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 چکیده

های زیر زمینی یا بخش  اشامن   جزء اصلی فعالیت مالیاتی اجتناب

دااشا  بشی  از  بوده و اقتصشاد به من ور کاه  مقدار مالیات اقتصاد

در واقع اجتنشاب از پی  به دابال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. 

یششا مسهسششه در ج ششت  شششرکت شششخ  بششه تششک  یشش  مالیششات 

ز اشویی اهشتداده ا و گشرددپرداختشی االشکم می هایمالیات کاه 

  در ج ششت کششاه  مالیششات قششوااین مالیششاتی خکءهششای قششااوای در

  بدو  شکسشتن فرار مالیاتی باشد. اجتناب از مالیات ی  فعالیتمی

بشا توجشه بشه ت. خطوط قوااین و درو  چارچوب قوااین مالیات اه

ر حکمراای داشته و این که هاختار مالیات وابستگی باالیی به هاختا

ب بود در هاختار حکمراای و کنترل فسشاد منجشر بشه جلشت ایتمشاد 

 اجتنشابیمومی به دولت ششده و مشی توااشد اقتصشاد زیرزمینشی و 

ها و حکمراای مالیاتی را کاه  دهد  بررهی ارتباط بین کیدیت ا اد

در این رویکرد مشروری یابد. مالیاتی ایز اهمیت می اجتنابخوب با 

تشاییر یوامشل  بررهشی لیات  فشرار مالیشاتی  اجتنشاب مالیشاتی وبر ما

 .  داشتخواهی  مالیاتی بر اقتصاد  اجتناب

 های کلیدیواژه
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Abstract 
Tax avoidance is a major component of underground 

activities or the irregular part of the economy to reduce 

taxes, and economists are increasingly looking to 

analyze this phenomenon. In fact, tax avoidance refers 

to the efforts of a person, company or institution to 

reduce taxes paid, and is a kind of use of legal 

loopholes in tax laws to reduce taxes. Tax avoidance is 

a tax evasion activity, without breaking the lines of law 

and within the framework of tax law. Given that the tax 

structure is highly dependent on the governance 

structure and improvements in the governance structure 

and control of corruption lead to public confidence in 

the government and can reduce the underground 

economy and tax avoidance, examine the relationship 

between the quality of institutions and good 

governance. Tax avoidance is also important. In this 

approach, we will review tax, tax evasion, tax 

avoidance and examine the impact of tax avoidance 

factors on the economy. 
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 مروری بر اجتناب مالیاتی و عدم اطمینان اقتصادی :سمیه رحیمی

 مقدمه

 ایلن دلیل . دهیم می بررسی قرار مورد را مالیاتی اجتناب در اقتصادی اطمینانعدم  نقش چگونگی تجربی طور به پژوهش این در

 محصلو  شلرکتی، هلای مالیلات نظلام کله، اسلت بلوده مطلل  این و ها شرکت بر مالیات دهی سیاست محوری نقش بررسی

 گیلری چشلم اطمینلان علدم با تغییرات سیاسی نتیجه در کارها و کس  از بسیاری امروزه. کشورها هستند در سیاسی فرایندهای

 و کنلونی مالیلاتی ریزی برنامه راهکارهای اثر شدن بی موج  همچنین است ممکن اقتصادی های عدم اطمینان. اند شده مواجه
 مالیات های استراتژی و اقتصادی اطمینان عدم بالقوه بین تعام  این رغم ی.عل شود مالیاتی اجتناب افزایش به شرکت ها تشویق

 قابل  .اسلت مانلده بلاقی ناشناخته دانشگاهی ادبیات در شرکت همچنان مالیاتی اجتناب بر اقتصادی اطمینان عدم شرکتی، تأثیر

 و لنسلین ).هلا میشلود.  شرکت بیشتر اقتصادی رشد باعث اطمینان عدم با کاهش مدیران برای دولت سیاستهای بودن پیشبینی
 کله اسلتراتژیهایی اقتصادی، برای رشد بردن باال و اطمینان عدم این با مقابله منظور به مدیران دیگر، سوی از (1002 ؛همکاران

 قائل  زیلادی ارزش ، دهد را کاهش مالی های صورت در مالیاتی هزینه که تراتژیهاییشرکت یعنی اس مالی و مالیاتی درآمد روی

 از اسلتااده بلا قلانونی درون چارچوبهلای مالیلات، از اجتنلاب نتیجه در و مالیات کاهش دنبا  ها به شرکت اکثر بنابراین،. هستند

 اجتناب میزان بر اقتصادی اطمینان تأثیرگذاری عدم نحوۀ شناخت موضوع اهمیت به توجه با لذا. قوانین هستند در موجود خالءهای

