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An Estimate of Tax Evasion by Self-employed 

Businesses in Iran using the Household Expenditure 

Survey 

Abstract 

We use the budget expenditure approach to evaluate tax evasion of self-employed 

businesses in Iran. As self-employment guilds cover various jobs, we choose 

dentists as a sample. Facing limited data access, we use household budget 

expenditure in 2016. We first calculate the the income of dentists’ society and 

then estimate the income tax they should pay according to the tax law. Finally, we 

compare the actual income tax paid with the calculated income tax to estimate the 

tax evasion. Since the data published by the two official institutions are different, 

we have two different numbers of dentists: 20405 and 26301. We find that in both 

cases, like other countries in the world such as the United States, England, Italy, 

Russia, and Greek, self-employed individuals have a high level of tax evasion.  
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 وردبرآ برای خانوار بودجه هایهزينه پیمايش روش از استفاده
  ايران در خوداشتغال اصناف مالیاتی فرار

 

 
 

 رانیا تهران، ،یطباطبائ عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده اریدتااس   یزمان رضا
  

 رانیا تهران، ،یطباطبائ عالمه دانشگاه اداقتص دانشکده ارشد یکارشناس  انیپور محسن دهیسپ
  

  چکیده

 وداشتيالخ اصناف مالياتي فرار برآورد برای خانوار بودجه هایهزينه پيمايش روش از استفاده پژوهش، اين هدف
 به وجهت با و است شده انتخاب نمونه عنوان به پزشكاندندان صنف خوداشتيال، اصناف ميان از. است ايران در

 در رکشو خانوار بودجه هایهزينه پيمايش محاسبه مبنای  دسترس در اطالعاع سطح در موجود هایيتمحدود
 هایهزينه پيمايش طريق از پزشكاندندان جامعه کل درآمد نخست مرحله در. است شده انتخاب 0816 سال
 بر بتنيم پرداخت، قابل عماليا ميزان آمده دست به درآمد ميزان به توجه با سپس شده، محاسبه خانوار بودجه
 با آمده ستد به پرداخت قابل مالياع مقدار مالياتي، فرار ميزان شناسايي منظور به آخر در و شده محاسبه قانون،
 مقايسه دمور آمده، دست به کشور کل مالياتي سازمان هایداده از که پزشكاندندان توسط شده پرداخت مالياع
 عمتفاو منابع توسط پزشكاندندان تعداد برای متفاوع عدد دو 0816 سال برای اينكه دليل به. است گرفته قرار
 حداقلي، ویسناري عنوان به اول سناريوی در. است شده تعريف سناريو دو در مالياتي فرار ميزان شده، ارائه معتبر
 نفر 25850 پزشكاندندان تعداد حداکثری، سناريوی عنوان به دوم سناريوی و نفر 20405 پزشكاندندان تعداد
 جمله از- دنيا کشورهای ساير همانند سناريو، دو هر در دهدمي نشان پژوهش هایيافته. است شده گرفته نظر در

 و هستند خورداربر مالياتي فرار از بااليي سطح خوداشتيال اصناف -يونان و روسيه ن،تاانگلس ليا،تااي آمريكا،
 شکاه منظر از هم و دولت هایهزينه سازیشفاف بعد از هم کشور در مالياتي نظام کارايي که دارد ضرورع
  .يابد ارتقاء مالياتي فرار

  .ایران مالیاتی، فرار نی،تاس مالیا  ها:کلیدواژه

   .JEL: H26, H20, H22 يبندطبقه

                                                            
 مسئول نويسنده :rzamani@atu.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-5348-2379
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000
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  مقدمه .2
 آن از ترهمم و کشور مالياتي ظرفيت شناسايي ايران، کشور روی پيش مهم مسائل از يكي
 ایپديده شورک مالياتي ظرفيت تحقق برای رو پيش مشكالع از يكي است. آن تحقق ميزان
هيكو و ابديكس ) است توسعه درحال کشورهای اکثر معضل که بوده مالياتي فرار نام به

  (. 2018 ،1همكاران
فرار مالياتي هرگونه عمل غيرقانوني برای نپرداختن يا کم پرداختن مالياع از سوی 

 مالياتي هاینظام اغلب (. در0811، 2ليونز) شودواحد اقتصادی تعريف مي شخص يا
 مالياع مايي،فرخويش های مالياع برپايه بيشتر شامل که دارد وجود مالياتي متعدد هایپايه
 يشخص درآمد بر مالياع يا درآمد مجموع بر مالياع و افزوده ارزش بر مالياع ،درآمد بر

 های مالياتي در کشور است که برترين پايهمشاغل يكي از مهم درآمد است. مالياع بر
های مختلف خدماتي، خالص بخش زيادی از فعاالن اقتصادی شاغل در بخش درآمد

ا دهد اين پايه بشود. بررسي آمار و ارقام در ايران نشان ميتوليدی و بازرگاني وضع مي
 ي درهای گذشته نقش پررنگطي سالوجود دارا بودن ظرفيت بالقوه مالياتي قابل توجه، 

به طور کلي، نظام مالياتي کشور همواره در اين بخش با  های مالياتي نداشته است.درآمد
ام ر نظتارو بوده است و با وجود انجام اصالحاع گسترده در ساخهای زيادی روبهچالش

زم کارايي الز های مالياتي به داليل مختلفي ادرآمد مالياتي، سهم مالياع مشاغل از کل
قابل توجه،  يتايبالقوه مال تيوجود دارا بودن ظرف با ياتيمال هيپا نيااست و  برخوردار نبوده

مطابق  که یاگونه به است نداشته ياتيمال یهادرآمد در يگذشته نقش پررنگ یهاسال يط
 ينيبشيپ الير ارديليهزار م 072بر مشاغل حدود  اعيمال زاني، م0011 یهاقانون بودجه سال

بودجه  حهيدر ال نيسال است. همچن ياتيمال یهادرآمد درصد از 2/6شده است که حدود 
درصد  8/5شده که حدود بيني شيپ ارديليهزار م 883بر مشاغل  اعيرقم مال زين 0010
  .3است

 موانع، و گيرد صورع کشور اهميت با مشاغل درخصوص مطالعاتي است الزمبنابراين 
 از تفادهاس با و گرفته قرار بررسي مورد بخش اين در نيتاسمالياع اعايراد و مشكالع

                                                            
1. Abdixhiku, et al. 

2. Lionzu, S. 

ــارف و منابع کالن جداول و واحده ماده بودجه، اليحه. 8 ــماره جدول بودجه، مص ــماره رديف ،6  ش  001218 ش

 ( مالياتي درامدهای) 001111 رديف و(  مشاغل مالياع)
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رد برآو مشاغل اين مالياتي ظرفيت نتيجه در ودرآمد  خرد، و ميداني هایداده و اطالعاع
 امناسبن سهم مشاغل، مالياع بخش در گيرد. قرار شناسايي مورد هاآن مالياتي فرار و دهش

 نآ به غيرعلمي و علمي محافل در مدام و است مشهود انپزشكدندان و پزشكان مالياع
 رارف ميزان تا است نكرده ورود بحث اين به ایمقاله کنونتا حال اين با شود.مي توجه
 کند. محاسبه را هاآن مالياتي
 خيصتش، گيرد قرار بررسي موردبايد  و دارد وجود زمينه اين در که ابهاماتي جمله از
 بهمحاس موانع بررسي وجود، صورع در و انپزشكدندان مالياتي فرار وجود عدم يا وجود
ر خاص تاخپزشكان به سابه صورع دقيق، نياز يا عدم نياز دندان انپزشكدندان مالياتي فرار

 . پزشكان استمالياتي و نياز به زيرساخت الزم جهت دريافت مالياع مناسب از دندان
ه ای که کمبود اطالعاع بود؛ به گونهاز جمله مشكالع مهم در مسير پژوهش، مسال

اع در براساس اطالع. بنابراين، وجود نداشتپزشكان کشور اطالعاع دقيق از تعداد دندان
دسترس در مراجع دولتي، دو سناريو مبتني بر دو سطح اطالعاع در دسترس تعريف و 

 المتس و يپزشك امر متولي که بهداشت وزارع به هم ،. در مسير پژوهشانجام شدمطالعه 
 انيم از اطالعاع تيمحدود ليدل به شد. مراجعه مالياتي امور سازمان به هم و ستا

 اکثر ،است شده بحث ینظر يمبان بخش در که ياتيمال فراربرآورد  متفاوع یهاروش
 به توجه با حال، نيا با .ستندين استفاده قابل انپزشكدندان ياتيمال فرار برآورد یبرا هاروش
 مخارج محاسبه قيطر از توانيم خانوار، بودجه شيمايپ در دسترس در عاعاطال سطح
 انپزشكدنداندرآمد  زانيم فرديگيم انجام خانوار بودجه شيمايپ قيطر از که خانوارها
 نآ يواقع مقدار با و محاسبه را هاآن اعيمال زانيم ،هااعيمال قانون براساس و محاسبه را
 مطالعه نيا که است يعيطب .گرفت قرار مبنا خانوار مخارج روش ليدل نيهم به کرد. سهيمقا
 ایزمينه و يابد ارتقاء و بررسي و نقد بعدی مطالعاع طريق از بايد مطالعه اولين عنوان به
  شود. فراهم پزشكي مانند مشاغلي مالياتي فرار محاسبه به ورود برای

 دهش ارائه نظری مباني بعدی، بخش در که است شده سازماندهي صورع بدين مقاله
 مرتبط هایهنظري سپس، شده ارائه مالياتي فرار بر موثر کلي عوامل ابتدا بخش اين در است.
 راجاستخ سازکار و پژوهش انجام روش سپس است. شده بيان مالياتي فراربرآورد  با

  است.برآورد شده  انپزشكدندان مالياتي فرار ميزان نهايت در و شده ارائه اطالعاع
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 مباني نظري . 1

 پسس و مالياتي فرار بر موثر عوامل تحليل کلي مدل اجمال به ابتدا بخش اين در
 مجموعه که شودمي تحليل کلي مدل در شود.مي ارائه مالياتي فراربرآورد  هایروش
 فراررآورد ب هایروش در هستند. ثيرگذارتا مالياتي فرار بر غيراقتصادی و اقتصادی عوامل
 ریتافر اقتصاد و مدرن غيرمستقيم، مستقيم، هایروش کالن، و خرد ديدگاه نيز مالياتي
  شوند.مي ارائه

 کلي موثر بر فرار مالیاتي  عوامل . 1-2
 افتد، اما سطح آن و ميزاندر حالت کلي در تمام کشورهای دنيا فرار مالياتي اتفاق مي

م و ه است. به عنوان نمونه آلثيرگذاری آن بر اقتصاد ملي به متييرهای زيادی وابستتا
، مطالعاع فراواني را بررسي و براساس حدود 2آناليزتا( براساس روش م2121) 1مالزيوکس
ثيرگذاری در شرايط متفاوع تاهزار مشاهده دريافتند که نظارع و جريمه از منظر  265
يشتر جريمه شده ب ثيرتاهای متفاوتي دارند. نظارع باالتر يا احتمال نظارع باالتر باعث ثيرتا

 متری دارد.ثير کتاو در شرايطي که نظارع کمتر بوده يا احتمال آن کمتر است، جريمه نيز 
همچنين مالحظه کردند که درجه انعطاف سيستم مالياتي و نرخ مالياع نيز بر سطح  هاآن

 فرار مالياتي موثر هستند.
(، 2121) عه آلم و مالزيوکسر فرد برای فرار مالياتي، مطابق مطالتامدل کلي تحليل رف

درآمد دارد، نرخ مالياع به  I شود که هر فرد به ميزانبدين صورع است که فرض مي
شود که فرد با کند. فرض مياز درآمد خود را گزارش مي Rبوده و فرد مقدار  tميزان 
ه برای درآمد گزارش نشده جريم fنظارع انجام گرفته و در اين صورع فرد نرخ  pاحتمال 
شود. در اين صورع در صورتي که نظارع بر گزارش درآمد فرد اعمال شود و درآمد مي

 . خواهد بود(( 0) رابطه) ICدرآمد خالص فرد به صورع  ،اعالم نشده کشف شود

 (0) 𝐼𝐶 = I − 𝑡 ∗ 𝑅 − 𝑓 ∗ (𝑡 ∗ (𝐼 − 𝑅)) 

