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اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبهرو بوده و در سالهای اخیر به دلیلل
گسترش تحریمهای اقتصادی افل

شلدید قیمل

نفل

و کسلری بودجله حاصلل اآ ،ند دولل

تمرکزآدایی و کاهش وابستگی به در،مدهای نفتی و جایگزینی ،ن با در،مدهای مالیلاتی اسل

در لی
در ننلین

شرایطی خأل مطالعاتی اآ حیث سنجش و انداآهگیری کمی حجم اقتصاد آیرآمینی و فرار مالیاتی اهمی

دو

نندانی مییابد در این تحقیق به بررسی تأثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در باآه آمانی - 1365
 1395با استفاده اآ روش حداقل مربعات معمولی رداخته شده اس
در،مد مالیاتید درجه باآ بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تأثیر مثب

نتایج نشاندهنده این اس

که تلور،د

و معناداری دارد سرمایهگذاری مسلتقیم

خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری دارند
واژگان کلیدی :رشد اقتصادید اقتصاد ایراند مالیاتد روش حداقل مربعات معمولی
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 1مقدمه

همچنین یکدی از ابزار سیاس

اس

مالی دول

که روند رشد اقتصادی را تﺴریع مدیبلشدد و یدک

منبع درآمد عمده و باثبات برای دول ها محﺴدو مدیشدود .مﻘایﺴه این منبع با منابع دیگر حاکی از
که هر ﭼه سهم مالیددداتهددددا در تددددأمین ملارج دول

این اس

بیشتر باشد ،از ایﺠاد آثار نام لو

اقتصدادی به میزان ﭼشمگیری ولوگیری میشود .لذا در این راستا ومعآوری مالیات و ولوگیری از
اس  .هدف از این تحﻘیق بررسی تأثیر فرار مالیاتی بدر رشدد اقتصدادی در

فرار مالیاتی دارای اهمی

ایران در بازه زمانی  ۱۳65-۱۳95اس  .در این تحﻘیق به این سؤال پاسخ داده میشدود کده آیدا فدرار
مالیاتی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار اس ؟
به این منظور ابتدا در مدورد مالیدات ،فدرار مالیداتی و راههدای ولدوگیری از آن توضدیحاتی داده
میشود سپس رشد اقتصادی بررسی خواهد شد و در انتها نیز بده نتدایت تحﻘیدق در ایدن زمینده اشداره
میشود.
 2اهمی

موضوع

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای وهان با معضل فرار مالیاتی روبهرو بوده و در سالهای اخیر به
دلیل گﺴترش تحریمهای اقتصادی ،اف

نف

شدید قیم

و کﺴری بودوه حاصل از آن ،دولد

در

پی کاهش وابﺴدتگی بده درآمددهای نفتدی و ودایگزینی آن بدا درآمددهای مالیداتی اسد  .در ﭼندین
شرای ی خأل م العاتی از حیث سنﺠش و اندازهگیری کمی حﺠم اقتصداد زیرزمیندی و فدرار مالیداتی
اهمی

دوﭼندانی مییابد.
به طور معمول کشورهای درحالتوسعه دارای یک سیﺴتم مالیاتی ناکارآمد هﺴتند کده قدادر بده

تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولد
نتوانﺴته اس

نیﺴد  .مالیدات در ایدران مانندد سدایر کشدورهای درحدالتوسدعه

نﻘش ﭼندانی را در اقتصاد ایفا کند و از آنﺠا که درآمدهای حاصل از صدادرات نفد

خارج از کنترل دول

اس

و خط مشی توسعه در کشور ما نیز در سالهای اخیر بده دلیدل گﺴدترش

تحریمهای اقتصادی و به تبع آن اف

شدید قیم

وابﺴتگی به درآمدهای نفتی و گرایش به سم
وابﺴتگی هزینههای عمومی به منبع نف

نف

و کﺴری بودوه حاصل از آن در پی کاهش

نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی اسد  ،لدذا کداهش

و انﺠام اصالحات الزم برای افدزایش مندابع درآمدد مالیداتی

Downloaded from ejip.ir at 0:46 +0330 on Tuesday January 7th 2020
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و کاهش حﺠم فرار مالیاتی را میتوان یکی از اولوی های مهم و ضروری در نیل بده اهدداف

نظام اقتصادی کشور تلﻘی کرد .در ﭼنین شدرای ی خدأل م العداتی از حیدث سدنﺠش و انددازهگیدری
کمی حﺠم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی اهمی

م العه حاضر به بررسی عوامل فرار مالیاتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران میپردازد تدا
این پدیده در کشور برآورد شود (هادیان.)۱۳9۲ ،

وسع

 3تعریف مالیات
در اولین تعریط مالیات عبارت اس

از برداش

قﺴمتی از دارایی یا درآمد افراد بدر حﺴدب تواندایی

آنان برای تأمین ملارج دولتی (پیرنیا.)۱۳4۲ ،

پرداخ

منوﭼهر فرهنگ در فرهنگ علوم اقتصادی مالیات ( )Taxرا ﭼنین تعریط مدیکندد :مبلغدی کده
از اشلاص ،شرک ها و مؤسﺴدات بدر طبدق قدانون بدرای تﻘوید

دول

ملارج عامه میگیرد و افزون بر خصل

اوباری بودن یک خصوصی

عمدومی حکومد

و تدأمین

بارز دیگر مالیات این اسد

که راب ده صدحید دو طرفده یدا متناسدبی میدان میدزان مالیدات و ارزش خددمات عمدومی وودود دارد
(منوﭼهر فرهنگ ،فرهنگ علوم اقتصادی.)۱۳6۳ ،
 1-3فرار مالیاتی

هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل (عدم تﺴلیم اظهارنامه مالیاتی ،عدم ارائه دفداتر قدانونی و فاکتورهدای
خرید و فروش ،اسناد و مدارک درآمدی ،کتمان کردن درآمد و سود فعالید هدای اقتصدادی بدرای
پرداخ

نکردن مالیات را فرار مالیاتی میگویندد .حدداک ر فدرار مالیداتی در کشدورهای اروپدایی %5

اس  .در حالی که بر اساس برآوردهای بانک مرکزی و مرکز ایران فدرار مالیداتی در ایدران بیشدتر از
 %40اس

و بیشتر از  %40فعالی های اقتصادی نیز معافی

قانونی دارند.

قانون گذار ایران پس از اصالحات مکرر قوانین مالیاتی ،در ماده  ۲0۱قانون مالیاتهدای مﺴدتﻘیم
 ۱۳۸0و در ماده  ۲۷4اصالحیه قانون مزبور مصو  ۱۳94این پدیده اقتصادی را ورمانگاری و کیفدر
حبس برای آن پیشبینی کرده اس  .لیکن از منظر عناصر متشکله ورم و مﺠازات ،ابهامات بﺴدیاری
در ماده مزبور ووود دارد .فرار مالیاتی ،ورمی عمدی اس
فعل م ب

که رفتدار فیزیکدی آن مدیتواندد از ندوع

یا منفی باشد .از حیث اوضاع و احوال برای تحﻘق فرار مالیاتی ،لزومی به مباشرت مرتکب

در تنظیم مدارک خالف واقع نیﺴ

بلکه صرف استناد به مددارک تنظیمدی توسدط ثالدث در تحﻘدق
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ورم کفای
شود .از وه

می کند .از طرف دیگر در مصداق ترک فعل باید مددتزمدان سده سدال متدوالی سدپری
عنصر نتیﺠه نیز نﺴب

به م لق یا مﻘید بودن این ورم احتمال متعددی م ر مدیشدود

به هر حال ،فرار مالیاتی و اوتندا از مالیدات ،هددر دو بدده منظددور گریددز از پرداخدد
صدورت میگیرند؛ اما تفاوت اساسی این دو آن اس

مالیددات

که اوتنا از مالیات رفتاری قانونی اس

بدده

ایدن معندا کده عوامل اقتصدادی بدا اسدتفاده از روزندههدای قددانون مالیددات و بددازبینی در تصددمیمات
اقتصدادی خدود تدالش میکنند تا بدهی مالیداتی خدود را کداهش دهندد .در حدالی کده فدرار مالیداتی
رفتاری غیرقانونی اس

