های اجدای قانون 

 :عواموول  سوویاری ممكوون اسوو   ر طووول تحقیقووات جنووایی تووأثید  گووذار  .نیوواز  ار تووتش  هاسووال
ی گونواگون رهای حقوق، ا زا رجه همكاری شهو  یا متهم،  ر  ستدس  و ن اطتعات یا شواهد، تعدا  افدا   رگید

  . ر تارج از کشورنیاز  ه کس  اطتعات شواهد کافی،  یآورجمع دای 

ان رو ودو ا زموان زنودیوجدیموه  ازجملهمالیاتی  ا محاکمه  ر  ا گاه ،  فدار کنندگان .فدار مالیاتی جدم اس 

فدار مالیاتی  یهاطدح و افدا ی که کندیمکمک   ه گدفتن این افدا  CRA ا زارها و راهبد های انطبا  .هستند

 وط  ه محكومی  و پویش از  ه شفافی  شامل انتشار اتبار مد تعهدم این نها  .شو یم، شناسایی  کنندیمرا تبلی  

 رگیود  ه شناسایی افدا  هتد قا ر   یها ا ه ا  اشتن ا زارهای  هتد، رویكد های  هتد و  CRA .اس  محكومی 

 .کندیماس  و از عواق  آن جلوگیدی  یالمللنی  ر فدار مالیاتی، از نظد  اتلی و 
 انگلستان 2.5

نموو ه کوه ارائوه  نیتودو یاتیومال نی هبوو  تمكو ی دا یا دنامهانگلستان ،  یا اره  رآمد و گمدکات سلطنت

 دیوو تد یاموور  وانك تواننودیم قیطد نیاز ا انیمث  دنامه اس  و  نیمهم ا یا خشه از( نیتآن )تدمات  دتط 

 وه اکثود  یتوالیجیتودمات   ارائوه .(2014گمدکات انگلسوتان، ا اره  رآمد و ) انجام  هند (نیتآن) طور هتو  را 

و  یبانیتودمات پشوت ارائوه نیهمچنو .را فداهم کد ه اسو  نیتآن و پد ات  یاتیامور مال  یدیامكان مد انیمث 

 .اسو  دیپوذامكانرو  ر رو، و  ودتط  ،یپسوت ،یتلفنو یهاکانال قی ر هد زمان و مكان از طد انیمث مشاوره  ه 
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 هی ر حال گذر از مداحل اول هاآناز  ی عض اس  که یشامل موار  مختلف تال،یجی  دی ه سم  تدمات جدحدک  

 توال،یجی  ی، توو  اظهوار(نیوتآن) موار  تدمات پد ات   دتط نیا نیتدمهم .تو  هستند ییاجدا یسازا هیپو 

 مقا له  ا اجتنواب و فودار مالیواتی یهااس یس .اس کارگزاران  یاتیمال سیسدوسلفشما، تدمات  یاتیحساب مال

 شو  که عبارت اس  از:شامل سه رهیاف  عمده می 2019 ر سال  انگلستان

 HMRC انگلستان یاداره درآمد و گمرکات سلطنترویکرد استراتژیک 

)ماننود اظهارناموه  HMRC ه   هندگاناتیمال قیاطتعات  ق ه  یاتیمال ستمیس  یدیعملكد  موفق و مد

فا ه اسوت HMRC یتداتژاس .اس  ی( متكاتیپد ات  مال موقع هتعهدات تو  )مانند پد ات   تحقق ، و(یاتیمال

 ر   هنودگاناتیمالهموه  یبانیپشوت و قیتشوو .روش اس  دیتأث نیو  االتد نیتد صدفه همقدون،  نیتدمناس از 

 .وان نشووندسوازگار نوات  یاکثد ، تادوضع کن پد ازندمالیات نمیکه  یکسان یرا  دا یمجازاتو انجام تعهدات تو  

 چوووووون ی ا وووووزار از مختلوووووف، طیمناسووووو   وووووه تطووووودات و شووووودا ییپاسوووووخگو منظور وووووه

The Strategic Picture of Risk (SPR) و  .کنودیمکمک  ازیمور نکه  ه ارائه اطتعات  داستفا ه کن

 . خشودیمهبوو  ، روش و رفتوار و اسوتداتژی توو  را   وا محاسوبه و تخموین شوكاف مالیواتی هدسالهاین ا اره 

از اقودامات  یاگستد ه  ا مجموعه انگلستان یاداره درآمد و گمرکات سلطنت چهارچوب و قدرت مدیدیتی

امود  نیو  ه ا شوندیم یدفی ول  و چارچوب عدال  ک اتیمال شدیک  ر  هندگاناتیمال شو یممتعا ل  یحفاظت

 .کنودیمعمل   هندگاناتیمال طیشدا  ا متناس  و همدالنه HMRCکه  شو حاصل  نانیاطمتا  کنندیمکمک 

كیل تحقیقات قدام  ه تشا ر جایی که عدم انطبا  را کشف کد   تواندیماین نها  اتتیار مجازات و تحدیم  ار  و 

و  و انودازه ا توجوه  وه نو واین ا اره  . رگید  ر ماجدا را شناسایی و مجدم را مجازات کند یهاطدفجنایی کند تا 

سوتفا ه ه و  دتوور  مسوتقیم اتشویقی،  از ارند یهااس یساز افدا  ریسک و مبتنی  د  یرفتارو تحلیل  ها یفعال

