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  خالصه مدیریتی

شکاف »صطالحا را ا سایر مسیرهای ممکنو  یاتیاز فرار و اجتناب مال یاز دست رفته ناش یاتیدرآمد مال زانیم

و مقررات  نیانقو یاز دست رفته بر مبنا یاتیمال یدرآمدها زانیم یبه معن یاتیشکاف مال .نامندیم «یاتیمال

 است. یاتیفراتر از فرار مال یو شاخصقرار دارد  «یاتیمال نیتمک»مفهوم مقابل  ایناست.  یفعل

درک  یبرا دیمف یابزار یاتیوجود دارد. شکاف مال یاتیشکاف مال لیو تحل یریگاندازه یبرا یمتعدد یایمزا

 یبرداربهره واستفاده  یتوان در موارد مختلف یدرک م نیاست. از ا یاتیمال نیعدم تمک تیو ماه یاندازه نسب

 یید، کاراموجو تیبا استفاده از ظرف کندیکمک م استگذاریو محاسبه آن به س یاتیدرک حجم شکاف مال کرد.

ا کاهش دهد. رنامناسب  یو عملکردها هایینارسا ،یاتیرا باال ببرد و با کشف عوامل شکاف مال یاتینظام مال

 ینرم و حت ،یندیفرآ ،یقانون ،یاختاراز نظر س یاتیاصالحات مال هیپا تواندیم یاتیشکاف مال لیمحاسبه و تحل

 ایو  یاتیمال شاخص مناسب به نام شکاف کیبه  یاتینظام مال ییکارا زانیباشد. در واقع درک م یرونیعوامل ب

 دارد. ازیداوطلبانه ن نینرخ تمک

ها در مورد دارد. مطالعات و برآورد یبستگ یررسمیبه محاسبه اقتصاد غ یاتیاز محاسبه شکاف مال یمهم بخش

برآورد که تا سال  نیروزترگزارش، به نیپراکنده و متفاوت است. لذا در ا اریبس رانیا یررسمیاقتصاد غ زانیم

در سال  یسمرریمحاسبه اقتصاد غ یمبنا ارآم نیبود، انتخاب شد. ا یانجام شده و متعلق به بانک جهان 2018

رآورد ب رانیدر ا یررسمیاز اقتصاد غ یناش یاتیشکاف مال زانیقرار گرفت و بر اساس آن م 2020و  2019

اد کشور که مربوط به بخش شفاف اقتص انیمود نیاز عدم تمک یناش یاتیدر مورد شکاف مال نی. همچندیگرد

زمان استفاده و با سا یاز آمارها ،یاتیمال یهابه پرونده یاتیامور مال انسازم یاحاطه و دسترس لیاست، به دل

 شد.  بیترک یارقام قبل

ترین حالت ممکن و مبنا قرار دادن آمار معتبر بانک جهانی از میزان اقتصاد با مالحظه حداقلیپژوهش  نیا

ز سال ادر کشور  یاتیشکاف مال زانیدهد روند میشان من غیررسمی کشور تهیه شده است. نتایج این پژوهش

هزار  132ه ب 92تومان در سال  اردیلیهزار م 75از  یاتیرقم مطلق شکاف مال شینشانگر افزا 1399تا  1392

 یاتید مالبالقوه درآم تیبه کل ظرف یاتیشاخص نسبت شکاف مال نیچناست. هم 99تومان در سال  اردیلیم

ست. درصد بوده ا 41سال گذشته  8نسبت به طور متوسط در  نیاست. ا دهیدرصد رس 35به  1399در سال 

 ه است. درصد بود 15به طور متوسط  یاتیدر نظام مال شرویپ یشاخص در کشورها نیاست که ا یدر حال نیا

روش  نی. ادهدیقرار م اریرا در اخت یاطالعات ارزشمند ،یاتیمال یهاهیپا کیبه تفک یاتیشکاف مال یبررس

. عالوه بر آن کندیم انیرا نما یاتیکاهش شکاف مال یبرا شتریب تیاهم یدارا یاتیمال یهاهیپا ،یمرسوم جهان
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 یاتیکاهش شکاف مال یرا برا یاتیمال هیکمک خواهد کرد که راهکار خاص و متناسب با هر پا استگذاریبه س

 ارائه دهد:

  به شکاف  تومان مربوط اردیلیهزار م 82از  شیب یدر کشور با حجم یاتیدرصد از شکاف مال 62حدود

شکاف  نیشتریکه ب دهدیآمار نشان م نیا اتیاست. جزئ یقیبر درآمد اشخاص حق اتیدر مال یاتیمال

است.  (یاتیدرصد از کل شکاف مال 59بر مشاغل ) اتیبر درآمد مربوط به مال اتیدر مال یاتیمال

و  کایمردرصد( است. در آ 1وق )بر حق اتیمربوط به مال زین یاتیشکاف مال زانیم نیکمتر نیهمچن

 اتیمال شکاف نیسهم را در ب نیشتریب یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال یاتیشکاف مال زین ایتانیبر

را دارند.  یاتیمال فرار نیشتریانجام شده ثروتمندان ب قاتیداراست. بر اساس تحق یاتیمال یهاهیپا ریسا

درصد  28 گرید یارتبه عب ای یاتیدالر فرار مال اردیلیم 163از  شیب کا،یآمر یداربر اساس آمار خزانه

 کشور بوده است. نیدرصد ثروتمند در ا کیمربوط به  یاتیاز شکاف مال

 ل کاز  یاتیمال هیپا نینامناسب است و سهم ا زین یدر بخش اشخاص حقوق یاتیشکاف مال تیوضع

به  یاتیدرصد بوده است. نسبت شکاف مال 42.73 نیانگیبه طور م 98تا  92 یهاسال یشکاف ط

ت نسب نیکه ا ی( بوده است در حال1393) 2014درصد در سال  148بخش  نیا یاتیمال یدرآمدها

 یهاسبت در سالن نیدرصد بوده است. ا 8.4 نیانگیبه طور م ایکانادا و استرال ا،یتانیسه کشور بر یبرا

ن محل آ لیداشته است که البته دل یکاهش قابل توجه یتایسازمان امور مال یطبق گزارش ها ریاخ

 32.2و  33.16 بیبه ترت 99و  98در سال  رانیدر ا یاشخاص حقوق یاتیسوال است. برآورد شکاف مال

 تومان است. اردیلیهزار م

 شودیم میتقس بر واردات اتیبر ارزش افزوده و مال اتیبه دو دسته عمده مال رانیبر مصرف در ا اتیمال. 

ر مصرف ب اتیسهم شکاف مال دهدینشان م یاتیبر مصرف از کل شکاف مال اتیروند  شکاف مال یبررس

و  98ل در سا صددر 14.44به  92درصد در سال  5.1بوده و از  شیرو به افزا یاتیاز کل شکاف مال

 است. دهیرس 99درصد در سال  13.1

 هیهم هر پابرآورد شد و بر اساس آن س یاتیاف مالشک زانیبر اساس محاسبات گزارش، م زین 99مورد سال  در

سبات شد. محا دهیوصول شده هر بخش سنج یاتیبه درآمد مال یاتیاز کل شکاف و نسبت شکاف مال یاتیمال

بوده است.  در همان سال یوصولدرصد از درآمد  70به اندازه   99در سال  یاتیشکاف مال زانیدهد م ینشان م

 اردیلیزار مه 187.6) 99در سال  یدرصد از کل درآمد وصول 70تومان که  اردیلیهزار م 131.3 زانیبه م یعنی

ذکر است که  است. البته الزم به یوجود دارد که عدد قابل توجه یاتیتومان( بوده، درآمد از دست رفته مال

تمال اح نیاست و امشخص  یارهایبا مع یاتیسازمان امور مال باتشده محاس لیمحاسبات انجام شده، تعد

 محاسبه شده باشد. زانیاز م شتریب اریبس اریوجود دارد که شکاف موجود بس
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هر ساله شکاف  ایتانیدولت برشود. در سایر کشورها نیز شکاف مالیاتی اهمیت داشته و محاسبه و تحلیل می

و  اتیاداره مال یهابرنامه نیتریو اصل هاتیاز اولو یاتی. کاهش شکاف مالکندیرا محاسبه و منتشر م یاتیمال

کرد که بودجه  یراه انداز یاتیشکاف مال جهت محاسبه یاژهیواحد و 2016در سال کانادا  .استیتانیگمرک بر

در کانادا به دو روش شکاف پرداخت و اقتصاد  یاتیبود. شکاف مال 2016دالر در سال  ونیلیم 444واحد  نیا

 شده است. یریگاندازه ینیرزمیز

محاسبه و تحلیل  های زمانی مشخصدر آمریکا نیز شکاف مالیاتی توسط اداره درآمد داخلی آمریکا، در بازه

 اتیشکاف مال نیسهم را در ب نیشتریب یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال یاتیشکاف مال کایدر آمرشود. می

 نیانگیم زانیم 2013تا  2011 یهاسال یکه ط دهدینشان م IRS قاتیداراست. تحق یاتیمال یهاهیپا ریسا

درصد از کل  72 گرید یدالر بوده است. به عبارت اردیلیم 314 یقیبر درآمد اشخاص حق اتیساالنه شکاف مال

 بوده است. یقیبر درآمد اشخاص حق اتیشکاف مال ،یاتیدالر شکاف مال اردیلیم 441

و درآمد از دست  یاتینظام مال ییعدم کارا که منجر به در ایران یاتیشکاف مال دهدمیپژوهش نشان  نیا جینتا

 زین یاتیمال یهاهیپا کیبه تفک یاتیشکاف مال بررسی میزان .داردرفته باالیی شده است، حجم قابل توجهی 

بوده که  «یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال»مربوط به  ،از شکاف در کشور بیشترین سهم حاکی از آن است که

 بنابراین ضروری است سازمان امور مالیاتی و وزارت است. و اصناف مشاغلناشی از مالیات ستانی غیر بهره ور از 

اقتصاد، با تمرکز بر محاسبه درست و کاهش شکاف مالیاتی به عنوان یک شاخص مهم، نسبت به اصالح نظام 

 مالیاتی کشور و افزایش درآمدهای دولت از این طریق اقدام نمایند.

 منبع /ریمتغ
 بر اتیمال درآمد بر اتیمال

 اشخاص

 یحقوق

 بر اتیمال

 مصرف
 مجموع

 جمع حقوق مشاغل مستغالت

برآورد شده  یاتیمال شکاف

 99در سال 

 (تومان اردیلیم)هزار 

2.3 78 1.5 82.1 32.2 17 131.3 

 سال در شکاف کل از سهم

 )درصد( 99
1.8 59.06 1.17 62.1 24.5 13.1 100 

در  یوصول یاتیمال درآمد

 99سال 

 (تومان اردیلیم)هزار 

21.7 12.4 23.7 39.8 56.4 91.3 187.5 

 درآمد به شکاف نسبت

 99  سال در یوصول

 )درصد(

108 627 6.5 206 57 18.7 70 
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 مقدمه

بر اقتصاد  یرده او گست قیعم راتیکه تاث یمال استیس یابزارها نیتریاز اصل یکیبه عنوان  رانیا یاتینظام مال

 یگسترش درآمدها یبرا نیانداز معاهداف و چشم فیاست. عدم تعر یاریبس یهاییدارد، دچار مشکالت و نارسا

 یر اقتصاد کشور، برخد اتیمال گرانهمیتنظ فیدر جامعه و نقش ضع یو نابرابر یاتیمال یوجود ناعدالت ،یاتیمال

 یمیر تهاجم تحراز نظ رانیخاص اقتصاد ا طیاست. با توجه به شرا یاتینظام مال ییاز عالئم نشان دهنده ناکارا

 دیاز تول تیحما کردیو رو یبه جهت نقش درآمد رانیاز مسائل ا یو اقتصاد وابسته به نفت، رفع برخ کایآمر

 دارد. تیولوا

 44اصل  یکل یاستهایس ران،یا یاسالم یجمهور یاز جمله قانون اساس زیکشور ن یدر اسناد باالدست اتیمال

نظام در بخش  یکل یهااستیس ،یمقاومت اقتصاد یها استیساله کشور، س 20سند چشم انداز  ،یقانون اساس

 17در بند  .گرفته است قرارمورد توجه  یتوسعه، به صورت جد یو برنامه ها یو مال یگذارهیسرما قیتشو

 یاتیمال یسهم درآمدها شیافزا قیدولت از طر یاصالح نظام درآمد «یاقتصاد مقاومت» یابالغ یهااستیس

به  ییبا هدف پاسخگو کشور یجانبه نظام مالهمه تیاصالح و تقو نیقرار گرفته است. همچن دیمورد تأک

 د است. یمورد تأک یمحورها گریاز د زیثبات ن جادیو ا یاقتصاد مل یازهاین

 4.8حدود  رانیا یبرا 99در سال  یناخالص داخل دیبه تول اتیاساس آمار )گزارش مرکز آمار( نسبت مال بر

 یو توسعه اقتصاد یعضو سازمان همکار یشاخص در کشورها نیکه ا یدرصد برآورد شده است در حال

(OECDبا م )بودجه  یبه منابع عموم اتیمال نسبتاعالم شده است.  2019درصد در سال  33.84 نیانگی

از  اتیسهم مال نیانگیکه م یاست. در حال دهیدرصد رس 37.5به  1399درصد بوده و در سال  40 ریز وارههم

 نیدرصد بوده است. در ا 64مختلف  یهادر سال یاتیدر نظام مال شرویپ یکشورهادولت در  یکل درآمدها

از منابع بودجه  اتیسهم مال نیترنییدرصد پا 39و ژاپن با متوسط  نیشتریدرصد ب 84هند با متوسط  ان،یم

  1دولت را دارا هستند. یعموم

ستانی، شاخص های مهم و مغفول در زمینه ارزیابی نظام مالیاتی در ایران و کارایی مالیاتیکی از شاخص

بالقوه  تیاز ظرف تا چه اندازه ستاناتیآن است که دستگاه مال انگریب یاتیشکاف مالاست. « شکاف مالیاتی»

 یاتیرار و اجتناب مالفحاکم بر اقتصاد،  یاتیلما یبا ساختار قانون گرید انی. به بکندیدرآمد کسب م یاتینظام مال

 از دست رفته وجود دارد؟ یاتیدرآمد مال زانیچقدر است و چه م

توان به طور به کلی حدس زد که میزان درآمدهای از دست رفته نظام مالیاتی، ها میبا توجه به سایر شاخص

قابل توجه است و این موضوع، مسئله اصلی نظام مالیاتی است که برآوردی کمّی از آن وجود ندارد. نبود برآورد 

های بهبود نظام مالیاتی را بدون جهت تشفاف و مشخص از میزان این درآمد از دست رفته، اقدامات و سیاس

های نظامات مالیاتی کند. ضمن اینکه طبق آخرین مطالعات جهانی و تالشمشخص و غیر قابل ارزیابی می

                                                                                                                                                                      
سازمان  المللنیو امور ب یزیرهش، برنامهآن، معاونت پژو یاتوسعه یها و راهکارهاچالش ران،یاقتصاد ا یاتیمال یهاتیمحسن و همکاران؛ ظرف ،یحسن 1

 1395 ،یاتیامور مال
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تواند بیانگر و شناساگر مشکالت ساختاری و پیشرو، هیچ سنجه واحدی مانند ارزیابی شکاف مالیاتی نمی