(همان.)۳0 ،

 2-3راهکارهای فرار مالیاتی

 .۱فرار مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی دیگران وه

واردات کاال؛

 .۲فرار مالیاتی با استفاده از حﺴا های بانکی دیگران؛
 .۳فرار مالیاتی با استفاده از کدهای اقتصادی دیگران؛
 .4فرار مالیاتی با استفاده از فاکتورهای صوری و وعلی؛
 .5فرار مالیاتی با استفاده از عدم تﺴلیم اظهارنامه مالیاتی یا در صدورت تﺴدلیم اظهارنامده مالیداتی از
طریق راه های زیر الط) ابراز درآمدها و سودهای مکتﺴبه کمتدر از واقدع؛ ) ابدراز هزیندههدا و
سودهای بیشتر از واقع؛ ج) ابراز خریدهای بیشتر از واقع ،اقدام به فرار مالیاتی مینماید.
 3-3رشد اقتصادی و فرار مالیاتی

در تاریلچه ادبیات اقتصادی بحثهای مفصلی در زمینده قددرت تأثیرگدذاری مالیداتهدا بدر مﻘدادیر
واقعی اقتصاد از سوی پیروان کالسیکها و کنیزیها صورت گرفته اس ؛ اما در بررسی اثر مالیدات
بر رشد اقتصدادی در مددلهدای رشدد درونزا ،یکدی از نلﺴدتین م العدات انﺠدامشدده کارلوکداس
( )۱990اس

۱

که در آن در یک اقتصاد بﺴته با استفاده از یک تابع تولیدد بدا کشدش وانشدینی ثابد

نشان داده میشود که تغییر سیاس های مالیاتی تأثیر معناداری بر بﺴط مددل لوکداس و تبددیل آن از
اقتصاد بﺴته به باز رشد اقتصادی ندارد .کینگ و ربلو نتیﺠه میگیرند که با افزایش مالیات بر سدرمایه
1. King R. & Rebelo S.
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که به نظر میرسد مﻘید دانﺴتن آن با اصول حﻘوقی و تفﺴیر به نفع متهم ان باق بیشتری دارد.
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بررسی تأثیر فرار مالیاتی بر متغیرهای کالن اقتصادی

و درآمد حاصل از نیروی کار ،نرخ رشد اقتصادی به طور معناداری کاهش مییابد .ودونز ،مندولی و
راسی ۱با ترکیب اصول هر دو مدل قبلی نتیﺠه میگیرند که افزایش مالیاتها اثر اختاللی بزرگتری
پیکورینو ( )۱99۳در تحلیل دیگری اثرات تغییر ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی را مدورد تووده
قرار میدهد .موضوع مد نظر او این اس

که ﭼه ترکیبی از مالیاتها باالترین رشد اقتصادی را پدید

میآورند؟ تحﻘیق او به این نتیﺠه میانﺠامد :در زمانی که سرمایه فیزیکی با شدت بیشدتری در تولیدد
کاالهای سرمایهای نﺴب

به کاالهای مصرفی استفاده مدیشدوند ،بایدد مالیدات بدر درآمدد حاصدل از

نیروی کار بیشتر از مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه فیزیکی باشد و برعکس.
 4-3تأثیر غیرمستقیم مالیاتها بر رشد اقتصادی

یکی از بحثهای مهمی که در خصوص تأثیر مالیاتها بدر رشدد اقتدصادی م در میشود ،تأثیر آن
بر عملکرد شرک ها از نظر سرمایهگذاری و ترکیدب مندابع مدالی بددرای تدأمین آن اسد  ،ﭼدرا کده
برقراری مالیات میتواند ساختار تأمین مالی داخلی و خداروی شرک هدا را تحد
ترکیب منابع مالی بلندمدت در باف

مددالی شددرک

تأمین مالی راب ه نزدیکدی بدا سداختار سدرمایه شدرک

تدأثیر قدرار دهدد.

را اصدد الح ـا سدداختار سددرمایه گویندد .هزینده
دارد .درنتیﺠه مدیران شرک ها بایدد سداختار

مناسب سرمایه را تعیدین کنندد .مناسبترین سداختار سرمایه ترکیبی از مندابع مدالی خواهدد بدود کدده
هزینده سدرمایه را حدداقل کند .از آنﺠایی که هزینه تأمین سرمایه بده سداختار آن و ندوع تدأمین مدالی
شرک ها بدﺴتگی دارد که سیاس هدای اقتددصادی دولدد

مددیتواننددد بددر آن تأثیرگددذار باشددند،

بررسدی نﻘدش مالیاتها در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی موضوعی

مییابد.

در کشورهایی با حداقل س د توسعه مالی ،درآمد حاصل از فدرار مالیدات لزومداـ در باندکهدای
خارج از کشور مصرف و گذاشته نمیشود ،اما میتواند برای افدزایش بودوده بدرای سدرمایهگدذاری
داخلی خصوصی استفاده شود .این استدالل در مﻘابل ادبیدات گﺴدتردهای اسد

کده اظهدار مدیکندد

ارتباط منفی بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسدعه اسد

(بده عندوان

م ال ،بارتو ،)۲000( ۲برویک و گارتنر ( ،)۲00۸اهرلیک و لویی ( )۱999را مشاهده کنیدد .هدم فدرار
1. Jones L. Manuelli R. and Rossi P.
2. Barreto, Brevik and Gartner, Ehrlich and Lui
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مالیاتی و هم فﺴاد مالیاتی ،توانایی دول

را برای ومعآوری کمکهای مالی برای تأمین مدالی رشدد

اقتصادی کاهش میدهد ،زیرا از هر دو استفاده خصوصی میشود .در حالی که رشوه اغلب مصرف
مالکی

خصوصی مؤسﺴات بازرگانی سرمایهگذاری شود (مانی و همکاران.)۱۳۸۸ ،

فرار مالیاتی منﺠر به ایﺠاد بدیثبداتی در فعالید هدای اقتصدادی و تولیددی و بده تبدع آن موودب
کاهش تولید ناخالص داخلی ( ،(GDPسرمایه ،هزینه و مصرف میشود.
 4یشینه تحقیق
 1-4مطالعات خارجی

ریچاردسون ( )۲006به بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی برای  45کشور پرداخ  .وی در اهمید
انﺠام این کار اینگونه بیان میکند که شناسایی عوامل مؤثر بدر فدرار مالیداتی منﺠدر بده نتیﺠدهگیدری
درس

در این زمینه شدده و بده مﺠریدان قدوانین و مﻘدررات ایدن اودازه را مدیدهدد تدا بدا طراحدی و

بهکارگیری سیاس های درس

و مناسب اثرات ملر این پدیده را تا سر حد امکان کاهش دهدد.

وی با استفاده از روش پنل دیتا ۱به این نتیﺠه رسیده اس

که عوامدل غیراقتصدادی و از میدان تمدامی

عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی ،پیچیدگی قوانین و مﻘررات بیشترین تأثیر را بر فرار مالیاتی داشدتهاندد .در
میان عوامل اقتصادی نیز میتوان به س د تحصیالت ،میزان درآمد ،عدال

و اخدالق مالیداتی اشداره

کرد .وی نتیﺠهگیری میکندد کده بدا کداهش پیچیددگی قدوانین و مﻘدررات مالیداتی ،افدزایش سد د
تحصیالت افراد و بهبود منابع درآمدی ،میزان فرار مالیاتی در کشورها کاهش خواهد یاف .
 2-4مطالعات داخلی

هادیان و تحویلی ( )۱۳9۲در پژوهشی بده شناسدایی عوامدل مدؤثر بدر فدرار مالیداتی در اقتصداد ایدران
پرداختهاند .بیان میکنند که بررسی عوامل مؤثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حدال توسدعه
حاکی از آن اس

که ﭼهار متغیر نرخ مالیات ،پیچیدگی قوانین و مﻘررات ،نبود سدرمایه اوتمداعی و

تورم ،عالوه بر اینکه به طور تﻘریبی میان این کشورها به عنوان عامل مشترک به شدمار مدیآیندد ،در
این حوزه بیشترین اثرگذاری را نیز دارند .وی با اسدتفاده از یدک الگدوی خودتوضدید بدا وقفدههدای
1. panel data
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گﺴترده برای دوره  ۱۳۸6-۱۳50تأثیر متغیرهای بیانشده بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را بررسدی و
ارزیابی کرد .نتایت حاصل از تلمین الگو حاکی از آن اس