  (1911محالی  فرد، چهار متین) .نظرمیرسد بهضروری  مالیاتی

 مبانی نظری
سهامداران شرکت  فعالیت حداکثر کننده ارزش تلقی میشود که ثروت را از دولت بهاجتناب از مالیات از دیدگاه سنتی و مرسوم خود ی  

بزرگ و مدرن، جدایی مالکیت از مدیریت است. در چارچوب تئلوری نماینلدگی ،  وجود، ی  ویژگی مهم شرکتهایاین  منتق  میکند. با
طلبانله را بله ملدیریت بدهلد. تعلاری   مکان رفتارهای فرصتتحقیقات اخیر استدال  میکنند که فعالیتهای اجتناب از مالیات، میتواند ا

از پرداخت مالیات به عنوان کاهش مالیات آشکار هر از ریا  سلود  اجتناب . شده است محققان ارائه به وسیلهمتااوتی از اجتناب مالیاتی 
فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات به طور متداو  به ابزارهلای صلرفه   (1010ن ؛انلوم و هیتزمه)شده است. از قب  مالیات تعر ی  

 شلود ملیدهلد، اطلال   ملیرکت را افلزایش مالیات ش بعد ازارزش  می دهد ومالیات که منابع را از دولت به سهامداران انتقا   جویی
 (1001؛  )دسای و دهارماپاالی

 سیاست مالی چیست؟

را برای نظارت و میزان تاثیرگذاری بر اقتصلاد  مالیات ها بوسیله آن میزان مخارج و نرخاست که دولتر اقتصاد، روشی د 1سیاست مالی

 بله ،در کشور اسلت  نقدینگی شام  تغییر در میزان عرضه پو  و که 1کنند. سیاست مالی به همراه سیاست پولیی  کشور، تنظیم می
 .شوندمی استااده کشور، اقتصادی هایهدف به دهیجهت برای متااوت هایروش

میالدی تا آغاز ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم ادامه داشت، دوللت بلا روش بلازار آزاد  1111اکتبر سا   11که از  قب  از رکود بزرگ

ارزش  و تلورم های تجلاری،بعد از جنگ جهانی دوم مشخص شد که برای نظم بخشی به بیکلاری، چرخله .کرداقتصاد را مدیریت می
های کنتلر  پدیلده ها موفق بههای پولی و مالی، دولتبه دخالت بیشتر دولت در اقتصاد نیاز است. با بکارگیری ترکیبی از سیاست پو ،

 (1400)شعاعی؛ د.شوناقتصادی می

 مالیات

های مختلل  عملومی ی  هزینه مالی اجباری یا نوعی خراج است کله توسلی یل  سلازمان دولتلی بله منظلور تلأمین هزینله مالیات

  (1012)چارلز وم  الیر ؛  .شودتحمی  می شخص حقوقی شخص حقیقی یا ، به مالیات دهنده )ی های دولتهزینه یا

ض. مالیات ممکلن اسلت بله شلخص، پرداختی است الزم، اجباری و بالعو مالیات بر حس  تعری  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

یا بخشی از سود فعالیت های اقتصلادی اسلت  درآمدهای جامعه به دولت در واقع انتقا  بخشی از مالیات .موسسه، دارایی و... تعلق گیرد
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             1911 زمستان، 6، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

مالیات بر  اقتصاددانان معموال از .ا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته استکه نصی  دولت می شود، زیر
ایت می کنند، به عنوان مثا  سیگار و دخانیات از جمله کاالهایی است که دولت ها برای جلوگیری حم مصرف در مقاب  مالیات بر درآمد

مبالغی است که از اقشار مختلل  جامعله، بله صلورت اجبلاری، ات در واقع مالی .از مصرف آن مالیات های سنگین بر آن وضع می کنند
آورد که بله صلورت علادی و از طریلق دولت برای شهروندان فراهم می شود و امکان ارائه خدماتی را توسیآوری میتوسی دولت جمع

تلرین منبلع ها، مالیلات، مهمبرای اغل  دولت .های دولتی اشاره کردتوان به پارکشوند. برای مثا ، میهای بازار آزاد ارائه نمیکارسازو
 .کننلدهای مصلرفی اسلتااده میی درآملدی و تعلدی  تصلمیمها برای ایجاد برابلرها همچنین از مالیاترود. دولتدرآمدی به شمار می

ها ممکن است به عنوان کارمزدی ساده بر درآمد یا تجارت انجام شده تعری  شوند. عموماً در متون اقتصادی، منظلور از مالیلات، مالیات
از مالیات وجود دارند که بر اشخاص حقیقی و با این حا ، الزم به توجه است انواع متعددی  .مالیات وارده بر درآمد یا مالیات فروش است