 ان امور مالیاتی باشد.فرآیندی نظام مالیاتی و کارایی سازم

آورد آن است. از حجم و بر حیاطالع صح ،یاتیکاهش شکاف مال تحلیل و یبرا یزیرنکته در برنامه نیترمهم

ز محاسبه ا یبخش مهم ( است.ینیرزمی)ز یررسمیاقتصاد غ زانیم نیتخم ،یاتیبرآورد شکاف مال یقدم اول برا

 یررسمیصاد غاقت زانیدارد. مطالعات و برآوردها در مورد م یبستگ یررسمیبه محاسبه اقتصاد غ یاتیشکاف مال

 ر عهده ندارد.ببوده و هیچ مرجع معتبری مسئولیت محاسبه اقتصاد غیررسمی را پراکنده و متفاوت  اریبس رانیا

 شودمیفرار مالیاتی و معوقات مالیاتی اعالم یاتی، نظیر های تشکیل دهنده شکاف مالمولفهتنها برخی آمارها از 

رد و اعالم برآو یبرا یمرجع مشخصهمچنین  .است و بعضا متناقض پراکنده اریبس حجم آنها نیزآمارها از که 

( وجود یاتیکاف مالاز دست رفته )ش یاتیدرآمد مال زانیدر کشور و فراتر از آن، م یاتیفرار مالمعوقات و  زانیم

هزار  30برآوردها از شود. ها و نهادها شنیده میزمانو آمارهای اعالمی صرفا از زبان مسئولین در سا ندارد

به دلیل روشهای مختلف برآورد  کدامچیو اعتبار ه دتومان وجود دارن اردیلیهزار م 200 یتومان تا باال اردیلیم

 .ستیمشخص ن
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 در ایران مالیاتی برآورد شکاف . 1 فصل

های ها، رویکردها، برآورد به تفکیک پایهای دارد. روشمحاسبه و برآورد شکاف مالیاتی ابعاد گسترده و پیچیده

یر نکاتی که مالیاتی، مبنای تعریف اقتصاد غیررسمی، نحوه محاسبه اقتصاد غیررسمی، نحوه تحلیل شکاف و سا

آثار این برآورد  ورا سخت کرده است. منتها اهمیت باید در برآورد شکاف مالیاتی مورد توجه قرار داد، این کار 

 کند.پذیر میها را توجیهگذر از پیچیدگیبه قدری است که 

 یاتیشکاف مال لیو آثار محاسبه و تحل تیاهم -1-1

درک  یبرا دیمف یابزار یاتیوجود دارد. شکاف مال یاتیشکاف مال لیو تحل یریگاندازه یبرا یمتعدد یایمزا

 یبرداربهره واستفاده  یتوان در موارد مختلف یدرک م نیاست. از ا یاتیمال نیعدم تمک تیهو ما یاندازه نسب

 کرد.

. به کنندیرد مرا برآو یاتیدر سراسر جهان شکاف مال یاتیمال یاز سازمان ها یاندهیدر حال حاضر تعداد فزا

 کا،یآمر ا،ینتایکشور شامل بر 20از  شیب ،یو توسعه اقتصاد یکشور عضو سازمان همکار 36 نیعنوان مثال از ب

 نی. همچنکنندیورد مرا برآ یاتیکرده اند که شکاف مال انیآشکار ب طورو ... به  کیسوئد، مکز ا،یدانمارک، استرال

 یر برنامه نظام هارا د یاتیمحاسبه شکاف مال یهاپروژه ،یپول و بانک جهان یالملل نیمانند صندوق ب یینهادها

 ا گنجانده اند. کشوره یاتیمال

نقاط  تواندیدارد بلکه م تیاز دست رفته اهم ینشان دادن درآمدها لینه تنها به دل یاتیشکاف مال محاسبه

د. عالوه کن ییآن را دچار خدشه کرده، شناسا یو اجرا تیریرا که مد نیقوان یطراح یمهم، حساس و گلوگاه

نحو که  نیدهد. به ا شیرا نما اتیمال یطراح یبر ناکارآمد یمبن یشواهد تواندیم یاتیشکاف مال ن،یبر ا

متفاوت  زین انیودملذا در قبال آن، رفتار  کند،یم جادیا یاقتصاد تیدر وضع یراتییبه طور ناخواسته تغ اتیمال

 و بالقوه مشهود است. یواقع یاتیدرآمد مال نیخواهد شد که در تفاوت ب

. محاسبه کندیه مرا برجست انیناعادالنه در مورد مود یاتیاز بار مال یناش یهاینابرابر نیهمچن یاتیمال شکاف

کند و  یآن را آشکار م یخوب و ساده ساز یاتینظام مال یشاخص، مسائل مربوط به هدف طراح نیا لیو تحل

 یرویر پباال د یها نهیهز لیبه دل یاتیمال نیممکن است منجر به کاهش تمک یدگیچیدهد چگونه پ ینشان م

مورد  یوصول درآمد مشهود )درآمد یها سکیروند ر یبررس قیاز طر زین یاتینظام مال یداریاز قانون شود. پا

 در طول زمان آشکار خواهد شد. یاتیانتظار( در روند شکاف مال

 یاتیبرآورد شکاف مال نهیشیپ -1-2

 گاهیمفهوم جا نیکه ا رایوجود دارد. ز یکم اریآن، مطالعات بس لیبرآورد و تحل ،یاتیمورد مفهوم شکاف مال در

در مورد  رانیا در یاتیاز پرداختن به مسئله شکاف مال شینکرده است و ب دایکشور پ یاقتصاد اتیخود را در ادب

 یاتیو اعم از فرار مال ترقیدق یکاربرد یاتیمال فانجام گرفته است. حال آنکه شکا قیتحق یاتیموضوع فرار مال

 دارد. 
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ورد شکاف اما در م ست،یپژوهش ن نیوجود دارد که مورد بحث ا یمتعدد یهاگزارش یاتیرار مالمورد ف در

از سازمان  گزارش کیدر جهان است، فقط  یاتیمال یهاو مسئله مشترک همه سازمان یکه چالش اساس یاتیمال

 وجود دارد. 1389و همکاران در سال  یخواجو حهیگزارش از مل کیو  1399در سال  یاتیامور مال

صاد حجم اقت 1350-1386دوره  بررسی با و چندگانه علل –چندگانه  یهابه روش شاخص یمطالعه خواجو در

 نیانگیور مرا به ط رانیا یاتیو شکاف مال یناخالص داخل دیدرصد از تول 17.21را به طور متوسط  ینیرزمیز

 یر روب شتریب لیمطالعه تمرکز تحل نیبرآورد کرده است. در ا رانیا یاتیمال یدرصد از کل درآمدها 22

و... است و به  یمقررات دولت ،یکاریمانند نرخ تورم، نرخ ب ینیرزمیحجم اقتصاد ز یبر رو رگذاریتاث یرهایمتغ

 انجام نشده است. یو تمرکز لیتحل یاتیاثرگذار بر نظام مال یسازکارها یطور خاص بر رو

 نیدوق باز گزارش صن یررسمیبرآورد حجم اقتصاد غ یبرا یاتیگزارش مرکز آموزش و پژوهش سازمان مال در

 یالملل نیمنتشر شده استفاده شده است. گزارش صندوق ب 2018( که در سال دریو اشنا نایپول )مد یالملل

ر اساس بکرده است.  آوردبر 1991 – 2015را در دوره  رانیکشور از جمله ا 158 یررسمیپول حجم اقتصاد غ

درصد  17.88دوره  نیدر ا نیانگیبه طور م رانیدر ا یررسمیپول حجم اقتصاد غ یالملل نیگزارش صندوق ب

 کشور بوده است.  یناخالص داخل دیاز تول

 یرش رسمبر گزا یآمار یبه داده و آمار، مبنا یدر دسترس ییهاتیداشتن محدود لیگزارش به دل نیا در

 راداتیاقص و اگزارش نو نینشان داد ا یاتیگزارش سازمان مال یقرار داده شد، اما بررس یاتیسازمان امور مال

آورد فرار و اجتناب بر ریموارد نظ ی. البته در برخردیمورد استناد قرار گ تواندینم جینتا یدارد که در برخ یجد

آن استفاده  به گزارش سازمان اعتماد شد و از آماربه داده  یدر دسترس تیبه جهت محدود یبخش رسم یاتیمال

ها در ادامه از آن یکشف شد که برخ یجد راداتیا هالیشاخصها، آمارها و تحل یدر مورد برخ یشده است. ول

 ذکر خواهد شد.

و برآورد  یاتیلموضوع شکاف ما یبار به بررس نیاول یو برا یصفحه ا 61 یکشور در گزارش یاتیامور مال سازمان

گزارش  نیر اپرداخته است. هدف از انتشا 1399سال  زییدر پا« در کشور یاتیبرآورد شکاف مال»آن با عنوان 

 نیه است. در اعنوان شد یاتیکاهش شکاف مال یبرآورد آن و ارائه علل و راهکارها ،یاتیارائه مفهوم شکاف مال

 نیمکاز عدم ت یو شکاف ناش یررسمیز اقتصاد غا یبه دو بخش شکاف ناش یاتیشکاف مال کیگزارش با تفک

 2015ل بر آمار سا هیبا تک یررسمیاز اقتصاد غ یو شکاف ناش انیمود نیاز عدم تمک یشکاف ناش ان،یمود

 محاسبه شده است.  ران،یا یررسمیغ اقتصادپول از  یالملل نی( صندوق ب1394)

پول  یالمللنیصورت گرفته و آمار صندوق ب یانتقال اشتباه اطالعات از مرجع اصل ،یاتیگزارش سازمان مال در

در  بیترت نیمحاسبات قرار گرفته و به هم یمبنا 1396( به اشتباه در سال 1394) 2015در مورد سال 

از مرجع  یناخالص داخل دیمنبع آمار تول نیاشتباه در انتقال اطالعات تکرار شده است. همچن زیقبل ن یهاسال

 یبا آمار اعالم یدرصد 30که تفاوت حدود  یآن که مرکز آمار است گرفته نشده و از آمار بانک مرکز یاصل

از شاخص نسبت  یاتیحجم شکاف مال سهیو مقا لیتحل یبرا زیمرکز آمار دارد، استفاده شده است. در ادامه ن

هم واحد نبودن  لیشاخص به دل نیکه ا استفاده شده است یداخل لصناخا دیبه تول یاتیشکاف مال زانیم
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و  یابیارز یبرا یاز کل اقتصاد کشور، شاخص مناسب یررسمیاقتصاد غ یصورت و مخرج کسر و سهم باال

گفته شده الزم دانسته شد که مجددا  راداتی. با توجه به استیکشورها ن ریبا سا رانیا یاتیشکاف مال سهیمقا

 .ردیباره انجام گ نیدر ا یا حاسبهپژوهش و م

 یاتیشکاف مال یریگاندازه یکردهایرو -1-3

 یکردهایه روبه دو دست یررسمیو اقتصاد غ یاتیشکاف مال یریگاندازه یکردهایرو ،یکل یبنددسته کی در

 . شوندیم میبه باال )خرد( تقس نییپا یکردهای)کالن( و رو نییباال به پا

 باال به پایینرویکرد  -1-3-1

 توانینم یتیفیکاست و اطالعات با یو مقدار آن کل شودیانجام م یبا محاسبه درآمد مل نییباال به پا کردیرو

محاسبه  یبرا رشتیب کردیرو نیندارد. ا یاتیمال یهاستمیس ییبهبود کارا یبرا یاز آن استنباط کرد و ارزش

به باال اطالعات  نییپا کردی. روشودیم استفاده میمستق ریغ یهااتیبر ارزش افزوده و عوارض مال اتیشکاف مال

 نیاما ا شودیه ماستفاد میمستق یهااتیمحاسبه مال یو معموال برا دهدیرا ارائه م یفیو ک شتریب اتیبا جزئ

محاسبه  یروش برا نیاز ا افتهیتوسعه  یوجود اکثر کشورها نیو زمان بر است. با ا نهیپرهز ده،یچیروش پ

 .کنندیاستفاده م دخو یاتیشکاف مال

 ،یمل یهاحساب یهاداده ریکالن نظ یهاها و دادهکالن بوده که از روش ییکردهایرو نییباال به پا یکردهایرو

ارج روش مصرف برق، روش اختالف درآمد و مخ ،یکار، روش پول یرویصنعت، شاخص مشارکت ن یهاداده

محاسبه  یرابدر اقتصاد و...  دهروش حجم معامالت انجام ش ،یدر سطح مال اتیروش اختالف درآمد و مال ،یمل

 . کنندیاستفاده م یررسمیاقتصاد غ ایو  یاتیشکاف مال

هاست. از آنجا که روش نیا نیینقطه ضعف دقت پا نیدارند. اول زین یبیضعف ها و معا نییباال به پا یکردهایرو

از  یبرخ شود،یستفاده ما یررسمیاقتصاد غ ایشکاف و  زانیمحاسبه م یکالن برا یهاروشها از داده نیدر ا

 یپوشانهم ،یبرآوردشیموارد محاسبات دچار ب یو ممکن است در برخ شوندیو استثنائات لحاظ نم رهایمتغ

غذا پختن  ریدار نظخانم خانه کیکه  یمخدوش بودن محاسبه شود. به عنوان مثال خدمات ایدر محاسبات و 

بخش از  نیاما عمال ا رد،یگ یقرار م یررسمیدر محدوده اقتصاد غ کیدهد به صورت تئور یدر خانه انجام م

حاصل از  جیها، تفاوت نتاضعف نیاز ا گرید یکی. ستیمدنظر ن یاتیمال فبرآورد شکا یبرا یررسمیاقتصاد غ

ضعف  نی. سومکرده است جادیها اروش نگونهیرا در خصوص اعتبار ا یاریبس یدهایمسئله ترد نیآنهاست و ا

ن است که در عمل ممک یاست؛ در حال یررسمیاز اقتصاد غ ینسبت یاتیشکاف مال شودیت که فرض ماس نیا

داشته باشند.  یاتیفرار مال زیثبت نام کرده و معامالت خود را ثبت کرده اند ن یاتیکه در نظام مال یانیمود

 رند.با هم ندا یکیلزوما رابطه نزد یررسمیپرداخت نشده و اندازه اقتصاد غ اتیمال زانیم نیبنابرا

 رویکرد پایین به باال -1-3-2

 ،یاتیمحاسبه شکاف مال یمعروف است، مبنا زین میمستق ایخرد  یکردهایبه باال که به رو نییپا یکردهایرو در

عدم  زانیوقوع و م نییتع یبرا یآمار یاز روش ها کردیرو نیاست. در ا انیمود یداده ها و اطالعات پرونده ها
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 یهااتیدر مال انیمود نیعدم تمک یاتیبرآورد شکاف مال یبه باال برا نییپا کردیشود. از رویاستفاده م نیکتم

 یحسابرس لیاز قب ییهابه باال روش نییپا کردیمورد استفاده در رو یهاروش ریشود. سایاستفاده م میمستق

 یبررس ان،یمود نیمراجعه به اظهارنامه ها و سوابق تمک قیاز طر یمود نیرفتار تمک یبررس ان،یمود یاتیمال

کننده نوع روش  نییداده ها عامل مهم تع تیفیبه اطالعات و ک یو ... است. دسترس انیودم یاظهارنامه ها

 ییتر و قابل اتکا قیدق جیبه کار برده شود، نتا یبه باال به درست نییوجود، چنانچه روش پا نیبرآورد است. با ا

برآورد شکاف  یبرا یلفمخت یدهد که کشورها از روش ها ینشان م زین یتجارب جهان یدهد. بررس یارائه م