و معنیدار داشتهاند .در خصوص دوره کوتاهمدت نیز تمامی نتدایت

به طور تﻘریبی شبیه به نتایت بلندمدت اس  ،البته با این تفاوت که تورم نﻘش تعیینکنندهای بر فدرار
مالیاتی نداشته اس .
فرامرزی و همکاران ( )۱۳۸۸به بررسی راب ه مالیات و رشد اقتصدادی ،م العده مدوردی ایدران و
کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاریهای اقتصدادی در بدازه زمدانی  ۱۳۸9-۱۳4۲پرداختدهاندد.
نتایت این مﻘاله همچنین در  ۲6کشور عضو  OECDطی دوره  ۲0۱۱-۱99۸نشان مدیدهدد کده یدک
راب ه تعادلی بین مالیات و رشد اقتصادی ووود داشته اس

و مالیات در این کشورها تدأثیر منفدی بدر

رشد اقتصادی داشته اس ؛ اما همین بررسی در کشورهای منتلب اوپک طی سالهای ۲0۱۱-۱994
و با استفاده از آزمونهای همومعی و پددرونی و کدائو نشدان مدیدهدد کده هدیر راب ده بلندمددت و
همومعی بین مالیات و رشد اقتصادی ووود نداشته و مالیات تأثیری بر رشد اقتصدادی ایدن کشدورها
نداشته اس  .این امر نیز در واقع اتکای اقتصاد این کشورها به درآمد نفتی را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود در م العات انﺠامشده بررسی در مورد فرار مالیاتی و تأثیر آن بدر
رشد اقتصادی در ایران انﺠام نشده اس

که در این پژوهش به بررسی آن بر رشد اقتصادی پرداختده

خواهد شد.
 5روش تحقیق
این تحﻘیق کاربردی و استنباطی اس

و روش انﺠام تحﻘیق به صورت استنتاوی و تحلیلی اس

و بدا

استفاده از آمار استنباطی پس از آزمون فرضیه نتایت نمونه آماری به کدل وامعده آمداری تعمدیم داده
خواهد شد .مبانی تئوریک به صورت کتابلاندهای از مﻘداالت مدرتبط اسدتلراج مدیشدود ،سدپس بدا
استفاده از تکنیکهای اقتصادسنﺠی روش ( )OLSو به کمدک ندرمافدزار  Eviewsبده بدرآورد مددل
میپردازیم .همچنین داده های این تحﻘیق با استفاده از اطالعات سای
پایگاه سازمان آمار ایران ومعآوری خواهد شد.

بانک مرکزی ،بانک وهانی و
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 6مدل تحقیق
استفاده از روش اقتصادسنﺠی سری زمانی پرداخته میشود که مددل آن از م العده عدامرون)۲0۱6( ۱
الگوبرداری شده اس .
�� Gdp ��0
�� 1 inf
�� 2taxev
�� 3 goversiz
�� 4openess
5taxincome

که در آن
 Gdpرشد اقتصادی
 infتورم
 goversizاندازه دول
 openessدروه باز بود اقتصادی
 taxevفرار مالیاتی (نﺴب

پول نﻘد در گردش به حﺠم نﻘدینگی) و

درآمد مالیاتی  taxincomeاس .
 7روش گرد،وری اطالعات
روشهای گردآوری اطالعات شامل دو روش کلی روشهای میدانی و روشهای کتابلانهای اس .
در این تحﻘیق از روش کتابلاندهای بدرای گدردآوری دادههدا اسدتفاده مدیشدود؛ از میدان روشهدای
کتابلانهای (متن خوانی و استفاده از فیش ،آمارخوانی با استفاده از ودول ،تصویرخوانی و استفاده از
نﻘشدده و کروکددی و سددندخددوانی) ،از روش آمددارخوانی از وددداول و نمددودار از سددای هددای آمدداری
بین المللی و داخلی از ومله بانک وهانی ،بانک مرکزی و سای

مرکز آمدار ایدران اسدتفاده خواهدد

شد.
روشهای کتابلانهای در تمامی تحﻘیﻘات علمی مورد استفاده قرار میگیرند ،ولدی در بعضدی از
آنها در بلشی از فرایند تحﻘیق از این روش استفاده میشود و در بعضدی موضدوع تحﻘیدق از حیدث
روش ماهیتاـ کتابلانهای اس

و از آغاز تا انتها متکی بر یافتههای تحﻘیق کتابلانه اس .

1. Aumeerun, B, Jugurnath, B* and Soondrum .H
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 8روش تخمین

مانایی استفاده خواهد شد که در ادامه به طور ملتصر به توضید آنها میپردازیم.
، 1-8آمون مانایی

1

اولین قدم در راستای تعیین پایایی یک متغیر مشاهده نمودار سری زمانی آن متغیر اس  .نمودار یک
متغیر ممکن اس

روند افزایشی (کاهشی) را از خود نشان دهد که مبین این نکتده اسد

میانگین آن در طول زمان ثاب

نیﺴ

کده حدداقل

و درنتیﺠه این سری زمانی ناپایدار اس  .البته این امکان ووود

دارد که یک متغیر سری زمانی در عین حالی که دارای روند زمانی اس  ،حول این روند پایا باشدد.
اینﺠاس

که بحث روندهای ق عی و روندهای تصادفی م ر میشود.

متغیری دارای روندهای زمانی ق عدی اسد

کده مﺴدیر کلدی حرکد

آن در طدول زمدان کدامالـ

قابلپیشبینی باشد؛ اما اگر روند زمانی یک متغیر در طول زمان تصدادفی تغییدر کندد بده گوندهای کده
مﺴیر حرک

آن قابلپیش بینی نباشد ،اص الحاـ میگویند این متغیر دارای روند تصادفی اسد  .آنچده

که در مورد مانا بودن یک سری زمانی اهمی

دارد  ،ووود یا عدم ووود این روندد تصدادفی اسد .

تشلیص ووود روند تصادفی در یک سری زمانی به سادگی از طریق آزمون ریشه واحد امکانپذیر
اس

(نوفرستی.)۱۳۷۸ ،

، 1- 1-8آمون ریشه واحد برای مانایی

آزمون ریشه واحد یکی از معمولترین آزمونهدایی اسد

کده امدروزه بدرای تشدلیص ماندایی یدک

فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد .آزمون ریشه واحد بر این من ق استوار اس

که وقتدی

 ρ ≥ 1اس  ،فرایند خودتوضید رتبه اول y = ρyt−1 + utنامانا اس .
در این الگو به روش حداقل مربعات معمول ضریب  ρمعادله فدوق بدرآورد مدیشدود و برابدر یدا
بزرگتر از یک بودن آن مورد آزمون قرار میگیرد ،میتوان نامانایی یک فرایند سری زمدانی را بده
اثبات رساند .مشکلی که در حین انﺠام آزمون ووود دارد ایدن اسد
توسط روش  OLSتح

کده حتدی آمداره  tارائده شدده

فرض  ρ ≥ 1دارای توزیع  tمعمول حتی در نموندههدای بدزرگ نیﺴد

و

1. Stationary
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بحراندی  tبدرای انﺠدام آزمدون اسدتفاده کدرد .بدرای حدل ایدن مشدکل از

درنتیﺠه نمیتوان از کمید

آزمونهای دیکی فولر تعمیمیافته استفاده میشود (همان منبع).

فرایند خودتوضدید مرتبده اول 𝑡𝑢  ∆𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 +را در نظدر بگیریدد .بدرای آزمدون اینکده سدری
زمانی  ytدارای ریشه واحد اس

و یا به عبدارت دیگدر ناماندا اسد  ،آزمدون فرضدیه زیدر را تشدکیل

میدهیم:
H0 : ρ ≥ 1
H1 : ρ < 1

از آنﺠدایی کده آمداره مدورد نظدر دارای توزیدع نرمددال نیﺴد

بدرای انﺠدام آزمدون نمدیتددوان از

کمی های بحرانی ارائهشده توسط توزیع نرمال یا  tاستفاده کرد .بدرای آزمدون دیکدی فدولر ()۱9۷9
آمارهای ارائه میشود که دارای توزیع حدی اس

و کمی های بحرانی آن برای آزمون ریشه واحد

یا  ρ = 1توسط دیکی فولر به کمک روشهای شبیهسازی به دس

آمده و وددولبنددی شددهاندد

(همان منبع).
 3-8تخمین  OLSو  MLاآ ضرایب جزئی رگرسیون

برای تلمین پارامترهای مدل رگرسیون سه متغیره ،ابتددا بده روش حدداقل مربعدات معمدولی ()OLS
گفته شده در مباحث گذشته و سپس به طور خالصه به روش حداک ر راس نمایی ( )MLبحث شده
تووه میکنیم.
 4-8تخمینآنهای OLS

برای به دس

آوردن تلمینزنهای  ،OLSابتدا تابع رگرسیون نمونهای ( )SRFمتناظر با  PRFرا بده

صورت زیر مینویﺴیم:
𝑖𝑒 𝑌𝑖 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2𝑖 +

که در آن 𝑖𝑒 وزء باقیمانده یا ودزء نموندهای متنداظر بدا ودزء اخدالل استوکاسدتیکی 𝑖𝑢 اسد .
همانطور که در مباحث گذشته اشاره شد ،در روشی  OLSبه گونهای عمل مدیشدود کده بدا تعیدین

1 Dicky_Fuller
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مﻘادیر پارامترهای مﺠهول ،مﺠموع مربعات باقیماندده ) (RSSیعندی  ∑ 𝑒𝑖 2حتدیالمﻘددور کوﭼدک
باشند .بیان فرمولی آن عبارت اس

از

که عبارت  RSSدر فرمول فوق با انﺠام عملیاتی وبری بر روی معادله پیشین به دس
اکندون کوتدداهتددرین روش بدده دسد
مشتقگیری نﺴب

مدیآیدد.