عرضله و  دهنلد. در نتیجله،کنندگان افلزایش میها و مصلرفها، قیمت تهیه کاال و منابع را برای شلرکتشوند. مالیاتحقوقی وضع می
 (1400)شعاعی؛  گیرد.نیز تحت تاثیر مالیات قرار می تقاضا

 .کنلدها به دوللت منتقل  میاز نظر اقتصادی، مالیات، ثروت را از خانوارها یا شرکتچنین می نویسد:  ثروت مللدر کتاب  آدام اسمیت

است: اجاره، سود و دستمزد. مالیات دهندگان عادی حلداق  از طریلق یکلی از منلابع درآمد اقتصادی افراد از سه نوع اصلی تشکی  شده
طور خاص به اجاره، سود یا دسلتمزدها بگیلرد یلا کنند. دولت ممکن است بخواهد که مالیاتی را بهدرآمدشان، مالیات خود را پرداخت می

ها به ناچار از منابع و اشخاص، متااوت از آنچه اوت به هر سه منبع درآمد خصوصی ببندد. با این حا ، بسیاری از مالیاتاینکه مالیاتی متا
 افلراد پرداخت توانایی یا درآمد با متناس  آنها کند؛می رعایت را اصلی معیار چند خوب مالیات …شود شود دریافت میدر نظر گرفته می

 . هستند دهندگان مالیات برای مناس  و راحت هاییروش به و مختل  هایزمان در پرداخت قاب  و شوندمی مشخص

 برنامه ریزی مالیاتی

هدف برنامه ریزی مالیائی ترتی  دادن تالش های مالی در جهت کاهش مالیات است. در برنامه ریزی مالیاتی توسی سله روش اساسلی 
پرداخت بخشی از بدهی مالیاتی توسی انجام ی  فعالیلت در ازای آن، کلاهش  -9معافیت مالیاتی  -1 گرفتن ی  کسری با تخای  -1

مالیات انجام می شود. در واقع، برنامه ریزی مالیاتی در شرکت باعث تشویق پس انداز و صرفه جویی می شود این صرفه جلویی و پلس 
ی و یا تغییر مح  اقامت به ی  پناهگاه مالیاتی انجام گیرد پناهگاه مالیلاتی ، انداز می تواند از طریق سرمایه گذاری در اورا  بهادار دولت
 (.100۲)اگر اوا ، منطقه با کشوری است که نرخ مالیات در آن پایین تر است 

ریزی مالیاتی  توانند میزان وجه نقد خود را بدون نیاز به منابع خارجی افزایش دهند، فعالیتهای برنامه ها مییکی از راههایی که شرکت 
توانند از طریق فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات، میزان خروجی عایدات شرکت را از طریق مالیلات کلاهش  ها میباشد. شرکت  می

توانلد  ملیجویی ناشی از فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیلات  نوعی ی  جریان نقدی را به درون شرکت ایجاد کنند. صرفه دهند و به
  (1002؛  )کیم و همکاران  رکت باشدی ارزشمند برای ضع  مالی شمنبع مال
جلویی  توانند وجه نقد بیشلتری را صلرفه مینظر مالی در محدودیت قرار دارند،  زجسورانه مالیاتی، شرکتهایی که ا کارگیری رفتار با به

از  (1004 ؛چلن و الی) .گذاری استااده کنند سرمایهجویی شده برای رفع مشک   دارند که از وجه نقد صرفه کنند و این شرکتها تمای 
گذاری سودآور آتی و جلوگیری از هدر رفلتن  برداری از فرصتهای سرمایه منظور بهره دارای محدودیت مالی، به شرکتهای سوی دیگر 

اب از پرداخت مالیلات و میلزان رود بین اجتن میبنابراین انتظار می کنند. چنین فرصتهایی، قسمت زیادی از جریان نقدی خود را ذخیره 
 (1004؛آلمیدا و همکاران)  .تری وجود داشته باشد قویوجه نقد در شرکتهایی که با محدودیت مالی روبرو هستند، رابطه 

ی میتوانلد کل  ر دارند و رفتار ی  شرکت ت  مالکدر صنایع رقابتی فعالیت می کنند بیشتر در معرض شوکهای بازار قرا که شرکتهایی
فشار رقابتی بیشتر قرار دارند انگیزه بیشتری بلرای جللوگیری از پرداخلت  ی، شرکتهایی که تحتطورکل بازار را تحت تأثیر قرار دهد. به

 (1001 ؛ )کای و لیوگذاری در مواقع لزوم دارند.  مالیات به منظور حاظ منابع مالی و همچنین سرمایه
بلا تلر و اشد کاالیی ارزانتر باکیایت بدر دیدگاه او  هرچه شرکت توانسته وجود دارد. ها دو دیدگاه در مورد تأثیر وضعیت رقابتی شرکت 