 دارد. یشتریبه باال رواج ب نییپا کردیکنند، اما غالبا رو یاستفاده م یاتیمال

 یررسمیبرآورد اقتصاد غ -1-4

 ینیرزمید زاست. اقتصا ینیرزمیز دارد، اقتصاد یاتیمال یدرآمدها زانیدر م یکه نقش مهم یاز موضوعات یکی

 یهاتیعالفبه مجموعه  ینیرزمیمشهور است. اقتصاد ز زین اهیو اقتصاد س یررسمیاقتصاد غ ه،یبه اقتصاد سا

ت نشده( شکل ثب تی)به عنوان فعال یاتینظام مال ای یقانون یهاکه خارج از چارچوب شودیگفته م یاقتصاد

 . ردیگیم

جهان  یهمه کشورها 2است. یررسمیغ یاز اقتصاد جهان سومکی یاساس مطالعات پژوهشکده بانک جهان بر

 یررسمیمخرب اقتصاد غ راتیاز تاث یکیروبرو هستند.  ینیرزمیاقتصاد ز دهیخود با پد یافتگیمتناسب با توسعه 

از مباحث  یکی یاتیشکاف مال مانندو موضوعات وابسته به آن  ینیرزمیاست. اقتصاد ز یاتیمربوط به فرار مال

گزارش  لیباشد که به دل یقانون ریغ ای یقانون یهاتیشامل فعال تواندیم ینیرزمیمهم در اقتصاد است. اقتصاد ز

 صیتخص ،یاتیمال فرار را به همراه دارد. اتیو فرار از مال ستین یریگقابل اندازه ها،تیفعال نیو ثبت نشدن ا

و گسترش  یو مال یپول یهااستیشکست س ،یاقتصاد ینابرابر شیشار بر منابع دولت، افزاعوامل، ف نهیبه ریغ

 است. یررسمیگسترش اقتصاد غ یامدهایپ نیترفساد از جمله مهم

باال برآورد شده  یکه توسط مراجع مختلف صورت گرفته با پراکندگ یدر مطالعات رانیا ینیرزمیاقتصاد ز حجم

  ای یمنتشره در قالب مقاله علم یاثر علم 25شده،  یو بررس یگردآور یمجموعه پژوهشها انیاست. از م

نظر از  صرف 3اند.پرداخته تلفمخ یاجزاء آن با روشها ای یررسمیاقتصاد غ یریگبه اندازه یگزارش پژوهش

 یررسمیاقتصاد غ یاندازه نسب نیانگیشده، م یریگاز مفهوم اندازه فیدوره مطالعه و دامنه تعر ،یریگروش اندازه

برابر( در مطالعه  18درصد ) 1890.5و حداکثر  1385سال  یدرصد برا 0.3حداقل  نیب یادر بازه رانیدر ا

انجام شده از حجم اقتصاد  یبرآوردها یبررس 4.تگزارش شده اس 1388سال  ی( برا1394) انیپژو دیجمش

آرا  یپراکندگ نیبرآوردها وجود دارد. ا زانیدر م یادیز اریبس یکه پراکندگ دهدینشان م رانیدر ا یررسمیغ

 ترقیدق یبا بررس دی. لذا باکندیدچار چالش م یاتیدر مورد فرار مال قیادامه روند تحق یاتکا به آمارها را برا

                                                                                                                                                                      
2 Schneider, Friedrich, New Estimates for the Shadow Economies all over the World, 2010 

 1395و همکاران،  یزدیعرب مازار  یعل ران،یدر ا یررسمیاقتصاد غ 3

 1394و همکاران،  انیپژو دیجمش ران،یدر ا یتجرب لی: تحلیاتیو فرار مال ینیرزمیبرآورد حجم اقتصاد ز 4
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 نیها بهترآن انیو از م دیاعتبار برآوردها را سنج زانیبرآورد، م یهاها و روشمدل رها،یمتغ روض،برآوردها و ف

 جداگانه است. یپژوهش ازمندیاقدام ن نیرا انتخاب کرد که ا نیتخم

ها به ادامه کار پرداخت. معتبرتر را مشخص نمود و بر اساس آن یساده، برآوردها ییارهایبا وضع مع توانیم اما

شد. روش  کیب نزدبه روش منتخ توانیاند مرا معتبرتر دانسته یها چه روشاکثر گزارش نکهیبر اساس ا

 گری. نکته دشودیم دهید شتریب اخرمت هایگزارش اکثر در خصوص به چندگانه علل –چندگانه  یهاشاخص

 یرهایبا استفاده از متغ یاتیو فرار مال هیبرآورد اقتصاد سا»( با عنوان 1398) زادهیدر گزارش محمد عل نکهیا

 چندگانه علل –چندگانه  یهاروش شاخص یبرآورد یهاروش نیمدل از بهتر 8 یبا بررس« دولت یانضباط مال

 روش شناخته شده است. نیمعتبرتر وانبه عن 5MIMICاصطالحا روش  ای

استفاده  یررسمیبرآورد اقتصاد غ برای چندگانه علل –چندگانه  یهاکه از روش شاخص ییهاگزارش لذا

 یراب یگرید یارهایمع زیها ناعتبار محققان گزارش زیها و نن گزارشاند معتبرتر خواهند بود. متاخر بودکرده

برآورد بدست آمده از  شودیمشاهده م گفته،شیپ یارهایاساس مع بر معتبرتر است. یهاانتخاب گزارش

تا  17.5 نیب یررسمیهستند و برآورد اقتصاد غ یکمتر اریبس یپراکندگ یدارا مانند،یم یکه باق ییهاگزارش

 درصد است.  30

جهان از  یکشورها یررسمیاقتصاد غ یمورد بررس یهادر مورد سال 6یمطالعات بانک جهان نکهیتوجه به ا با

. شودیاستفاده م هالیادامه تحل ینهاد برا نیا یو به روزتر است، از برآوردها ترکیموجود نزد یهاگزارش یتمام

 نیکرده است. ا جادیا یررسمیغ یاقتصاد یهاتیاز فعال یداده جهان گاهیپا کی یگروه چشم انداز بانک جهان

مورد استفاده در اقتصاد  یارهایمع نیترجیاست و شامل را 1990-2018اقتصاد در دوره  196داده شامل  گاهیپا

 7ایپو یبر مدل تعادل عموم یمبتن یگزارش به دو روش برآوردها نیا است. اریبه تعداد دوازده مع یررسمیغ

(DGEو تخم )لیبر دال یدل مبتنم یهانی (  چندگانهMIMICبرآورد اقتصاد غ )را انجام داده است. یررسمی 

ارج از بخش اشتغال خ ،یررسمیاشتغال غ ،یخوداشتغال ،یررسمیبرآورد اقتصاد غ یمورد استفاده برا یارهایمع

مجمع  ییاجرا یهایرسنجنظ یها بر مبناو... است و مشاهدات و داده یبازنشستگ مهیکار بدون ب یروین ،یرسم

( و WVS) یارزش جهان یهایرسنجها، نظاز شرکت یبانک جهان یسازمان ی(، نظرسنجWEFاقتصاد ) یجهان

 اند.شده یآورمعجخانوارها  ایها کارشناسان، شرکت ایکار  یروین یهاشیمایاست که از پ میمستق یارهایمع

 -2018 یهاسال یط رانیدر ا یررسمیاد غبا روش شاخص چندگانه، حجم اقتص یبرآورد بانک جهان طبق

شرح  به یناخالص داخل دیبر اساس سهم از تول یشمس یهجر 1397تا  1392 یهاسال یعنی یالدیم 2013

 است: ریجدول ز

 

                                                                                                                                                                      
5 Multiple Indicators Multiple Causes 
6 Elgin, C., M. A. Kose, F. Ohnsorge, and S. Yu. 2021. “Understanding Informality.” CERP Discussion 

Paper 16497, Centre for Economic Policy Research, London. 
7 Dynamic General Equilibrium 
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 رانیا یررسمیاز اقتصاد غ یبرآورد بانک جهان. 1جدول 

 سال 1392 1393 1394 1395 1396 1397

 میزان اقتصاد غیررسمی )درصد( 17.6 17.5 17.9 17.6 17.5 17.8

 منبع: بانک جهانی

 یبرا تیه جهت محدودموجود است و ب 2018تا سال  یآمار بانک جهان شود،یگونه که مشاهده مهمان

 یهابر روش یبتن( م1399و  1398) 2020و  2019 یهاسال یمحاسبات، برا یدگیچیها و پبه داده یدسترس

و با  انریدر ا یررسمیاساس با توجه به روند گذشته اقتصاد غ نیا بر صورت گرفته است. ینیب شیپ یآمار

 صورت گرفت. ینیبشیپ 2020و  2019 یسال ها یبرا ون،یبودن روند، با روش رگرس یرخطیفرض غ

 

 رانیا یررسمیاقتصاد غ زانیم ونیرگرس. 1نمودار 

 بیست. ضرادرصد  17.94درصد و  17.87 بیبه ترت 2020و  2019 یهاسال یشده برا ینیبشیپ یهاداده

 نیاست که هر چه ا 0.9حدود  دهد،یم شیها را نماانجام گرفته با داده نیانطباق تخم زانی( که م2R) نییتع

 برازش انجام شده است. یتر باشد، نشان از خوب کینزد کیعدد به 

  یاتیبرآورد حجم شکاف مال -1-5

به همان  یررسمیاز بخش غ یافتیدر اتیمال نکهیو با فرض ا یررسمیبا مشخص شدن حجم اقتصاد غ حال

 یررسمیاز اقتصاد غ یناش یاتیشکاف مال زانیم شود،یم افتیدر یاست که از بخش رسم ینسبت و با همان نرخ

 ،یررسمیاز بخش غ یناش یاتیفرار مال زانیآن است که در محاسبه م تی. نکته حائز اهمشودیبرآورد م

R² = 0.9068
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ها و تفاوت نرخ رینظ یو فروض متعدد ارهایو بر اساس مع شوندیکنار گذاشته م اتیمعاف از مال یهابخش

 .شودیبرآورد م یاتیفرار مال زانیو... م یو حقوق یقیدر مورد اشخاص حق هیپا یهاتیمعاف

فروض  یر گرفتن تمامبرآورد نرخ موثر با در نظ ،یررسمیاقتصاد غ یاتیشکاف مال زانیبرآورد م یبرا ترعیسر راه

اله نرخ موثر هر س عتایو مقررات اعمال شوند، طب نیفروض با توجه به ثابت ماندن قوان یاگر تمام یعنیاست. 

از  یاتیالسازمان امور م یاتیشکاف مال ارشگز یخواهد بود. بررس کسانی یررسمیکل اقتصاد غ یبرا اتیمال

درصد برآورد  8به طور ثابت،  یررسمیاقتصاد غ یو نرخ موثر برا کندیم دییموضوع را تا نیثر انرخ مو زانیم

و محاسبات  یبانک جهان یهابرگرفته از داده یررسمیبر آمار اقتصاد غ هیبا تک توانیم بیترت نیبد شده است.

کاف شکشور، کل  یاتیبرگرفته از گزارش سازمان امور مال یبخش رسم یاتیمال نیگزارش و آمار عدم تمک

 زد. نیرا تخم رانیا یاتیمال

رونده دارند پثبت نام کرده و  یاتیاست که در نظام مال یانیاز مود یناش یاتیمال نیاز عدم تمک یناش شکاف

 انیمود نی. اکنندیم بپردازند، پرداخت دیکه با یاتینسبت به آن مال یکمتر اتیگوناگون مال لیمنتها به دال

و ... به  یاتیالم یضعف نظام اطالعات ،یقانون یخود، وجود خالها یقانون فیعدم اطالع از تکال رینظ یلیبه دال

با استفاده  ایپرداخته و  یترکم اتیمال تیو در نها کنندیمبادرت م هانهیهز یاظهارشیب ایدرآمد  یاظهارکم

 .پردازندیم رترید ایخود را نپرداخته  اتیمال ،یدادرس یندهایدر فرآ اتیوقفه انداختن در پرداخت مال تیاز ظرف

 ییهااز شاخص یکیوجود  نیدشوار است. با ا اریبس نیاز عدم تمک یناش یاتیحجم شکاف مال قیدق نیتخم

 یابراز اتیمال نیباستفاده کرد، اختالف  انیمود نیعدم تمک یاتیشکاف مال زانیبرآورد م یاز آن برا توانیکه م

 است. صفر یابراز اتیبا مال یاتیمال یهاو تعداد اظهارنامه یقطع اتیو مال

ر سطح خرد د ازیمورد ن یهااطالعات هستند. داده یمنبع اصل انیمود ن،یشکاف عدم تمک نیتخم ندیفرآ در

 یهاداده سک،یر یهاگزارش ،یحسابرس یهاگزارش ،یاتیمال یهااظهارنامه ریمختلف نظ یو از منابع اطالعات

 ،یآمار یهاشرو یریبا به کارگ اتاطالع نی. سپس اشودیم یآوراشخاص ثالث و مطالعات بودجه خانوار جمع

 نیبالقوه و همچن یاتیمال یاموجود، درآمده یهاداده ریها با ساداده قیدق قیتطب نیخرد و همچن یسازهیشب

 اتیمال زانیم برآوردها با جینتا سهی. سپس با مقاشودیبرآورد م یاتیدر منابع مختلف مال نیعدم تمک زانیم

 . دیآیبدست م یاتیوصول شده، اندازه شکاف مال

 نیختالف بدر سطح کالن و با محاسبه ا ان،یمود نیاز عدم تمک یشکاف ناش زانیاز م یاتیسازمان مال آمار

م شکاف گزارش حج نیبه دست آمده است. در ا یررسمیاز اقتصاد غ یناش یاتیو فرار مال یاتیشکاف کل مال

بر درآمد  تایمشاغل، مال درآمدبر  اتیشامل مال یقیبر درآمد اشخاص حق اتیعمده شامل مال یها هیکل در پا

 اتیو مال (یبر درآمد اشخاص حقوق اتیبر درآمد شرکت ها )مال اتیبر درآمد حقوق و مال اتیمستغالت و مال

ن کسر از آ یررسمیاز بخش غ یارقام مربوط به فرار ناش ،یبر مصرف برآورد شده است و سپس در گام بعد

 شده است.