آوردن تلمددینزنهددایی کدده معادلدده فددوق را حددداقل مددیکنددد،

به پارامترهای مﺠهول ،برابر قرار دادن عبارات حاصلشده با صفر و حل هدمزمدان

آنهاس .
این روش ،معادالت نرمال زیر را به دس

میدهد.

𝑖𝑌 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2𝑖 + 𝛽̂3 𝑋3
𝑖∑ 𝑌𝑖 𝑋2𝑖 = 𝛽̂1 ∑ 𝑋2𝑖 + 𝛽̂2 ∑ 𝑋2𝑖 2 + 𝛽̂3 ∑ 𝑋2𝑖 𝑋3
∑ 𝑌𝑖 𝑋3𝑖 = 𝛽̂1 ∑ 𝑋2𝑖 + 𝛽̂2 ∑ 𝑋2𝑖 𝑋3𝑖 + 𝛽̂3 ∑ 𝑋3𝑖 2

از معادله فوق مشاهده میشود:
𝛽̂1 = 𝑌 − 𝛽̂2 𝑋2 − 𝛽̂3 𝑋3

که تلمینزن  OLSوزء عرض از مبداـ  𝛽1وامعه اصلی اس .
اگر مﻘادیر انحراف داده شده از میانگین نموندهای متغیرهدا را بدا حدروف کوﭼدک نشدان دهدیم،
میتوان فرمولهای زیر را از معادالت نرمال فوق به دس

آورد:

) 𝑖(∑ 𝑌𝑖 𝑋2𝑖 )(∑ 𝑋2𝑖 2 ) − (∑ 𝑌𝑖 𝑋3𝑖 )(∑ 𝑋2𝑖 𝑋3
(∑ 𝑋2𝑖 2 )(∑ 𝑋3𝑖 2 )−(∑ 𝑋2𝑖 𝑋3𝑖 )2
) 𝑖(∑ 𝑌𝑖 𝑋3𝑖 )(∑ 𝑋2𝑖 2 ) − (∑ 𝑌𝑖 𝑋2𝑖 )(∑ 𝑋2𝑖 𝑋3
= 𝛽̂3
(∑ 𝑋2𝑖 2 )(∑ 𝑋3𝑖 2 )−(∑ 𝑋2𝑖 𝑋3𝑖 )2
= 𝛽̂2

که به ترتیب تلمینزنهای  OLSضرایب وزئی رگرسیون وامعه اصلی  𝛽3 𝛽2نشان میدهند.
در پایان باید اشاره کرد که )۱( :معادالت باال ماهیتاـ متﻘارن هﺴتند؛ زیرا میتوان با وابﺠا کدردن
 𝑋2و 𝑋3 .در آنها  ،هر یک را از دیگری به دس

آورد )۲( ،ملرجهای دو معادله یکﺴان هﺴدتند و

( )۳مدل سه متغیره ،تعمیم مدل دو متغیره اس .
، 5-8آمون مانایی

یک متغیر سری زمانی وقتی ماناس
زمان ثاب

باقی بماند .مانایی دو حال

کده میدانگین ،واریدانس و ضدریب خودهمبﺴدتگی آن در طدول
دارد :ضعیط و قوی.

Downloaded from ejip.ir at 0:46 +0330 on Tuesday January 7th 2020

2
) 𝑖𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑒𝑖 2 = ∑(𝑌𝑖 − 𝛽̂1 − 𝛽̂2 𝑋2𝑖 − 𝛽̂3 𝑋3

108

مجله اقتصادی سال نوآدهم شمارههای  3و 4

معموالـ حال

ضعیط بررسی میشود .اگر تمامی گشتاورها در طول زمدان ثابد

مانای قوی اس  ،ولی اگدر گشدتاورهای مرتبده اول و دوم ثابد

باشدند سدری ماندای ضدعیط اسد .

که امروزه برای تشلیص مانایی (سکون)

یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد .اساس آزمون ریشه واحدد بدر ایدن من دق اسدتوار
اس

که وقتی در یک فرایند خودرگرسیونی مرتبده اول باشدد ،در آن صدورت ،سدری ناماناسد  .از

طرفی دیگر اک ر سریهای زمانی اقتصاد کالن نامانا هﺴتند .از این رو قبل از استفاده از این متغیرهای
سری زمانی الزم اس

نﺴب

به مانایی یا نامانایی آن اطمینان حاصل کرد .برای بررسی بده ماندایی یدا

نامانایی متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در مدل از دیکی فولر که یکی از سودمندترین آزمونها
در زمینه مانایی اس  ،استفاده شده اس
جدول  1مانایی متغیرها
متغیرها

س د
س د معنیداری در )I(1

آماره معنیداری  tدر )I(1

Gdp

0.00۷4

 

P

0.0000

 5

G

0.0000



Fdi

0.00۲۱

 ۳

Op

0.00۱9

 

taxevasion

0.00064

 

Fdi



 

T

 

 

P

 

 

مأخذ :یافتههای تحﻘیق

با تووه به ودول ( )۱تمامی متغیرها به دلیل آنکه س د معناداری آنها کمتر از  0.05اسد  ،در
س د ) I(1مانا هﺴتند.
، 6-8آمون نرمال بودن متغیرها

آزمون نرمال بودن متغیرها که با تووه به آماره وارک برا بیش از  5درصد نرمال بودن برقرار اس .
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آزمون ریشه واحد ،یکی از معمولیترین آزمونهایی اس

باشدند ،سدری،
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8

Series: Residuals
Sample 2 30
Observations 29

1.662344
0.435538

Jarque-Bera
Probability

6
5
4
3
2
1
0
0.04

0.06

0.02

0.00

-0.02

-0.04

-0.06

مأخذ :یافتههای تحﻘیق
نمودار ، 1آمون نرمال بودن متغیرها

، 7-8آمون ثبات و تشخیص

1

آزمونهای تشلیص برای تعیین ثبات ساختاری و شکﺴ

ساختاری مورد استفاده قرار مدیگیدرد .بدا

رسم نمودار بر روی پﺴماندها نشان میدهد در کدام قﺴم

از مدل نیاز بده متغیدر دامدی وودود دارد

که در مدل لحاظ شدود .در قﺴدم هدایی کده نمدودار از باندد کنترلدی خدارج شدده اسد  ،شکﺴد
ساختاری ووود دارد.
.12

.08

.04

.00

-.04

-.08
30

28

26

24
± 2 S.E.

22

20

18

16

14

12

Recursive Residuals

مأخذ :یافتههای تحﻘیق
نمودار  2نمودار تشخیص ثبات ساختاری بر روی باقیماندهها

1. Recursive
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3.09e-15
0.002696
0.051456
-0.062155
0.031585
-0.472482
2.305178

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

7
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مجله اقتصادی سال نوآدهم شمارههای  3و 4

 8-8تخمین مدل

استفاده از روش اقتصادسنﺠی سری زمانی پرداخته میشود که مددل آن از م العده عدامرون)۲0۱6( ۱
الگوبرداری شده اس .
LOG(GDP) = C(1)*LOG(G) + C(2)*LOG(OP) + C(3)*LOG(T) + C(4)*LOG(P) +
C(5)*LOG(FARAR) + C(6)*FARARR(1) + C(7)*LOG(FDII) + C(8) + C(9)*DUM
جدول  2تخمین مدل حداقل مربعات تعمیمیافته
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000

6.916247

0.056900

0.393533

)LOG(G

0.0000

6.494767

0.053246

0.345817

)LOG(OP

0.0394

2.204066

0.017248

0.038016

)LOG(T

0.0000

7.729378

0.019288

0.149086

)LOG(P

0.5919

0.544825

0.050008

0.027246

)LOG(TAXEVASION

0.0145

-2.677196

0.627801

-1.680747

)TAXEVASION (1

0.0094

-2.873243

0.029351

-0.084332

)LOG(FDII

0.0000

8.442343

0.825920

6.972702

C

0.0000

5.234723

0.017908

0.093742

DUM

14.12336

Mean dependent var

0.991011

R-squared

0.333136

S.D. dependent var

0.987416

Adjusted R-squared

-3.486699

Akaike info criterion

0.037371

S.E. of regression

-3.062365

Schwarz criterion

0.027932

Sum squared resid

-3.353803

Hannan-Quinn criter.