. داد ویژگی های خاص تولید کند و به شرایطی نزدی  به انحصار رسیده باشد، رفتار اجتناب از پرداخت مالیلات بیشلتری انجلام خواهلد
محصلو   بلازاروانایی قادرند به میزان باالتر و بادوامتر به درآمدهای تعهدی به خود منظور حاظ موقعیلت در تچنین  شرکت های دارای

 (1001؛ )ایروین و پونتی  برسند 
ت باشلند، فروش ی  نوع محصو  باهم در رقاب هرچه رقابت در بازار محصو  بیشتر باشد و شرکت های زیادی در تولید وو دوم اینکه 

http://www.tarazpadra.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF.html
http://www.tarazpadra.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF.html
http://www.tarazpadra.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF.html
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 هلایتوانلد انگیلزه  میاز طرفی، رقابت بازار محصو  و کنند  اجتناب از پرداخت مالیات می هایها بیشتر را خود درگیر فعالیت  شرکت
 ( 1914 ؛)خدامی پور و بزرایی .اجتناب از پرداخت مالیات کاهش دهد هایفعالیت در یر شدن شرکت را برای درگ

 اجتناب مالیاتی

منظور از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است. در واقع اجتناب از مالیات، نوعی استااده از خالءهای قانونی 
اجتناب از مالیات ی  فعالیت گریز از مالیات بدون شکسلتن . (1010 ؛ )هانون و همکاراندر قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است 

  (100۲ ؛ )اگر اوا  .درون چارچوب قوانین مالیات است خطوط قوانین و

 انتهای در و قانونی های فعالیت استراتژی آن انتهای ی  در که شود می شام  را مالیاتی های استراتژی از طیای مالیاتی اجتناب

 ی  مالیاتی اجتناب گات توان می حقیقت در (1916احمدی ؛  علی منارد، )کمالی، دارد.  قرار متهورانه های فعالیت استراتژی دیگر

 حلد تلا مالیلاتی بلار کلاهش منظور به امور کننده تنظیم و شرکت مالیاتی ریزی برنامه تابع در شده پذیرفته و انتظار مورد عنصر

 (. 1001؛  اسلمرود و کروکر. )باشد می منطقی

 ها شرکت مالیات اجتناب ، مدیران و سهامداران بین نمایندگی مشکالت به توجه با که کنند می استدال  (1006) دارماپاال و دسای

 مالیلاتی اجتنلاب کله آن دلیل  به .شود گرفته نظر در شرکت سهامداران به دولت از ثروت انتقا  عنوان به سادگی به تواند نمی

 همزملان طور به تواند می شود، می معامله اساسی هدف در ابهام ایجاد باعث که است هایی فعالیت در مشارکت مستلزم "معموال

 ضرر به مخارج این پرداخت افزایش باعث که نماید ایجاد گوناگون اخالقی غیر های فعالیت در درگیر مدیران برای را حااظتی سپر

 از تواند می نیز ها شرکت مالیاتی های برنامه گذاری، سرمایه زمینة در مدیران های گیری تصمیم تمام مشابه. شود می سهامداران

 ذخلایر کاهش به تواند می مالیاتی های برنامه در مطلوب حد از کمتر گذاری سرمایه .بگیرد فاصله مطلوب گذاری سرمایه سطوح

 .شود منجر سهامداران آتی زیان و نقدی

 این .شود تجاری واحد مدیریت اعتباری بی موج  تواند می ، مالیاتی های برنامه در اندازه از بیش گذاری سرمایه دیگر، سوی از

 شلود؛ نیز شرکت اعتباری بی از ناشی های هزینه و قانونی های جریمه حسابرسی، های هزینه افزایش موج  است ممکن مسئله

 (1019)گراهام و هانلون ؛ . انجامد می سهامداران ثروت ارزش کاهش به که ای مسئله

 جلانبی هلای مزیت که است ای نقطه مالیات، پرداخت از اجتناب های سیاست در شرکت گذاری سرمایه میزان تعیین بهینة نقطة

 (1019)ادوارد و شولین ؛ .  باشد آن جانبی های هزینه از بیش مالیات، پرداخت از اجتناب

 بله محیطی اطمینان عدم .باشد می محیطی اطمینان عدم مالیاتی اجتناب بر موثر عوام  از یکی شده انجام تحقیقات به توجه با

 و عملده اقتصادی روندهای . کند می مشخص را شرکت عملیات با مرتبی محیطی های فعالیت که کند می اشاره تغییراتی تنوع
)هانگ، هنری  .شود بیشتر محیطی اطمینان عدم باعث است ممکن رقابت افزایش و پیشرفته های آوری فن نتیجه در شدن جهانی