اعم از انتقال اشتباه از گزارش خارجی، مبنا قرار دادن  یاتیاشتباهات گزارش سازمان امور مال یتوجه به برخ با

ارقام مربوطه اصالح شد و  اقتصاد زیرزمینیبخش  یاتیدر محاسبه شکاف مالآمار مرجع غیررسمی و ... 
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به صورت جدول  1399تا  1392دوره  یط یاتیشکاف مال زانیم نیبنابرا شکاف انجام گرفت. دیمحاسبات جد

 (:الیر اردیلی)ارقام بر حسب هزار م شودیبرآورد م (2)

 1399تا  1392دوره  یط رانیا یاتیبرآورد شکاف مال. 2جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 عنوان

 50300 34255 25830 17972 14907 12180 12551 11805 تولید ناخالص داخلی

مالیات وصولی با 

احتساب عوارض ارزش 

افزوده پرداختی به 

 هاشهرداری

587 833 898 1158 1366 1494 1871 2415 

حجم اقتصاد غیررسمی 

)به عنوان درصدی از 

GDP) 

17.6 17.5 17.9 17.6 17.5 17.8 17.87 17.94 

حجم اقتصاد غیررسمی 

 برآوردی
2078 2197 2181 2624 3146 4598 6122 9024 

فرار مالیاتی در بخش 

 اقتصاد غیررسمی
167 176 175 210 252 368 490 722 

شکاف ناشی از عدم 

 تمکین مودیان
590 600 559 451 379 582 575 600 

 1322 1065 950 631 661 734 776 757 شکاف مالیاتی کل

کل ظرفیت بالقوه 

 مالیاتی
1344 1609 1632 1819 1997 2444 2936 3737 

سهم فرار مالیاتی 

بخش غیررسمی از 

 شکاف کل

22.06 22.68 23.84 31.77 39.94 38.74 46 54.62 

سهم شکاف عدم 

شکاف تمکین از کل 

 مالیاتی

77.94 77.32 76.16 68.23 60.06 61.26 54 45.38 

نسبت شکاف کل به 

 ظرفیت بالقوه مالیاتی
56.32 48.23 44.98 36.34 31.6 38.88 36.28 35.38 

نسبت مالیات وصولی 

به ظرفیت بالقوه 

 مالیاتی )تالش مالیاتی(

43.68 51.77 55.02 63.66 68.4 61.12 63.72 64.62 

 و محاسبات گزارش یاتیسازمان مال ،یبانک جهانمنبع: 
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 یاتیمال رقم مطلق شکاف شینشانگر افزا 1399تا  1392در کشور از سال  یاتیشکاف مال زانیروند م یبررس

نسبت  یساست. منتها برر 99تومان در سال  اردیلیهزار م 131به  92تومان در سال  اردیلیهزار م 75از 

از  دیمنظور با نیارائه دهد. بد یقتریدق یابیو ارز سهیمقا تواندیم یاتیاستاندارد و بدون واحد از شکاف مال

 1399تا  1392شاخص از سال  نیاستفاده کرد.  ا یاتیمال یبالقوه درآمدها تیبه ظرف یاتینسبت شکاف مال

به طور  نسبت نیاست. ا دهیدرصد رس 35درصد به  56نداشته است و از  یکسانیداشته و روند  بیفراز و نش

عنوان  که به یاتیبالقوه مال تیبه ظرف یوصول اتی. نسبت مالستدرصد بوده ا 41سال گذشته  8متوسط در 

 افتهی شیافزا 1399درصد در سال  64به  1392درصد در سال  43از  شودیشناخته م یاتیشاخص تالش مال

 است. 

 رایاست که اخ ی(، شاخصیاتی)تالش مال یاتیبالقوه نظام مال تیبه کل ظرف یاتینسبت شکاف مال صشاخ

روند  ریاند. نمودار زخود به سراغ آن رفته یاتینظام مال تیوضع یابیارز یبرا یاتیدر نظام مال شرویپ یکشورها

 :دهدینشان م 1399تا  1392 یشاخص را در سال ها نیا

 

 )درصد( رانیدر ا یاتیکل مال تیبه ظرف یاتیروند نسبت شکاف مال. 2نمودار 

اساس  نیخواهد بود. بر ا دیمف زیکشورها ن ریبا سا سهیدر مقا یاتیشاخص تالش مال تیدرک وضع نیهمچن

ضو ع یکشورها )کشورها رینسبت به سا ریاخ یسال ها یط رانیدر مورد ا یاتیشاخص تالش مال نیانگیم

 نیانگیه مبنسبت  رانیادر  یاتیشده است که نشانگر سه برابر بودن شاخص تالش مال سهیاروپا( مقا هیاتحاد

 اروپاست. هیاتحاد
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 یاتیکل مال تیبه ظرف یاتینسبت شکاف مال سهیمقا. 3نمودار 

 

ک شفاف موضوع در نیدر کشور است نسبت به ا یاتیمال یجمع درآمدها یاصل یکه متول یاتیاگر سازمان مال

. دهدیمنانجام  یمسئله را درک نکرده و اقدام عاجل و مناسب نینداشته باشد، ضرورت توجه به ا یو درست

بخش شفاف  کاهش فشار بر یطرفو سالم و از  داریپا یکشور به درآمدها دیشد ازیمسئله با وجود ن نیدرک ا

 .کندیم انیرا بهتر نما یاتید اقتصاد، ضرورت مقابله با شکاف مالو مول
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 رانیدر ا یاتیمال یهاهیپا کیبه تفک یاتیشکاف مال . 2 فصل

است.  تیمز یدارا یاتیشکاف مال یکل ینسبت به بررس یاتیمال یهاهیپا کیبه تفک یاتیشکاف مال یبررس

 شتریتر بوده و اطالعات بهر بخش آسان کیبه تفک شوندیم یاتیکه موجب شکاف مال یشناخت علل مشکالت

 هیهر پا گاهیجا ،یاتیمال یهاهیپا کی. شناخت بهتر شکاف به تفکدهدیاز مسئله ارائه م یترقیدق لیو تحل

الزم  یاتیمال هیکشف راهکار متناسب با هر پا یکرده و برا نیمع یاتیرا در هندسه و ساختار نظام مال یاتیمال

توجه  کردیور نیبه ا یاتیدر نظام مال شرویپ یدر کشورها یاتیمربوط به شکاف مال یهادر گزارش لذا است.

به  یو حت یاتیمال یهاهیپا کیو به تفک یبه صورت جزئ ،یعالوه بر برآورد کل یاتیشده و شکاف مال یجد

 کیه تفکب یاتیمال کافش یبررس زیپژوهش ن نی. اشودیم لیارائه و تحل انیمختلف مود یهاگروه کیتفک

 صورت گرفته است. یاتیمال یهاهیپا نیتریاصل

 یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال -2-1

 ،یش خصوصحقوق کارکنان بخ ،یبر درآمد حقوق کارکنان بخش عموم اتیشامل مال رانیبر درآمد در ا اتیمال

سهم  99 در سال یاتیآمار سازمان امور مال نیدرآمد مشاغل، مستغالت و درآمد متفرقه است. بر اساس آخر

 یهاسهم درآمد نیشتریدرصد است. ب 19تنها  یاتیمال یاز کل درآمدها یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال

ها )حدود ر شرکتب اتیبر کاال و خدمات و بعد از آن مربوط به مال اتیدرصد( مربوط به مال 43از  شتری)ب اتیمال

  متفاوت است. اریبس افتهیتوسعه  یرقم در کشورها نیاست که ا یلدر حا نیدرصد( است. ا 27

رصد د 5.2 ،یبر حقوق کارکنان بخش عموم اتیدرصد مال 6شامل  یقیبر درآمد اشخاص حق اتیدرصد مال 19

متر از کبر مستغالت و  اتیدرصد مال 1بر مشاغل،  اتیدرصد مال 6 ،یبر حقوق کارکنان بخش خصوص اتیمال

 متفرقه است.  یهااتیدرصد مال 1

شور مربوط کدر  یاتیدرصد از شکاف مال 55حدود  یاتیسازمان امور مال یاتیبر اساس گزارش برآورد شکاف مال

در  یاتیلشکاف ما نیشتریکه ب دهدیآمار نشان م نیا اتیبر درآمد است. جزئ اتیدر مال یاتیبه شکاف مال

 زین یاتیشکاف مال زانیم نیکمتر نیدرصد( است. همچن 51.8بر مشاغل ) اتیبر درآمد مربوط به مال اتیمال

 درصد( است. 1بر حقوق ) اتیمربوط به مال

ل مربوط دارد. بخش او یدو بخش اصل یاتیدر مورد شکاف مال یاتیدقت داشت که محاسبات سازمان مال دیبا

خش اول است. در مورد ب یررسمیاز اقتصاد غ یو بخش دوم شکاف ناش انیمود نیاز عدم تمک یبه شکاف ناش

شود که  یمحاسبه م یررسمیغ داقتصا زانیم یاست و بخش دوم بر مبنا یاتیمال یها و پرونده هابه داده ازین

 یکیه تفکدر محاسب نکهیاشتباه سازمان در انتقال اطالعات، صحت محاسبات دچار خدشه است. ضمن ا لیبه دل

به طور  ،یاتیمال هیدر هر پا یررسمیاز اقتصاد غ یاف ناشو شک نیاز عدم تمک یشکاف ناش ،یاتیشکاف مال

اضر را ناممکن حبر محاسبات گزارش  هیآن با تک یو به روزآور عاتنشده است و امکان اصالح اطال انیجداگانه ب

 کرده است.
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به ( نسبت ی)علم یاستیاز نظر س یباالتر تیاز کل شکاف، اهم یاتیمال هیسهم هر پا زانیآنجا که درک م از

حاسبه شده به نسبت شکاف کل م یاتیمال هی( شکاف دارد، ارقام مربوط به شکاف هر پایالی)حجم ر یرقم اسم

حجم شکاف  ینیبشیپ زین 99سال  یبرا یاتیشکاف مال یروند کل یو اصالح شده و بر مبنا لیتعد 98در سال 

 صورت گرفته است. یاتیمال

 انیمود نیاز عدم تمک یمربوط به شکاف ناش یاتیمال یها هیاپ ریو سا یقیاشخاص حق یاتیشکاف مال ارقام

از  ان،یدمو نیاز عدم تمک یگزارش در مورد شکاف ناش نیلذا در ا ست؛ین یررسمیاز اقتصاد غ یبوده و ناش

سازمان با  یاتیکل شکاف مال برآورداستفاده شده است. از آنجا که  یاتیگزارش سازمان امور مال یارقام اعالم

هد بود. لذا متفاوت خوا زین انیمود نیاز عدم تمک یشکاف ناش زانیم عتایگزارش متفاوت است، طب نیبرآورد ا

صالح صورت او  لیتعد ،یاتیمال هیهر پا کیبه تفک انیمود نیاز عدم تمک یناش یاتیشکاف مال زانیدر م دیبا

 نیمکتاز عدم  یشکاف ناش زانیاز شکاف کل، م یاتیشکاف مال زانیم کسرکه پس از  یمعن نی. به اردیبگ

حاسبات مشکاف داشته است )طبق  زانیاز م یاتیمال هیکه هر پا ی. سپس به نسبت سهمدیآ یبدست م انیمود

ر اساس روند ب زین 99شود. در مورد سال  یمشخص م یاتیمال هیهر پا یاتیشکاف مال دیسازمان(، رقم جد هیاول

 شود. یم ینیب شیپ یاتیمال هیهر پا یبرا 99سال  یاتیشکاف مال زانیم یاتیلما هیهر پا یاتیمال کافش

 الیر داریلیهزار م 1322حدود  99زده شده است که در سال  نیدر گزارش حاضر تخم قیتحق جیاساس نتا بر

بر درآمد  تایدر بخش مال یاتیاساس با مبنا قرار دادن روند شکاف مال نیوجود دارد.  بر هم یاتیشکاف مال

م انجا 99سال  یبرا یقیاشخاص حق یاتیشکاف مال زانیم ینیب شیگذشته، پ یدر سال ها یقیاشخاص حق

 شود. یم

 :دهدیرا نشان م 98تا  92 یهاسال یط یقیاشخاص حق یاتیشکاف مال زانیم ریز جدول

 یقیاشخاص حق یاتیروند شکاف مال. 3جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 57953 41000 31326 32164 37734 36829 32828 میزان شکاف )میلیارد تومان(

 

 ونیبه روش رگرس 99سال  یبرا یقیبخش اشخاص حق یاتیشکاف مال زانیم ینیب شیجدول، پ نیا هیبر پا

  تومان خواهد بود. اردیلیهزار م 82حدود  یبرآورد یاتیشکاف مال زانیکه م شودیانجام م

از اشخاص  یاشن یاتیشکاف مال زانیاساس م نیاصالح شد و بر ا 99و  98در سال  یاتیشکاف مال زانیم نیبنابرا

با سهم  مشاغل اتیکه مال شودیرا شامل م یاتیسهم از کل شکاف مال نیدرصد، باالتر 62.4با رقم  یقیحق

 .دهدیم لیبخش آن را تشک نیتریاز کل شکاف، اصل یدرصد 59از  شیب

 99و  98در سال مختلف  یهاهیپا یاتیشکاف مال. 4جدول 

 مالیات بر درآمد متغیر/ منبع
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 جمع حقوق مشاغل مستغالت
مالیات بر اشخاص 

 حقوقی

مالیات بر 

 مصرف

)میلیارد  98شکاف مالیاتی سال 

 تومان(
1675 55183 1094 57953 33160 15379 

)میلیارد  99شکاف مالیاتی سال 

 تومان(
2370 78084 1548 82100 32000 17000 

 98سهم از کل شکاف در سال 

 )درصد(
1.57 51.8 1 54.4 31.1 14.4 

 99سهم از کل شکاف در سال 

 )درصد(
1.8 59.06 1.17 62.1 24.5 13.1 

نسبت شکاف به درآمد در سال  

 )درصد( 99
108 627 6.5 206 57 18.7 

 

 مشاغل اتیمال -2-1-1

 دهدیاست. آمارها نشان م افتهیکاهش  ریاخ یهابر مشاغل در سال اتیاست که سهم مال نیجالب توجه ا نکته

بر کاال و خدمات از  اتیو مال میمستق یهااتیمال یِاتیبر درآمد مشاغل از مجموع درآمد مال اتیکه سهم مال

 نیبر درآمد در ا اتیرقم مال چهاست. اگر  دهیرس 1399 درصد در سال 5.9به  1384درصد در سال  6.4

 ریبوده است. با توجه به رشد سا یروند کاهش نیا ریاخ یهاحال در سال نیاما با ا افتهی شیها افزاسال

 یهاتیاز فعال یکمتر و نبود اطالعات کاف تیاست. شفاف افتهیکاهش  اتیمال نیسهم ا یاتیمال یدرآمدها

  8.شودیکاهش محسوب م نیعمده ا لیدر بخش مشاغل از دال یاقتصاد

 حقوق اتیمال -2-1-2

رد و سهم شکاف را دا یاتیفرار مال زانیم نیکمتر شودیکه در هنگام پرداخت کسر م ییبر حقوق از آنجا اتیمال

 یاتیسازمان مال یبرا اتینوع مال نیا افتیچون در گرید یدرصد است. از طرف کیتنها  یاتیمال هیپا نیا یاتیمال

ر درآمد ب اتیمال یسهم از درآمدها نیشتریب( است، یفیتکل اتیساده و به صورت کسر در منبع )مال اریبس

بر درآمد  تایصورت است که مال نیبه صورت کسر در منبع به ا اتیو کار اخذ مال سازرا دارد.  یقیاشخاص حق

 نفعیبه ذ یالمنبع م ایدرآمد  دنیو قبل از رس یلوگاهابتدا محاسبه شده و در نقطه گ اتیمنبع مشمول مال ای

   شود. یم تپرداخ یاتیبه ارائه اظهارنامه و بدون وقفه به سازمان امور مال ازیدرآمد، کسر شده و بدون ن

                                                                                                                                                                      
 1395سال  ،یاتیالالملل سازمان امور م نیو امور ب یزیبر درآمد مشاغل، معاونت پژوهش، برنامه ر اتیمال یلیو همکاران، گزارش تحل یمحسن حسن 8
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 مستغالت اتیمال -2-1-3

با توجه به  زین یافتیدر زانیم نیاست. البته در هم زیناچ یاتیمال یهاهیپا رینسبت به سا اتیمال نیا زانیم

 یادیز یاتیمال شکاف یاتیسازمان مال یو در دسترس نبودن اطالعات الزم برا یکاف یاطالعات یهانبود سامانه

 وجود دارد.