 .کندیم

 رویکرد دولت در اجتناب و فرار مالیاتی  و اشکال دیگر عدم انطباق
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از  یآورفونو  وا پیشودف   کنودیمتو  را  ا توجه  ه تهدیدات جدید  دوز  یهااس یس ر این  خش  ول  

افوزایش  افزو هارزشدار مالیاتی  ر مالیات  د  ا انقتب  یجیتال امكان ف مثالعنوان ه .کندفدص  آن استفا ه می

تغییود و منطبوق  دع سوه شده اس  تا سیستم مالیواتی را  متعهد هادهیپدپیدا کد ه اس  پس  ول   ر  دا د این 

 نیوآنت هد تا فدار مالیاتی  خش  یجیتال مانند مارک  های  ول  فداتوان می 2018 ر  و جه  کهیطور ه .کند

تبوا ل دام  وه اقو OECD یکشوورها همچنین  ول   وا همكواری .را  ریاف  کند هاآنرا  شناسایی و مالیات 

 2017 ر  کوهیطور ه  کنود کد ه و  ریافرا شناسایی  یمدز دونمالیات تا  کندیمتجاری  یها یفعالاطتعات 

 یآورجموعتوو  اطتعوات  یمدز دونهزار نفد هم از فعاالن  100مالیاتی  ر انگلیس و  یمث میلیون  1.3حدو  

 .گزارش شد HMRC انگلستان یا اره  رآمد و گمدکات سلطنتمیلیون حساب  ه  5.67حدو    ی رنهاکد  که 

  برای تعهد و اقدام بیشتر انگلستان یاداره درآمد و گمرکات سلطنتدر  یگذارهیسرما
تژی   و اسوتدا ول  همواره  ر حال انطبا  سیستم مالیاتی اس  توا  ر زموان مناسو  مالیوات  ریافو  شوو

اجتناب و عودم دای رصد فدار و پوند   و میلیار  ،  2010 ول  از سال .شو  روز هانطبا  مالیاتی  ر تارج از کشور 

 .صدف کد ه اس   2017، 2015، 2010 یهاسالمالیاتی  ر  و جه  انطبا 

(صددر و رالد نمیلیو) منتخب یهارکشو در مالیاتی ارفر انمیز سیربر - 3جدول   

 2011سال  - شبکه جهانی عدالت مالیاتی شرح
 –مدینا و اشنایدر 

 2015-1990متوسط 

 کشور گروه
تولید ناخالص 

 داخلی
 درآمد مالیاتی

حجم فرار 

 مالیاتی

درصد حجم فرار 

مالیاتی به 

 مالیاتی یدرآمدها

درصد حجم فرار مالیاتی 

 مالیاتی یدرآمدهابه 

سعه
تو

ی
افته

 9.4 9 337349 392266 14582400 امریکا 

 9.9 9.7 15653 161373 376161 اتریش
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 10.8 11 171147 155881 5497813 ژاپن

 13.4 12 5419 43704 126679 نیوزلند

 11.2 13 134385 1058153 5878629 چین

 14.2 13 41157 311798 783413 هلند

 11.9 13 4079 31623 222699 سنگاپور

 13.3 13 109216 873725 2246079 بریتانیا

 14.1 14 39879 39879 924843 استرالیا

 16 15 171264 1141761 2560002 فرانسه

 17.5 16 79575 506845 1574052 کانادا

 15.6 16 214996 1343726 3309669 آلمان

 16.9 16 9922 62799 203892 ایرلند

 18.6 18 26921 152098 310405 دانمارک

 19.1 18 18260 103162 238801 فنالند

سعه
در حال تو

 

 15.1 15 3691 24443 103572 ویتنام

 19.9 18 259 1406 46866 عمان

 19.8 19 17761 93972 706558 اندونزی

 17.4 19 934 5046 27574 اردن

 20.3 22 71394 321596 1729010 هند
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 25.3 24 12888 52820 130419 مجارستان

 31.5 31 11243 36384 237804 مالزی

 31.3 31 54082 172787 735264 ترکیه

 یکشورهامتوسط 

 منتخب افتهیتوسعه
- - - 14 14 

 یکشورهامتوسط 

 در حال توسعه منتخب
- - - 22 22 

 فرار مالیاتی در ایران  با مقابلهی هاروش. 6

 ی و ، شفافی  اقتصواالمللنی ا زارهای پیشدف  و توسعه اقتصا ی  ر نظام  نیتدیاصلو  نیتدمهمكی از ی

اقتصوا ی  یها دناموه نیتدعموده ود ایون اسواس یكوی از  .اس  ر معامتت اقتصا ی  یکارپنهانجلوگیدی از 

 طور وه . وو ه اسو  اقتصا ی و مبارزه جدی  ا اقتصا  زیدزمینی یسازشفافکشورهای صنعتی  نیا تتش جه  

اقتصوا ی  ر  وکارکس ق یقین شفافی  اقتصا ی فارغ از اینكه مانعی اصلی  ر  دا د قاچا  کاال  و ه و  اعث رون

 ، از سووی  یگود یكوی ازگود  یمکاهش نودخ  یكواری  سازنهیزممسئله ین سطح  ازارهای  اتلی گد یده و هم

م تا نظوا شو یمچداکه شفافی  اقتصا ی موج   .اس ملزومات جدی  ر جه   سط عدال  اجتماعی و اقتصا ی 

 سوازنهیزماتی، دال  مالیوعوشواهد و قداین واقعی اقدام  ه اتذ مالیات نمو ه و  وا اعموال   د اساسمالیاتی  تواند 