                                                            
1. Alm, J., & Malézieux, A. 

2. Meta Analysis  
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 ورعص آن در نگيرد انجام نظارع و نشود کشف فرد شده پنهاندرآمد  که صورتي در
 .بود خواهد(( 2) رابطه)  NI صورع به فرددرآمد 

 (2) 𝐼𝑁 = I − 𝑡 ∗ 𝑅   

دنبال حداکثر کردن سود مطلوبيت خود است با مطلوبيتي  به که فرد شرايط اين در
 مطلوبيت انتظاری است.  𝐸 𝑈(𝐼)رو است که در آن ( روبه8) مطابق با رابطه

 (8) 𝐸 𝑈(𝐼) = 𝑝 ∗ 𝑈(𝐼𝐶) + (1 − 𝑃) ∗  𝑈(𝐼𝑁) 

اقع انجامد. در وی مدل ميزادرونحداکثرسازی مطلوبيت با توجه به درآمد فرد به حل 
سازی درآمد خود و ميزان مالياتي که حاضر است پرداخت کند يا ر فرد در حداکثرتارف

ميزان فرار مالياتي که دارد به ميزان درآمد فرد، نرخ مالياع، احتمال نظارع و کشف و 
ل سازی اين مدل به عنوان نمونه با افزايش احتماريمه بستگي دارد. براساس حداکثرميزان ج

رود که درآمد گزارش يافته افزايش يابد و فرار مالياتي جريمه يا نرخ جريمه انتظار مي
 ني وتاسگذاری و در عين حال نوع نظام مالياعکاهش يابد. در واقع شرايط سياست

الياتي و جايگاه مالياع در بودجه دولت بر ميزان درآمد اعالم سازوکار اتخاذ درآمدهای م
 1. همچنين ابديكسهيكو و همكاران(2019Alm ,) تثيرگذار استاشده فرد و فرار مالياتي 

 در انكيب نظام وضعيت عمومي، ( بر عواملي مانند بيكاری، فساد ميان مجريان، فساد2103)
جتماعي و محيط کلي اقتصادی موثر بر فرار تورم، آموزش، هنجارهای ا تسهيالع، اعطاء
 کنند. کيد ميتامالياتي 

کنند که رابطه منفي ميان فساد و فرار مالياتي ( استدالل مي2101) 2آمو و علي ناکيا
 وجود دارد. 

کنند که فساد مالي، فساد عمومي، آموزش، ( تحليل مي2101) 3تيموفته و ماريان
 دولت و مردم يانم رابطه اقتصادی، توليد سطح الياتي،م بوروکراسي، پيچيده بودن سيستم

 نيز (2117) 4ها در پژوهش بوهن و همكارانيافته اين است. ثيرگذارتا مالياتي فرار سطح بر

                                                            
1. Abdixhiku, et al.  

2. Amoh, J. K., & Ali-Nakyea, A. 

3. Timofte, C., & Marian, S. 

4. Buhn, et al. 
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 ندازها تجاری، هایمحدوديت مالياتي، بار که اندداده نشان هاآن همچنين است. شده ييدتا
 ثيردارد.تانيز بر فرار مالياتي  دولت
های باالی کند که عوامل موثر بر فرار مالياتي عبارتند از نرخ( تحليل مي2103) 1زيلياو

اکافي های نهای ضعيف اعمال مالياع، دادههای فرار مالياتي، استراتژیمالياع، تكنولوژی
م فرمای، عدشفاف، درآمد خويشآوری ناکافي و غير، فساد، مكانيزم جمعقو غيردقي

لت، نهادهای پاسخگويي ضعيف، نابرابری و اعتماد اندک به سيستم وجود اعتماد به دو
 مالياتي. 

 اآسي جنوب کشورهای در مالياتي فرار ( با بررسي2103) 2در نهايت مرشد و سعادع
 بر همم موثر عوامل جمله از انساني سرمايه و حكمراني کيفيت فساد، که کردند مالحظه
  هستند. مالياتي فرار

 آورد فرار مالیاتي هاي برروش. 1-1
 و تيصام نمونه، عنوان به دارد. وجود مالياتي فراربرآورد  و مطالعه برای فراواني هایروش
 کالن، هایمدل در اند.کرده بندیطبقه خرد و کالن گروه دو به را هامدل (0811) اکبری
 بر الياعم ثيرتا و غيررسمي و رسمي بخش در توليد و کار بازار مالياتي، هاینرخ ثيرتا

 از اصلح انتظاری هایهزينه و منافع خرد، ديدگاه در شود.مي بررسي اقتصاد عرضه بخش
 حتمالا اطمينان، عدم پذيری،ريسک سطح اساس همين بر شود.مي بررسي مالياتي فرار
  شوند.مي بررسي فرد رتارف بر اجتماعي و فرهنگي عوامل کنار در جريمه ميزان کشف،
 نتيس گروه در؛ کندمي بندی تقسيم مدرن و سنتي گروه سه به را هالمد (2102) آلم
 مدرن هایروش رد شود.مي تمرکز آثار متقابل ثيرتا و غيرمستقيم و مستقيم هایرهيافت بر
 سبهمحا روش دسترس، در اطالعاع سطح و مالياتي فراربرآورد  زمينه هدف، به توجه با
 با محققان يبرخ همچنين گيرد.مي شكل محققان قيتخال و نوآوری بر مبتني مالياتي فرار
 بررسي را يليش متفاوع هایگروه در مالياتي ديانوم رتارف ری،تارف اقتصاد موضوع به توجه
 ؛ Johansson ، 2010) کنندميبرآورد  و تحليل را مالياتي فرار ميزان آن بر مبتني و

Kleven et al., 2013 & Akcigit et al., 2016.) طرح هایديدگاه تنوع به توجه با 
 حاسبهم هایرهيافت دارد، وجود زمينه اين در که فراواني مطالعاع مجموعه بر مبتني و شده

                                                            
1. Ozili, P. K. 

2. Murshed, M., & Saadat, S. Y. 
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 رهيافت ،مالياتي فرار محاسبه مستقيم رهيافت گروه چهار به پژوهش اين در مالياتي فرار
 شده بندیقهطب ریتارف اقتصاد رهيافت و مدرن رهيافت مالياتي، فرار محاسبه غيرمستقيم
  است.

 رهیافت مستقیم محاسبه فرار مالیاتي  . 1-1-2
 رخوردارب سنتي هایروش ميان در بااليي دقت از مالياتي فرار محاسبه مستقيم رهيافت
 روش دو ازمستقيم  رهيافت در است. استوار ديانوم اطالعاع براساس چراکه، است

 (. Alm, 2010) ده کردتوان استفامي پيمايش روش و مستقيم حسابرسي

   . روش پیمایش1-1-2-2
 بر هک روش اين در است. شده استفادهآمريكا  متحده اياالع در وسيعي طور به روش اين
 گيریونهنم در که ديانيوم پذيرد،مي صورع شدهکنترل يا و تصادفي گيرینمونهه پاي

 اين بر تنيمب روش اين رند.گيمي قرار پيمايش مورد مالياتي مقاماع توسط اند،شده انتخاب
 از فادهاست با فرض اين با د.شومي کشف مالياتي فرار از معيني درصد که است فرض
 روش به که مالياتي هایپرونده حسابرسي از شده کشف تخلفاع به مربوط اطالعاع
 شود.ميورد برآ مالياتي فرار مقدار کشف، احتمال ضريب با و شوندمي انتخاب گيرینمونه
 نشده گزارش يا پنهاندرآمد  تمامي متوجهالزاما  مالياتي مقاماع که آنجايي زا
 کنترل ابلق مالياتي شكاف درست، مالياتي شكاف جای به فرآيند اين طريق ازشوند نمي
  شود.يم داده تعميم جمعيت کل به نمونه اين در مالياتي فرار ميانگين آيد.مي دست به
 به توانمي جمله آن از دارد. وجود هاييمزيت عدم روش اين برای وجود اين با
 برههزين غالبا پيمايش هایروش واقع در کرد. اشاره روش اين بودن پرهزينه و گيروقت
 شوند يا اينكه برای کنترلدر حال توسعه استفاده مي کشورهای در ندرع به و هستند
( 2113) 1پاال و شاينكمنمثال، بيشود. به عنوان ها، جامعه آماری محدود انتخاب ميهزينه

درصد از  08های کوچک در برزيل دريافتند که فقط براساس پيمايش وسيعي از شرکت
 از درصد 37دهند و های خود را در بخش رسمي انجام ميکارآفرينان تمام فعاليت

 يافته،هتوسع کشورهای در همچنين کنند.نمي ثبت را خود اقداماع از بخشي کارآفرينان

                                                            
1. DePaula, R., & Schneider, J. 
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 حال اين اب توسعه. حال در کشورهای تا کنندمي اعتماد هاپيمايش به ترراحت کارآفرينان
 اي خبره افراد با مصاحبه و پيمايش هایروش از -ايران ازجمله- متفاوع کشورهای در

  شود.مي بررسي مالياتي فرار بر اثرگذار عوامل مالياع، کنندگانپرداخت

 ي  . روش حسابرسي مالیات1-1-2-1
در روش حسابرسي مالياتي، شكاف مالياتي براساس فرآيند تصادفي نمونه کنترل شده محاسبه 

شود. دهنده نسبت به فرار مالياتي سنجيده ميها، ريسک افراد مالياعشود. در اين نمونهمي
تفاوع های مهمچنين در اين روش افراد براساس درجه اجابت مالياتي و فرار مالياتي به گروه

 054111در آمريكا،  2110( در سال NRP) شوند. به عنوان نمونه در برنامه پژوهشيم ميتقس
ورع دقيق به ص هاآن رهای مالياتيتارف تادهنده به صورع تصادفي انتخاب شده بودند مالياع

های ها از روشها و برای کاهش انحراف در تحليلبررسي شود. همچنين براساس اين داده
 شود. در صورع امكان استفاده مي اقتصادسنجي نيز

 رهیافت غیرمستقیم محاسبه فرار مالیاتي . 1-1-1 
 صورع به توانمي هاشاخص برخي طريق از که شودمي فرض غيرمستقيم، روش در

 دارد ودوج زمينه اين در شاخص چندين و کرد محاسبه را مالياتي فرار ميزان غيرمستقيم
 شود. اشاره مي هاآن که در ادامه به

 . محاسبه شکاف1-1-1-2
 بتثدرآمد  و شده ذکر مالياع پرداخت موقع در که یدرآمد بين شكاف محاسبه مانند
 نيب شكاف اي يمل هایحساب در مخارج ودرآمد  نيب شكاف ،يمل هایحساب در شده
  رسمي. و يواقع کار یروين

 درآمد ملي -. مخارج ملي1-1-1-2-2
 توليد محاسبه ميان تفاوع داخلي، ناخالص توليد محاسبه منطق به توجه باروش  اين در

 داقتصا اندازه از پروکسي عنوان به مخارج روش و یدرآمد روش طريق از داخلي ناخالص
  د.شومي محاسبه مالياتي فرار ميزان نيز آن براساس و شودمي گرفته نظر در سايه
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 کار رسمي و  واقعي شکاف نیروي. 1-1-1-2-1
های رسمي شاخصي است از اقتصاد اهش در نيروی کار در فعاليت، ک تحليلدر اين روش 

 شود.غيررسمي و مبتني بر آن ميزان فرار مالياتي برآورد مي

 هاي فیزیکي. روش نهاده1-1-1-1
شود که مصرف ( ارائه شده است. فرض مي0115) 1توسط کافمن و کاليبردال روش اين

توان براساس م بخش غيررسمي وجود دارد، ميالكتريسته چون هم در بخش رسمي و ه
 آن، با رسمي GDP مقايسه با سپس و کرد مصرف انرژی ميزان توليد واقعي را محاسبه

 شود.مي محاسبه نآ با متناسب مالياتي فرار و زيرزميني اقتصاد ميزان

 2 (MIMIC) آثار چندگانه -روش توامل چندگانه. 1-1-1-1-2
 مشاهده قابل نيز هچندگان بازارهای در همزمان طور به زيرزميني قتصادا آثار اينكه به توجه با