1.874058

Durbin-Watson stat

59.55713
275.6209
0.000000

Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

مأخذ :یافتههای تحﻘیق

نتایت حاصدل از تلمدین نشدان مدیدهدد لگداریتم انددازه دولد

بدا ضدریب  0.۳9تدأثیر م بد

معناداری بر لگاریتم رشد اقتصادی دارد .در کشور ایران به دلیل بزرگ بودن دول  ،فعالید

و

دولد

در زمینههای ملتلط بر رشد اقتصادی تأثیرگذاری مﺴتﻘیم دارد .لگاریتم دروه باز بودن اقتصادی بدا
ضریب  0.۳4اثر م ب

و معناداری بر لگاریتم رشد اقتصادی دارد .به این ترتیب که با افزایش دروده

باز بودن اقتصادی تعامالت کشور با دنیای بیرون برقرار شده و از طریق بهبود توان رقابتی بنگداههدای
1. Aumeerun, B, Jugurnath, B* and Soondrum .H

Downloaded from ejip.ir at 0:46 +0330 on Tuesday January 7th 2020

در این تحﻘیق برای بررسی تأثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی  ۱۳65-۱۳95با
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کشور امکان ورود محصوالت تولیدی به بازارهای وهانی را فراهم سازد کده منﺠدر بده شدکوفایی و
رشد اقتصادی میشود .لگاریتم مالیات با ضریب  0.0۳۸اثر م ب

رشد اقتصادی به کار گرفتده مدیشدود.

لگاریتم فرار مالیاتی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد؛ اما با یک وقفه با ضریب منفی  ۱.6تدأثیر
منفی و معناداری بر لگاریتم رشد اقتصادی دارد .دلیل آن اس

که با افزایش فرار مالیاتی بنگداههدای

تولیدی و خدماتی دید منفی به مالیات پیدا میکنند و شاهد هﺴتند که بنگاههدای دیگدری در اقتصداد
ووود دارند که علیرغم فعالی
و سودهای کالنی را به دس
وه

اقتصادی خود با راههای گوناگون از پرداخ

مالیات فرار میکنندد

میآورند در حالی که بنگاههای دیگر علیرغم فعالی هدای کدم و در

رشد اقتصادی باید مالیات پرداخ

کنند که این امر انگیزه پرداخ

تولید را در کشور از بدین

میبرد و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی میگذارد ،البته این تأثیر با یک وقفه در دوره بعد خود را نشان
میدهد .لگاریتم سرمایهگذاری مﺴتﻘیم خاروی با ضریب  0.0۸4اثدر منفدی و معنداداری بدر لگداریتم
رشد اقتصادی دارد .سرمایهگذاری مﺴتﻘیم خاروی از طریق افزایش تولید ملی و گدردش اشدتغال در
کشور رشد اقتصادی را افزایش میدهد و اما در این مددل تلمیندی منفدی شددن اثدر سدرمایهگدذاری
خاروی مﺴتﻘیم میتواند ناشی از تحریمها افزایش قیم

مواد اولیه در دنیا و افزایش دستمزد نیدروی

کددار باشددد و احتمددال افددزایش میددزان قاﭼدداق و کدداهش تولیدددات داخلددی ووددود دارد .همیشدده
سرمایهگذاری ،تولیدات داخلی و درآمد ملی را افزایش میدهد و فرایندد اشدتغال رشدد اقتصدادی را
افزایش میدهد در ایران افدزایش سدرمایهگدذاری خداروی در نفد
افزایش درآمد ملی شده اس

و پدارس وندوبی بدوده و باعدث

امدا عدواملی مانندد مهداورت ،بیکداری کدارگران ،تع یلدی بنگداههدای

کوﭼک و زودبازده باعث منفی شدن رشد اقتصادی شده اس .
، 9-8آمون واریانس ناهمسانی

1

برای بررسی مدل تحﻘیق باید واریانس تمدامی متغیرهدا یکﺴدان باشدد .بدرای بررسدی ایدن موضدوع از
آزمون بروش پاگان گادفری ۲استفاده میشود .با تووه به بزرگتر بودن پرا معنیداری بدیش از 5
درصد واریانسها همﺴان اس .
1. Heteroskedasticity Test
2. Breusch-Pagan-Godfrey
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به این مفهوم که با مالیاتگیری درآمدهای حاصل در وه

و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.
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جدول ، 3آمون واریانس ناهمسانی

0.5536

احتمال). Chi-Square(8

6.843764

Obs*R-squared

0.9770

احتمال). Chi-Square(8

2.124216

Scaled explained SS

مأخذ :یافتههای تحﻘیق

، 10-8آمون خودهمبستگی

1

خودهمبﺴتگی نشاندهنده آن اس

که بین اوزای خ دا راب ده وودود دارد .در ندرمافدزار  eviewsاز

آزمون  ۲LMبرای بررسی خودهمبﺴتگی استفاده میشود .با تووه به بزرگتر بودن پرا معنیداری
بیش از  5درصد خودهمبﺴتگی در مدل نهایی ووود ندارد.
جدول ، 4آمون خودهمبستگی
0.5293

احتمال). F(2,18

0.659280

F-statistic

0.3717

احتمال). Chi-Square(2

1.979354

Obs*R-squared

مأخذ :یافتههای تحﻘیق

، 11-8آمون همانباشتگی گرنجر

آزمون همانباشتگی متغیرها نشاندهنده ووود راب ه بلندمدت

بین متغیرها اس  .به این صدورت کده

فرض صفر آن مبنی بر عدم همانباشتگی و فرض یک نشاندهنده ووود راب ه بلندمدت اس  .نتیﺠده
حاصل از آزمون زیر با ارائه احتمال بیش از پنت درصد بیانکنندده آن اسد

کده بدین متغیرهدا راب ده

بلندمدت ووود دارد.
جدول ، 5آمون همانباشتگی گرنجر
احتمال*.
0.5137
0.2961
0.8600
0.9941
0.9402
0.2367
0.9507

احتمال*.
tau-statistic
z-statistic
-3.543556
0.6611
-20.19243
-4.289074
0.3478
-23.70904
-3.081068
0.8342
-14.23055
-2.148102
0.9854
-7.541247
-1.138467
0.9996
-11.25864
-3.608513
0.6335
-24.86129
-2.683023
0.9304
-11.33580
*MacKinnon (1996) p-values.

Dependent
GDP
G
FDI
TAXEVASION
T
P
OP

مأخذ :یافتههای تحﻘیق
1. Serial Correlation Test
2. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
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0.6312

احتمال). F(8,20

0.772216

F-statistic
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 12-8ماتریس واریانس کواریانس

ارتباط بین دو شاخص را نشان میدهد که در ودول زیر ارائه شده اس .
جدول ، 6آمون هم انباشتگی گرنجر
LOG(FD
)II