 .عدال  اقتصا ی و اجتماعی شو 

 وه  اقتصوا ی حاضود یهوا نگاهو  ها خشآیا همه  یطورکل هکافی اس ؟ یا  هاحساباما آیا تنها شفافی  

 ؟ اشندیمپذیدش رویكد  شفافی   ر نظام اقتصا ی 

چداکه  ر همه کشورهای  نیوا و  ر تموامی  . ه این پدسش آری نخواهد  و   ا توجه  ه شدایط موجو  پاسخ

یوا  وا  آورندیموجو   ارند که منافع تو  را  ر اقتصا  پنهان و زیدزمینی  ه  س   ییها خشاقتصا ی  یهانظام
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 یسوو آورو شفافی  اقتصا  چالشوی جودی  ر  دا ود  آورندیمقانونی  ه اجتناب مالیاتی روی  یتألهااستفا ه از 

 یهوا خش یفدسواطاق  یهواتتشپس عامل شفافی  اقتصا ی رویكد ی اس  که نیازمند  .ایشان تواهد  و 

اقتصوا ی جهو  نیول  وه ایون هودف  ایود از  یهانظاماقتصا ی  ر کشورهای مختلف  نیاس  و  یدیگمیتصم

نمایند تا  ر کنار ایجا  شفافی   ر عدصوه موداو ات اقتصوا ی  وه ایجوا   ی د ار هده یمثثدا زارهای کارگشا و 

 . پد از  وکارکس رونق  ر نظام 

مسوتقیم،  یهواتایمالمكودر قوانون  169اجودای موا ه  ،اتیود یهاسال ر طول  دای  ستیا ی  ه این مهم 

نود؛ کوه یی توو  نمامالیاتی را موظف نمو ه تا اقدام  ه ارائوه صوورت معوامتت فصول انیمث فعاالن اقتصا ی و 

  صوورت اقتصوا ی توو   ر قالو یها یفعالمالیاتی ملزم  ه ارائه گزارشی نسب   ه  انیمث  داساس این قانون 

ی شوده ر اجدایو و یهاسوال ر کشورهای صنعتی و پیشدفته از   س نیازااگدچه اقداماتی  .معامتت تواهند  و 

 ی قووانینیو یوا اجودا انیومث این رویكد   ر تصوص ارائه صوورت معوامتت فصولی از سووی   ازهماس ، اما 

کشوور  ر عدصوه اقتصوا ی  یدیگمیتصوم یها سوتگاه یانگد عزم جودی  افزو هارزشهمچون قانون مالیات  د 

 یهاالسو زر   ر  فسا های اقتصا ی متأسفانه .اس جه  نیل  ه ایجا  نوعی شفافی   ر نظام اقتصا ی ایدان 

دف طو وه مد م  نیچنهمو حاکمیتی و اقتصا ی  ول   یها ستگاهاتید  یانگد این واقعی  مهم اس  که تا همه 

ند، شواهد اقتصا ی حدک  نكن یها نگاهپولی و  انكی  اتیعملقوانینی  ر راستای شفافی   و تمكین وضع و اجدا

 . انكی تواهیم  و  یهای دهو  هاتتتسارخ  ا ن موار ی چون 

هوای منظور ایجوا  شوفافی   ر فعالی مسوتقیم آموده اسو  کوه  وه یهوااتیمالمكدر قانون  169 ر ما ه 

مالیاتی شامل موار ی نظید اطتعات مالی، پوولی و  انیمث اقتصا ی، پایگاه اطتعات هویتی، عملكد ی و  ارایی 

 .شوو ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی  ر سازمان امور مالیاتی کشوور ایجوا  میاعتباری، معامتتی، سدمایه

و نها هوای عموومی غید ولتوی،  مثسساتوا سته  ه  ول ،  مثسساتها،  ولتی، شهد اری مثسساتها، وزارتخانه

اسنا  و امتك کشور و ساید اشخاص مالی و اعتباری، سازمان ثب  مثسساتها و استمی،  انکنها های انقتب 

حقوقی اعم از  ولتی و غید ولتی که اطتعات مور نیاز پایگواه فوو  را  ر اتتیار ارنود و یوا  وه نحووی موجبوات 
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اتتیوار سوازمان اموور مالیواتی  اند اطتعات را  رآورند، موظفتحصیل  رآمد و  ارایی  دای اشخاص را فداهم می

اسونا  و مسوتقیم، سوازمان ثب  یهوااتیمالمكودر  ر قوانون  169ما ه  7و  6های طبق تبصده .کشور قدار  هند

ها را طداحوی و سوامانه اطتعواتی آن را ایجوا  کنود توا امتك کشور مكلف اس ،  انک اطتعات ثبتی شودک 

وزارت راه و شهدسوازی نیوز  .ی کشور  ه سامانه مز وور فوداهم شوو موجبات  ستدسی  د تط سازمان امور مالیات

موظف اس  حداکثد شش ماه پس از تصوی  این قانون، سامانه ملی امتك و اسوكان کشوور را ایجوا  و امكوان 

شناسایی  دتط مالكان و ساکنان یا کوار دان واحودهای  منظور ه ستدسی آن را  دای سازمان امور مالیاتی کشور 

صورت رسومی، عوا ی، وکوالتی و وانتقال امتك و مستغتت  هی، تجاری، تدماتی وا اری و پیگیدی نقلمسكون

مستقیم نیز، اشوخاص حقووقی و صواحبان  یهااتیمال ر مفا   یگد قانون  .غیده  ر کلیه نقاط کشور فداهم نماید