 اقتصاد رب موثر چندگانه عوامل روش طريق از کاال( بازار و پول بازار کار، بازار مانند) است
برآورد  مالياتي فرار و زيرزميني اقتصاد ميزان (MIMIC) چندگانه آثار و زيرزميني
  شود.مي

 مالت نقد. روش معا1-1-1-1-8 
 بين) 3رفيش معادله طريق از اقتصاد هایفعاليت واقعي سطح که شودمي فرض روش اين در
 حجم ميزان و رسمي GNP ميان ثابتي رابطه و است بررسي قابل آن( گردش و پول

 GDP و اقتصاد واقعي ميزانبرآورد  شده انجام معامالع بر مبتني دارد. وجود معامالع
 حجم هب توجه با سپس شود.مي محاسبه مالياتي فرار و يرزمينيز اقتصاد ميزان رسمي،
 اب آن تفاوع بررسي با سپس شودمي محاسبه رسمي GNP ميزان گرفته، انجام معامالع

GNP ،گرفته نظر در زميني زير اقتصاد برای شاخصي عنوان به تفاوع اين ميزان رسمي 
 د.وشمي محاسبه مالياتي فرار مجدد آن براساس و شودمي
 

                                                            
1. Kaufmann, D., & Kaliberda, A. 

2. Multiple Indicator and Multiple Causal 

3. Fisher, S.  
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 . روش تقاضاي پول نقد1-1-1-1-0
 گيرديم انجام نقد صورع به معامالع زيرزميني، اقتصاد در که شودمي فرض روش اين در
 سپرده، و نقد صورع به نقد پول نگهداری نسبت براساس نباشند. کنترل و رديابي قابل تا

شود که اقع فرض ميشود. در ومحاسبه اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي فراهم مي امكان
تقاضای پول نقد به عواملي مانند نرخ بهره و درآمد از يک سو وابسته است. عالوه بر اين، 

توان چنين فرض کرد که بار مالياتي مستقيم و غيرمستقيم ، قوانين مالياتي و درجه مي
، تقاضای سپيچيدگي سيستم مالياتي نيز بر ميزان استفاده از پول نقد اثر دارند. بر همين اسا

مانند نظريه مقداری پول( توضيح داده ) های مرسوم پولاضافي پول که توسط نظريه
شود. اند به عنوان شاخصي برای فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني در نظر گرفته مينشده

(ارائه شد که بعدها 0177) 2( و سپس گوتمن0163) 1روش تقاضای نقد ابتدا توسط کاگان
رود شود که انتظار مي( گسترش يافته است. در اين روش تحليل مي1380) 8نزیتاتوسط 

با افزايش نرخ مالياع يا پيچيده شدن قوانين مالياتي، فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني 
های رياضي و اقتصادسنجي، ميزان اقتصاد زيرزميني و فرار گسترش يابد و مبتني بر مدل

( که با پيروی 2121) 0نازيوس و النيتانمونه به مطالعه آبه عنوان ) شودمالياتي محاسبه مي
 7( و واوورا و کوتريس0111) 5،  مطالعه واوورا و همكاران6از مدل دانشگاه اليسستر

 (  انجام شده است. 0110)

 هاي مدرن . رهیافت1-1-8
قيم های مست(، نقدهای فراواني بر روش2111و  2112) 1( و اشنايدر و انست2116) 3اشنايدر

 اطالعاع افراد است ممكن باز پيمايش در، اند. به عنوان مثالو غيرمستقيم و مدل وارد کرده
 اطالعاع هک باشند مايل است ممكن افراد اينكه با پيمايش در همچنينندهند.  ارائه درستي

                                                            
1. Cagan, P. 

2. Gutmann, P. M. 

3. Tanzi, V. 

4. Athanasios, A., & Eleni, K., 

5. University of Leicester 

6. Vavoura, et al.  

7. Vavouras I. & Koutri A. 

8. Schneider, F. 

9. Schneider, F. & Enste, D. H. 
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 روش در همچنين نياورند. ياد به را خود دهيگزارش اطالعاع اما، دهند ارائه درست
 قيمغيرمست هایروشعالوه بر اين،  نشود. کشف اشتباهاع است ممكن يزن حسابرسي
 ضفر نقد، تقاضای يا معامالتي هایرهيافت در، مثال عنوان به دارند. زيادی مشكالع
 سرعت يييرت با اينكه يا است بوده صفر زيرزميني اقتصاد اندازه پايه، سال در که شودمي

 رد حتي شوند.مي انحراف و خطا دچار نيز پول نياز و کل معامالع تخمين پول، گردش
 هایروش در اساس همين بر دارد. وجود تعلي يا ييزادرون مشكالع نيز مدل هایروش
 که دشومي تالش محققان، خالقيت و نوآوری باموضوع  بررسي زمينه به توجه بامدرن 
 اشاره مورد چند به نمونه عنوان به فقط ادامه در يابد. ارتقاِ مالياتي فرار هایبرآورد دقت
  شود.مي

 . تحلیل گزارش مالیاتي مودیان  1-1-8-2
ي شود که افراد برخعنوان مثال از طريق درآمد گزارش شده موديان مالياتي، فرض مي به

اند و از طريق سازوکارهای جانشين، اين درآمد پنهان و اعالم از درآمد خود را اعالم نكرده
 شودر مالياتي ميزان فرار مالياتي مشخص ميتاراساس ساخشود. سپس بنشده کشف مي

(Gruber & Saez ،2112 .) 

 . روش تجربي کنترل شده تصادفي  1-1-8-1
کنند که ميزان فرار های تجربي کنترل شده تالش ميبرخي از محققان از طريق روش

( برای بررسي 2101 ) 1مالياتي را مشخص کنند. به عنوان نمونه به مطالعه کلون و همكاران
اين روش تجربي مراجعه شود. در واقع در برخي از مطالعاع جديد از ابزارهای کنترل 

اتي سطح فرار مالي تاتصادفي و حسابرسي تصادفي در کشورهای دنيا استفاده شده 
اتي اند که سطح فرار ماليهای درآمدی متفاوع را مطالعه کنند. اين مطالعاع نشان دادهگروه

و  و الشتراسلتر ( 2103) 2به اسلمرودبرای نمونه به مطالعه ) بسيار باالستثروتمندان 
 وآمريكا  کشور برای (2103) . الشتراسلتر و همكاران.(مراجعه شود (2103) 3همكاران

                                                            
1. Kleven, et al. 

2. Slemrod, J. 
3. Alstadsæter, et al. 
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دهند که سطح فرار مالياتي يک ( برای کشور نروژ نشان مي2103) 1گايتون و همكاران
 راد جامعه است. درصد ثروتمند جامعه بيش از بقيه اف

 مخارج خانوار   -. روش درآمد1-1-8-8

 روش ديگر استفاده از مخارج خانوارها يا يک گروه خاص برای محاسبه فرار مالياتي است
(Pissarides &Weber, 1989  همچنين از طريق پيمايش مخارج خانوارها، مي .) توان

 پزشكان،پزشكان، دندانمانند ) ميزان فرار مالياتي يک گروه شيلي خاص از جامعه
ها عالقه چنداني به بازگو کردن دهد خانوارمهندسان و...( را محاسبه کرد. شواهد نشان مي

هايشان را با دقت بيشتری اعالم اقالم درآمدی خود ندارند؛ اين در حالي است که هزينه
 (. 2016et al. Artavanis ,) کنندمي

 آيد بايد ناشي از درآمدهايي باشد کهمي تفاوتي که بين اين دو مجموعه به وجود
کنند. در روش اختالف درآمد و هزينه خانوار از اطالعاع گردآوری اعالم نمي هاآن

شده بودجه خانوار و اختالف بين اين ارقام به منظور رسيدن به درآمد واقعي گزارش 
اين که (. در صورتيet al.,  Gorodnichenko 2009) شود نشده، استفاده مي

اطالعاع درخصوص طبقاع مختلف درآمدی به همراه برخي خصوصياع ديگر 
های مختلفي را پيرامون توان فرضيهشود، ميمنتشر  هاآن اقتصادی و اجتماعي

(. به طور کلي 0831مازار يزدی، عرب) های فعاالن در اين حيطه آزمون کردويژگي
ند کاش خرج ميدرآمد اظهار شده ای که بيشتر ازتوان در نظر گرفت که خانوادهمي

کند مگر آنكه عوامل ديگری مانند ثروع، وام يا قرض را برای اين از مالياع فرار مي
 ها در نظر گرفت.تفاوع

 هایدرآمد و هاهزينه چگونگي به توانمي خانوار بودجه بررسي طريق از همچنين
  برد. پي ديگری ناگونگو اطالعاع و آمار نيز و هاآن تيييراع روند و خانوارها
 
 

                                                            
1. Guyton, et al. 
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 مرکزی، بانک) 1است مدنظر خانوار بودجه پيمايش در که متفاوتي اهداف به توجه با
 يمصرف هایهزينهبرآورد  امكان که است شده طراحي ایگونه به پيمايش اين (،0816
 توانمي اساس همين بر دارد. وجود خانوارها کل هزينه در مختلف هایهزينه سهم و خانوار
 حاسبهم، باشد مدنظر که بخشي هر در را خانوارها مصرفي هایهزينه پيمايش اين طريق زا

 يشكپزدندان بخش در خانوار مخارج محاسبه برای پژوهش اين در نمونه عنوان به که کرد
  است. شده متمرکز انپزشكدندان فعاليت با مرتبط کدهای بر

 هاي بانکي. روش مبتني بر حساب1-1-8-0
 و فرادا بانكي حساب طريق از توانمي هدف، هایگروه مالياتي فرار ميزان حاسبهم برای
ميزان فرار مالياتي را استخراج کرد که به نوعي ميزان درآمد اظهار شده  هاآن مالي گردش

 (.Artavanis et al. , 2016) دهدرا با درآمد بالقوه کنار هم قرار مي

 بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم . روش تداخل اطالعات مالیات1-1-8-0
از پرداخت  اتکنند ها بخشي از فعاليت خود را پنهان ميشود که بنگاهدر اين روش فرض مي

 (. Carillio et al., 2017) مالياع بر ارزش افزوده پرهيز کنند

                                                            
 : خانوار بودجه پيمايش در مدنظر اهداف. 0

 و تصادیاق تحوالع اثر در هاآن تيييراع روند مورد در مطالعه و خانوارها مصرفي عاداع و هاالگو شـناسايي  -الف

 .اجتماعي

 خدماع و کاالها بهای شاخص محاسبه منظور به خانوارها مصرف مورد خدماع و کاالها اهميت ضرايب تعيين -ب

 .مصرفي

 مختلف طبقا  بین در مصرف چگونگی از اطالع و خانوارها کل هزینه در مختلف هایهزینه ساهم  تعیین -ج

 .معیشت حداقل و ینسب رفاه تأمین مورد در تصمیم اتخاذ جهت جامعه

 .ملی محاسبا  در استفاده منظور به خانوارها مصرفی هایهزینه تمامی برآورد -د

 هایهزینه ترکیب نظر از خانوارها زندگی وضع در دولت هایبرنامه اجتماتی و اقتصادی اثرا  ارزیابی -هاااا

 .هاآن مصرفی

 محاساابه قابل سااهولت به دیگر طریق از که اخانواره مصاارف مورد کاالهای از بعضاای تولید میزان برآورد -و

 .نیست

 .جامعه در اندازپس به نهایی میل و مصرف به نهایی میل تقاضا، درآمدی حساسیت محاسبه -ز

 .درآمد توزیع چگونگی زمینۀ در مختلف هایشاخص محاسبه -ح
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 سطح شرکتي . بررسي فرار مالیاتي با تمرکز در1-1-8-3
وجود دارد که از طريق اطالعاع سطح بنگاه نيز ميزان  عالوه بر موارد ذکر شده اين امكان
کنند. الملل کار ميهايي که در حوزه بينخصوص شرکتفرار مالياتي را محاسبه کرد؛ به

ای هوارداع و صادراع( يا شرکت) در اين صورع از طريق اطالعاع ثبت شده در تجارع
  (.Fuest & Riedel, 2009) شودخارجي امكان محاسبه فرار مالياتي ايجاد مي