TAXEV
ASION
)(1

LOG(TA
XEVASI
)ON

)LOG(P

)LOG(T

0.0173
49345
34859
999
0.0186
96015
35993
086

0.0005
292390
754459
087

0.0001
404646
168908
103

8.0745
926743
00264e
-05

0.0003
976545
252207
292

9.5416
871946
94564e
-05
2.1387
311089
91801e
-05

0.0001
934752
405185
892

0.0001
363631
497371
176

0.0002
974967
125620
569

0.0003
720376
398561
578

0.0001
363631
497371
176

0.0003
976545
252207
292

0.0002
309753
658677
746

0.0001
934752
405185
892

8.0745
926743
00264e
-05

DUM

C

2.6941
593687
35646e
-06

0.0438
441288
599347
6

4.6944
843621
03854e
-05

0.0194
228311
918586

0.0005
254020
254229
208
0.0006
057546
413289
765

7.8980
792507
23349e
-05

0.0004
422291
460745
316

6.8581
732125
93067e
-05

0.0013
85038
66600
5399

0.0001
289234
904610
105

0.0003
957552
135620
218

2.5958
804501
3469e05

0.0057
63548
30214
0346

0.0002
309753
658677
746

0.0001
378308
150976
329

0.0113
876831
570248
4

0.0002
999929
988568
133

0.0135
63893
88433
28

0.0025
007956
681971
02

0.0029
476125
390054
22

0.3738
686555
487658

0.0034
127238
960959
58

0.3941
34263
06744
23

0.0135
638938
843328

6.5356
136010
81721e
-05

0.0092
624592
449347
17

0.0008
614634
326679
348

0.0034
12723
89609
5958

0.0002
999929
988568
133

0.0003
809665
060938
072

0.6821
442283
286456

0.0092
624592
449347
17

0.3738
68655
54876
58

0.0113
876831
570248
4

0.0003
206885
042448
697

0.0003
809665
060938
072

6.5356
136010
81721e
-05

0.0029
47612
53900
5422

0.0001
378308
150976
329

مأخذ :یافتههای تحﻘیق

0.0057
635483
021403
46
2.5958
804501
3469e05
0.0003
957552
135620
218
0.0001
289234
904610
105

LOG(OP
)

)LOG(G

0.0004
615946
860995
634

0.0032
375902
053069
78

(LOG
)G

0.0028
350839
212996
03

0.0004
615946
860995
634

(LOG
)OP

2.1387
311089
91801e
-05

0.0004
422291
460745
316

0.0194
228311
918586

9.5416
871946
94564e
-05
0.0001
404646
168908
103
0.0005
292390
754459
087
0.0173
493453
485999
9
0.0005
254020
254229
208
0.0438
441288
599347
6

7.8980
792507
23349e
-05

4.6944
843621
03854e
-05

2.6941
593687
35646e
-06

0.0013
850386
660053
99
6.8581
732125
93067e
-05

0.0186
960153
599308
6
0.0006
057546
413289
765

(LOG
)T

(LOG
)P

(LOG
TAXE
VASI
)ON
TAXE
VASI
( ON)1

(LOG
)FDII

C

DUM
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ماتریس واریانس مﺠذور انحراف معیار اس

که نشاندهنده فاصله از میدانگین اسد

و کوواریدانس
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مجله اقتصادی سال نوآدهم شمارههای  3و 4

 9نتیجهگیری

و سهم درآمد مالیاتی از درآمد نهایی دول
گوناگون اس

اغلب بیش از دیگر انواع درآمدی در میدان کشدورهای

و مالیات اصلیترین منبع درآمدی برای تکمیدل وظدایط دولد

اسد  .در ابزارهدای

مالیاتی گوناگون ،دول ها قادرندد یدک بلدش مهدم از نﻘددینگی در بلدش خصوصدی و بلشدی از
پیگیریها برای حداک ر سود در کمترین دوره زمانی را با کمترین زحم
دس

را با استفاده از مالیدات بده

آورند .در اقتصاد کالـ مالیات بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد.
افزایش در درآمدهای مالیاتی منﺠر به کیفی

باالتر و بیشتر کاالهای عمومی مانند امنی

بیشدتر،

وادههای بیشتر ،خدمات اوتماعی بهتر شود که در بلندمدت خود میتواند منﺠر به اقتصاد با ثباتتدر
شود .همچنین در طول دورههای رکود دول هایی که از طریق مالیاتها تأمین مالی میشدوند ،قدادر
خواهند بود معافی های مالیاتی ،کاهش در اعتبارات مالیاتی را برای تحریک بدازار و وبدران اثدرات
رکودی ،در نظر بگیرند؛ که با هر ﭼه فرار مالیداتی بیشدتر باشدد ،دسترسدی و تحﻘیدق ایدن اهدداف بدا
ملاطره رو به رو میشوند .در این مﻘاله به بررسی راههای ولوگیری از فرار مالیاتی در اقتصداد ایدران
و اثر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی پرداخته شد.
در فصل اول کلیاتی به بیان مﺴدئله تحﻘیدق ،سدؤال و فدرض تحﻘیدق پرداختده شدد .در فصدل دوم
ملتصری از تاریلچه مالیات و تحوالت آن ارائه شد و در ادامه فرار مالیاتی توضید داده شد و بیدان
شد که هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل عدم انﺠام تکالیط قانونی ،عدم تﺴلیم اظهارنامه مالیاتی ،عدم
تﺴلیم اظهارنامه مالیاتی ،عدم ارائه دفاتر قدانونی و فاکتورهدای فدروش و اسدناد و مددارک درآمددی
برای کتمان کردن درآمد و سود فعالید هدا بدرای پرداخد

نکدردن مالیدات متعلﻘده را فدرار مالیداتی

میگویند .در ادامه فصل دوم راههای فرار مالیاتی بیان و راههای ولدوگیری از آن برشدمرده شدد .در
فصل سوم به روش تحﻘیق حاضر مبنی بر حداقل مربعات پرداخته شد .در فصدل ﭼهدارم بدا تووده بده
نتایت تلمین مشلص شد فرار مالیاتی با یک وقفه بدر رشدد اقتصدادی تدأثیر منفدی و معنداداری دارد.
تورم ،درآمد مالیاتی و دروه باز بودن اقتصدادی تدأثیر م بد

و معنداداری بدر رشدد اقتصدادی دارد و

سرمایهگذاری مﺴتﻘیم خاروی نیز بر رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته اس .
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بررسی تأثیر فرار مالیاتی بر متغیرهای کالن اقتصادی

 10یشنهادها و توصیههای سیاستی
 1-10یشنهادها و راهکارهای عملی برای جلوگیری اآ فرار مالیاتی با استفاده اآ کارت

 .۱تداوم اورای بلشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اخذ  4درصدد کدل ارزش کاالهدای
وارداتی به عنوان مالیات علیالحﺴا

در گمرکات کشور ،بدون است نا از واردکنندگان کاالهدا

در تمامی گمرکات کشور و ارسال همزمان همه اطالعات بده صدورت آنالیدن بده ادارات امدور
مالیاتی مروع صدور کارت بازرگانی در اورای ماده  ۱64قانون مالیاتهای مﺴتﻘیم اقدام شود؛
 .۲اتاق بازرگانی صرفاـ کارت بازرگانی را به کﺴانی که دارای اهلید

(مشلصدات معتبدر) هﺴدتند

صادر کند و تحویل دهد و افتتا حﺴا بانکی معتبر با سرمایه در گردش الزم به رشته واردات
کاالها با تأییدیه بانک دارنده حﺴا در بررسی تراکنش  ۳سال گذشته صورت گیرد؛
 .۳از گمرکات کشور خواسته شود طدی بلشدنامه و دسدتورالعملی کده تدرخیص تمدامی کاالهدای
وارداتی و صادراتی از گمرکات کشور منوط به اخذ تﻘاضا حﺴا و پرداخد

مالیدات سدنوات

گذشته صاحبان کارت بازرگانی باشد؛
 .4معرفی حﺴا

بانکی فﻘط خود بازرگان و دارنده کارت بازرگانی و بانکی وه

 Lcو حﺴا ارزی و ثب

افتتا حﺴا

سفارش خریدد و واردات کاالهدا در باندکهدای مربوطده ،نده بده ندام

شلص دیگر اعم از کارمند ،کارگزاریها ،نماینده تاماالختیار بازرگان و حقالعملکار صدورت
گیرد؛
 .5امکان بررسی و کنتدرل تمدامی حﺴدا هدای بدانکی دارنددگان کدارتهدای بازرگدانی و وکیدل
بازرگانان ،کارمندان و ترخیص کار و یا هرکﺴی که از طرف صاحب اصدلی کدارت بازرگدانی
وکال

یا معرفدینامده دارد و مبدادرت بده تدرخیص کداال مدیکندد ،بده صدورت آنالیدن وهد

رسیدگیهای مالیاتی مأموران مالیاتی ووود داشته باشد؛
 .6پیشنهاد میشود کارتهای بازرگانی یک بدار مصدرف صدادره از طریدق اتداق بازرگدانی اب دال
شود؛
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 .۷الزام گمرکات کشور به ورود اطالعات واردات تمامی کاالها در سامانه  169قانون مالیاتهای
مﺴتﻘیم برای بررسی و رسیدگی مالیاتی مأموران مالیاتی به صورت آنالین دارندگان کارتهای
 .۸معرفی حﺴدا ملدتص واردات کاالهدای بازرگدانی دارنددگان کدارتهدای بازرگدانی توسدط
مؤدیان مالیاتی و ارائه گردش حﺴا مذکور به اداره امور مالیداتی در فاصدلههدای زمدانی معدین
وه