 یبر درآمد اشخاص حقوق اتیمال -2-2

 یهااتیمال یهارمجموعهیاز ز یکیها، بر درآمد شرکت اتیهمان مال ای یبر درآمد اشخاص حقوق اتیمال

 یاتیر مالسازمان امو یهادارد. بر اساس بانک داده یدر رشد و توسعه اقتصاد یاست که نقش مهم میمستق

کشور، در سال  یاتیمال عنابم نیاز مهمتر یکی( به عنوان یها )اشخاص حقوقبر درآمد شرکت اتیکشور، مال

. سهم دهدیم لیتشک را یاتیمال یدرصد کل درآمدها 26و  میمستق یهااتیدرصد مال 47.2بالغ بر  1399

درصد بوده  35ه طور متوسط ب1399تا  1390 یسالها یط یاتیمال یها از کل درآمدهابر درآمد شرکت اتیمال

 است.

ابل قاز کل شکاف،  یاتیمال هیپا نینامناسب است و سهم ا یدر بخش اشخاص حقوق یاتیشکاف مال تیوضع

 یاتیاف مالشک ریدرصد بوده است. در جدول ز 42.73 نیانگیبه طور م 98تا  92 یهاسال یمالحظه بوده و ط

 داده شده است. شیطبق محاسبات گزارش نما یاشخاص حقوق

 رانیدر ا یاشخاص حقوق یاتیشکاف مال. 5جدول 

 سال
سهم شکاف مالیاتی اشخاص 

 حقوقی از کل شکاف )درصد(

 حجم شکاف مالیاتی

 اشخاص حقوقی

 تومان( )هزار میلیارد

 درآمد مالیاتی پایه مالیات

 اشخاص حقوقی

 )هزار میلیارد تومان(

1392 51.52 39 17.99 

1393 45.86 35.59 24.04 

1394 37.77 27.73 27.89 

1395 44.85 29.65 32.03 

1396 44.21 27.9 37.38 

1397 43.83 41.64 41.49 

1398 31.13 33.16 44.30 

و  رانیا یاتیبه نسبت کل شکاف مال یدر اشخاص حقوق یاتیشکاف مال زانیم شگریجدول باال نما یداده ها

شود،  سهیمقا یاتیدر نظام مال شرویپ یکشورها یشکاف با برخ زانیم نینسبت به گذشته است. اگر ا سهیمقا

ها و اشخاص شرکت یاتیمال فشکا یقیتطب سهی. مقاشودیم انیبهتر نما یاشخاص حقوق یاتیشکاف مال تیوضع

 رانیا نیب یاتیدر شاخص شکاف مال یادیز اریتفاوت بس دهد،ینشان م افتهیتوسعه  یکشورها یبا برخ یحقوق

 کشورها وجود دارد. نیو ا
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 ( )درصد(1393) 2014در سال  یاشخاص حقوق یاتینسبت شکاف به درآمد مال سهیمقا. 4نمودار 

به باال )خرد  نییا( و روش پیمل یهابر حساب ی)کالن و مبتن نییدو روش باال به پا یاتیبرآورد شکاف مال یبرا

برآورد شکاف  یو مناسبتر برا قتریدق یبه باال روش نییها( وجود دارد. روش پاها و پروندهبر اظهارنامه یو مبتن

مشکل و در سطح  اریها بسو اظهارنامه هاروندهبه آمار پ یاست. دسترس یبر درآمد اشخاص حقوق اتیمال

تا سال  رانیادر  یاشخاص حقوق یاتیشکاف مال زانیآمارها در مورد م یاست. از طرف یاتیسازمان مال اراتیاخت

مه درآمد ه بایخاطر را داشت که تقر نانیاطم نیا توانیم یوجود دارد و البته در مورد اشخاص حقوق 1398

 راید زوجود ندار یررسمیغ یاست و شخص حقوق یبخش رسم هی( از ناحیاتی)شکاف مال تهاز دست رف یاتیمال

 ثبت است.  ازمندین یحقوق تیاشخاص از شخص نیا یو بهره مند تیکه رسم

 آنها و بهره یوجود تیهستند و ماه نیمشخص و مع تیحاکم یبرا یشرکت ها و اشخاص حقوق نیبنابرا

رکت خود ش بیترت نیاست. به ا تیآن ها توسط حاکم یثبت رسم ازمندین ،یحقوق تیشخص یایاز مزا یمند

 تیاکمح دید زانجام دهند که ا ییها تیفعال یشناخته شده است اما ممکن است اشخاص حقوق تیحاکم یبرا

کاف شبر آمار  یمبتن توانیهستند، م یدر بخش رسم یهمه اشخاص حقوق نکهیبماند. با توجه به ا یمخف

 ارائه داد. 1399سال  یبرا یمناسب نیو تخم ینیبشیپ ،یگذشته اشخاص حقوق یهاسال یاتیمال

کاهش  یبرا ریاخ یهادر سال یبا توجه به عدم انجام اقدام مناسب و تحول شودیم ینیبشیاساس، پ نیا بر

تومان  ردایلیهزار م 32حدود  ینداشته باشد و به رقم یریگکاهش چشم یاتیحجم شکاف مال ،یاتیشکاف مال

 برسد. 1399در سال 

7.57 7.88 10
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 بر مصرف اتیمال -2-3

و عموما  شودیکاالها و خدمات وضع م یاست که بر رو میرمستقیغ یهااتیاز مال یبر مصرف نوع اتیمال

بر ارزش افزوده  اتیه مالبه دو دسته عمد رانیبر مصرف در ا اتی. مالکندیآن را پرداخت م ییکننده نهامصرف

 .شودیم میبر واردات تقس اتیو مال

 .ردیگیر مقرا یاز دو دسته فوق به صورت جداگانه مورد بررس کیو عوامل موثر بر آن در هر  یاتیمال شکاف

 بر ارزش افزوده اتیمال -2-3-1

ارزش افزوده  بر اتیقانون مال 1بر ارزش افزوده ارائه شده است. طبق بند ج ماده  اتیاز مال یمتعدد فیتعار

و  اتیرض فروش با مالو عوا اتیالتفاوت مالافزوده عبارت است از مابه بر ارزش اتی، مال1400مصوب سال 

 یمیرمستقیغ تایات بر ارزش افزوده، مالیآن است که مال اتریبهتر و گو فی. تعرنیدوره مع کیدر  دیعوارض خر

شده  لیتحص ای یداریارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خر نیاست که بر تفاوت ب

 .گرددیوضع م نیدوره مع کیدر 

 160ز ا شیو در حال حاضر ب شودیدر جهان محسوب م ریفراگ اتىیمال استیس کیبر ارزش افزوده  اتیمال

 نیدر کشور ا یاتیمال هیپا نیدر ا یاتیشکاف مال یبررس تیرا اجرا کرده اند. اهم اتىینظام مال نیکشور جهان ا

ت و بدست آمده اس ریمس نیا زا 1399کشور در سال  یاتیمال یدرصد از درآمدها 25.3از  شیاست که ب

 دارد.  یدرآمد تیشفاف جادیدر ا یبر ارزش افزوده نقش مهم اتیمال

از  اتىیدرآمدهاى مال ریندارد و نسبت به سا دیبر تول ىیبر ارزش افزوده اثر اختالل زا اتیلحاظ نظرى مال به

از سوى  اتىیمال استگذارىیسو و س کیاز  اتىیتقلب مال ایفرار  لیبرخوردار است. وقتى به دل شترىیب دارىیپا

 استىیو شکاف س نیشکاف تمک عنىیشود )یبر ارزش افزوده فاصله گرفته م اتیاز الگوى نظرى مال گرید

  9خواهد داشت. دیاثر اختاللى بر تول اتیمال نی(، اعمال اابدییم شیافزا

 بر ارزش افزوده اتیشکاف مال -2-3-1-1

اى که به صورت نظرى بر ارزش افزوده اتیمقدار مال نیبر ارزش افزوده عبارت است از تفاوت ب اتیمال شکاف

اى که به فزودهابر ارزش  اتیو مال شودیبر ارزش افزوده برآورد م اتیو مقررات مرتبط با مال نیقوان هیبر پا

 آورى شده است.صورت واقعى جمع

بر  اتیلدر نظام ما نیو شکاف تمک استىیبرآورد شکاف س»( در مقاله با عنوان 1396) انیانو سبح مهاجرى

هاى ملى کشور طى ل در محصول و حسابستانده محصو -با استفاده از جدول داده  «رانیارزش افزوده ا

 را محاسبه کردند.  ودهارزش افز بر اتیدر نظام مال نیو شکاف تمک استىیشکاف س1395تا  1388هاى  سال

 1395تا سال  1388از سال  یعنیبر ارزش افزوده  اتیمال شىیدر طول اجراى آزما قیتحق نیا جیاساس نتا بر

( است. یاتیاز دست رفته )شکاف مال اتىیتومان درآمد مال اردیلیهزار م 11.4ساالنه حدود  نیانگیبه طور م

                                                                                                                                                                      
 1398بر ارزش افزوده در استانهاى کشور،  اتیمال نیو تمک استىیو همکاران، برآورد شکاف س یلیرجلیفاطمه م 9
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حدود  هایاریو ده هایتومان و سهم شهردار اردیلیهزار م 6.8حدود  اتىیدرآمد مال زانیم نیسهم دولت از ا

 –که جداول داده  1390سال  یگزارش تنها برا نیتومان بوده است. البته آمار ارائه شده در ا اردیلیهزار م 4.6

ارائه  نی، تخم1390قبل و بعد از  یسال ها یارائه شده است و برا قیآن وجود داشته به طور دق برای ستانده

 اریو تحوالت بس رییفراوان و تغ یرهایوجود متغ لیخود گزارش ممکن است به دل انشده است که بنا به اذع

 داشته باشد. یادیز یها، خطا تینرخ و معاف

 تاکنون و است 1390 سال به مربوط تنها ستانده –داده  یجداول آمار نیبه ذکر است از آنجا که آخر الزم

بر  تایدر بخش مال یاتیتوسط مرکز آمار منتشر نشده است، محاسبه شکاف مال یدیجد جداول( 1401 تیر)

ها اظهارنامه بر اساس دیبا ای یاتیشکاف مال زانیاست. لذا محاسبه م سریم 1390سال  یارزش افزوده تنها برا

ساز استفاده کرد از فروض ساده دیاب ایو  ستیدر دست ن یاطالعات نیها برآورد شود که چنآن یو اطالعات جزئ

 رییا توجه به تغموضوع ب نیزد که ا نیتخم یبیرا با استفاده از ضرا گرید یهادر سال یاتیشکاف مال زانیو م

سخت و  اریبس یکار هاتیمعاف یبرخ یجیسالها و برداشته شدن تدر نیدر ا زودهبر ارزش اف اتیمکرر نرخ مال

ارائه  ینیخم، ت1395تا  1388 یها( در مورد سال1396) انیو سبحان یدر گزارش مهاجر البته است. دهیچیپ

 .اطالعات استفاده نشد نیاز ا اد،یز یو خطا یبرآوردشیاحتمال ب لیشده است، اما به دل

برآورد  الیر اردیلمی 80037 ستانده –بر اساس جداول داده  1390ارزش افزوده در سال  یاتیشکاف مال زانیم

درصد آن  19 تومان بوده، حدود اردیلیهزار م 41.3آن سال که  یاتیبا کل درآمد مال سهیشده است که در مقا

فزوده به طور ابر ارزش  اتیتنها آمار از شکاف مال نیبنابرااست.  یاکه رقم قابل مالحظه دهدیم لیرا تشک

 ده است.شاز آن  الیر اردیلیم 80037 است که برآورد 1390جداگانه که قابل استناد باشد، مربوط به سال 

 بر واردات اتیمال -2-3-2

تابع  اتیز مالانوع  نیبر واردات است. ا اتیبر مصرف، مال اتیمال لیذ میرمستقیغ یهااتیاز انواع مال یکی

عالوه بر  تواندیبر واردات م اتیمال نیکشور است. همچن یاقتصاد طیو شرا یکالن بازرگان یهااستیس

بر  هااتیز مالدسته ا نی. معموال اوداستفاده ش زین یداخل عیاز صنا تیحما یبرا یبه عنوان ابزار ییدرآمدزا

ردات خود بر وا اتیکه مال شودیم افتیو در نییو مشخصات آن تع هایژگیو ایکاال  کیو ارزش  متیاساس ق

ردات و عوارض بر وا یسود بازرگان ،یکه شامل: حقوق و عوارض گمرک شود،یم یبند میبه سه صورت تقس

 خودرو است.

 بر واردات اتیشکاف مال -2-3-2-1

عنوان معاف  مشمول مالیات تحت یهااز فروش ی. برخدهدیرخ م یمختلف قیبر واردات در مصاد اتیمال شکاف

عدم  یرهایسو قاچاق، عدم ثبت نام در مهلت مقرر و ... به عنوان م یمشمول نرخ صفر، واردات غیرقانون ای

 . شوندیمحسوب م یاتیو شکاف مال اتیپرداخت مال

شکاف ارائه نشده  نیاز ا ینینشد و تخم افتی یگزارش چگونهیبر واردات، ه اتیشکاف مال زانیمورد برآورد م در

 زانیاست که برآورد از م یاتیبر واردات، گزارش سازمان امور مال اتیاست. تنها برآورد موجود از شکاف مال
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آمار بر اساس  نی. استیبر واردات ن اتیبر ارزش افزوده و مال اتیمال کیبر مصرف ارائه شده که به تفک اتیمال

 شده است. لیتعد ،یاتیگزارش حاضر از شکاف مال یمحاسبات کل

 ریو سا میقرمستیغ یها اتیدر مورد مال یاتیمنتشر شده توسط سازمان امور مال یاتیشکاف مال یکیتفک ارقام

لذا در  ست؛ین یررسمیاز اقتصاد غ یبوده و ناش انیمود نیاز عدم تمک یمربوط به شکاف ناش یاتیمال یها هیپا

استفاده  یاتیلگزارش سازمان امور ما یالماز ارقام اع ان،یمود نیاز عدم تمک یگزارش در مورد شکاف ناش نیا

 زانیم تاعیارش متفاوت است، طبگز نیسازمان با برآورد ا یاتیشده است. از آنجا که برآورد کل شکاف مال

از عدم  یناش یاتیشکاف مال زانیدر م دیمتفاوت خواهد بود. لذا با زین انیمود نیاز عدم تمک یشکاف ناش

 زانیسر مککه پس از  یمعن نی. به اردیو اصالح صورت بگ لیتعد ،یاتیمال هیهر پا کیبه تفک انیمود نیتمک

 یسهم . سپس به نسبتدیآ یبدست م انیمود نیاز عدم تمک یشکاف ناش زانیاز شکاف کل، م یاتیشکاف مال

هر  یاتیالشکاف م دیسازمان(، رقم جد هیشکاف داشته است )طبق محاسبات اول زانیاز م یاتیمال هیکه هر پا

شکاف  زانیم یاتیمال هیهر پا یاتیبر اساس روند شکاف مال زین 99شود. در مورد سال  یمشخص م یاتیمال هیپا

 شود. یم ینیب شیپ یاتیمال هیهر پا یبرا 99سال  یاتیمال

 رانیدر ا 1398تا  1392دوره  یبر مصرف ط اتیشکاف مال زانیم. 6جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 میزان شکاف مالیات بر مصرف

 )میلیارد تومان(
3868.2 5149.7 7928.1 4263.2 3867.4 12318 15380.6 

 14.44 12.96 6.12 6.44 10.8 6.63 5.1 سهم از کل شکاف )درصد(

مصرف  بر اتیسهم شکاف مال دهدینشان م یاتیبر مصرف از کل شکاف مال اتیروند و سهم شکاف مال یبررس