 ري  تاهاي مبتني بر اقتصاد رف. رهیافت1-1-0
 شواهد و هاروشبراساس  فراواني مطالعاع اقتصاد، در ریتارف اقتصاد شاخص گسترش با
 از) یاقتصاد هایفعاليت تمام درباره روانشناسي( جمله از) اجتماعي علوم هایرشته ساير
 دو به را مطالعاع اين (2102) آلم است. گرفته نجاما مالياتي( اجابت و مالياتي فرار جمله
 ند.هست تقسيم قابل انتظاری مطلوبيت تئوری و اجتماعي تعامالع تئوری گروه

  . تئوري تعامالت اجتماعي1-1-0-2
 شود.مي ادهاستف شيلي خاص هایگروه مالياتي فرار محاسبه برای اجتماعي تعامالع تئوری
 اناييتو محاسبه در افراد ریتارف هایمحدوديت پذيرش با ریتارف اقتصاد چارچوب در
 را افراد راترف که کنندمي تالش محققان مالياتي(، اجابت يا مالياتي فرار در جمله از) خود
 مالياتي رتارف و حرفه هر در شاخص افراد آيا که کنندمي بررسي، مثال عنوان به کنند. تحليل
 نهزمي و اجتماعي زمينه بر مبتني ونه  يا دارد اثر حرفه آن در شاغل افراد کل بر هاآن

 گروه و حرفه داخل در که ریتارفبراساس  کنند،مي فعاليت آن در که گروهي اجتماعي
 خالقا اجتماعي، هنجارهای مانند) کنندمي بحث و...( مهندسي پزشكي، مانند) خود شيلي
ي، به ناحق( از درآمدهای مالياتيا ) مالياتي، ظرفيت دولت در استفاده حق عدالت مالياتي،

 يهامد برای نمونه به مطالعه) کننداعتماد به دولت( سطح فرار مالياتي افراد را مشخص مي
 (. مراجعه شود( 2116) 2و اسنو و وارن (2117) 1يهيو النوا
 هانآ ری، اگر نُرم يک گروه يا حرفه فرار مالياتي باشد، اکثرتادر چارچوب اقتصاد رف 

ر افراد مرجع و هنجارهای گروه تافرار مالياتي باال برخوردار خواهند بود. اگر رفاز سطح 
رای نمونه به مطالعه ب) کنندتيييرکنند به تدريج اجابت مالياتي و فرار مالياتي نيز تييير مي

                                                            
1. Dhami, S., & al-Nowaihi, A. 

2. Snow, A., & Warren, R. S., Jr. 
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ر در حالت کلي در اقتصاد به عنوان آثار سرريز تامراجعه شود(. اين رف 2101، 1ترکسلر
ری، ضمن محاسبه سطح فرار تاهای اقتصاد رفشود. در واقع در مدلميخارجي قلمداد 

ز طريق ا زادرونشود که نرخ فرار مالياتي به صورع مالياتي يک گروه خاص، تحليل مي
 شودری و تحليل سطح تعامل و اعتماد ميان دولت و مردم تعيين ميتاهای اقتصاد رفحل مدل

  ( مراجعه شود(.0121) 2برای نمونه به مطالعه يوهانسن)

 . تئوري مطلوبیت انتظاري1-1-0-1
يا ) هاهای خاص شيلي يا دهکتئوری مطلوبيت انتظاری برای محاسبه فرار مالياتي گروه

 گريزی وشود. بر اين اساس، بر تفاوع درجه ريسکها(ی درآمدی استفاده ميصدک
کيد اتای درآمدی متفاوع هر افراد در گروهتاهای موثر در رفپذيری و ساير شاخصريسک
های اخير مطالعاع زيادی درباره سطح فرار مالياتي شود. بر همين اساس در سالمي
های ثروتمند در مقايسه با طبقه متوسط انجام گرفته است. در اين مطالعاع نشان داده گروه

 درصد جامعه که بيشترين 0/1و  0، 01) شده است که سطح فرار مالياتي در ثروتمندان
ثروع را دارند( در مقايسه با افراد با درآمد متوسط و پايين، هم از لحاظ مقدار و هم از 

ها، توان به فرار مالياتي مديران اجرايي شرکتلحاظ درصد باالتر هستند. به عنوان نمونه مي
( و 2016et al. Akcigit ,) (، مخترعان2011et al. Kleven ,) ایهای حرفهفوتباليست
 اشاره کرد.  6و زوکمن 0، سائز 8طالعاع اقتصاددانان معروفي مانند توماس پيكتيمجموعه م

 . پیشینه پژوهش8
 در هاآن از مورد چند به که است گرفته انجام مالياتي فرار تخمين درباره فراواني مطالعاع
  شود.مي اشاره اينجا
 اشخاصدرآمد  بر مالياع فرار تخمين»با عنوان  خود پژوهش در (0831) زارع ديس
 خاصاشدرآمد  بر مالياع فرار تخمين به «آن بر موثر عوامل شناسايي و ايران در يحقيق

                                                            
1. Traxler, C. 

2. Johannesen, N. 

3. Piketty, T. 

4. Saez, E. 

5. Zucman, G. 
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 تورم، به نسبت يماليات فرار حساسيت دهدمي نشان پژوهش يجتان است. پرداخته يحقيق
  .است يمنف يمال یبازارها یآزادساز به نسبت و مثبت یانتظاردرآمد  ودرآمد 
 انطالفروش صنف مشاغل صاحبان در يماليات فرار یمورد يبررس به (0832) یاحمزه

 0/87 يماليات فرار ميزان دهدمي نشان پژوهش اين يجتان .است هپرداخت مازندران نتااس
 يماليات فرار ،بقيه و متوسط حد در درصد 5/02 و کم حد در مازندران طالفروشان از درصد
  دارند. یشديد

 انيرا در خليدا ناخالص توليد به عماليا نسبت مقايسه به هشيوپژ طي (0810) فليحي
 به نسبت انيرا در مالياتي شتال هددمي ننشا پژوهش نتايج ست.ا ختهداپر هارکشو يرسا با
 صددر 88 ودحد که فصناا و مشاغل وهگر وی، آوردبر طبق .ستا پايينتر هارکشو ساير
 ختداپر را هاعماليا کلاز صددر 6 فقط نددار رختياا در را خليدا ناخالص توليد از
  .کنندمي

 (،MIMIC) چندگانه آثار-چندگانه علل روش از استفاده با (0811) و همكاران ايزدی
 متوسط که اندداده نشان و کرده محاسبه را 0816-0866 دوره طي ايران مالياتي فرار ميزان
 و درصد 22 انميز به 0870 سال در آن بيشترين و بوده درصد 00 حدود مالياتي فرار

 است. بوده GDP از درصد 8 ميزان به 0855 سال در آن کمترين
 سال برای مالياتي فرار ميزان MIMIC روش از استفاده با (0818) بندهتا و صمدی
 اييشكيب و صادقي است. کردهبرآورد  داخلي ناخالص توليد از درصد 02 حدود را 0876
 داخلي ناخالص توليد از 08 حدود را مالياتي رفرا ميزان فازی روش از استفاده با (0831)

برآورد  درصد 02/7 حدود را ميزان اين (0810) اکبرپور و ميالني عبداله اند.کردهبرآورد 
 که دهندمي نشان MIMIC رويكرد از استفاده با (0817) و همكاران مطلبي است. کرده
 وييبهارل زادهصادق و نمازی هستند. سايه اقتصاد علل از مالياتي بار و مالياتي روحيه
 از انتومي که دهندمي نشان تصميم، درخت کاوی داده الگوريتم از استفاده با (0815)

 و دیامي کرد.بيني پيش را هاشرکت مالياتي فرار ها(شرکت) خرد حسابداری اطالعاع
 فرار حجم ،2نزیتا پولي تقاضای بعتا رهيافت و 1VECM مدلبراساس  (0815) پژويان
 اندداده نشان 0812-0862 زماني بازه در حقوقي اشخاصدرآمد  بر مالياع بخش در مالياتي

                                                            
1. Vector Error Correction Model  

2. Tanzi Money Demand Function Approach 
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 و ريميک مطالعه، ديگر مشابه مطالعه است. بوده صعودی ايران در مالياتي فرار روند که
 در که نداداده نشان نزیتا پولي تقاضای بعتا مدل از استفاده با که است (0817) همكاران
  است. بوده درصد 7/26 حدود ايران زيرزميني اقتصاد محج 0810 سال

 اطالعاع که عام سهامي کارخانه 86 بررسي با (0813) موتمني خرد، سطح در همچنين
 ایکارخانه بخش در مالياتي فرار هایدرآمد است داده نشان، بوده کدال سايت در هاآن
 مالياتيدرآمد  لعم رد که است کرده تحليل اساس همين براو  است. درصد 01 حدود
 7 حدود عمل در که شدمي ایکارخانه صنايعدرآمد  کل از درصد 00 حدود بايد دولت
 مرزی تحليل مدل از استفاده با (0833) دهقاني ويزدی  مازارعرب است. شده درصد
 نتااس يماليات کوشش که اندداده نشان و کردهبرآورد  را مالياتي کوشش ميزان تصادفي
  است. کشور هاینتااس بين در سطح االترينب اصفهان
 اشاره (0810) و همكاران حميدی مطالعه به داخلي مطالعاع در آخر نمونه عنوان به
 نتااس در ایامهپرسشن روش از استفاده با را مالياتي فرار بر مالياتي جرايم ثيرتا که شودمي
 اعتماد انين،قو سازیساده الياتي،م بخشودگي مانند متييرهايي هاآن اند.کرده بررسي قزوين
 بر واملع اين که اندداده نشان و کرده بررسي را مالياتي عدالتمالياتي و  فرهن  ديان،وم
 هستند.  ثيرگذارتا مالياتي فرار

برآورد  یاز روش مستقيم برا (2115) 1یآمور و ويوريفدر ميان مطالعاع خارجي نيز 
 حاصل یهاادهد مجموعه از استفاده با محققان .اندکردهفاده ليا استتادر اي يميزان فرار ماليات

 به هاسال اين در يماليات هایداده و 2111 و 0113 یهاسال در خانواردرآمد  پيمايش از
 يشترب اشتيالدرآمد  از همواره يخوداشتيالدرآمد  در يماليات فرار که رسيدند نتيجه اين
 است. بوده
 به تا اندداده قرار استفاده مورد را يآزمايشگاه یهاروش (2101) و همكاران آلم
 ثيرتا تتحدرآمد  گزارش یبرا افراد تصميماع چگونه که بپردازند موضوع اين يبررس
 رد دهديم نشان مطالعه اين يجتان .گيرديم قرار يماليات سازمان توسط اطالعاع ارائه

 00 دودح افراد است، مواجه قطعيت معد اب يا بوده نامعلوم افراد يماليات ديون که شرايطي
 هب را يخدمات يماليات سازمان که يهنگام اما، کننديم گزارش کمتر رادرآمد  درصد،

                                                            
1- Fiorio, C. V. & D'Amuri, F. 
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 دهش گزارشدرآمد  و شودمي خنثيي، واقعدرآمد  از کمتر گزارش کند،يم ارائه ديانوم
 کند. درصد افزايش پيدا مي 21نزديک  به آن واسطه به

را براساس ميزان تقاضايي که برای  ( اندازه فرار مالياتي يونان2121) 1زانيوس و النيتاآ
 هایاند. يافتهوجود دارد، برآورد کرده 0131-2103اقتصاد زيرزميني برای دوره زماني 

دهد در اين بازه زماني ميزان نسبت اقتصاد زيرزميني به توليد ناخالص داخلي نشان مي هاآن
رسيده و در اين مدع نيز  2103درصد در سال  55/25به  0131درصد در سال  78/00از 

درصد  82/01به  0131درصد در سال  78/8ميزان فرار مالياتي به توليد ناخالص داخلي از 
درصد در سال  201/26ها نيز از افزايش يافته است. در اين ميان ميزان مالياع 2103در سال 
کنند که عامل اصلي تحليل مي هاآن رسيده است. 2103درصد در سال   61/86به  0131

درصدی در بازه زماني مورد اشاره افزايش سطح  10/276افزايش فرار مالياتي 
  ست.هامالياع