 ( 101۲و همکاران ؛ 

 شده آینده در مالیاتی جویی صرفه مزایای در اطمینان عدم به منجر عملیاتی اطمینان عدم که نمودند بیان (1011) همکاران و گیور

 .گردد می مالیاتی سپرهای در گذاری سرمایه احتما  کاهش موج  که

 داخلی اطالعات کیایت از بیشتر ، کنند می فعالیت تری نامطمئن محیی ی  در که هایی شرکت دریافتند نیز (1012)لیبرو و گالمور

 اطمینلان علدم کله نمودنلد بیلان پیشلین تحقیقات. برند می بهره بیشتر های مالیات پرداخت از اجتناب برای خود ناع به شرکت

 قابل  هلای هزینله هلا مالیلات که آن دلی  به .شود می شرکت بندی بودجه یا ریزی برنامه های فعالیت افزایش باعث محیطی

 را خلود سود از سوم ی  از بیشتر که هایی شرکت آن در ؛ نماید می ایجاد را سهامداران ثروت در کاهش و شرکت برای توجهی

 های فعالیت تواند می مالیاتی ریزی برنامه .گردد می محسوب ریزی برنامه مهم جزء مالیاتی ریزی برنامه کنند می پرداخت مالیات

 محیی در رو، این از .شود سهامدارانش و شرکت میان نمایندگی مشکالت شدن بدتر سب  نتیجه در و تسهی  را مدیریت متقلبانه

 و نهلادی مالکیلت ، محیطلی اطمینلان علدم بین ارتباط بررسی فعالیت در مشارکت برای بیشتری انگیزه مدیران ، ناپایدارتر های
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 (1012)گلیمور و لیبرو ؛ دارند.  مالیاتی ریزی برنامه مالیاتی های اجتناب

 شلرکت زیلرا هستند مالیاتی اجتناب به مربوط شرکت مالیاتی ریزی برنامه های فعالیت بیشتر که کنند می بیان هایتزمن و هانلون

 دارند. خود مالیات کاهش برای کافی انگیزه ها

 توجله با .است شده متمرکز جامعه و سهامداران مالیاتی، اعتبارات نظیر موضوعاتی روی عموماً مالیاتی، اجتناب به مربوط تحقیقات

 درصدد نیز مالکین و باشند می پاسخگو شرکت ارزش افزایش خصوص در مدیران که نمود اذعان باید نمایندگی تئوری مااهیم به

 عالقله آنهلا ایلن، بر عالوه خیر؟ یا نمایند می ایاا درستی به را خود وظای  آنها آیا دریابند تا هستند کارگزاران و مدیران ارزیابی

 سلهامداران؛ منظلر از است ممکن بین این در. یابند می دست شده تعیین اهداف به طریق چه از و چگونه مدیران باهمند تا مندند

 بخش و جامعه که درحالی .شود واقع هم پسندیده و مطلوب بلکه باشد؛ پذیر توجیه تنها نه مالیات، پرداخت از گریز و دولت فری 

 استراتژی این و نمایند پرداخت موقع به و درستی به را خود مالیات سهم و باشند خوبی شهروندان ها شرکت دارند انتظار عمومی

 (1914)مشایخی، سیدی ؛  .شود تلقی ناپسند ها گروه سایر منظر از شرکت

 از اجتنلاب هلای فعالیلت بلر محلرک عوامل  عنلوان به را سازمانی شک  و مالکیت ساختار پاداش، مث  هایی انگیزه (1011) لیم

  است. کرده ذکر مالیات پرداخت

 بلازار اقتصادی توسعه در مهمی نقش مالی، عظیم منابع به دسترسی واسطه به گذاران، سرمایه از گروهی عنوان به نهادی مالکان

 (1912عسگر ؛  مرام، پاک اکبر، )مستانه،کنند.  می ایاا سرمایه

 فرار مالیاتی 

حقیقی، شرکتها و سازمانها، اتحادیه ها و غیره برای نپرداختن مالیات به صورت غیلر فرار از مالیات ی  واژه کلی برای تالش های افراد 
قانونی است. فرار مالیاتی یعنی مودی مالیات به صورت عملی صورت های مالی و اطالعات درست را پنهان کند با گزارش های ملالی را 

ماید. هر روش غیرقانونی که باعث کاهش بدهی مالیاتی شلود فلرار به صورت نادرست به مقام مالیاتی برای کاهش بدهی مالیاتی ارائه ن
مالیاتی محسوب می شود. پنهان کردن در آمد. با اظهار آن کمتر از واقعیت، اظهار بیشتر از واقعیت هزینه هلا، تحریل  مقلادیر و نقل  