ره اقتصا ی تو  و طودف معاملوه اند  دای انجام معامتت تو  صورتحساب صا ر کد ه و شماشده مشاغل مكلف

 .ها، قدار ا ها و ساید اسنا   رج و فهدس  معامتت تو  را  ه سازمان امور مالیواتی ارائوه کننودرا  ر صورتحساب

 .صندو  فدوش استفا ه کنند مالیاتی موظف هستند از سامانه انیمث همچنین 

 مصاحبه با کارشناس. 7

حجم فدار مالیواتی  ر ایودان  ر   ه نظد ایشان  انشگاه شاهد یعلمئ یه ا  کتدموحدی عضو  مصاحبهطبق 

اولین اقدام  ر راستای مبارزه  ا فودار مالیواتی  سوتیا ی  هزار میلیار  تومان اس  و  ر این راستا 100الی  60حدو  

شوو  اس  که  ا تحقق آن قدم اصلی  ر تحقق شفافی  موالی  د اشوته می نظام جامع اطالعات مالیاتی ه 

مالی صورت پوذید  توا  یهاتداکنشی الزم  د هانظارتو  ییشوپولقوانین مبارزه با  همچنین الزم اس  تا

مشوكتت سیسوتم مالیواتی ایودان  نیتدیاصلاز  .ی فدار مالیاتی  ه حداقل  دسدهاراه ا  ستیا ی  ه شفافی  مالی 

ی ها دناموهمور  یا شوده از اولوین   و .ممیز محور  و ن آن اس  که  اعث ایجا  فسا   ر نظام مالیاتی  و ه اس 

 ر  G20ی گودوه کشورها .ی  ا نظام مالیاتی پیشدفته  ر حوزه مبارزه  ا فدار و اجتناب مالیاتی  و ه اس کشورها

تا  وا  سوتیا ی  وه  اندگذاشتهمالی تجاری  ین یكدیگد را  ه اشتداك  یهاتداکنشی المللنی ی هانامهتوافققال  

همچنوین  .ی الزم از فدار مالیاتی فعاالن اقتصا ی حوزه صوا رات و وار ات و قاچوا  جلووگیدی کننودها یشفاف
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حسابرسـی مبتنـی بـر ی مختلف متفاوت اس  الزم اس  توا  وا ها یفعالحجم فدار مالیاتی  ر  کهییازآنجا

ی شناسوایی شووند و عودال  مالیواتی تحقوق ستان اتیمالی ها یاولوی شوند تا  ندرتبهمالیاتی  انیمث ، ریسک

 .یا د

وجوو  مشوكتت  جناب آقای غیبی پور از کارشناسان سازمان امور مالیاتی  وه نظود ایشوان  ا مصاحبه و  ر

فدارهای مالیواتی اسو  اموا  دتوی فدارهوای  یعمدهساتتاری و مقدرات ناکارآمد  ر سیستم مالیاتی کشور  لیل 

 ر چند سال اتید قوانین و مقدرات تو ی  ر ارتباط  ا ضومان  اجداهوای . شده اس  یزیر دنامهمالیاتی عمدی و 

اسو   94مستقیم سال  یهااتیمالمكدر قانون  169نین، ما ه از جمله این قوا .مد وط  ه مالیات تدوین شده اس 

اقتصوا ی و  یهوا یفعالمكلف هستند اطتعات مد وط  وه  ر طیذو نها های  ها ستگاهکه  ه موج  آن، تمام 

گود سوازمان مالیواتی کشوور  خواهود مالیوات عا النوه  .هویتی افدا  را  ر اتتیار سازمان مالیاتی کشور قدار  هند

چوه میوزان  هواآنو حجم فعالیو    هندیمانجام  ییها یفعالوصول کند،  اید  داند افدا   ر حوزه اقتصا ی، چه 

 ر این زمینه، ضمان  اجداهای مدنی و کیفودی نیوز  .اس  تا  تواند  د اساس آن، مالیات عا النه را تشخیص  هد

 ر پد اتو  و یوا  دیتأتهستند که  ر حوزه مالیات  ه لحاظ  یجدائمضمان  اجداهای مدنی  .شده اس پیش  ینی 

همچنین ضمان  اجداهای کیفدی نیوز  ودای نخسوتین  وار  ر سوطح  .اس  شدهوضععدم اجدای تكالیف قانونی 

 2007دان اقتصا ی سوال  ر انگلستان  عد از  ح. مستقیم وضع شده اس  یهااتیمالقانون  274گستد ه  ر ما ه 

 ر ایدان نیز افزایش کیفی  ممیوزی  .یكی از اقداماتی که انجام شد، افزایش کیفی  حسا دسی ممیزی مالیاتی  و 

مختلوف از جملوه  یها خش ر . تیلی از انتظارات مالیاتی را  دآور ه کند مدتکوتاه ر  تواندیممالیاتی  ه تنهایی 

ر نظد گدفته شده و یا  دای رشد مناطق محدوم معافی  مالیاتی  ر نظود گدفتوه  رصد   25حوزه تعاون تسهیتت 

از این اقدامات انجام نشده اس  یعنی نه مناطق محدوم رشد کود ه و یوا  کدامچیهشده اما  ر عمل شاهد هستیم 

 ر  . ر حووزه مالیوات اسو  یشدعکته خش تعاون تقوی  نشده اس  و این امتیازات  دای معافی  مالیاتی، یک 