( براساس برآورد اقتصاد زيرزميني و ارتباط آن با فرار مالياتي، نشان 2101) 2آسامينو
 حدود نيز يماليات فرار ووده ب زيرزميني اقتصاد اتيوپي اقتصاد از درصد 85دهد که حدود مي
  است. داخلي ناخالص توليد از درصد 01
 يونان کشور در خانوارها بانكي اطالعاع مطالعه با (2105 ) 3و همكاران وانيستاآر
 گزارش کمتر را خوددرآمد  از درصد 06 تا 08 بين خوداشتيال، افراد که کنندميبرآورد 
 را يونان کشور 2111 سال برای نشده گزارشمد درآ کل هاآن اساس، همين بر اند.کرده
 81 حدود) دالر ميليارد 00 حدود نيز را مالياتي فرار وبرآورد  دالر ميليارد 23 حدود
 مكانا خانوارها، بانكي اطالعاع از استفاده خوب خيلي نكاع از اند.کردهبرآورد  درصد(
 رارف سطح باالترين که دهندمي نشان هاآن است. شيل و حرفهبراساس  هاآن بندیطبقه
 و شآموز مهندسي، حقوق، پزشكي، مانند ایحرفه خدماع با مرتبط صنايع در مالياتي
 الياتيم فرار بر موثر عوامل از يكي که دهدمي نشان هاآن مطالعه است. دهتااف اتفاق رسانه
 که فرادیا ،هاآن هایيافته براساس ست.هاآن سياسي باالی نفوذ مهندسان، و پزشكان
 است. شده اعالمدرآمد  برابر 30/0 تا 76/0 حدود هاآن واقعيدرآمد  هستند فرماخويش
 مجلس نمايندگان از درصد 51 حدود که دهندمي نشان هاآن ،سياسي نفوذ بررسي در

                                                            
1. Athanasios, A., & Eleni, K., 

2. Asaminew, K. 

3. Artavanis, et al.  
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 31 و دارند قتعل باال مالياتي فرار با شيلي هایگروه به بحث( از وکال کردن خارج با حتي)
 گروه شيلي با بيشترين فرار مالياتي تعلق دارند.  5نيز به  مايندگانن از درصد

های مالياتي مخارج و براساس داده -( با استفاده از مدل درآمد2117) 1فلدمن و اسلمر
درصد از درآمد  70 تا 66فرما بين دهند که افراد خويش، نشان مي2115 تا 0111های سال

اتي اند که داليل اجابت ماليبت مالياتي افراد، تالش کردهخود را اعالم و براساس ميزان اجا
و همچنين فرار مالياتي را تحليل کنند. اين روش در عمل، اولين بار توسط پيزاريدس و 

ن اتدهند که در کشور انگلسدر مطالعه خود نشان مي هاآن ( طرح شده است که0131) 2وبر
صد کمتر از واقع درآمد خود را اعالم در 86فرما حدود افراد خويش 0132و برای سال 

 اند. کرده
 81دهد که افراد خوداشتيال حدود ( با استفاده از همين روش نشان مي2111) يوهانسن

اند. طبيعي است که بخشي از آن درصد کمتر از واقعيت درآمد خود را گزارش کرده
يستم مالياتي، تصاعدی بودن س مالياتي در نظر گرفته شود و با توجه به تواند به عنوان فرارمي

 شتريب ياقعوگويي درآمد انتظار است که با افزايش درآمد، ميزان فرار مالياتي به دليل کم
  .باشد

( نيز با استفاده از پيمايش هزينه خانوار، دريافت که ميزان پنهانكاری 2112) 3شوتز
س همين روش درصد بوده است. براسا 81فرما حدود درآمد در افراد دارای خويش

 5/01ن حدود تااند که اقتصاد زيرزميني در انگلس( نشان داده2110) 4ليسيوتوس و همكاران
 است.  GDPدرصد از 
کنند که فرار مالياتي در اقتصاد رسمي را مي ( تحليل2105) وانيس و همكارانتاآر 
 افشك مساله بر مخارج روش در کرد. محاسبه توان براساس روش مخارج و نظارعمي
 ،خانوار هزينه پيمايش براساس توانمي اساس همين بر شود.مي تمرکز مخارج -درآمد
، نمونه عنوان به کرد. بررسي هدف هایگروه برای را مخارج -درآمد شكاف

 مخارج هایدادهبراساس  و مخارج روش از استفاده با (2111) 5و همكاران گورودنيچنگو
 هایافتهي کنند.مي محاسبه را آن رفاهي آثار و مالياتي فرار ميزان روسيه، کشور در خانوار

                                                            
1. Feldman, N. E., & Slemrod, J. 

2. Pissarides, C. A., & Weber, G. 

3. Schuetze, H. J. 

4. Lyssiotous, et al. 

5. Gorodnichenko, Y. 
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 ميزان رهرچقد و يابدمي افزايش مالياتي فرار مالياع، نرخ افزايش با که دهدمي نشان هاآن
 يابد.مي يشافزا نيز مالياتي فرار ميزان، باشد داشته فرددرآمد  کل از بااليي سهم نقددرآمد 
 را الياتيم فرار و رفاه بر مالياتي قوانين اصالح ثيرتا يل،ديفرانسبراساس  همچنين هاآن

  اند.کرده ارزيابي

 ها. روش پژوهش و تجزیه و تحلیل داده0 
 گام رد است. شده استفاده مالياتي فراربرآورد  برای خانوار بودجه روش از پژوهش نيا در
 رخانوا درآمد -نهيهز شيمايپ پرسشنامه در که اطالعاتي هایرديف که است الزم اول
 ریکاوساز است الزم بعدی گام در .شد احصاء، است انپزشكدندان به پرداخت درباره
 انپزشكدرآمد دندان بر مالياع همچنين و هادرآمد و هاهزينه ميان ارتباط که شود طراحي
 قانون بر مبتني نهايت در است. شده ارائه مستقيم هایمالياع قانون در که شود مشخص
راساس ب آخر گام در و محاسبه شود پرداخت بايد که مالياتي ميزان مستقيم، هایاعمالي

  .دشو محاسبه مالياتي فرار ميزان شده وصول قطعي مالياع درباره شده ارائه اطالعاع

 انتخاب روش برآورد فرار مالیاتي   .0-2
كان، و شمانند پز) يكي از مشكالتي که در برآورد فرار مالياتي متخصصان يک حوزه

مهندسان( در ايران وجود دارد، مساله محدود بودن اطالعاع در دسترس است. برای اينكه 
جه به محاسبه و با تو هاآن پزشكان برآورد شود، نياز است درآمد واقعيفرار مالياتي دندان

اطالعاع در دسترس با ميزان درآمد اعالم شده، محاسبه شود. سپس شكاف مالياتي ميان 
شد و مالياتي که واقعا پرداخت شده است محاسبه و مبتني بر که بايد پرداخت مي مالياتي

 رتبطم اطالعاع کسب یبراشود.  محاسبهپزشكان آن ميزان فرار مالياتي در جامعه دندان
 عاحال سطح اطالع نيبا ا شد مراجعه بهداشت وزارع و ياتيمال امور سازمان بهپژوهش  با

 نيمچنو ه ياتيبرآورد فرار مال ييهادک بوده و با توجه به روشحوزه ان نيدر دسترس در ا
 کار را از نيا توانيمکه  ديرسياطالعاع اندک در دسترس در گام اول به نظر م سطح
 المتس يمل نظام اطالعاع و يبانك نظام اطالعاع خانوار، بودجه شيمايپروش  سه قيطر
های ملي اهده شد که اطالعاع حساببعدی انجام گرفته مشهای يبررس با. داد انجام

سالمت در سطح کلي ارائه شده و قابليت رصد درآمد يا مخارج را هنوز به صورع دقيق 
تری را های ملي سالمت سطح اطالعاع جزئيندارد و در صورتي که در آينده حساب
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اتي يارائه دهد، اين امكان حاصل خواهد شد. همچنين با توجه به قيدهای محاسبه فرار مال
از طريق اطالعاع حساب بانكي و جامع بودن اطالعاع پيمايش بودجه خانوار، روش 

 پيمايش بودجه خانوار انتخاب شد. 

 ي  پزشکدندانمرتبط با  انتخاب هزینه هاي. 0-1
 دستهب خانوار درآمد -نهيهز شيمايپ پرسشنامه طريق از هاداده، خانوار بودجه بررسي در
 هایهزينه) هاهزينه خانوار، اجتماعي -اقتصادی هایويژگي شنامهپرس اين در آيند.مي

 را خانواردرآمد  و درمان( و بهداشت هایهزينه از اعم خانوار غيرخوراکي و خوراکي
 هفته يک به مربوط سوال نوع حسب برخانوار  هزينه ودرآمد  زمان شود.مي بررسي
  .است گذشته ماه 02 يا گذشته ماه يک گذشته،
 محور که شودمي تقسيم محور زير 00 به خانوار غيرخوراکي و خوراکي هاینههزي
 هایبخش از درماني و بهداشتي هایهزينه و است درماني و بهداشتي هایهزينه آن، ششم
 هاینههزي سرپايي، طبي خدماع مستقيم هایهزينه پزشكي، لوازم و وسايل محصوالع،»

  .ودشمي تشكيل« اعتياد ترک مستقيم ایههزينه و بستری طبي خدماع مستقيم
 ارائه هایهزينه هایکد که شد مالحظه بخش چهار اين هایبخشزير بررسي از پس
 بنایم پژوهش اين در که هستند يپزشكدندان بخش هایهزينه عنوان به( 0) جدول در شده
 .شوندمي حاظل يپزشكدندان بخش در خانوارها توسط شده انجام هایهزينه ميزان بررسي
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يپزشکدندانهاي نهیهز با مرتبط خانوار نهیهز شیمایپ در يانهیهز يهاکد .2 جدول  

 شرح هزینه کد
 Gخدما  متخصصین ارتودنسی  062124
 NGخدما  متخصصین ارتودنسی  062129

دندان گیری، جراحیویزیت، کشیدن، جرم 062223 G 

 NG دنداناحیگیری، جرویزیت، کشیدن، جرم 062224
 Gجراحی لثه، کاشت و انواع پروتز دندان  062220

 NGجراحی لثه، کاشت و انواع پروتز دندان 062226

 1390درآمد خانوار،  -های پژوهش احصاء شده از پرسشنامه پیمایش هزینهمنبع: یافته

 2800ي در سال پزشکدندانها در بخش هزینه خانوار محاسبه .0-8
 تمام در ييتاروس و شهری خانوارهای هزينه بايد خانوارها هایهزينه کل بررسي برای
 سال برای پژوهش اين در شود. احصاء خانوار درآمد -هزينه سند در یدرآمد هایدهک
 که همانطور است. شده ارائه( 2) جدول در آن نتيجه که است گرفته انجام امر اين 0816
 خدماع دريافت برای هاخانوار جيب از تپرداخ مجموع، شودمي مالحظه جدولاين  در
  .است 0ريال ميليارد هزار 65 حدود يپزشكدندان

2800پزشکي در سال یي در بخش دندانتا. هزینه خانوارهاي شهري و روس1 جدول  

هزینه کد نهیهز شرح   
 یهادهک نهیهز مجموع
(الیر ونیلیم ) یشهر  

 یهادهک نهیهز مجموع
(الیر ونیلیم ) ییتاروس  

621240 G 302.021 یارتودنس نیمتخصص خدما    900.21  

 یارتودنس نیمتخصص خدما  062129
NG 

902.046.1  924.206  

062223 
 ،یریگجرم دن،یکش ت،یزیو

 G دندانیجراح
304.090.0  424.311.2  

062224 
 ،یریگجرم دن،یکش ت،یزیو

 NG دندانیجراح
032.241.20  240.444.1  

062220 
 پروتز انواع و اشتک لثه، یجراح

 G دندان
196.000.2  112.296  

062226 
 پروتز انواع و کاشت لثه، یجراح

 NGدندان
316.414.4  044.641.2  

 رانیا آمار مرکز از برگرفتهپژوهش  یهاافتهی: منبع

                                                            
  ريال 654201480141114111 دقيق صورع به. 0
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 ها  آن با هزینهان و ارتباط پزشکدندانکار اعمال مالیات بر درآمد وساز. 0-0
 شده رکس ابتدا در هاهزينه که است الزم انپزشكدندان ازدرآمد  بر عماليا دريافت برای
 وانعن به بايد کهدرآمد  از درصدی سال هر منظوربرای اين  .شود اخذ مالياع آن مانده از و