 (100۲)اگر او ا   .قوانین از جمله راه های فرار از مالیات محسوب میشوند

 (100۲)اگراوا ؛ت. به صورت خالصه ارائه شده اس 1-جدو تااوت های اجتناب مالیاتی با برنامه ریزی مالیاتی و فرار از مالیات در 
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 بخشودگی جرایم مالیاتی

مالیلات  ها را بله پرداخلتکند تا با بخشودگی جرایم مالیاتی از طر  مختل ، افراد و سازمانامروزه در کشور ما دولت تالش زیادی می
شود. در ادامه چند مورد از ایلن نامه و قوانین جدید تصوی  و اجرا میعق  مانده خود تشویق کند. در این زمینه به صورت مرت  بخش

ای صلادر کلرده اسلت مبنلی بلر اینکله اگلر فعلاالن به عنوان مثا ، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه .اندنامه ها معرفی شدهبخش
هر دلیلی بدهکار مالیاتی هستند و جرایمی به دلی  این بدهکاری برای آنان تعری  شده اسلت، اگلر اصل  بلدهی خلود را اقتصادی به 

دولت با تصوی  قانون های جدید، تالش زیادی برای بخشودگی فرار  .شودطور کام  بخشیده میپرداخت نمایند، جرائم مالیاتی آنان به
به موج  قانون مالیات های مستقیم، چنانچه طی سه سا  متوالی ترازنامه و حسلاب سلود و زیلان . مالیاتی افراد و سازمان ها می کند

دفاتر و مدارک آنان مورد قبو  قرارگرفته باشد و مالیات هر سا  را در سا  ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیلات هلای حل  اخلتالف 
های جلاری ات سه سا  مذکور به عنوان جایزه خوش حسابی از محل  وصلولیمالیاتی پرداخت کرده باشند معاد  پنج درصد اص  مالی
الحساب پرداختی بابت مالیلات عملکلرد هلر سلا  ملالی قبل  از همچنین علی .پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد

( مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تلا 1۱رصد )ای معاد  ی  دسررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موج  تعلق جایزه
 (1400)سعادتی؛  .سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد

 عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات

استااده از تعلدادی از مقیلاه هلای بحلث  سطح شرکت و اجتناب از مالیات باپژوهش های متعددی به بررسی رابطه بین ویژگی های 
رخ موثر مالیات، استااده از پناهگاه مالیاتی، و غیره را بررسی نموده انلد. بلرای نبه عبارتی تااوت های مالیاتی،  شده در باال پرداخته اند.

شواهدی را نشلان داد ( 1009ریگو )طی  وسیعی از عوام  نرخ موثر مالیات حسابداری را بررسی کردند.  (111۲گوپتا و نیوبری )نمونه، 
و در نتیجه نرخ موثر مالیات حسابداری پایین تر، می شلود. علالوه صت های بیشتر اجتناب از مالیات که عملیات بین المللی منجر به فر

رکت های تابعله در بر این، شرکت های متهم به استااده از پناهگاه های مالیاتی تااوت مالیات دفتری بزرگتر، عملیات خارجی بیشتر، ش
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 (1001)ویلسون، پناهگاه های مالیاتی، نرخ موثر مالیات پایین تر، خسارات و زیان های دعاوی حقوقی بیشتری دارند 

سهامداران هم سو می کند، پلس بران پاداش منافع مدیران را با ایجاد ارزش می کند و انگیزه های جاز مالیات اگر فعالیت های اجتناب 
از مشو  های مبتنی بر عملکرد پس از کسر مالیات استااده می کنند باید در اجتنلاب از مالیلات بیشلتر درگیلر باشلند. شرکت هایی که 

نشان داد که جبران پاداش مدیران واحد کس  و کار بر اساه در آمد پس از کسر مالیات منجر به کلاهش نلرخ هلای  (1009فیلیپس )
 .اجتناب از مالیات می شود موثر مالیات حسابداری و در نتیجه افزایش

. اگر مدیران به منظور افزایش انحراف مدیریتی در اجتناب از مالیات شرکت درگیر هستند، پس افزایش مشلو  هلای حقلو  صلاحبان 
سهام برای همسویی بیشتر مدیران و سهامداران، انحراف را کاهش می دهد، کله پلس از آن اجتنلاب از مالیلات را کلاهش خواهلد داد 

 (.100۲ی و همکاران ))دسا

در حالی که سیاست مالیاتی در جای خود می تواند پیامدهای مهمی برای توسعه الگوهای مالکیت شرکت داشته باشد، الگوهای مالکیت 
  (.1001)دسای و دارماپاال، می تواند ی  اثر مهم روی اجتناب از مالیات داشته باشد 

چون کنتر  کردن صاحبان  خانوادگی ممکن است از مالیات های بیشتری اجتناب کنند، شرکت های با مالکیت متمرکز، مانند شرکتهای
دارد. از سوی دیگر، این شرکت ها ممکن است کمتر از مالیات اجتنلاب کننلد، زیلرا ( مناعت بیشتری از صرفه جویی )پس انداز سرمایه 