هوزار میلیوار  توموان  10هزار میلیار  تومان فدار مالیاتی  ارم اما میزان وصول مالیاتی موا  100حال حاضد حدو  

شوو  ریشه فدار مالیاتی  ر حوزه ساتتار  ه عل  عدم گستد گی و شمول تور مالیاتی اس  که  اعث فدار می .اس 

کیفی   طورنیهم .دندیگیمیوه کنونی و ممیز محور  و ن افدا   ر تور مالیاتی قدار  ر حوزه رفتار،  ا ش نیچنهمو 



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی - فرار مالیاتی در ایران و کشورهای پیشرفته  بررسی

40 
 

 .قدا ر گیود  مور توجهاین مسئله  کارآمدتد یدوهاین سیار ضعیف اس  الزم اس   ا فعالی   یشتد  و  هایحسا دس

 97 وه موجو  موا ه  طوورنیهم .ر مالیاتی اسو مناس   دای کاهش فدا یسازوکارهاسامانه معامتت فصلی از 

 انیومث  دای هموه  استفا هقا لمستقیم هد چه  یشتد روی کیفی   انک اطتعاتی هوشمند و  یهااتیمالقانون 

 . هبو  مالیات ستانی و کاهش فدار مالیاتی تواهد شد سب شو  این مسئله  یگذارهیسدمامالیاتی 
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 گیرینتیجه و بندیجمع. 8

  ر مختلفی تمطالعا و  همون جل  را گذاراناسوو یس و نمحققا توجه گذشته یها هووه از مالیاتی ارفد مسئله

 ژهیو ووه نجها مختلف یهارکشو مهم ر سیا یهوواچالش از یكی مالیاتی ارفد .س ا پذیدفته رتصو صتصو ینا

  قتصاا نامنظم  خش یا مینیزیدز یهووا یفعال از یجزئوو عنوان ووه مالیاتی ارفد .اسوو  توسووعه رحال یهارکشو

 و واکوواوی س،ساا ینا د  .س ا هنشد ت  اپد هوواآن تمالیا که شووو یم شامل را ییهووا یفعال و شوودهشناتته

 . ار  یر سیا ی هما مالیاتی منظا ییراکا یشافزا جه  یاتیفدار مال هپدید  یجاا  ر مثثد ملاعو شناسایی

 نیتدناسوووو م ان تو تا کنوووودیم کمک آن یدیگشووووكل مهم ملاعو شناسایی و مالیاتی ارفد هپدید سیر د

 و ار ند ی قتصاا شهیر تنها مالیاتی ارفد .یدآ همافد آن کاهش و یجلوگید یا د زمال یهادسوووووات یز ها هبدرا

 ،ی قتصاا نمتو  ر یطورکل ووه . شو گدفته نظوود  ر  ایستی آن یدیگشووكل  ر نیز نهووا ی جتماعیا ملاعو نقش

 و هادنها ضعیف یرهمکا ،تمالیا خنر :شامل یار مو مالیاتی ارفد ندآورپدید مهم ملاعو از  دتی

 گیدگستر ،مدرآاک طالعاتیا سیستم انفقد ،راتمقر و نیناقو پیچیدگی ،بستهوا مؤسســـات

 تدماخ و کاال تعرفه و یرابیک ،ادفرا مددرآ سطح ،مالیاتی قخالا ،رمتو ،مالیاتی یهــاتیمعاف

 .اندشده  ه دشمد

 نمازسا افشدا معد جوووهی رنت و مدرآکا طتعاتیا سیستم  نبو ه،پدید ینا ی یجاا عل  نیتووودمهم انیدا  ر 

 یر سیا منفی یپیامدها ،مالیاتی ارفد  هگستد حجم . اشووودیم صشخاا ی قتصاا تطتعاا  د رکشو مالیاتی رموا

 .ند ار موضوعی  انیدا  قتصاا یا د نیز  دتی ها قتصاا تمامی یا د پیامدها ینا از  دتی که  ار  پی  ر را

 یمدرآناکا ،نپایی یدقتصاا شفافیت ،سمیر بخش در یدقتصاا نفعاال قابتیر انتو کاهش

 تضعیف ،وتثر و مددرآ یبرانابر ،لتدو عمومی تخدما در لختالا دیجاا ،لتدو یهااســتیس

ــه ،مالیاتی فرهنگ ــاتیب و دقتصاا یک در مالیاتی ارفر گیدگستر عمومی یپیامدها ازجمل  یثب

 ارفد گی گستد یپیامدها نیتووووودمهم از نیز "نفتی منابع به لتدو جهدبو بستگیوا اومتد و یدقتصاا
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 ن،یا مث  د مالیاتی ر ا تحمیل ون د شوووووو یم موج  مالیاتی ارفد کاهش . اشوووووندیم انیدا  قتصاا  ر مالیاتی

 ل اعد یتقاار یستارا  ر مدا ینا که یا د یشافزا ل  و جه  و منا ع  ر آن سهم آن تبع  ه و مالیاتی یمدها رآ

 حجم آور  د ،مالیاتی ارفد کاهش مسید  ر حدک  یستارا  ر مگا لیناو ،هدحال ووووه . ار  یر سیا همی ا مالیاتی

 .  گد تبیین  ضااو تام و انمیز طدیق ینا از تا اس  مالیاتی ارفد

ازمان اموور رئویس سو ه و رصود  وو  7.82، 2017نسب  مالیات  ه تولید ناتالص  اتلوی  ر ایودان  ر سوال 