رسیدگیهای مالیاتی صورت گیرد؛

 .9غیرقابل بلشش بودن ورائم مالیاتی سوءاسدتفادهکننددگان از کدارتهدای بازرگدانی تدا ودرائم
مالیاتی مذکور ،اثربلشی خود را از دس

ندهند؛

 .۱0عدم امکان صدور گواهی ماده  ۱۸6قانون مالیاتهای مﺴتﻘیم در مورد دریاف

تﺴهیالت بانکی

به ﭼند مدت سال بعد از صدور رأی هیأتهای حدل اخدتالف مالیداتی مبندی بدر بددهکار بدودن
مالیات در اورای تبصدره مداده  ۱۷4قدانون مالیداتهدای مﺴدتﻘیم بدرای سوءاسدتفادهکننددگان از
کارتهای بازرگانی؛
 .۱۱اقدام آنی وه

بررسی و رسیدگی مأموران مالیاتی از اطالعات دریدافتی از سدامانه اختصاصدی

ماده  ۱69سوءاستفادهکنندگان کارتهای بازرگانی با همکاری پلیس اقتصادی و مراوع قضائی
احتمال محاسبه و م البه مالیدات متعلﻘده پدس از صددور رأی محددودی

سوءاسدتفادهکننددگان

کارتهای بازرگانی؛
 .۱۲پیشنهاد میشود کارتهای بازرگانی سوءاستفادهشده توسط اتاق بازرگانی و تعاون اب ال شود؛
 .۱۳در صورت ادعای صاحب کارت بازرگانی مبندی بدر سوءاسدتفاده از کدارت بازرگدانی خواسدته
شود تا در مراوع قضائی دادخواهی کرده و هیدأتهدای حدل اخدتالف مالیداتی نظدام مالیداتی بدا
صدور اورای قرار رسیدگی تا صدور رأی مروع قضدائی بده صداحب کدارت بازرگدانی مهلد
دهند؛
 .۱4با تووه به اینکه اک ر کارتهای بازرگدانی سوءاسدتفاده توسدط اشدلاص غیدر صداحب کدارت
بازرگانی صورت گرفته ،پیشدنهاد مدیشدود شدلص سوءاسدتفادهکنندده را بدا همکداری ادارات
گمرکات کشور توسط نهادهای امنیتی شناسایی و به مراوع قضائی معرفی شده و پس از صدور
حکم محکومی

مالیات متعلﻘه از وی محاسبه و م البه شود؛
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 .۱5تعیین و تصویب و قانونی کردن ودزای کیفدری ،ودرائم سدنگین و غیرقابدل بلشدودگی و همده
محدودی های صنفی و اوتماعی برای سوءاستفادهکنندگان از مشلصات هویتی ،عنوان شدغلی
 .۱6کلیه افرادی که تح

عندوان وکالد  ،نیابد

یدا بدایعالواسد ه ،نمایندده تداماالختیدار قدانونی یدا

قراردادی و در راستای ماده  ۱۸6قانون مالیاتهای مﺴتﻘیم به واحدهای مالیاتی مراوعه میکنند،
تدابیری اتلاذ شود تا حضور دارنده کارت ملی بازرگانی به واحد مالیاتی الزامدی شدده و اوراق
مالیاتی به خود وی ابالغ شود و به طور کتبی از وی تعهد اخذ و نﺴب

بده عواقدب واگدذاری و

سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی از طریق تهیه و پر کردن فرمهای تعهدآور در این خصوص
اقدام شود تا حد امکان ارتکا ﭼنین اعمالی کاهش یابد؛
 .۱۷منع قانونی مبنی بر عدم امکان واگذاری کارت بازگانی بده غیدر عددم تنظدیم وکالد

دفتدری و

تعهدنامه یا حق واگذاری امتیاز کارت به غیر و برخورد قاطع و سریع قوه قضدائیه بدا سدوداگران
اقتصادی؛
 .۱۸ثب

هرگونه وکال نامه و واگذاری حﻘوق و امتیازات کارت بازرگانی در دفداتر اسدناد رسدمی

منع شده اس ؛
 .۱9ولوگیری از خرید و فروش امتیاز کارت بازرگانی در مبادلده گمرکدی و احدراز مالکید
توسط شلص واردکننده کاال یا وکیل مؤدی و م ابﻘ

کداال

امر بدا صداحبان کدارتهدای بازرگدانی

صورت گیرد؛
 .۲0بررسی و ت بیق صورتحﺴدا

خداروی  invoceو کنتدرل حﺴدا هدای بدانکی (صدرافیهدا) و

بررسی حﺴا های صاحبان کارتهای بازرگانی؛
 .۲۱تشکیل کارگروه تلصصی ویژه مرکب از  ۲نفر رئدیس گدروه و  ۸نفدر حﺴدابرس ارشدد مدأمور
مالیاتی زیر نظر امور مالیاتی و معاون ذیربط همکاری دادیار انتظامی مالیاتی و حراس

ادارات

کل امور مالیاتی به صورت خاص و متمرکز در خصوص رسیدگی به پرونددههدای کدارتهدای
بازرگانی ،رسیدگی مالیاتی صورت گیرد؛
 .۲۲بررسددی تﺠربددده وهددانی در خصدددوص بددهکدددارگیری روشهددای ولدددوگیری و برخددورد بدددا
سوءاستفادهکنندگان کارتهای بازرگانی صورت گیرد؛
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 .۲۳با تووه به اینکه در پروندههای مالیاتی مشلص شده که برای ملفی ماندن صاحب اصدلی کداال
اقدام به تنظیم دهها وکال

کاری برای ترخیص کاال صورت میگیدرد و درنتیﺠده واردکنندده و

وارداتی را مشلص کنند؛
 .۲4ترخیص کاال توسط صاحب اصلی کاال و یا فدروش آن در گمرکدات و تدرخیص کداال توسدط
خریدار در گمرکات کشور محرز و شناسایی شود تا اطالعات واصله بالفاصله به امدور مالیداتی
صاحب کارت بازرگانی به صورت آنالیدن ارسدال و قابدلپیگیدری و صداحب کداال و تدرخیص
کننده معلوم شود؛
 .۲5ردیابی کاالهای وارده از مبادی گمرکی تا بدازار مصدرف و مﺴتندسدازی صدورتحﺴدا هدای
فروش کاالهدای وارده بده الیدههدای ملتلدط بدازار بانکدداری -تهیده و توزیدع (عمددهفدروش-
خردهفروش).
) پیشنهاد و راهکارهای عملدی بدرای ولدوگیری از فدرار مالیداتی از طریدق عددم تﺴدلیم اظهارنامده
مالیاتی
 2-10در صورت عد ،تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عد ،ابراآ در،مدها و سودهای مکتسبه:

 .۱رسیدگی مالیاتی استعالم مواد  ۲۳0و  ۲۳۱قانون مالیاتهای مﺴتﻘیم مدأموران مالیداتی از افدراد و
اشلاص طرف قرارداد و معامله موردی مالیاتی که به نحوی منﺠر به ایﺠاد درآمدد بدرای مدؤدی
مالیاتی شدهاند را انﺠام دهند؛
 .۲مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی بررسی و کنترل شماره سریال فاکتورهای پیاپی فاکتورهای
فروش ،شماره آخرین فاکتور فروش سال قبل و اولدین فداکتور فدروش سدال مدورد رسدیدگی و
بررسی و کنترل حﺴا های مؤدیان مالیاتی را انﺠام میدهند؛
 .۳اگر مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی صدورت ریدزحﺴدا

خریددها و حﺴدا بددهکاران و

حﺴا مووودی انبار را بررسی و کنترل کنند ،راهکاری عملی اس .
 3-10در صورت عد ،تسلیم اظهارنامه و ابراآ کسورات و هزینهها بیشتر اآ واقع

 .۱مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی الزم اس
فعالی

مالی و اقتصادی موردی مالیاتی اس

صورت ریدزهزیندههدا را بدرای اینکده مربدوط بده
کنترل کنند؛
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 .۲مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی ،تاریخ هزینهها را بررسی کنند؛ یعندی مربدوط بده عملکدرد
سال مورد رسیدگی مؤدی مالیاتی اس ؛
بلشنامه حد نصا قابلقبول اعالمشده نظام مالیاتی را رعای