و  میرمستقیغ یهااتیاز مال یاتیمال یدرصد کل درآمدها 40از  شیب رانیاست. از آنجا که در ا شیرو به افزا

 تیاهم هیناح نیاز ا یاتیمال افمقابله با شک تیاهم شود،یم نیبر ارزش افزوده تام اتیالخصوص مال یعل

 نیو هم گرددیم تیشفاف جادیخود موجب ا تیماه لیبر ارزش افزوده به دل اتیمال ی. از طرفابدییم یاژهیو

 .ردیمورد استفاده قرار گ یاتیمال یهاهیپا ریدر سا یاتیکاهش شکاف مال یبرا تواندیعامل م
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 یاتیمحاسبه شکاف مال یتجربه جهان . 3 فصل

و  کانادا ا،یتانیکشور بر سهتجربه روپا درباره نحوه برآورد شکاف مالیاتی و های پارلمان اتوصیهبخش به  نیا در

 آن پرداخته خواهد شد. زانیو م یاتیمحاسبه شکاف مال یهادر روش کایآمر

 یاتیبرآورد شکاف مال یپارلمان اروپا برا یهاهیتوص -3-1

 ،ییاروپا یکشورها یاتیشکاف مال زانیضمن برآورد م 2019مفصل در سال  یاروپا در گزارش پارلمان

 ارائه نموده است.  یاتینحوه برآورد شکاف مال یبرا ییهاهیتوص

 یاتیتوسط سازمان مال یاتیو شکاف مال ینیرزمیلزوم برآورد ساالنه اقتصاد ز -3-1-1

است  یانجام دهند، ضرور یها از آنها انتظار دارند به درسترا که دولت یفیبخواهند وظا یاتیمال یهاسازمان اگر

 تیمک و هداک یهر سال برا یرا برآورد کنند. برآورد برا یاتیاز آنها به صورت ساالنه شکاف مال کیکه هر 

 دارد. ژهیو تیآن اهم یاثربخش یریگاندازه نیو اقدامات و همچن هااستیآنها در س

 یاتیجامع شکاف مال نیتخم -3-1-2

 هیپا نیشده است. ا هیبر ارزش افزوده ته اتیمال یدر حال حاضر فقط برا یاتیشکاف مال یبرآوردها اکثر

در  یردش مالگبر  اتیبر ارزش افزوده مال اتیاست. مال یاتیشروع برآورد شکاف مال یبرا ینقطه خوب ،یاتیمال

که به  دهد،یارائه م هیاقتصاد سا از یخوب نیبر ارزش افزوده، تخم اتیشکاف مال جهیاقتصاد است. در نت کی

حال،  نیدهد. با ا انجام شود، ارائه گرید یاتیمال یهااز شکاف دیرا که با ییهانینوبه خود ممکن است تخم

 مهم هستند. زین گرید یهاهیپا یاتیمال یهاشکاف

 ( یاتیمال یهاو مشوق هاتیمعاف زانی)م یاتیمخارج مالبرآورد  -3-1-3

موجود )مانند درآمد حاصل از  یاتیمال هیپا کیآن بخش از  فیتوص یاست که برا یاصطالح 10یاتیمال مخارج

ها را وصول نکند. )منظور به انتخاب خود آن ردیگیم میکه دولت تصم شودیسود شرکت( استفاده م ایاشتغال، 

داده شده( محاسبه و برآورد نشود،  یهاتیمعاف زانی)م یاتیمخارج مال اگر است( یاتیمال یهامشوق و هاتیمعاف

از باال به  یاتیمال یهاشکاف حیصح یابیارز یبرا ازیمورد ن یهااز داده یعنصر اساس کیبدان معناست که 

 .ستیدر دسترس ن یدر اکثر کشورها به راحت نییپا

 تواندیاکثر کشورها است، اما م یمال تیریاز مد یعاد یبخش ،یالتیو تسه هانهیکمک هز نیاز چن استفاده

 یاتیدر سال مال ایتانیعمده ارائه شده در بر یاتیمال یهاتیداشته باشد. به عنوان مثال، معاف یمقدار قابل توجه

پوند در همان سال  اردیلیم 672 یاتیمال یهاکه کل درآمد یدر حال د،یپوند رس اردیلیم 406به  2017-2016

                                                                                                                                                                      
10 tax expenditures 
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. به نظر رسدیشده م یآورجمع اتیدرصد مال 60ثبت شود به  یاگر به درست ا،یتانیدر بر یاتیبود. مخارج مال

 باشد. یاتیمال یهانهیهز نیموثر ا تیریمستلزم مد هانهیهز نیا اسیمق رسدیم

  یاتیمال یزهایسرر -3-1-4

به  ازیدارند و ن ییهاتیها محدودند، اما همه دادههست یاتیمهم شکاف مال یهاداده 12یاتیمال 11یزهایسرر

را  یاتیمال یهاکمک کند تا علل شکاف یاتیبه مسئوالن مال تواندیم اتیمال زیسرر یابیدارند. ارز ریتفس

که در  ی. خطراتکندیم یابیرا ارز یاتیمال یهاستمیاز س یخطرات ناش یاتیمال زیسرر یکنند. بررس ییشناسا

کشور  یاتینظام مال یکشورها برا ریسا یاتیمال یهاستمیکه س یو آن خطرات شودیم جادیا یالملل نیسطح ب

 .کنندیم جادیا یاصل

 یخطرات نیرگترانجام شود، بز یاست که، اگر به درست نیا یاتیمال زیسرر یابیارز نیچن ریاجتناب ناپذ جهینت

 شنهادیرا پ ییهاو راه کندیم ییشناسا شودیم یاتیمال ستمیس کیدر  یاتیمال یهارا که منجر به شکاف

عضو  یورهاکه همه کش شودیم شنهادیپ لیدل نیتوان به رفع آنها پرداخت. به هم یآن م قیکه از طر کندیم

بوطه با هدف به مسائل مر یدگیرس یبرا یبرنامه عمل کیرا انجام دهند و سپس  یابیارز نیاروپا چن هیاتحاد

 کنند. جادیا یاتیکاهش شکاف مال

 ایتانیبر -3-2

 نیتریو اصل هاتیاز اولو یاتی. کاهش شکاف مالکندیرا محاسبه و منتشر م یاتیهر ساله شکاف مال ایتانیبر دولت

 2020تا  2019 یاتیدر سال مال ایتانیکل در بر یاتی. شکاف مالاستیتانیو گمرک بر اتیاداره مال یهابرنامه

تا  2019ال در س گرید انیبالقوه( برآورد شده است. به ب تی)ظرف ینظر یاتیمال یهایاز کل بده ٪5.3معادل 

 کرده است.  نیمتعلق را تأم اتیاز کل مال ٪94.7  ایتانیبر یاتی، اداره مال 2020

 اتیمربوط به مال یدرصد 36با سهم  اتیبر اساس نوع مال 2020در سال  یاتیسهم از کل شکاف مال نیشتریب

( است. شکاف CGTو  IT ،NICs) هیسرما یدیبر عا اتیو مال یمل مهیمشارکت ب ،یقیبر درآمد اشخاص حق

پوند است که  اردیلیم 12.3با  یاتیشکاف مال یبخش بعد نیبر ارزش افزوده بزرگتر اتیمربوط به مال یاتیمال

را  یاتیهر ساله شکاف مال ایتانیمهم آن جاست که بر نکتهاست.  افتهیالبته سهم آن در بلندمدت کاهش 

عدم  تیدرک اندازه و ماه یبرا یدیابزار مف یاتیکند و معتقد است محاسبه شکاف مالیمحاسبه و منتشر م

و درک عملکرد  یاتیسازمان مال یهایاستراتژ نییدر تع یاتیشکاف مال لیو تحل هیاست و تجز یاتیمال نیتمک

شده  انیب هیدر هر پا یاتیگزارش به صورت جداگانه شکاف مال نیا در موثر است. اریبس یاتیبلندمدت نظام مال

بر درآمد اشخاص  اتیپوند مربوط به مال اردیلیم 12.1با حجم  ایتانیدر بر یاتیحجم شکاف مال نیشتریاست. ب

                                                                                                                                                                      
11 Tax spillovers 

 .شودینجام مکمتر ا اتیو به تبع پرداخت مال اتیتر مال نییاز نرخ پا یمنداست که به خاطر بهره یو انحرافات یمنظور انتقال منابع درآمد 12
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بر ارزش  اتیدر مال یاتی( است. شکاف مالهیسرما یدیبر عا اتیو مال 13مهیبر درآمد، حق ب اتی)مال یقیحق

 قرار دارد. یبعد گاهیپوند در جا اردیلیم 10با حجم  فزودها

 

 )درصد( ایتانیدر بر یاتیمال هیبر اساس پا یاتیشکاف مال اتیجزئ. 5نمودار 

 نیارد، به همدکشور  نیا یاتیمال یسهم را در درآمدها نیشتریبر درآمد ب اتیدر نظر داشت که مال دیالبته با

است که با توجه  یلدر حا نیاست. ا ادیز هااتیمال رینسبت به سا یاتیمال هیپا نیدر ا یاتیحجم شکاف مال لیدل

شخاص ابر درآمد  اتیپرداخت شده در مال اتیبه مال یاتینسبت شکاف مال شودیمشاهده م ریبه نمودار ز

 درصد است. 3.5تنها حدود  یقیحق

                                                                                                                                                                      
 شود. یمحاسبه م یتایمال یدرآمدها لیموارد ذ نیاخذ شود و ا اتیتحت عنوان مال یاجتماع نیو موارد تام مهیجهان مرسوم است که حق ب یدر کشورها 13
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 پوند( اردیلی)م ایتانیدر بر یاتیمال هیهر پا یاتیشکاف مال زانیم. 6نمودار 

کاف شمربوط به  یاتیشکاف مال نیدرصد از ا کیکه تنها  دهدیگزارش نشان م نیا اتیجزئ شتریب یبررس

بار شکاف  نیلاو یگزارش برا نیپوند است. در ا اردیلیم 3حدود  زیشکاف ن نیکارمندان است که حجم ا یاتیمال

هزار  200از  شتریبا ب یمندانثروت دهندگان،اتیدسته از مال نیشده است. ا یریگافراد خوداشتغال اندازه یاتیمال

سهم  نیشتریکه ب دهدیگزارش نشان م نیا یهایپوند هستند. بررس ونیلیم 2از  شتریب یثروت ایپوند درآمد 

کارمندان،  اتیلمربوط به ما یبعد یهاگاهیافراد است و جا دسته از نیبر درآمد مربوط به ا اتیشکاف در مال

 است. اتیو اجتناب از پرداخت مال ینیرزمیاقتصاد پنهان و ز

اشخاص  صهیخص نیاست. مهمتر یقیاشخاص حق هیاز ناح یاتیشکاف مال نیشتریطبق آمار ارائه شده ب نیبنابرا

 یر روبو نظارت کم  یباشد، خوداظهار شتریبخش ب نیدر ا یاتیکه موجب شده است امکان شکاف مال یقیحق

 یها تیلاز فعا یعیافراد که غالبا خوداشتغال هستند، بخش وس نیافراد است. ا نیا یاقتصاد یها تیفعال

آن قابل توجه  از یناش یاتیو به تبع آن شکاف مال یاتیدهند، لذا حجم درآمد مال یم لیجامعه را تشک یاقتصاد

 است. 

 کانادا -3-3

کرد که بودجه  یراه انداز یاتیشکاف مال جهت محاسبه یاژهیکانادا واحد و دیاداره درآمد و عوا 2016ال س در

 یابزار یاتیاداره آمده است: شاخص شکاف مال نیبود. در گزارش ا 2016دالر در سال  ونیلیم 444واحد  نیا

را محاسبه کرد. اما به چه علت محاسبه  تهاز دست رف یاتیدرآمد مال زانیم توانیاست که به کمک آن م دیجد

 ییو کارا یاثربخش زانیعدد در واقع م نیا یِمهم باشد؟ با محاسبه حدود تواندیدست رفته م درآمد از

از فرار  یریو جلوگ انیمود نیتمک سکیر تیریمد ات،یمال یو درآمد در جمع آور دیاداره عوا یهاتیفعال
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توان کل نظام  یاست که از آن م یاچهیدر یاتیشکاف مال لیو تحل اسبه. در واقع محشودیمشخص م یاتیمال

و  سکیپرر یهابخش ییکار باعث شناسا نیا نیکرد. همچن یابیو اقدامات انجام شده را ارز لیرا تحل یاتیمال

. تاس یاتیمال تیدر جهت استفاده از حداکثر ظرف یهوش مال یتمرکز بر آن با توسعه ابزارها شیبه تبع افزا

است.  رمنصفانهیو غ فیضع نیقوان یاست که مقدمه نقد و بررس یاقدام ،یاتیشکاف مال لیمحاسبه و تحل

 لیتحل جیگذاشتن نتا اریبا در اخت تیو در نها یاتیاقدام به بهبود حس وجود سالمت در نظام مال نیا نیهمچن

 .شودیدر نزد مردم م یاتیمال رانیبه مردم باعث جلب اعتماد و درک بهتر از عملکرد مد یاتیشکاف مال

گزارش در  نیمنتشر کرده است. اول بارهنیکانادا تا به امروز سه گزارش در ا یسازمان درآمدها لیدل نیهم به

متفاوت اتخاذ شده  یکردهایو رو یاتیشکاف مال رامونیپ یدیمنتشر شد و به نکات مهم و کل 2016ژوئن 

در ژوئن همان سال منتشر شد  زینگزارش  نیموضوع پرداخت. دوم نیر اکشورها د ریسا یاتیتوسط ادارات مال

 هیدر پا یاتیگزارش شکاف مال نیبر کاالها و خدمات پرداخته است. بر اساس ا اتیدر مال یاتیو به شکاف مال

بر  اتیدرصد از کل درآمد مال 7.1دالر ) اردیلیم 4.9حدود  2014در سال  یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال

در  یاتیبه شکاف مال 2017در ژوئن  زیگزارش ن نیشده است. سوم انیکاال و خدمات که وصول شده است( ب

 2014در سال  یاتیمال هیپا نیگزارش در ا نی( پرداخته است. بر اساس اPIT) یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال

در  14زده شده است. نیتخم یاتی( شکاف مالPIT یدرصد از درآمدها 6.4دالر )حدود  اردیلیم 8.7حدود 

 یاتیدالر مربوط به شکاف مال اردیلیم 6.5 یاتیدالر شکاف مال اردیلیم 8.7گزارش آمده است که از  نیا اتیجزئ

 دالر مربوط به عدم پرداخت بوده است.  اردیلیم 2.2و  ینیرزمیدر اقتصاد ز

 های محاسبه شکاف مالیاتی در کاناداروش -3-3-1

شکاف  کردیر رود شده است. یریگاندازه ینیرزمیدر کانادا به دو روش شکاف پرداخت و اقتصاد ز یاتیمال شکاف

روش نشان  نیا شده است. محاسبات یریاندازه گ یاتیموجود، شکاف مال یپرداخت یهاپرداخت با توجه به داده

 یرآمدهادرصد از د 1.6 گرید یدالر به عبارت اردیلیم 2.2حدود  یاتیشکاف مال 2014که در سال  دهدیم

 بر درآمد اشخاص بوده است. اتیمال

 زانیشده است. در مجموع م یریگاندازه یاتیشکاف مال زانیم ینیرزمیدوم با توجه به اقتصاد ز کردیدر رو