مختلوف  ینظدهااما اظهار  س هزار میلیار  تومان  دآور  کد ه ا 40مالیاتی، حجم فدار مالیاتی  ر اقتصا  ایدان را 

ان این رقم، فارغ از معافی  های سوازم .کنندهزار میلیار  تومان  دآور  می 70تا  50حجم فدار مالیاتی  ر ایدان را 

نوین  خوش  یگود همچ .شو  اعتم شده اسو  رصد از تولید ناتالص ملی را شامل می 40که حدو   امور مالیاتی

 یهواژوهشپطبوق  . اقتصا  که سهم  زرگی  ر فدار مالیاتی  ار   خش اقتصا  غید رسمی یا پنهان و قاچا  اس

طتعوات و ر پوایی از ا رصد از تولید ناتالص ملوی اسو  کوه  20، حجم اقتصا  زیدزمینی ایدان حدو  شدهانجام

ملوک  افوزو هارزشهایی از اقتصا  مانند تدید و فدوش زموین و عتوه  داین هنوز  دای  خش .وجو  ندار  هاآن

ارای  عنوان مثوال قاچوا  کوه  وه .و  ر این  خش توتء قوانونی وجوو   ار  نشدهفیتعدمسكونی، پایه مالیاتی 

 هواآند ه و از کشناسایی  توانینمشو  زیدا این موار  را ماهیتی غیدقانونی اس ،  ر آمار رسمی اقتصا  ثب  نمی

نها های  ولتوی حجوم  .گید های محاسبه میزان فدار مالیاتی مدنظد قدار نمی ر نتیجه  ر روش .مالیات اتذ کد 

 25ن مقودار را  ویش از میلیار   الر و  دآور های پژوهشی و  انشگاهی ایو 12را  یش از  قاچا  سالیانه  ر کشور

ان  ه ریال تبدیل شو  حجوم قاچوا  هزار توم 10اگد میانگین این ارقام را  ا ندخ  الر  .اندمیلیار   الر اعتم کد ه

 تنهوا  رصود، 20م کو س   راسی ضدی  علیحال  ا لحاظ کد ن  .شو هزار میلیار  تومان  دآور  می 200حدو  

 ر مجمو   ا صدف نظد از  دتوی  .رسدهزار میلیار  تومان می 40ناشی از قاچا   ر ایدان  ه  یش از  یاتیفدار مال

هوزار  100توان گف  فودار مالیواتی  ر کشوور  سویار  یشوتد از رقوم مالیاتی می ضا طهی های گستد ه و معافی 

 . رصد از کل  و جه عمومی کشور اس  25تومان یعنی حدو   ار یلیم
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تولیود   رصود 40ا تو 35 د اساس مطالعه وزارت اقتصا  و امور  ارایی حجم اقتصا  زیدزمینی ایودان معوا ل 

تلوی  ر ید ناتالص  اگف   ا توجه گزارش  انک جهانی، تول توانیم نا داین ؛ آمده اس   ه  س ناتالص  اتلی 

الر  میلیوار   156ان حجم اقتصا  زیدزمینی ایود جهی رنت الر اعتم شده اس   ار یلیم 447ه معا ل ک 2018سال 

نی  ر ایودان وجوو   ار  هزار میلیار  تومان ظدفی  مالیات ستا 1560ریالی  10000تواهد  و  که  ا احتساب  الر 

صوا  شوفاف شودن  خوش اقت رصود حجوم  ر  سوتدس ناشوی از  20که  ا  ر نظد گدفتن ضدی  علی الداسوی 

تودین   از مهمهزار میلیار  ریال تواهد شد که  ا توجه تحودیم هوا و کواهش فودوش نفو 310زیدزمینی معا ل 

تووان  ار  می نیا وجو  از آنجایی که اقتصا  زیدزمینی  ر تمام کشور های  .ظدفی  های اقتصا  ایدان تواهد  و 

، ده  ر این تحقیوقی اشاره شمالیاتی و همداه  ا توجه عوامل فدار مالیات ا ا زار های تكنولوژیک واصتح پایه های 

ی کواهش  ا  الص  اتلرویكد ی صحیح و  ایسته را ر این  خش از اقتصا  اتخاذ کد  و  رصد آن را  ر تولید نات

-1360 رهتی طوی  و داساس تحقیقات محقق، متوسط فودار مالیوا .و  رآمد های مالیاتی را  ر کشور افزایش  ا 

 109100 رآمد مالیاتی اعوتم شوده  1397سال   ر .های مالیاتی محاسبه شده اس  رصد  رآمد 35معا ل  1397

 .ومان اس تمیلیار   38185حدو   1397میلیار  تومان اس  و  ر نتیجه  دآور  فدار مالیاتی  ر سال 
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 سیاستی های توصیه. 9

 کاهش جه  یاستیس یتوصیهها انعنو  ه ننداتو می یلذ ار مو ،مالیاتی ارفد هپدید  یجاا علل  ه توجه  ا

 .گیدند ارقد ی قتصاا ارانسیاستگذ توجه ر مو انیدا  ر مالیاتی ارفد

 رکشو مالیاتی رموا نمازسا طالعاتیا افشراالف( 
 ارقد ر،مذکو مظان طتعاتیا کامل افشدا جه  ین  نیا رهكارا ،پیشدفته مالیاتی منظا ی ارا یهارکشو  ر 

 ثالث صشخاا سالیار تطتعاا طدیق از نستاتمالیا هستگا  رتتیاا  ر جمعه ا فدا ی قتصاا تطتعاا گوووووودفتن