 ازمانس توسطشود،  مالياع مشمول و شناسايي سود عنوان به آن ماندهباقي و کسر هزينه
 گفته مالياع مشمولدرآمد  ضريب»که  دشومي اعالم لشي هر تفكيک به کشور مالياتي
 العاعاط نبود دليل به .است يپزشكدندان مختلف هایگروه مشاغل اين جمله از شود.مي
 از شپژوه اين در شده تفكيک صورع به تخصص هر در انپزشكدندان تعداد از دقيق
 است. شده استفاده انپزشكدندان کل به مربوط یدرآمد ضرايب ميانگين

 پزشکان(بخش دندان) 2800. ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 8جدول 

 درصد از وجوه دریافتنی نوع فعالیت
پزشکان تمومیدندان  24 

نگرپزشکی جامعهای دهان و تشخیص و دندانمتخصص بیماری  26 
پزشکی اطفالمتخصص دندان  26 

ی ترمیمی و جراحی لثهپزشکمتخصص درمان ریشه، متخصص دندان  33 
های دندانیمتخصص ارتودنسی و پروتز  31 

 40 متخصص جراحی دهان فک و صور 
پزشک تجربیکمک دندان  20 
پزشکیهای دندانکلینیک  20 

الزحمه و پورسانتی(حق) پزشکان شاغل در مراکز درمانیدندان  00 
11/31 میانگین ضرایب مشمول مالیا   

 مور مالیاتیمنبع: سازمان ا 

 قيممست هایمالياع قانون بر مبتني مالياع مشمولدرآمد  ميزان شدن مشخص از پس
 ينتعي ي(پزشكدندان شيل ازجمله) مشاغلدرآمد  بر مالياع هاینرخ اصالحي( 080 ماده)
 دشومي مالحظه که همانطور .0است شده ارائه زير جدول در ها نرخ اين که دشومي
 611 بين و است درصد 06 ميزان به ريال ميليون 611 مبلغ تادرآمد  بر مالياع هاینرخ
  است. درصد 26 آن باالی و درصد 21 ريال ميليارد يک تا ريال ميليون

                                                            
1. https://inta.tax.gov.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/7/131 

https://inta.tax.gov.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/7/131
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 2800. نرخ مالیات مشاغل در سال 0 جدول

2800درآمد مشمول مالیات ساالنه مشاغل در سال   
درصد() نرخ  

مبلغ تا از مبلغ  

1 011.111.111 20 

1.111.11201  2.111.111.111 11 

 10 و بیش از آن 2.111.111.112

 های مستقیممنبع: قانون مالیا 

 موعد در را خود مالياتي اظهارنامه که مشاغل صاحبان مالياع مشمول ساالنهدرآمد  
 به آن مازاد و معاف مالياع پرداخت از ريال 06541114111 ميزان تا اندکرده تسليم مقرر
 بود. خواهد مالياع مشمول مستقيم هایمالياع قانون اصالحي 080 ماده نرخ

 اعمال کاروساز که است الزم مشاغلدرآمد  بر مالياع هاینرخ شدن مشخص از پس
  شود. بررسي انپزشكدندان بخش برای شده

 پزشکدندان. محاسبه درآمد سرانه و درآمد مشمول مالیات یک 0-0
اعمال مالياع در گام بعد بايد متوسط درآمد يک  کار قانونيبا مشخص شدن سازو

كان پزشپزشک استخراج شود. آمار دقيق و سری زماني از تعداد پزشكان و دنداندندان
براساس  0816پزشكان در سال در کشور وجود ندارد. بر همين اساس تعداد دندان

 0816سال  دهد که دراطالعاع ارائه شده توسط قائم مقام وزارع بهداشت نشان مي
 585042 به مارآ نيا حال نيا با. 0اندداشته تيفعال کشور در پزشکدندان 214017تعداد 
 تعداد کشور يپزشك نظام سازمان اطالعاع براساس همچنين. 2است افتهي رييتي نفر
 سيرئ عالوه بر اين، .3است شده اعالم نفر هزار 25 حدود 0816 سال در پزشكاندندان
را  0811پزشكان در سال ت تعداد دندانبهداش وزارع درمان امور يكپزشدندان اداره
نفر به آن اضافه  24111نفر در نظام پزشكي دانسته و بيان کرده است که هر ساله  824017

                                                            
1. https://isna.ir/xd2Dxq 

2. https://tn.ai/1906558  

3. https://irimc.org/  

https://irimc.org/


 3111زمستان  | 31شماره  | 13سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 311

 

به ميزان  0816پزشكان در سال . با فرض صحت اين اطالعاع، تعداد دندان1شودمي
نفر رسيده است. با توجه به اينكه  824017سال بعدی به رقم  0نفر بوده که طي  254850

پزشكان کشور وجود ندارد براساس اطالعاع ذکر شده، اطالعاع دقيق از تعداد دندان
بوده  254850و حداکثر  214017پزشكان حداقل به ميزان تعداد دندان 0816در سال 

نوان به ع است. بر اين اساس در ادامه دو سناريو در نظر گرفته شده است. سناريوی اول
نفر( و سناريوی دوم به عنوان حداکثر تعداد  214017) پزشكاندندان مقدار حداقل تعداد

 نفر( در نظر گرفته شده است.  254850) پزشكاندندان
يعني کمترين برآورد از تعداد (، در صورتي که سناريوی اول؛ 6) مطابق جدول

ميليارد و  2پزشک در هر سال دندان پزشكان، مالک عمل قرار گيرد درآمد سرانه هردندان
ک عمل پزشكان مالميليون ريال بوده است. اگر سناريوی دوم؛ يعني حداکثر تعداد دندان 765

 ميليون ريال بوده است.  011ميليارد و  2پزشک حدود قرار گيرد درآمد سرانه يک دندان
د است که بايبدين صورع  رپزشكان، ساز کاستاني از درآمد دندانبرای مالياع

های آن )مانند هزينه اجاره، هزينه پزشكان به عنوان هزينهبخشي از درآمدهای دندان
نيروی کار، هزينه برق، آب و...( لحاظ شود. سپس بر ميزان درآمد باقي مانده مالياع 

رای های متفاوع باهم فرق کند و حتي ببسته شود. طبيعي است که اين رقم برای استان
كان در پزشطق نيز يكسان نباشد )ضرايب درآمد مشمول مالياع بخش دندانشهرها و منا

 ضرايب ساله هر کشور مالياتي امور سازمانهمه مناطق کشور يكسان است(. در واقع 
 که کندمي اعالم شهرها و استانها یبرارا  عملكرد مالياع مشمولدرآمد  تشخيص
، 0815عنوان نمونه در مرداد  د. بهشو مصوب ديبا مالياتي ضرايب تعيين کميسيون
 060 ـادهم (الـف) بنـد مقـرراع اجرای در مالياتي ضرايب تعيين کميسيون صورتجلسه
 کميسيون آن، بعدی هایاصالحيه و 0855 اسـفندماه مصـوب مسـتقيم هایمالياع قانون
 مايندهمرتبط با حضور ن احكـام موجـب بـه مالياع مشمولدرآمد  تشخيص ضرايب تعيين
 ،ايــران اســالمي جمهـوری پزشكي نظام سازمان ايران، اسالمي جمهوری مرکزی بانک
 ازمانس و تهــران اصــناف اتاق ايــران، کشــاورزی و معــادن صــنايع، بازرگــاني، اتاق

                                                            
1. https://mehrnews.com/xLZTb 
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 بحس الزم، هایبررسي از پـس و تشـكيل متعدد جلساع طي ،کشور مالياتي امور
 انضمام بـه تهـران حوزه 0816 سال عملكرد مالياتي ضرايب جدول مربوط، مقرراع

  .1کرده است تعيين را مربوط اجرايي ضوابط

 پزشکان و درآمد مشمول مالیات آن. میزان درآمد سرانه دندان0 جدول

 سناریوی دوم سناریوی اول توضیح
میلیون ریال() پزشکیهای دندانپرداختنی کل خانوار بابت هزینه  06.249.340 249.340.06  

نفر() پزشکانتعداد دندان  .40120  361.26  
میلیون ریال() پزشکدرآمد سرانه یک دندان  .1062  134.2  

درصد() مالیا  مشمولدرآمد  تشخیص متوسط ضریب  32/0  32/0  
میلیون ریال() پزشک قبل از کسر معافیتدرآمد مشمول مالیا  یک دندان  424  643 

ل(میلیون ریا) معافیت مالیاتی  106 106 
میلیون ریال() درآمد مشمول مالیا  بعد از کسر معافیت  261  021 

 توسط این پژوهش انجام شده است. پزشکیهای دندانپرداختنی کل خانوار بابت هزینه -1

و پزشکان( کشور نیست و به همین ) پزشکانهیچ نهادی متولی ارائه سری زمانی و آمار دقیق از تعداد دندان -2
وجود دارد. بر همین اساس براساس آخرین اطالتا  در دسترس در  هاآن اطالتا  متفاوتی از تعداددلیل 

پزشکان است و نفر مبنا بوده که کمترین برآورد از تعداد دندان 20.401سناریوی اول تعداد پزشکان به میزان 
م نه از تقسیم ردیف اول بر ردیف دوشود. درآمد سراپزشکان را شامل میسناریوی دوم نیز بیشترین تعداد دندان

 به دست آمده است.

ر اتضریب مالیا  در واقع متوسط ضریب مالیاتی است که برآورد پژوهش است. بدین معنی است که در ساخ -3
گیرد و بقیه ان مشمول پزشک مشمول مالیا  قرار میدرصد از درآمد یک دندان 32نی ایران، حدود تامالیا  س

 گیرد.یمالیا  قرار نم

 تدسه ب سرانهدرآمد  در ا یمال بیضر کردن ضرب از (الیر ونیلیم) پزشکدندان کی ا یمال مشمولدرآمد  -4
 .دآییم

 میلیون ریال معاف از مالیا  بوده است. 106درآمد کمتر از  1390های مستقیم در سال مطابق قانون مالیا  -0

 یاتیمال تیمعاف و ا یمال مشمولدرآمد  تفاو  از( الیر ونیلیم) تیمعاف کسر از بعد ا یمال مشمول درآمد -6
 .دآییم دسته ب

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

                                                            
 :  است زير آدرس در صورتجلسه اين شرح. 0

http://www.intamedia.ir/Public/LoadFile/default/133642 

http://www.intamedia.ir/Public/LoadFile/default/133642
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ک عمل پزشكان مالبا توجه به تفاوع اين ارقام در اين پژوهش متوسط ضريب مالياع دندان
درصد از متوسط  82درصد است. در واقع به طور متوسط فقط  82قرار گرفته است که حدود 

 شود. درصد آن شامل مالياع نمي 53شود و پزشک مشمول مالياع مييک دنداندرآمد 
 موعد در را خود مالياتي اظهارنامه که مشاغل صاحبان مالياع مشمول ساالنهدرآمد  
 به آن مازاد و معاف مالياع پرداخت از ريال 065،111،111 ميزان تا اندکرده تسليم مقرر
 ایبر امر اين بود. خواهد مالياع مشمول مستقيم هایياعمال قانون اصالحي 080 ماده نرخ
 .است صادق نيز انپزشكدندان
 مطابق نهايت در دشومي مالحظه( 6) جدول در که همانطور شده،بيان  شرايط لحاظ با
 که بوده ريال ميليون 765 و ميليارد 2 سال هر درپزشک دندان هر سرانهدرآمد  اول سناريو
 دوم سناريوی در است. بوده مالياع مشمول آن ريال ميليون  725 دارمق اين از نهايت در
درآمد  که بوده ريال ميليون 011 و ميليارد 2 حدودپزشک دندان يک سرانهدرآمد  نيز