درصد از  2.5بوده است که برابر با  2014دالر در سال  اردیلیم 32.5در کانادا  ینیرزمیدرآمد پنهان اقتصاد ز

ناخالص  دیدرصد از تول 1.6( و یاتیالم یگزارش شده در اظهارنامه ها یگزارش شده )درآمدها یهادرآمد

 22تا  16.9 نیب 2019-20که در سال  دهدیکانادا نشان م یاتیاداره مال ریاخ یهاگزارش 15بوده است. یداخل

 16وجود داشته است. یاتیشکاف مال یاتیمال یدرصد از درآمدها 8.3تا  6.4 نیب گرید یدالر به عبارت اردیلیم

                                                                                                                                                                      
14 https://www.canada.ca/en/revenue-agency/ 
15 https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/about-canada-revenue-agency-cra/tax-canada-a-

conceptual-study/tax-assured-tax-gap-federal-personal-income-tax-system.html 
16 https://www.investmentexecutive.com/news/research-and-markets/closing-canadas-tax-gap-would-

raise-about-3-billion-report/ 
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 در کانادا هیهر پا یاتیسهم شکاف مال. 7نمودار 

در آن  سکیر بر اساس یشامل چند مرحله که طبقه بند یندیفرا ،یاتیاظهارنامه مال افتیدر مرحله ارائه و در

مرحله  4 ندیفرا کی یط یاظهارنامه ها و قبل از شروع حسابرس افتیاز از در بعد شود.یوجود دارد، انجام م

توسط  یاتیمال شوند. در مرحله اول اظهارنامه یاظهارنامه ها غربال م سک،یبر ر یمبتن یارهایبر اساس مع یا

 شود. یثبت م یاتیمال انیمود

از قبل مشخص  یرهاایبا استفاده از مع یاانهیرا ستمیشود. س یانجام م سکیر یاانهیرا یابیمرحله دوم ارز در

 .کندیم یبندبهرت ریو آن ها را به صورت ز کندیرا پردازش م یاتیمال یها( اظهارنامهسکیر یشده )شاخص ها

 باال سکیر 

 متوسط به باال سکیر 

 نییمتوسط به پا سکیر 

 نییپا سکیر 

ها را با در نظر گرفتن اظهارنامه یاتیو غربالگران مال ردیگ یصورت م سکیر یدست یابیمرحله سوم ارز در

 یابی. ارزحسابرسان موجود و.. ،یحسابرس یپروژه ها ،یاطالعات محل ،یا انهیرا یمانند رتبه بند یعوامل

 .کنندیم

 یهامیالن تشود. حسابرسان و مسئو یارائه م سکیها بر اساس راظهارنامه یمرحله چهارم گزارش طبقه بند در

 کنند.  یم یانتخاب و بررس سکیدهندگان را بر اساس سطح ر اتیمال یپرونده ها ،یبررس

است. ممکن  سکیپرونده ها بر اساس ر یکامال وابسته به نحوه طبقه بند یندیفرآ نیدر چن یاتیمال شکاف

قرار  یشود و مورد حسابرس یطبقه بند یتر نییپا سکیباشد و به اشتباه در سطح ر سکیپر ر یاست پرونده ا
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 یفدرال یهااتیمال یو درآمد کانادا، تنها برا دیاداره عوا یاتیدر گزارش شکاف مال یاتیشکاف مال محاسبه .ردینگ

 یهااتیبر ارزش افزوده و مال اتیها، مالبر شرکت اتیمال ،یقیبر درآمد اشخاص حق اتی( که شامل مالی)محل

 اتیاست، انجام شده است و مال ینفت یهاهو فراورد ییمسافرت هوا تیبر امن اتیمانند مال گرید میمستق ریغ

 در آن لحاظ نشده است. یمل یها

ناخالص  دیمحاسبه شده است که باتوجه به تول 2013دالر در سال  اردیلیم 45.6کانادا  ینیرزمیاقتصاد ز حجم

 کانادا است. یناخالص داخل دیاز کل تول %4/2رقم معادل  نیدالر است ا اردیلیم1847کانادا که  2013 یداخل

کانادا در سال  یناخالص داخل دیاز تول %2.5که  افتهی شیدالر افزا اردیلیم 51.6به  2016عدد در سال  نیا

 اردیلیم 13.6مبلغ  2018-2017کانادا در سال  یاتیو اجتناب مال یاتیفرار مال حجم .شودیرا شامل م 2016

 2.9است که  17یها و معامالت برون مرزربوط به شرکتدالر آن م اردیلیم 7.9مبلغ  نیدالر بوده است. از ا

 است. یاتیدالر آن اجتناب مال اردیلیم

 هاشرکت یاتیشکاف مال نیتخم یهاروش -3-3-2

 توانیبلکه تنها م شودیشاخص به صورت ساالنه منتشر نم نیا ،یاتیبر بودن محاسبه شکاف مالعلت زمان به

 2018و درآمد کانادا که در سال  دیقبل را مورد محاسبه قرار داد. گزارش اداره عوا یهاسال یاتیشکاف مال

شرکت ها را به دو دسته کوچک و  هادار نی. اکندیم یرا بررس 2014سال  یاتیمنتشر شده است شکاف مال

 یاتیمال محاسبه شکاف یبرا یمتفاوت یدو دسته روش ها نیهر کدام از ا یکرده و برا میمتوسط و بزرگ تقس

 نیها وجود داشته است که از امتعلق به شرکت یاتیمال یمود ونیلیم 2.1، 2014کرده است. در سال  انیب

 ییهاشرکت 18(SMEکوچک و متوسط) یهااست. شرکت توسطکوچک و م یهامتعلق به شرکت %99تعداد 

دالر  ونیلیم 50تا سقف  یدالر در سال و در موارد استثنائ ونیلیم 20هستند که درآمد ناخالص آنها کمتر از 

 شود. یو خدمات م یخدمات حمل و نقل، تجارت عمده، خرده فروش یهااستثناء شامل شرکت نیاست که ا

دالر آن به  اردیلیم 40.9ست که ادالر  اردیلیم 298حدود  2014ها در سال شرکت اتیمشمول مال درآمد

 بزرگ بوده است. یهاآن متعلق به شرکت %52مقدار  نی( ستانده شده است که از ایمحلفدرال ) اتیعنوان مال

 یاتیها در کانادا از درآمد مالسهم اقسام مختلف شرکت. 7جدول 

                                                                                                                                                                      
17 offshore 
18 Small and Medium sized Enterprises 

 تعداد نوع شرکت
 مشمول درآمد

 اتیمال

 اخذ فدرال اتیمال

 شده

 دالر اردیلیم 18.7 دالر اردیلیم 143 2098300 متوسط و کوچک یهاشرکت

 45.6% %48 99.3% متوسط و کوچک یهاشرکت سهم

 دالر اردیلیم 22.3 دالر اردیلیم155 14650 بزرگ یهاشرکت

 54.4% 52% 0.7% بزرگ یهاشرکت سهم

 دالر اردیلیم 40.9 دالر اردیلیم 298 2112950 مجموع



 

 

 34 یتجارب جهان یهمراه با بررس؛  رانیدر ا یاتیشکاف مال زانیبرآورد م
 

امر  نیبزرگ متفاوت است علت ا یهاکوچک و متوسط با شرکت یهاشرکت یاتینحوه محاسبه شکاف مال

 کوچک و متوسط است. یهاشرکت یباال اریتعداد بس

 آن یشناسکوچک و متوسط و روش یهاشرکت یاتیشکاف مال نیتخم زانیم -3-3-3

محاسبه شده است.  19«یتصادف یبرنامه حسابرس»موسوم به  یها با طرحشرکت نگونهیا یاتیشکاف مال زانیم

 یریگ. نمونهکندیاستفاده م 20«یاطبقه یتصادف یریگنمونه»تحت عنوان  یبرنامه از روش حسابرس نیا

 ای هارگروهیرا به ز تیمشترک، جمع یهایژگیو یاست که بر اساس برخ یآمار کیتکن کی یاطبقه یتصادف

 4500روش  نیاستفاده از ا. با شودیگرفته م یتصادف یهانمونه ی. سپس از هر قشرکندیم میتقس« قشرها»

 یتصادف یهاگروه، نمونه 21 نیا انیشدند و از م میگروه تقس 21به  2011شرکت کوچک و متوسط در سال 

کوچک و متوسط  یهاشرکت یاتیشد شکاف مال مشخص هایانتخاب شدند.  با انجام حسابرس یجهت حسابرس

 دالر است. اردیلیم 2.5 نیانگیدالر با م اردیلیم 2.78تا  2.14 نیب 2011در سال 

 نیطول ا بر درآمد فدرال در اتیکه متوسط رشد مال نیبا توجه به ا 2014سال  یاتیشکاف مال نیتخم یبرا

 :شودیاستفاده م ریاست از فرمول ز %7.92( 2014_2011سه سال )

)0112–(2014 )0.0792= 2011 SME Tax Gap x (1 +  SME Tax Gap 2014 

همان سطح  در یحسابرس یاستانداردها نکهیبا فرض ا 2014سال  یاتیشکاف مال زانیروش م نیبا استفاده از ا

 .شودیم دالر براورد اردیلیم 3.1 نیانگیدالر با م اردیلیم 3.5تا  2.7 نیمتوقف شده است ب 2011سال 

 یبندمیگروه تقس ایقشر  21به  2011به همان روش سال  2014سال  یهامرحله تمام شرکت نیاز ا بعد

را  یاتیمقابله با شکاف مال یهاتیفعال ریتاث 2014سال  یهااز نمونه یتصادف یبار با حسابرس نیتا ا شودیم

 نیانگیر با مدال اردیلیم 2.4تا  1.6 نیب 2014سال  یعدد به دست آمده برا یتصادف ی. بعد از حسابرسافتیدر

 یاتیالم( از شکاف یدالر)بعد از حسابرس اردیلیم 2 یاتیتفاضل شکاف مال با دالر بدست آمد. اردیلیم 2

اداره  یحسابرس یهاتی. در واقع فعالدیآیدالر به دست م ونیلیم 500( عدد یدالر)قبل از حسابرس اردیلیم2.5

 500د حدو 2014کوچک و متوسط در سال  یهاشرکت یاتیکانادا باعث شده که شکاف مال دیدرآمد و عوا

 کمتر شود. 2011دالر نسبت به سال  ونیلیم

 آن یشناسبزرگ و روش یهاشرکت یاتیشکاف مال نیتخم زانیم -3-3-4

مک گرفت. ک یهوش مال یهاانهیرا سکیر تیریاز مد توانیبزرگ م یهاشرکت یاتیمحاسبه شکاف مال یبرا

 سکیر یبندبقهمتر است و طک اریکوچک و متوسط بس یهاها به نسبت شرکتشرکت نگونهیچرا که تعداد ا

 .شودیاز خطا انجام م یکمتر اریها با درصد بسدر آن

                                                                                                                                                                      
19 Random audit program 
20 Stratified Random Sampling 
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 نینو یهوش تجار یهستند که در برنامه ها یدیعلوم جد 21یو هوش مصنوع نیماش یریادگیداده و  لیتحل

 هاینیساخت ماش یعلم و مهندس ی. هوش مصنوعرندیگیکالن مورد استفاده قرار م یمال یو سامانه ها

 . کندیم لیو تحل هیجزباالتر از انسان ت سرعتی با را هاداده فیقابل توص ریغ ریاست که مقاد یهوشمند

 یهاشرکت ماندهیاند از باقپرخطر شناخته شده سکیر تیریمد یهاانهیکه توسط را یانیمحاسبه ابتدا مود یبرا

است. سپس  زیناچ ارینشده بس یبررس یهاشرکت یاتیاست که تخلف مال نی. فرض بر اشوندیم کیبزرگ تفک

بزرگ انجام  یهاشرکت یاتیالمحاسبه شکاف م یاخوشه لیو تحل هیو تجز یحد ریمقاد عیبا دو روش توز

 نیا یخطا رایشوند ز یبروزرسان دیهمواره با سکیر یبندرتبه یهاستمیذکر است که س انیشا .شودیم

 یاشاخه 22یحد ریمقاد عیتوز هیقرار دهد. نظر ریرا تحت تاث یاتیشکاف مال نیتخم جینتا تواندیم هاستمیس

بوده و  یعیرطبیو غ ادرن یشامدهایاست که مرتبط با پ ییهادهیو شناخت پد یسازمدل یاز آمار است که برا

 یکه درجه ناهمگون شودیاستفاده م یقاتیروش در تحق نیارائه دهد. ا یمدل احتمال کیها آن یدارد برا یسع

 واحد وجود دارد. تیجمع کیدر  ییباال

 رهایز متغا یمتعلق به بخش کم ،یمقدار راتیفرض استوار است که اکثر تاث نیبر ا یحد ریمقاد عیتوز هینظر

با  قاتیحقتروش  نیبزرگ است. ا یهااز شرکت یمتعلق به بخش کم یاتیاکثر فرار مال گرید یاست، به زبان

کم و  سکیبا ر یهاکه شرکت نیل ای. به دلردیگ یباال است و آنها را در نظر م سکیر یهاتمرکز بر شرکت

 لیتشک را یاتیمحاسبه شکاف مال نییپس عدد به دست آمده، کران پا شوندیروش محاسبه نم نیمتوسط در ا

ت که با دالر برآورد شده اس اردیلیم 6.2حدود  2011سال  یروش برا نیبا ا یاتیشکاف مال نرخ .دهدیم

زده  نیتخم یبزرگ و محاسبه نرخ رشد اقتصاد یهافدرال بر شرکت اتیمتوسط نرخ رشد مال %2.7احتساب 

 دالر است. اردیلیم 6.7عدد  2014سال  یشده برا

ل درصد از ک 4که  شودیدالر محاسبه م اردیلیم 1.7عدد  یحد ریبا روش مقاد 2014 یسال مال یاز بررس بعد

 نیقدار تخمسه سال در واقع اختالف م نیدرطول ا یاتیدالر کاهش شکاف مال اردیلیم 5است.  یاتیدرآمد مال

دالر( است که  اردیلیم 1.7سال ) نیا یدالر( با مقدار محاسبه شده برا اردیلیم 6.7) 2014سال  یزده شده برا

 نیدر طول ا یاتینادا به جهت کاهش شکاف مالکا یدیموثر اداره درآمد و عا یهاتینشان دهنده فعال تواندیم

 سه سال باشد.