  وویافر  نمكاا گدچها .اسو  رمذکو تطتعاا هند ار یها نها و ها ستگاه ساید و یامهی  ، انكی نظام نووهمچ

 ی دووووووعملك و یی ارا ،هویتی تطتعاا هپایگا قال   ر رکشو مالیاتی رموا نمازسا توسط رمذکو تاووووووطتعا

 معد لیل  ه  لیكن ،س ا هشد همافد 1394 بمصو مستقیم یهوووااتیمال نقانو ركدم (169) ه اووووم  وووووموض

 هاووپایگ ،اتیومالی نمازاوس ازیمور ن تطتعاا لساار  ر حاکمیتی و ییاجدا یها نها و ها ستگاه مناس  یرهمكا

 رذکووووم هاپایگ تاوووطتعا هوووک  وووسا حالی  ر ینا .س ا جهامو یشدید طتعاتیا ضعف  ا رمذکو اتیوووطتعا

 ژهوپد نیز رمذکو یستمس و هشد بمحسو مالیاتی تطتعاا چهریكپا سیستم یسووووازمان دون تطتعاا عنوان ووووه

  وه طمنو نیز مالیاتی عجام حطد کامل یاجدا ،ینا نا د .اسو  مالیاتی جامع حطد اتفقد نستو ینوع ه و یدوکلی

 تبع  ه روووکش مالیاتی رموا نمازسا طتعاتیا ضعف نشد ف دطد س،سااینا د ،اس  هپایگا ینا تطتعاا لیتكم

 .اس  حاکمیتی یولت و یاوه نها و ها ستگاه ن،کاار کلیه یرهمكا مندزنیا ،مالیاتی جامع حطد کامل یاجدا آن

 مالیاتی یهاتیمعاف ساماندهیب( 
 یهوواروش جایگزینی طدیق از ژهیو ووه هووا یمعاف ساید یسوواز کارآموود و یدضوودوریغ یهووا یمعاف فحذ 

 عمدتاً) مالیاتی تعطیلی ی جا یگذارهیسووودما رعتباا و مالیاتی رعتباا نهمچو مالیاتی یهامشوووو  یعطاا اولمتد

 (افتهیتوسوعه کمتد و وممحد مناطق  ه طمد و یهوا یمعاف و صنعتی -یرتجا آزا  مناطق یها یمعاف  ه طمد و

 ،یورزکشا  خش یورغیدضد یهووا یمعاف یکثداحد کاهش یا و فحذ ارتبوواطنی را .اسوو  همی ا حائز ر سیا

  نودرها  دتی گانیزر ا  سو تتخفیفا و یامنطقوه یها یمعاف صتصو  ر ژهیو ه وار ات  د تمالیا یها یمعاف
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 هوووا یمعاف یگد  و یشگد گد و معدنی ،یتولید یا خشوووه  ه طمد و معا و  هگستد یهوووا یمعاف و گمدکوووات

 . گید ارقد ساسیا حصتا و یمور  ازنگد

 لتدو یهانهیهز یساز کارآمد و فشفاج( 

 طور ووووه را لیاتیما  تتا تیرعبا  ووووه و تمالیا ت  اپد  ر ک رمشا یا د ا فدا هنگیزا توانوووودیم مدا ینا

 یزیر و جووووه کامل یاجدا ،(ل  و حجم یسووووازنهی ه) ل  و ازهندا کاهش ،ستارا ینا  ر .هد  ءتقاار محسوسی

 . اشندیم تمااقدا نیتدمهم از لتی و رجمخا  کد هزینه هنحو  ر شفافی   یجاا همچنین و عملیاتی

 شرکتها بر تمالیا خنر تعدیلد( 
 شدر فهد و یشافزا را صیتصو  خش یگذارهیسدما ،هاشدک   د تمالیا خند کاهش  ا توانندیم ها ول  

 ،هاشووودک  مالیاتی ر ا کاهش طدیق از هاشووودک   د تمالیا خند کاهش ینا  د وهعت .نمایند لنبا  را ی قتصاا

 یمدها رآ کاهش مدا ینا مودتکوتاه  ر گدچها رونیوازا .هد  کاهش ی یاز حد تا را مالیاتی ارفد هنگیزا تواندیم

 و ی قتصاا شدر از اشین تمالیا پایه یشافزا  ه توجه  ا ت، لندمد  ر لیكن ،ش  ا هداتو پی  ر را ل  و مالیاتی

 رثاآ  د وهعت مهم ینا .  گد انجبد رفتهاز سووو  مالیاتی یمدها رآ رو یمووو رنتظاا مالیاتی ارفد کاهش همچنین

 تنگدف ارقد تد پائین  ه نجدم حصتا ینا ایدز .نماید یفاا نقش نیز ی قتصاا شفافی  ءتقاار  ر توانوودیم شوودهاشاره

 و نكسای حاضد لحا  ر) حقیقی صشخاا  د تمالیا یکثداحد خند  ه نسب  حقوقی صشخاا  د تمالیا خند

 .شد هداتو شدک  قال   ر ی قتصاا فعالی  هنگیزا یشافزا آن تبع  ه و ( اشندیم صد ر 25  لمعا

 انیمؤد یضایتمندر یشافزاه( 
 و مالیاتی یگدیرسوووو صیتشووووخ   هبو طدیق از مالیاتی ل اعد ءتقاار و انیوووومث   ه مالیاتی تتدما ءتقاار

  ر و انیوووومث  نتمكی   هبو و مالیاتی انیوووومث  یضایتمندر یشافزا  ر مالیاتی سی ا ر یندآفد حصتا همچنین