   است. بوده ريال ميليون 627 نآ مالياع مشمول

 قابل پرداخت محاسبه مالیات. 0-3
 سال ردعملك برای مشاغل صاحبانمد درآ بر مالياع نرخپيشتر بيان شد  که همانطور
 هک است پلكاني صورع به مستقي( هایمالياع قانون اصالحي 080 ماده موضوع)  0816
 ملع مالک انپزشكدندان مالياع برای قانون اين که صورتي در شد. ارائه( 8) جدول در
 حاسبهم( 5) جدول در کند پرداخت بايدپزشک دندان يک که مالياتي ميزان، گيرد قرار
 قبل خشب سناريوی دو باپزشكان دندان تعداد دقيق اطالعاع نبودن دليل به باز است. شده
 است. شده انجام محاسباع اين
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  1395پزشک در سال  . متوسط مالیات پرداختی هر دندان6 جدول

 سناریوي دوم سناریوي اول ردیف

 پزشک سرانه درآمد مشمول مالیات یک دندان

میلیون ریال)(  
726 527 

 درصد 15 الیر ونیلیم 500 سقف تا اتیمال

میلیون ریال)(  
75= )0,15*500(  75= )0,15*500(  

 زانیم به الیر اردیلیم کی تا ونیلیم 500باالتر از 

(میلیون ریال) درصد 20  
(726-500)*.2=45.2 (526-500)*0.2=5.2 

درصد 25 زانیم به الیر اردیلیم کیباالتر از   0 0 

باید  پزشک هر دندانکه  یاتیمالمتوسط کل 

میلیون ریال)( کندپرداخت   
120 80 

 درصد 32 که است پزشک دندان کیدرآمد  متوسط واقع در پزشک دندان کی اتیمال مشمولدرآمد  سرانه -1

  .دارد دربر هم را مشاغل بر اتیمال یکل تیمعاف که حال نیع در و برداشته در را پزشک دندان کیدرآمد  از

  . است بوده ها آن سرانهدرآمد  و پزشکان دندان تعداد براساس واقع در دوم و اول يویسنار -2

  .  شود یم اعمال یپلکان صورت به که است قانون مطابق زین اتیمال مشمولدرآمد  بر اتیمال اعمال -3

  هاي پژوهش منبع: یافته

  پزشکی   جامعه دندانقابل پرداخت توسط  . محاسبه کل مالیات4-7

پزشک باید در  مبتنی بر محاسبه پژوهش در سناریوي اول، متوسط مالیاتی که هر دندان

 80میلیون ریال بوده و مطابق با سناریوي دوم این مبلغ  120کرده  میپرداخت  1395سال 

نفر)،  20,407 ( پزشکان در سناریوي اول میلیون ریال بوده است. با توجه به تعداد دندان

 ونیلیم 2,453,084کرده است مبلغ  پزشکان باید پرداخت می کل مالیاتی که جامعه دندان

نفر)، مبلغ کل  26,361( پزشکان در سناریوي دوم دندان است. با توجه به تعدادبوده  الیر

کرده است به میزان  پرداخت می 1395پزشکان باید در سال  مالیاتی که جامعه دندان

در واقع حداکثر مالیات بر درآمد جامعه . ))7( جدول( بوده است الیر ونیلیم 2,118,470

میلیارد تومان و حداقل آن  245باید پرداخت کنند حدود  395پزشکی که در سال  دندان

  شود.  میلیارد تومان برآورد می 211نیز 
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 محاسبه میزان فرار مالیاتي   .0-3
، شدمي پرداخت بايد که مالياتي از شده پرداخت مالياع بايد مالياتي فرار محاسبه برای
 مورا سازمان به مراجعه قيطر از انپزشكدندان يقطع اعيمال ،مطالعه نيا در .شود کسر
 انپزشكدندان يقطع اعيمال است. آمده دسته ب سازماناين  کارشناسان با تعامل و ياتيمال

 تعداد تفاوع .2است پرونده 320402 یبرا 1الير ونيليم 8024826 حدود 0816 سال یبرا
 شتيالا همچون عواملي از ناشي تواندمي زمينه اين در شاغل افراد تعداد با مالياتي دهپرون
 معيج صورع به واحد مالياتي نامه اظهار ارائه و کلينيک يک درپزشک دندان چند يا دو
 کنونتا هانآ مالياتي پرونده نشدن بررسي يا و مالياتي اظهارنامه ارائه عدم مالياع، سازمان به

  باشد. مالياع ازمانس توسط
 اتيمالي فرار، شدمي پرداخت بايد که مالياتيبرآورد  و قطعي مالياع به توجه با
  است. شده ارائه( 7) جدول در سناريو دو در انپزشكدندان

 پزشکانتخمین میزان فرار مالیاتي دندان .3جدول 

 سناریوی دوم سناریوی اول توضیحا 

 26361 20401 پزشکانتعداد دندان

 40 120 میلیون ریال() پزشکمیانگین مالیا  قابل پرداخت هر دندان

 2،104،440 2،444،440 ریال( میلیون) پزشکی باید پرداخت کندکل مالیاتی که جامعه دندان

 320،342 320،342 میلیون ریال() پزشکانمالیا  پرداخت شده دندان

 1،143،034 2،123،494 میلیون ریال() پزشکیتخمین میزان فرار مالیاتی جامعه دندان

 (1391) پوریانهای پژوهش و محسنمنبع: یافته

 هاي پژوهش. یافته0
 .( بیان شده است4) های پژوهش در جدولدر نهایت به طور خالصه یافته

  

                                                            
  ريال 826480242164116 دقيق صورع به. 0

  .است شده استناد ان به نيز(  0817) پوريانمحسن در که است هاييداده مشابه هاداده اين. 2
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. خالصه برآورد درآمد سرانه، درآمد مشمول مالیات، مالیات پرداخت شده و فرار 3جدول 
 پزشکيپزشکان و کل فرار مالیاتي جامعه دندانندانمالیاتي سرانه د

سناریوی 
 دوم

  سناریوی اول

 نفر() پزشکاندندانتعداد کل  20.401 26.361

 میلیون ریال() پزشکدندانمتوسط درآمد هر  2.106 2.134

 (الیر ونیلیم) پزشکهر دندان نهیمتوسط هز 1.414 1.401
 میلیون ریال() پزشکدندانهر متوسط درآمد مشمول مالیا   442 643

 میلیون ریال() معافیت مالیاتی 106 106

021 126 
متوسط درآمد مشمول مالیا  بعد از اتمال معافیت مالیاتی هر 

 میلیون ریال() پزشکدندان

40 120 
اید ب پزشکدندانهای مستقیم هر متوسط مالیاتی که مطابق قانون مالیا 

 میلیون ریال() پرداخت کند

 میلیون ریال() متوسط مالیاتی که پرداخت شده است 16 12

 میلیون ریال() پزشکدندانمتوسط فرار مالیاتی هر  104 64

 درصد مالیاتی که پرداخت شده است 13 10

 فرار مالیاتی() درصد مالیاتی که پرداخت نشده است 41 40

 ریال( میلیون) پزشکاندندانکل فرار مالیاتی  2،123،494 1،143،034

 هاستفاد ها نهیهز پوشش یبرادرآمد  نیا از یدرصد که شودمی فرض ان،پزشکدندان ا یمال نییتع یبرا -
 محاسبه پزشکدندان هر ا یمال مشمولدرآمد  زانیم درصد، نیا شدن مشخص با اساس نیهم بر. شودمی
 بر و است شده ا یمال مشمول انکپزشدنداندرآمد  از درصد 32 فقط، 1390 سال یبرا قانون مطابق. دشومی
  .است شده نظرگرفته در او کلدرآمد  از درصد 64 پزشکدندان هر نهیهز متوسطپژوهش  نیا در اساس نیهم

 پژوهش  هاییافتهمنبع: 

 هاي پژوهش با مطالعات مشابهمقایسه یافته. 0-2
رآورد ب حرفه يک يماليات فرار ميزان مساله که است بار اولين برایدر ايران  پژوهش اين
 يا ايران در قبلي مطالعاع ،شد مالحظه پيشين مطالعاع بخش در که همانطور شود.مي

 حاسبهم را ايران اقتصاد در مالياتي فرار کل ميزان غيرمستقيم، و کلي هایمدل براساس
 رسيبر نامهپرسش طريق از را مالياتي اجابت و مالياتي فرار بر موثر عوامل اينكه يا اندکرده
 را هاشرکت بخش در مالياتي فرار بر موثر عوامل مطالعاع، از برخي همچنين اند.کرده
 شده ذيرفتهپ هایشرکت در مالياتي فرار محاسبه هایروش ميان تطبيقي مقايسه و بررسي
 طالعاعم با پژوهش هایيافته مقايسه امكان اساس همين بر اند.داشته بهادار اوراق بورس در

 ندارد. دوجو داخلي
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 طالعاع،م اين در است. گرفته انجام زمينه اين در الملليبين سطح در مشابهي مطالعاع 
راساس ب و مهندسي و پزشكي مانند) حرفه يک يافرما خويش افراد مالياتي فرار ميزان
 مانجا بانكي هایحساب بررسي و خانوار هزينه پيمايش خانوار، مخارج اطالعاع مخارج
  است. گرفته
 2118-0111( فرار مالياتي در روسيه طي بازه زماني 2100)و همكاران  0راگوينسكيب

ارکنان اند که کدريافته هاآن اند.فرما برآورد کردهرا برای کارکنان فعال در بخش خويش
درصد  0/1های سالمت به ترتيب حدود بخش خصوصي و دولتي فعال در بخش مراقبت

اند. در واقع کارکنان بخش خصوصي و ا اظهار کردهدرصد از درآمد خود ر 281/28و 
 0/75و   5/10های مورد بررسي در روسيه به ترتيب دولتي فعال در بخش سالمت در سال
مله پزشكان از جاند. با توجه به اينكه پزشكان و دنداندرصد از درآمد خود را پنهان کرده

ف در ت که فرار مالياتي در اين صنمتخصصان با درآمد باال در اين بخش هستند، انتظار اس
انجام  های پژوهشهای مورد بررسي در کشور روسيه به شدع باال باشد. در واقع يافتهسال

پزشكان در ايران است های اين پژوهش که درباره صنف دندانشده در روسيه با يافته
کال، سان، ودهد که در کنار پزشكان نيز مهندسازگار است. اين پژوهش همچنين نشان مي

  اند.های آموزش و ارتباطاع بيشترين فرار مالياتي را داشتهبانكداران و فعاالن در حوزه
 2س و وبرپيزاريدای توان به مطالعه پايهای، ميبه عنوان نمونه ای ديگر از مطالعه مقايسه

ن تاس( اشاره کرد که در آن برآورد شده است که ميزان فرار مالياتي در کشور انگل0131)
  است. درصد 86فرمايي حدود در بخش خويش
دهد که نشان مي 3توسط کلون و همكاران 2100ديگر در دانمارک در سال  مطالعه
 درصد است.  02فرما در اين کشور حدود گويي در افراد خويشميزان کم

دهد ( در کشور آمريكا نشان مي2102) 4( و بلک و همكاران2117) مطالعاع اسلمرود
 درصد است.  61مالياتي در بخش خوداشتيال کشور آمريكا حدود  فرار

ليا در تااند که فرار مالياتي در اي( در مطالعه خود نشان داده2102) 5گاليبياتي و زانال
 درصد است.  07فرما حدود بخش خويش

                                                            
1. Braguinsky, S. 

2. Pissarides, C. A., &Weber, G. 

3. Kleven, et al. 

4. Black, et al. 

5. Galbiati, R., & Zanella, G. 
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( برای 2100) فرار مالياتي بخش پژشكي براساس مطالعه براگيونسكي و همكاران
درصد برآورد شده  06درصد و برای کشور يونان در اين بخش حدود  31روسيه حدود 

 .(Artavanis et al., 2016) است
 اين با رسدمي نظر به معقول پژوهش هایيافته در واقع براساس مطالعاع مشابه خارجي