که عناصر درون  یخوشه است. به نحو کیبه هم در  هیبر عناصر شب یمبتن 23یاخوشه لیو تحل هیتجز کیتکن

محاسبه  یوجود دارد. برا یاریها تفاوت بسخوشه گریدارند و با د گریکدیشباهت را به  نیشتریهر خوشه ب

بر اساس نوع شرکت، نوع  اهابتدا شرکت یاخوشه لیو تحل هیبزرگ با روش تجز یهاشرکت یاتیشکاف مال

. شودیم یبندخوشه یالملل نیو سطح معامالت ب یوابسته خارج یهاحضور در شرکت ،یمال یهاصنعت، نسبت

 نیشتریداشته باشند و در مقابل ب گریکدیشباهت را به  نیشتریدرون هرخوشه ب یهاصورت که شرکت نیبد

 داشته باشند. گرید یهاخوشه یهاتفاوت را با شرکت

                                                                                                                                                                      
21 Artificial Intelligence 
22 Extreme Value Methodology 
23 Cluster analysis 
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 یبندمفهوم خوشه. 1شکل 

قسمت  است که نی. در هر خوشه فرض بر اشودیانجام م یهوش مصنوع یهایتوسط فناور یبندخوشه نیا

 شده است. یحسابرس یاز عدم انطباق اظهارنامه با قسمت ها کسانینسبت  ینشده دارا یحسابرس یها

مقدار  ردیگیبزرگ پرخطر و کم خطر را در نظر م یهاشرکت یروش تمام نیکه ا نیا لیبه دل نیهمچن

 .کندیها محاسبه ممدل شرکت نیا یرا برا یاتیشکاف مال نیتخم یمحاسبه شده کران باال

 اردیلیم 7.3 یاخوشه زیمحاسبه شده با روش آنال یاتیقدار شکاف مالم 2011سال  یاتیاطالعات مال براساس

اب نرخ رشد بزرگ و با احتس یهاشرکت یفدرال برا اتیمتوسط نرخ رشد مال %2.7دالر است که با توجه به 

با روش  یاتیلمحاسبه شکاف ما اما .شودیدالر محاسبه م اردیلیم 7.9، 2014در سال  یاتیشکاف مال ،یاقتصاد

 یدالر، مقدار عدد اردیلیم 4.4 ی. به عبارتدهدیدالر را نشان م اردیلیم 2.9عدد  2014در سال  یاخوشه زیآنال

 سه سال است. نیدر ا یاتیکاهش شکاف مال یبرا دیاداره درآمد و عوا یهاتیفعال ریتاث

 نیا یحد ریمقاد عیو توز یاخوشه لیتحل هیبا هر دو روش تجز 2014سال  یاتیشکاف مال نیتخم یبند جمع

که  یدح ریمقاد عیبا روش توز 2014در سال  یاتیمقدار محاسبه شده شکاف مال نکهیاست که با توجه به ا

 زیا روش آنالمحاسبه شده ب یاتیاست و مقدار شکاف مال اردیلیم 6.7 دهد،یم لیمحاسبات را تشک نییکران پا

شکاف  انزیدالر است، م اردیلیم 7.9 دهدیم لیمحاسبات را تشک یکه کران باال 2014سال  یبرا یاخوشه

 ریدهنده تاث نشان ریز جدول دالر است. اردیلیم 7.9دالر و حداکثر  اردیلیم 6.7حداقل  2014در سال یاتیمال

و  یاتیالمشکاف  2013تا  2011ذکر شده در دوره  یو درآمد کاناداست که با روش ها دیاداره عوا یحسابرس

 آن را محاسبه کرده است. نییباال و پا کران
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 ها در کاناداشرکت یاتیبر شکاف مال یحسابرس ریتاث. 8جدول 

 

 کایآمر -3-4

در  IRS یبرآوردها نینوشته شده است آخر 2021( که در سال IRS) کایآمر یگزارش اداره درآمد داخل در

ناخالص ساالنه  یاتیکه متوسط شکاف مال دهدینشان م 2013تا  2011 یهابر اساس داده یاتیمورد شکاف مال

 لیتعد 2013و درآمد از سال  تورم ر،یاساس در مطالعات اخ نیدالر بوده است. بر هم اردیلیم 441در آن دوره 

 کایآمر یاتیکه شکاف مال دهدینشان م قاتیتحق نیا جیشود. نتا یریاندازه گ یاتیروش شکاف مال نیشده تا با ا

 نیاست. محاسبات ا دهیرس یاتیمال یدرصد از کل بده 15حدود  ایدالر  اردیلیم 630به  2020در سال 

 دالر خواهد بود. اردیلیهزار م 7.5 یاتیشکاف مال ندهیکه در دهه آ دهدینشان م قاتیتحق

 دهیرس یمشابه جهیبود به نت ییاجرا یهاارائه گزارش شیافزا یکه حام IRS یااز اعض یکی زین نیاز ا شیپ

عدد در مورد  نیدالر بوده است. ا اردیلیم 574حدود  یاتیشکاف مال 2019زده بود که در سال  نیبود و تخم

 از افراد را به خود جلب کرده است. یاریزده شده که توجه بس نیدالر تخم اردیلیهزار م کیتا  2021سال 

 اتیها مالشرکت نیرا دارند؛ اما اگرچه ا یاتیفرار مال نیشتریبزرگ ب یهاتصور وجود دارد که شرکت نیا

 یپرداخت اتیکاهش مال یبرا یقانون یهااتفاق استفاده از راه نیا یاصل لیدل کنند،یمنصفانه خود را پرداخت نم

 یاتیاز اجتناب مال یناش یاتیبلکه شکاف مال افتدیاتفاق نم یاتیفرار مال چیموارد ه نیدر ا گریاست. به عبارت د

 یاتیکل از سهم شکاف مال یاتیها از شکاف مالبر درآمد شرکت اتیمال یاتیسهم شکاف مال لیدل نیهم به است.

 یاتیسهم شکاف مال 2013تا  2011 یهاسال یکه ط دهدینشان م IRS قاتیکمتر است. تحق یقیافراد حق

 است. بوده یاتیدرصد از کل شکاف مال 9دالر،   اردیلیم 42با رقم  یها و اشخاص حقوقشرکت

 72دوره حدود  نیدالر در ا اردیلیم 314با رقم   یقیاشخاص حق یاتیاست که سهم شکاف مال یدر حال نیا

درصد از  25دارد؛ حدود  اتیمال یجمع آور ندیدر فرآ ینقش مهم زین 24مشاغل نیدرصد بوده است. همچن

 یقیاشخاص حق فاز کل شکا یدرصد 35بخش سهم  نیاز درآمد مشاغل بوده و ا یناش یاتیکل شکاف مال

بر درآمد حاصل از   کایآمر یاتیاست که سازمان مال نیا یتجار اتیمال ایمشاغل  اتیدارد. منظور از مال

                                                                                                                                                                      
24 Business income 

 هاشرکت تمام بزرگ یهاشرکت متوسط و کوچک یهاشرکت 

 2112950 14650 2098300 تعداد

 میلیارد دالر 11.4-9.4 میلیارد دالر 7.9-6.7 میلیارد دالر3.5-2.7 قبل از حسابرسی

 میلیارد دالر 5.3-3.3 میلیارد دالر 2.9-1.7 میلیارد دالر 2.4-1.6 بعد از حسابرسی

 میلیارد دالر 6.1 میلیارد دالر 5 میلیارد دالر 1.1 تاثیر حسابرسی
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. بسته به ساختار کندیوضع م اتیکوچک مال یوکارهاداشتغال و کسبخو مانکارانی، پمشارکت یقراردادها

خود را  یاهیو سرما یاتیعمل یهانهیو سپس هز کنندیوکار خود را گزارش موکار، مالکان، درآمد کسبکسب

آنها، درآمد  یا هیو سرما یاتیعمل یها نهیدرآمد کسب و کار و هز نیتفاوت ب ،ی. به طور کلکنندیکسر م

 شود. یآنها محسوب م یتجار اتیمشمول مال

 

 )درصد( کایآمر یاتیدر شکاف مال یاتیمال هیسهم هر پا. 8نمودار 

 نیشتریب یقیحق بر درآمد اشخاص اتیمال یاتیشکاف مال کایدر آمر شودیهمانگونه که در نمودار باال مشاهده م

ساالنه  نیانگیم زانیگزارش، م نیداراست. بر اساس هم یاتیمال یهاهیپا ریسا اتیشکاف مال نیسهم را در ب

 441ل کدرصد از  72 گرید یدالر بوده است. به عبارت اردیلیم 314 یقیبر درآمد اشخاص حق اتیشکاف مال

 بوده است. یقیبر درآمد اشخاص حق اتیشکاف مال ،یاتیدالر شکاف مال اردیلیم

اشخاص حقیقی
72%

اشخاص حقوقی
8%

مالیات حقوق و 
بیمه

16%

سایر مالیات ها
4%
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 دالر( اردیلی)م کایدر آمر یاتیمال هیهر پا یاتیشکاف مال زانیم. 9نمودار 

 

که در سال  یاهشده است. مطالع سهیمقا یاتیکشورها در فرار مال ریبا سا سهیدر مقا کایآمر گاهیدر ادامه جا

با  سهیادر مق کایدر آمر یاتیشکاف مال تیکه وضع دهدیانجام شده است )نمودار صفحه بعد( نشان م 2018

که  یداشت در حال در نظر دیاست. با ترنییکشورها پا نیا نیانگیقابل قبول و از م افتهیتوسعه  یکشورها ریسا

 نیودن حجم اب نییباشد اما با توجه به پا یمنبع مناسب تواندیم یاتیاز کاهش شکاف مال یدرآمد ناش شیافزا

 نهیقدام بدون هزا نیاقدام داشت و ا نیقابل توجه درآمد از ا شیبابت افزا یادیانتظار ز دینبا کایشکاف در آمر

درآمد قابل  تواندیم یاتیاست کاهش شکاف مال ادیز یاتیکشورها که شکاف مال ریاما در سا ؛انجام نخواهد شد

 ست.ا تیحائز اهم اریبس رانیدر حال توسعه مانند ا یاقتصادها ینکته برا نیبه وجود آورد. ا یتوجه
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 کشورها یاتیشکاف مال سهیمقا. 10نمودار 

و استفاده از  اتیاخذ مال لیبا هدف تسه یاتیمال یشده است که اصالح ساختارها انیگزارش ب نیا یدر انتها

  25کمک کند. یاتیبه کاهش فرار مال تواندیبهتر م یهایفناور

از  یکی یاتیعدالت مال شیوجود دارد. افزا یاتیمال نیتمک شیو افزا یاتیکاهش شکاف مال یبرا یمختلف لیدال

فرار  نیشتریانجام شده ثروتمندان ب قاتیبر اساس تحق رایاست ز یاتیالزام به کاهش شکاف مال لیدال نیمهمتر

 28 گرید یبه عبارت ای یاتیدالر فرار مال اردیلیم 163از  شیب کا،یآمر یرا دارند. بر اساس آمار خزانه دار یاتیمال

از  شیگزارش ب نیکشور بوده است. بر اساس ا نیدرصد ثروتمند در ا کیمربوط به  یاتیدرصد از شکاف مال

 77.1درصد ثروتمند به  20رقم در در  نیدرصد ثروتمند بوده است. ا 5مربوط به  یاتیدرصد از شکاف مال 50

درصد  0.01انجام شده است  یناویاسکاند یکه در حوزه کشورها یقاتیدر تحق نیهمچن 26رسد. یدرصد م

در  نیاند. اپنهان کردن ثروت خود پرداخت نکرده قیخود را از طر اتیدرصد مال 25دهک ثروتمند جامعه 

                                                                                                                                                                      
25 Simplifying the tax code and reducing the gap; what can be achived, July 2021 
26 https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/08/us-wealthiest-responsible-yearly-160bn-lost-tax-

revenue 
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 یاتیمالفرهنگ  یباال در احترام به قانون و گسترش باال گاهیبا جا یکشورها جزو کشورها نیاست که ا یحال

  27توسط ثروتمندان به مراتب بدتر است. یپرداخت اتیمال تیوضع نی. بنابراهستند

 است. یناویندمختلف در اسکا یثروت گروه ها زانیبا توجه به م یاتیفرار مال زانینشان دهنده م ریز نمودار

 

 درآمد زانیبا م یاتیرابطه فرار مال. 11نمودار 

 

فرار در  یهاست. به عبارتدهک ریاز سا شتریثروتمند ب یهادر دهک یاتیفوق فرار مالبر اساس نمودار 

 راد است.اف ریاز سا شتریب اریکه افراد موظف به پرداخت آن هستند در افراد ثروتمند بس ییهااتیمال

  

                                                                                                                                                                      
27 https://microeconomicinsights.org/tax-evasion-and-inequality-evidence-from-scandinavia/ 
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 یریگجهیو نت یبندجمع . 4 فصل

تورم روبروست.  رینظ یو مضرات هابیبا آس یاتیمال داریبه جز درآمد پا یدولت از هر روش یمنابع درآمد نیتام

 ریاز مس ،یفعل نیقوان وبا وجود ساختار  یمنابع درآمد نیدر تام یاتینظام مال ییکارا شیمدت افزادر کوتاه

رآورد ب ازمندین یاتی. کاهش شکاف مالستا سری( میاتیاز دست رفته )شکاف مال یاتیمال یکاهش درآمدها

حاسبه کشور است. م یاتیسازمان امور مال یعنی ،یاتیمال یجمع درآمدها یو مستمر آن توسط متول حیصح

نقاط مهم، حساس  تواندیدارد بلکه م تیاز دست رفته اهم ینشان دادن درآمدها لینه تنها به دل یاتیشکاف مال

شکاف  ن،یر ابکند. عالوه  ییساآن را دچار خدشه کرده، شنا یو اجرا تیریرا که مد نیقوان یطراح یو گلوگاه

 یاتیشکاف مال لیدهد. تحل شیرا نما یاتیمال یهااستیس یطراح یبر ناکارآمد یمبن یشواهد تواندیم یاتیمال

 یها و نابرابریلتکشف ناعدا ،یاتیمال یهااستیدر قبال س انیو درک رفتار مود ینیبشیاز جمله پ یآثار مثبت

 یریگدازهو ان لیتحل ن،یتمک شیبه منظور افزا یها و ساده ساز یدگیچیامکان کاهش پ جادیا ،یاتیمال یها

 ارد.و... به همراه د یاتینظام مال تیشفاف شیآن، کمک به افزا یو درآمدها یاتینظام مال یداریپا

نظامات  ریبا سا سهیدر مقا یاتینظام مال ییو در واقع عدم کارا یاتیشکاف مال زانیپژوهش نشان داد، م نیا جینتا

شور از سال کدر  یاتیشکاف مال زانیپژوهش نشان داد، روند م نیا یهایجهان، به شدت باالست. بررس یاتیمال

هزار  132ه ب 92تومان در سال  اردیلیهزار م 75از  یاتیرقم مطلق شکاف مال شینشانگر افزا 1399تا  1392

 یاتید مالبالقوه درآم تیبه کل ظرف یاتیشکاف مال شاخص نسبت نیچناست. هم 99تومان در سال  اردیلیم

ست. درصد بوده ا 41سال گذشته  8نسبت به طور متوسط در  نیاست. ا دهیدرصد رس 35به  1399در سال 

ه است. درصد بود 15به طور متوسط  یاتیدر نظام مال شرویپ یشورهاشاخص در ک نیاست که ا یدر حال نیا

 رفع آنها فورا اقدام شود. یو برا ییشناسا یاتیتالش شود عوامل شکاف مال دیلذا با

در  یاتیالمدرصد از شکاف  62دهد، حدود  ینشان م زین یاتیمال یهاهیپا کیبه تفک یاتیشکاف مال یبررس

 یقیخاص حقبر درآمد اش اتیدر مال یاتیتومان مربوط به شکاف مال اردیلیهزار م 82از  شیب یکشور با حجم

بر  اتیالمدرآمد مربوط به  بر اتیدر مال یاتیشکاف مال نیشتریکه ب دهدیآمار نشان م نیا اتیاست. جزئ

 اتیالممربوط به  زین یاتیشکاف مال زانیم نیکمتر نی( است. همچنیاتیدرصد از کل شکاف مال 59مشاغل )

 نیشتریب یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال یاتیشکاف مال زین ایتانیو بر کایدرصد( است. در آمر 1بر حقوق )

 نیشتریروتمندان بانجام شده ث قاتیداراست. بر اساس تحق یاتیمال یهاهیپا ریسا اتیشکاف مال نیسهم را در ب

 را دارند. یاتیفرار مال
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