ای اجتناب ناشی از علوارض شلهرت و اعتبلار و بلدبینی هلای این مالکان متمرکز، افق طوالنی تر دارند و ممکن است به ک  هزینه ه
سهامداران اقلیت حساه تر باشند. در ک ، شرکت های خانوادگی اجتناب مالیاتی کمتری نسبت به شرکتهای غیر خانوادگی دارنلد. بله 

از نگرانی های سهامداران اقلیلت  این معنی که، شرکت های متعلق به خانواده متمای  به چشم پوشی از مزایای مالیاتی برای جلو گیری
 (.  1010)چن و همکاران، ات هستند از پوشاندن فعالیت های اجتناب از مالی

 مالیاتی اجتناب و اقتصادی سیاستهای طمینانعدم ا بین ارتباط تحلیل

 .باشلد تأثیرگذار مالیاتی اجتناب بر کند می ایجاد ها شرکت برای که مالی محدودیت طریق از است ممکن اقتصادی اطمینان عدم

 و هلا بدهی که هنگامی . شود می شرکت مالی تأمین های هزینه افزایش و سرمایه تأمین کسر به منجر اقتصادی اطمینان عدم
 با مالیاتی ریزی برنامه طریق از است ممکن ها شرکت شود، تر سخت ها آن به دسترسی و شوند گران سرمایه، تأمین منابع مالی

 هلای مالیلات طریلق بدین و کنند پیدا آن برای جایگزینی منابع مالیاتی، اعتبارات افزایش با یا شده گزارش مالیاتی کاهش درآمد

 و سلهام بازار بازده تورم، شاخص گیری اندازه های شاخص مبنای بر اقتصادی اطمینان عدم دهند.  کاهش را شده نقدی پرداخت
 کله اسلت واضح.(1916؛  امیرحسین عالمی و رضاقلی زاده)دارد.  معناداری و مثبت تأثیر مالیاتی اجتناب بر داخلی، ناخالص تولید نرخ
 در اقتصادی رشد و انسانی سرمایه انباشت اجتناب، بین رابطه توان می آن وسیله به که است مهمی بخش تولید، در عمومی سرمایه سهم
 در دهنلده نشلان عملومی هلای سلرمایه. باشد می عمومی های سرمایه ماهوم گیرد قرار نظر مد ابتدا در باید آنچه. داد توضیح را ایران

 می ها سرمایه این به جامعه مختل  اقشار حساسیت میزان بیانگر عمومی های سرمایه کشش و اقتصادی های زیرساخت بودن دستره
 بلا عملومی های سرمایه کشش در افزایش با که است مشخص (1) نمودار به توجه با و گرفته صورت های سازی شبیه به توجه با .باشد
 هلای سلرمایه کشلش بیشتر چه هر افزایش با و کند می کاهش به شروع مالیات از اجتناب شدت اقتصادی، پایدار رشد نرخ ماندن ثابت

 (191۲)جباری، اکبرپور، مرادخانی ؛  .بود خواهد باالتر نیز آن کاهشی نرخ و شده بیشتر نیز مالیات از اجتناب کاهش میزان عمومی،

https://jqe.scu.ac.ir/?_action=article&au=32726&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jqe.scu.ac.ir/?_action=article&au=32726&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jqe.scu.ac.ir/?_action=article&au=80359&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C
https://jqe.scu.ac.ir/?_action=article&au=80359&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C
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 جهت عمومی های سرمایه کشش تغییرات به توجه با مالیات از اجتناب شدت تغییرات بهینه مسیر. ۲ نمودار

 (۱931)جباری، اکبرپور، مرادخانی ؛  اقتصادی پایدار رشد نرخ ماندن ثابت

 با جامعه افراد مردم، بین در حساسیت افزایش و عمومی های سرمایه کشش رفتن باالتر با است مشخص تحقیق های یافته به توجه با
 بیشلتر درآملدهای و منابع نیازمند دولت و گیرد می صورت دولت توسی اقتصادی های ساخت زیر در گذاری سرمایه که مورد این درک
 های سرمایه در گذاری سرمایه جهت الزم منابع طریق این به و داده کاهش را مالیات از اجتناب باشد، می ها گذاری این سرمایه جهت
 (191۲مرادخانی ؛ )جباری، اکبرپور،  .کنند می فراهم دولت برای را عمومی

  مالیاتی اجتناب و نهادی مالکیت ، محیطی اطمینان عدم بین ارتباط بررسی
 از مدیران تا شود می ثبات باعث بی محیی ی  از ناشی خطرات یا اطمینان عدم که نمود استدال  توان می تحقیق نتایج به توجه با