کرده اس ؛

 .4مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی بررسی و کنترل کنند که هزینههای مؤدی ،وزء هزینههدای
قابلقبول مواد  ۱4۷و  ۱4۸قانون مالیاتهای مﺴتﻘیم اس ؛
 .5مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی در مورد هزینههای بیشتر از واقع ،استعالم اقالم مبالغ بداال و
بااهمی

را از طرفهای معامله مؤدی مالیاتی انﺠام دهند که هزینه مذکور واقعدی اسد ؛ یعندی

استعالم از دفاتر قانونی (مانند دفاتر کل) طرف معامله مدؤدی کده هزینده مدذکور را ثبد

کدرده

اس .
 4-10در صورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراآ خریدها بیشتر اآ واقع

 .۱مأموران مالیاتی استعالم مواد  ۲۳0و  ۲۳۱قانون مالیاتهای مﺴدتﻘیم در مدورد خریددهای مدؤدی
مالیاتی از طرف معامله مؤدی یعنی فروشدندگان کداال بده مدؤدی را انﺠدام دهندد کده خریددهای
مؤدی مالیاتهای واقعی و تحﻘق یافته اس

یا صوری اس ؛

 .۲مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی،به صورت از حﺴا های دریافتنی یدا بددهکاران و حﺴدا
مووودی انبار کاال را بررسی و کنترل کنند و حﺴا قیم

تمامشده کاالی فروش رفتده را نیدز

کنترل کنند؛
 .۳مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی مبالغ هزینههای باال و بااهمی
مالیاتی با اخذ کپی ثب
اس

از طرفهدای معاملده مدؤدی

در دفاتر قانونی (روزنامه کل) که خرید مدذکور واقعدی و تحﻘدق یافتده

را استعالم کنند؛

 .4مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی ،در مورد خریدهای بدا مبدالغ بداال و بااهمید
همصنطهای بازار فعالی

مربوط به خرید کاال استعالم کنند و از صح

مدیتوانندد از

خریدها م لع شوند؛

 .5مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی ،بررسی و کنترل کنند که خریدها مربوط به فعالی
اقتصادی مؤدی مالیاتی اس ؛

مالی و
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 .6مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی بررسی و کنترل کنندد کده تدا برخدی خریددهای مربدوز بده
عملکرد سال مورد رسیدگی مؤدی مالیاتی اس

و راهکار عملی اس .

 .۱مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی ،شماره سدریال پیداپی فاکتورهدای فدروش ،شدماره آخدرین
فاکتور و حﺴا فروش یا درآمد را بررسی و کنترل کنند؛
 .۲مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیداتی ،فاکتورهدای خریدد و صدورت ریدزحﺴدا هدای خریدد و
حﺴا

بدهکاران و مووودی انبار کاال و قیم

تمامشده کاالی فروش رفته را بررسی و کنترل

کنند؛
 .۳مأموران مالیاتی در رسیدگی مالیاتی ،در صورت آگاهی به موضوع فاکتورهای صوری و وعلی
خرید و فروش مؤدی مالیاتی درخواس

اعمال ماده  ۱۸۱قانون مالیاتهای مﺴتﻘیم در خصوص

مؤدی مذکور انﺠام دهند.
 .4فرارکنندگان از پرداخ

مالیات با استفاده یا اواره یا خرید کد یا شماره اقتصادی دیگران فدرار

مالیاتی میکنند.
 6-10راه حل عملی برای جلوگیری اآ فرار مالیاتی با استفاده اآ کد یا شماره اقتصادی
دیگران

با تووه به مواد  ۲۲۷و  ۲۷4قانون مالیاتهای مﺴتﻘیم اصالحی  ۱۳94/04/۳۱اواره دادن و واگدذاری
و خرید فروش کد و شماره اقتصادی ورم تلﻘی شده و عالوه بر ورائم متعلﻘه قابلی

پیگیری و اقامه

دعوی در مراودع قضدائی نیدز خواهدد بدود .در خصدوص ادعدای مؤدیدان مالیداتی کده کدد و شدماره
اقتصادی فعالی های خود را اوداره دادهاندد یدا بده اشدلاص غیدر واگدذار کدردهاندد و از طریدق کدد
اقتصددادی آنددان معاملدده و فعالید

اقتصددادی انﺠددامگرفتدده ،احضددار صدداحبان کددد اقتصددادی و طددرف

سوءاستفادهکننده و گفتگو با آنان و اقرار کتبی خودشان به اوداره دادن یدا واگدذاری کدد و شدماره
اقتصادی به دیگران بر موضوع اگر قراردادی فیمابین آنها بوده و مبلغی از این باب رد و بدل شده،
از طریق اخذ معرف شلص سوءاستفادهکننده از طریق مراوع قضائی و دفتر مبارزه با فدرار مالیداتی و
پولشویی طر دعوی از طریق مراوع قضائی ،و در صورت ادعای صاحبان کد یا شدماره اقتصدادی
از شلص سوءاستفادهکننده و نداشدتن اطالعدات مدؤدی یدا در اختیدار قدرار نددادن آن اطالعدات در
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اختیار سازمان امور مالیاتی با طر دعدوی از شدلص سوءاسدتفادهکنندده از کدد و شدماره اقتصدادی
توسط صاحب کد و شماره اقتصادی در مراوع قضائی و شناسایی شلص سوءاستفادهکنندده توسدط
وی م البه شود ،راهکار عملی اس .
 7-10یشنهاد و راهکار عملی برای جلوگیری اآ فرار مالیاتی با استفاده اآ اجاره کردن یا
خرید حسابهای بانکی دیگران:

با تووه به مواد  ۲۲۷و  ۲۷4قانون مالیاتهای مﺴتﻘیم اصدالحی  ۱۳94/4/۳۱اوداره دادن و واگدذاری
خرید و فروش حﺴا های بانکی ورم تلﻘی گردیده و عالوه بر ورائم متعلﻘه قابلی

پیگیری و اقامه

دعوی در مراوع قضائی را خواهد داش .
 .۱بر اسداس مداده  ۱69قدانون مالیداتهدای مﺴدتﻘیم اصدالحی  ۱۳94/4/۳۱موضدوع سدامانه پایگداه
اطالعات فعالی های مالی و اقتصادی مؤدیان مالیاتی بانک مرکزی زمینه ارتباط بر خدط تمدامی
حﺴا های مؤدیان مالیاتی را برای مأموران مالیاتی فراهم کند؛
 .۲بررسددی و کنتددرل تددراکنشهددای بددانکی مؤدی دان مالیدداتی توسددط مددأموران مالیدداتی بددر اسدداس
دسدددتورالعمل رسدددیدگی شدددماره  ۲00/96/505مدددورخ  ۱۳96/۲/۲5و  ۲00/96/5۲5مددددورخ
 ۱۳96/۱0/۲صورت گیرد؛
 .۳بررسی و کنترل و ردیابی منشأ تمامی پولهای واریزی به همه حﺴا های مؤدیان مالیاتی وه
مشلص کردن اینکه واریزها باب
مالیات بوده اس

کدام فعالی

مالی و اقتصادی مؤدیان مالیاتی بوده و مشدمول

و اطالعات آن تراکنشها توسط خود مؤدیان مالیاتی طی اظهارنامده تﺴدلیمی

به سازمان امور مالیاتی ابراز شده و در صورت عدم ابراز و کتمان آنها ،مأموران مالیاتی وهد
بررسی و محاسبه و م البه مالیات متعلﻘه مؤدیان مالیاتی اقدام میکنند؛
 4بررسی و کنترل حﺴا هایی که فرارکنندگان از پرداخ

مالیات از حﺴا های اشلاص دیگدر

با اواره یا خرید حﺴا ها اقدام به فرار مالیاتی میکنند و اظهارنظر رئیس شعبه بانک مربوطه از
اطالع این موضوع و برخورد با دارنددگان حﺴدا هدای بدانکی و سوءاسدتفادهکننددگان از ایدن
حﺴا ها بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و معرفی صاحبان حﺴا های بدانکی
و همچنین سوءاستفادهکنندگان از این حﺴا ها به مراوع قضائی و یا در صورت اطالع و تبدانی
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کارمندان و رؤسای بانک مربوطه حﺴا های بانکی سوءاستفادهکنندگان که با همکداری آندان
فرار مالیاتی صورت گرفته وه

همکاری بدا مدأموران مالیداتی بدرای بررسدی و رسدیدگیهدای

با آنها به تللفات اداری و مراوع قضائی معرفی شوند.
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