 . ار  همی ا ر سیا مالیاتی ارفد هنگیزا کاهش نتیجه

  



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی - فرار مالیاتی در ایران و کشورهای پیشرفته  بررسی

46 
 

 مالیاتی راتمقر و نیناقو پیچیدگی کاهش و یسازشفافو( 

 کاهش و شفافی   یجاا ر  نیا مث زشموآ و یرسووواناطت  ،ییز ا راتمقد ،مالیاتی راتمقد و نیناقو تنقیح 

 ،توسعه ششم مه دنا نقانو (113)  هما( چ)  ند مطوووا ق ،س ا کدذ نشایا .اسووو  همی ا حوووائز نیناقو پیچیدگی

 لسا نپایا تا کثدادح رکشو راتمقد و نیناقو تنقیح و نیوتد نقانو عای ر  ا نیناقو یتألها فعر و حصتا ،تنقیح

 .س ا گدفته ارقد تأکید ر مو  دنامه نقانو یاجدا  وم

 



 

 

 منابعفهرست . 10

 اقتصا ی نماگدهای ایدان، استمی جمهوری مدکزی  انک. 
 ه انشكد  ،قتصاا یکتد  سالۀر، «انیدا  قتصاآن  ر ا هکنند تعیین ملاعوو  مالیاتی ارفد آور  د» .(1390) ،علیدضا ،تاکی مینا 

 .رانندزما هنشگا ا یو ا ار  قتصاا معلو
 ،اول چاپ جنگل، انتشارات ،(اهتمالیا) عمومی  خش اقتصا  ،(1386) جمشید پژویان. 
 یاقتصا  تحوالت طدح پشتیبان گزارش ،(1387) یاقتصا  تحوالت کارگدوه   یدتانه. 
  کشور یمالیات ، سوازمان امووریطودح پژوهشو ،دانیا مالیاتی نظام اصتح  د یاهمقدم ،(1384) علی نیا، طی 
 1389 مصوب ایدان استمی جمهوری فدهنگی و اجتماعی اقتصا ی، توسعه پنجم  دنامه قانون. 
 آن  عدی اصتحات و 1366 مصوب مستقیم های مالیات قانون. 
 و انسوانی علوم پژوهشنامه ،«ایدان مور ی مطالعه مالیاتی اصتحات روند از هایی  رس »،(1383) محمدتقی آ ا ی، حكیم گیلک 

 .تا ستان ،13شماره  اجتماعی،
 رکشو مالیاتی نظام تحول  دنامه ،(1390کشور ) مالیاتی امور سازمان  ارایی، و اقتصا ی امور وزارت. 
 و هواچالشایدان، اقتصوا  مالیواتی یهوا یظدف گوزارش» ،(1391کشوور ) مالیواتی اموور سازمان  ارایی، و اقتصا ی امور وزارت 

 .«آن توسعه راهكارهای
 روکش مالیاتی نظام اصتح راهبد های کشور، مالیاتی امور سازمان  ارایی، و اقتصا ی امور وزارت. 
 یمالیات نظام تحول طدح مستندات ،(1390) یامور اقتصا  معاون   ارایی، و یامور اقتصا  وزارت. 
 کشور الیاتیم نظام تحول طدح پشتیبان مطالعه ،(1391) اقتصا ی امور معاون   ارایی، و یامور اقتصا  وزارت. 
 مستقیم یهااتیمال قانون اصتح الیحه توجیهی گزارش ،(1391ی )اقتصا امور  معاون   ارایی، و یامور اقتصا  وزارت 

 وش از ر  هستفاا  ا انید ر ا مینیزیدز  قتصاا یهوا یفعال حجم ینووتخم»، (1379)  راوون ن،اومهدگو  ضارحمیدزا ه،  فشدا

و کاال   قاچا هدووپدی یووسر د یوومل ایشووهم سومین تمقاال مجموعه، « شدووگ ر  ككوومسو  سكناوسا یادو  تقاضا

 . قتصاا ههشكدوپژ رس،مد تد ی  هنشگا ا اندوته، 1378آن، آذر  یگیدوپیش یهاراه
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 فصولنامه ،«دانیوا یاتیومال نظام هایالشچ و یجهان تجد ه ی:اتیمال اصتح های دنامه  ر سازیسا ه گاهیجا» .(1388)  یآ د،یزا 
 1380 زییپا ،(54مسلسل ) ششم شماره د،یجد  وره ات،یمال یتخصص

 ،یاتیومال نیتمكو رفتوار  د آن یدتأث و یاتیمال نظام انصاف  ه نسب  انیمث  یتلق طدز ی درس ».(1393) همكاران و حسن الماسی»، 
 1393 تا ستان ،(70 مسلسل)  وم و س ی  شماره ات،یمال پژوهشنامه

 پژوهشونامه ،«کشوور مختلف مناطق  ر گذاریسدمایه  د مستقیم هایمالیات قانون اصتح تأثید  درسی» .(1393فدها  ) حكیمی 
 .133-158 ص ،71 شماره مالیات

  هشیوژپ -علمی مجله ،ها«آن ینظدیههاو  یرفتار ننا  ااوووقتصا»، (1392) یمیدا میثمو  لیووومتوس  محمو  ،فدها ،هبدر 

 .1392، 165-133 ر ها، 120 رهشما ،جه  وو   دنامه

 APEC/OECD (2019), Combatting Tax Crimes More Effectively in APEC Economies, 
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