 اولسون و قوشتحقیق  با مطابق ناپایدار، محیی با برای مقابله مالیاتی( اجتناب های فعالیت مثا ، عنوان بیشتر )به حسابداری اختیارات

 را خلود مالیلاتی ریلزی برنامه با مرتبی های فعالیت آن تبع به ها شرکت داریم اطمینان انتظار عدم افزایش کنند. با استااده (1001)
 در اطمینلان علدم کله زملانی. باشند می مالیات موثر نرخ کاهش دنبا  به مالیاتی ریزی برنامه های فعالیت دهند. بسیاری از افزایش

 کند می کم  ها شرکت مالیاتی به جویی صرفه .شود می تری بحرانی مسئله مالیاتی جویی صرفه ، یابد می افزایش خارجی محیی

 .نماینلد مجسم سهامداران برای را آمیز مخاطره کمتر ی  تصویر و افزایش را سهامداران منافع نموده، تثبیت را نقدی های جریان تا

 .دارند مالیاتی اجتناب های فعالیت در مشارکت برای انگیزه بیشتری تر نامطمئن محیی در مدیران بنابراین،

 از تلوجهی قابل  طلور کله بله هایی شرکت شناسایی خصوص در باید مالیاتی مقامات که گردد می پیشنهاد تحقیق نتایج به توجه با

 همچنلین.نمایند بیشتری مراقبت کنند، می ناپایدارتری فعالیت محیی در که های شرکت خصوصا ، نمایند می اجتناب مالیات پرداخت

  .نمود استااده محیطی اطمینان عدم نماینده عنوان تکنولوژی به تغییرات متغیر از آتی تحقیقات در توان می

 بلا تحقیق نتایج.شد یافت معناداری منای رابطه مالیاتی اجتناب با نهادی مالکیت بین ها فرضیه آزمون از حاص  نتایج طبق همچنین

 نظلارتی مکانیسلم عنوان به ایران، در نهادی مالکیت گات توان می بنابرایندارد.  مطابقت (1011 ) لیم و ( 1011)  کولبادالو تحقیق

 فرصت کاهش سب  و داشته گذاری سرمایه بلندمدت اهداف گروه این گذاران سرمایه.کند می عم  نمایندگی هزینه کاهش در قوی

 بله توجله بلا .دهنلد می کاهش را مالیاتی اجتناب های تکنی  بکارگیری های فرصت بنابراین .شود می مدیران منافع انحراف های

 مالیاتی اجتناب بر را مالکیت تمرکز و خانوادگی مالکیت ، مدیریتی مالکیت مانند مالکیت ساختارهای سایر تاثیر توان می تحقیق نتایج

 .نمود بررسی

 گیری نتیجه

و ی  جریان نقدی را به درون شرکد ایجلاد میکنلد و معنلی مشلابهی بلا فعالیلدهای جسلورانه  تزاس اجتناب از مالیات، فعالیتی ارزش
ارد. مالیاتی، برنامهریزی مالیاتی و مدیرید مالیات دارد. از سوی دیگر، اجتناب از پرداخد مالیات میتواند بر محی اطالعاتی شرکد تأثیر بگلذ

گذاران  و سرمایه تعاتی بین مدیران شرکالیشوند و سب  افزایش عدم تقارن اطرویههای جسورانه مالیاتی سب  پنهان کردن حقایس م
مالیلات میتواننلد  تت پیچیلده اجتنلاب از پرداخلالمعلام  (101۲ ؛ همکلاران و هیونلگ ) .محدود کردن افشا میشوند قخارجی از طری

وابسته و سایر  ت با اشخاصالکاری سود، معامتمانند دس طلبانه مدیریتی،ت هایی برای رفتارهای فرص مدیریتی با ابزارها، نقابها و حوزه



             1911 زمستان، 6، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 ( 1006؛دسای و دارماپاا  ) .های منحرف کردن منابع فراهم کنند ت فعالی

هلای رانت ای، حلذفپذیری، افزایش کارایی بازارهای مالی، کش  قیمت واقعی، تخصیص بهینله منلابع سلرمایهولیتئپاسخگویی و مس

ترین دسلتاوردهای شلاافیت و استقرار نظام حاکمیت شرکتی مهم گذاری خارجیسرمایه ای، تسهی اطالعاتی، ایجاد بازار مدیران حرفه

ای بلر روی متغیرهلای مالحظله، ارز و کاال در صورت داشتن عملکرد صحیح، اثر مثبت و قاب سرمایه بازارهای پو ، و است 1اقتصادی

 (1911. )مجتهد؛ کندهر کشور ایاا می رشد اقتصادی سزایی در فرایندکالن اقتصادی دارند و توسعه این بازارها، نقش به
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