 تعداد اطالعاع از طيفي وجود دهندهنشان که شده مطرح سناريوهای به توجه با حال
 ورعص به مالياتي سازمان از اطالعاع دريافت. اين در حالي است که است انپزشكدندان
 يماليات ميزان هایداده رسمي انتشار عدم و سازمان اين کارشناسان با تعامل و حضوری
 يزن هابرآورد اطالعاع، اين شدن دقيق با آينده در که است انتظار ،بوده کشور حرف
 هایشيل در مالياتي اجابت و مالياتي فرار همطالع ضرورع حال اين با شوند. تردقيق
 و هانآ دقت بايد مطالعاع تداوم با و است کشور اقتصاد هایضرورع از يكي، متفاوع
 هایادهد که صورتي در اساس همين بر شوند. تحليل و بررسي هاآن بر ثيرگذارتا عوامل
 اليانهس صورع به مالياتي سازمان توسط کشور هایتخصص و مشاغل از يک هر مالياتي
 الياتيم فرار محاسبه امكان خانوار هایهزينه پيمايش هایداده با تطابق طريق از شود ارائه
  شد. خواهد فراهم هاآن برای

 ارکن در که دهندمي نشان شد، ارائه پژوهش در که خارجي و داخلي مطالعاع همچنين
 هب اعتماد درجه حرفه(، يک دافرا ميان در هم و کشور کل سطح در هم) مالياتي فرهن 
 بر وانينق پيچيدگي يا سادگي درجه و نظارع، رتاساخ ني،تاس مالياع تكنولوژی دولت،
  دارند. ثيرتا مالياتي فرار سطح بر کشور در نيتاسمالياع سطح

 

 گیرينتیجه و يبندجمع. 3
 ف،هد اين مانجا برای است. انپزشكدندان مالياتي فرار ميزانبرآورد  پژوهش اين هدف
 بررسي و ايران آمار مرکز و بهداشت وزارع مالياتي، امور سازمان به مراجعه ضمن
 از توانمي ناپزشكدندان مالياتي فرار ميزان بررسي برای کهشد  مالحظه پيشين مطالعاع
 ليم نظام اطالعاع و بانكي حساب اطالعاع از استفاده خانوار، بودجه پيمايش طريق
 رد دسترس در اطالعاع براساس کهشد  مالحظه پژوهش، حين در رد.ک استفاده سالمت
 محاسبه برای و است کلي هنوز ايران در سالمت ملي هایحساب اطالعاع ايران، کشور
 اما، است يپزشكدندان هایفعاليت دقيق رصد برای ترجزئي اطالعاع به نياز مالياتي فرار
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 هب توجه با همچنين ندارد. ظرفيتي نچني ايران سالمت ملي هایحساب اطالعاع سطح
 پژوهش اين در خانوار مخارج -درآمد روش بانكي، هایحساب به رجوع قيدهای وجود
  .شد انتخاب
 است. هاآن دقت سطح و اطالعاع مساله مالياتي فرار ميزان بررسي در مشكل ترينمهم
 است الزم ورکش در رماييفخويش مشاغل در مالياتي فرار محاسبه اينكه دليل به حال اين با
 سطح در الياتيم فرار مطالعاع بيشتر و نگرفته شكلها پژوهش اين کنونتا و گيرد انجام که
 رارفبرآورد  اطالعاع، محدوديت قيد اين قبول با شد تالش پژوهش اين در. است ملي
 يرسا رد مالياتي فرار بررسي ضمن آتي مطالعاع در است انتظار و گيرد انجام مالياتي
 مالياتي فرار دقيق و جزئي مطالعه زمينه مهندسي، و پزشكي مانند فرماييخويش هایشيل
  شود. فراهم بخش اين در

 سال مارآ اينكه دليل بهکشور  مالياتي امور سازمان از دريافتي آمارهای بررسي از پس
 دتعدا بررسي برای .شد انتخاب مطالعه برای سال اين، بود آمار ترينکامل 0816
 اب و ندارد وجود سال اين برای واحد عدد يک که شد مشاهده سال، اين در انپزشكدندان
 آموزش و سالمت بهداشت، وزارع) معتبر منبع دو از متفاوع عدد دو اينكه به توجه
 تعداد بر مبتني سناريو دو، داشت وجود (کشور يپزشك نظام سازمان و پزشكي
 در و نفر 214017 انپزشكدندان تعداد اول سناريوی در شد. گرفته نظر در انپزشكدندان
 دجهبو پيمايش طريق از شد. گرفته نظر در نفر 254850 انپزشكدندان تعداد دوم سناريوی
 .شد محاسبه خانوار کل مخارج ميزان و استخراج انپزشكدندان با مرتبط کدهای خانوار،
 و ها معافيت شامل) هامالياع نقانو شود، محاسبه مالياتي فرار ميزان اينكه برای سپس
 و شد اعمال انپزشكدندان سرانهدرآمد  ميزان بر (درآمد سطح بر مبتني ضرايب همچنين
  .شد محاسبه کشور کل انپزشكدندان مالياتي فرار کل ميزان آن از پس

 درپزشک دندان هر متوسط طور به 0816 سال در دهدمي نشان پژوهش هایيافته
 فرارمالياتي درصد 36 و کرده پرداخت را خود مالياع از درصد 06 ودحد دوم سناريوی
 از درصد 08 حدودپزشک دندان هر مالياع پرداخت متوسط نيز اول سناريوی در و داشته
 است. داشته مالياتي فرار درصد 37 و دهکرمي پرداخت بايد که است مالياتي واقعي مقدار
 سال رد کشور انپزشكدندان جامعه کل الياتيم فرار ميزان دهدمي نشان پژوهش يجتان

  است. بوده تومان ميليارد 073 و تومان ميليارد 202 ترتيب به دوم و اول سناريوی در 0816
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 با پژوهش يجتان مقايسه امكان است ايران در مطالعه اولين مطالعه اين اينكه به توجه با
 رد جمله از) خارجي مشابه مطالعه اب مقايسه در اما، ندارد وجود داخلي مشابه هایپژوهش
 رهایکشو در واقع در رسد.مي نظر به معقول ليا(تااي وآمريكا  روسيه، يونان، کشورهای
 آن سطح هک هرچند هستند مالياتي فرار باالی ميزان با شاغالن جمله از فرمايانخويش دنيا،
  باشد. متفاوع کشور به کشور تواندمي
 ودجهب هایهزينه پيمايش از استفاده با انپزشكدندان اتيمالي فرار پژوهش، اين در
 روش جمله ازها روش ساير طريق از توانندمي بعدیهای پژوهش و گرفت انجام خانوار
 يک در اتيمالي فرار ميزان خاص منطقه يا شهر يک بر تمرکز با-بانكي  هایحساب بررسي
  کنند. بررسي را مطالعه اين با آن تطابق ميزان و محاسبه را نمونه
 خود يرمس اول در ايران در هنوز فرمايانخويش مالياتي فرار بررسي اينكه به توجه با
 ياتيمال فرار خانوار، بودجه هایهزينه پيمايش روش طريق از توانمي بعدی محققان، است
 که ستا طبيعي کنند. بررسي را مهندسي و پزشكي مانند فرما،خويش هایحرفه ساير در
 هرشت متفاوع هایتخصص از يک هر برای توانمي مطالعه کردن دقيق و محدود ایبر

  داد. انجام خاص مطالعه مهندسي هایرشته متفاوع هایتخصص يا پزشكي
 باالی مالياتي فرار داليل از يكي کهشد  مالحظه خارجي مشابه مطالعاع در
 سياسي ذنفو مهندسان( و انزشكپدندان پزشكان، مانند) باالدرآمد  سطح با يانفرماخويش
 و كانپزش و انپزشكدندان سياسي نفوذ ميزان دقيق، مطالعاع در توانکه مي است هاآن
  کرد. بررسي نيز را هاآن مالياتي فرار بر آن ثيرتا

 افراد هکشد  مالحظه ری،تارف اقتصاد هایتئوری بر مبتني خارجي مطالعاع در همچنين
 گر،دي هایگروه با مقايسه در توانندمي ي(پزشكدندان ملهج از) حرفه يک به متعلق

 پيشنهاد اساس اين رب باشند. داشته مالياتي اجابت و مالياتي فرار به نسبت متفاوتي ترجيحاع
 که اييه گروه با تطبيقي مقايسه در هاآن رتارف بر موثر عوامل و هاآن ترجيحاع شودمي
  .ودش مطالعه دارند کمتری مالياتي فرار

 هاينك به توجه با .است پژوهش اين هایمحدوديت بحث طرح ضرورع خر،آ نكته
 طبيعي ،دوشمي برآورد کشور در خوداشتيال صنف يک مالياتي فرار ميزان بار اولين برای
 عدیب هایپژوهش که است انتظار و بوده مترتب آن بر فراواني هایمحدوديت که است
 دقيق تعداد اول، محدوديت .دهند افزايش را هابرآورد تدق و مرتفع را هامحدوديت اين
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 هاآن عدادت حوزه، اين کشور در رسمي متولي نهاد دو اينكه به توجه با .است انپزشكدندان
 دو ينا براساس سناريو دو که شديم مجبور پژوهش اين در بودند کرده اعالم متفاوع را
 که موضوعاتي از يكي .بمانيم وفادار نآ به پژوهش خرآ تا و کنيم طراحي متفاوع داده
 ورعص نآ در که است داده دو اين سازیيكسان ،شود مرتفع تيآ هایپژوهش در تواندمي
  .يافت خواهد افزايش محاسباع دقت

 شده پرداخت مالياع ميزان برای شده استفاده هایداده ،پژوهش بعدی محدوديت
 راجعهم طريق از است کرده استفاده ژوهشپ اين که هاييداده .است انپزشكدندان توسط
 است يطبيع .اندنشده داده عمومي انتشار و است شده احصاء کشور مالياتي امور سازمان به
 هاادهد به اعتماد سطح تواندمي اصناف سطح در مشاغل مالياع هایداده عمومي انتشار که
 لخوداشتيا اصناف مشاغل مالياع هایداده که صورتي در اساس همين بر .دهد افزايش را
 عمومي، و موثق هایداده اين از استفاده با صورع اين در شود اعالم رسمي صورع به

 افزايش را هابرآورد دقت و دهند انجام تریمطمئن يجتان توانندمي بعدی هایپژوهش
  .دهند

 .ستا مالياتي فرار ميزان محاسبه برای پژوهش مبنای سال ،پژوهش بعدی محدوديت
 دوش روز به مجدد خانوار هزينه درباره مارآ مرکز هایداده که صورتي در که است بيعيط
 به را هابرآورد يجتان خانوار، هزينه شده روز به هایداده با توانمي صورع آن در
 هایداده هک است طبيعي اما ،است تحليل مبنای خانوار هزينه هایداده اينكه با .دکرروزتر
  .باشد ودموج خانوار هزينه هایداده با متناسب بايد نيز شده پرداخت الياعم ميزان روزتر به

 .ستا انپزشكدندان مالياع ودرآمد  از کلي گيریمتوسط ،پژوهش ديگر محدوديت
 بيشتری دقت اب توانمي انپزشكدندان جيرافيايي توزيع شناسايي طريق از که است طبيعي
 .کرد برآورد باالتری دقت با را هاآن مالياتي فرار نميزابه تبع آن  و هاآن متوسطدرآمد 
 انكيب هایداده از استفاده صنف، اين مالياتي فرار ميزان برای ديگر روش يک همچنين
 انجام صورع در اما ،دارد را خود خاص هایمحدوديت روش اين که است طبيعي .است
 همين بر .دهد افزايش را حوزه اين در مطالعاع دقت تواندمي مدهآ دستهب يجتان ن،آ

 از مورد چند يا يک کردن مرتفع ضمن تي،آ هایپژوهش در که رودمي انتظار اساس
 دستهب داندانپزشكان مالياتي فرار ميزان از تریدقيق هایبرآورد ،پژوهش هایمحدوديت

 ساير تيماليا فرار محاسبه امكان حاضر، پژوهش روش از استفاده با که است طبيعي .يدآ
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 انميز درباره جديدی اطالعاع تي،آ هایپژوهش که است انتظار و دارد وجود نيز اصناف
  .دهد هارائ کشور در خوداشتيال اصناف مالياتي فرار و اجابت
 مالياتي رارف ،(توسعه حال در و پيشرفته از اعم) دنيا کشورهای تمام در اينكه خرآ نكته
 ارتقاء ار بخش اين در نيتاسمالياع ظرفيت مداوم مطالعاع و باالست خوداشتيال اصناف
 مشاغل صاحبان جمله از ) مردم اعتماد ميزان به مالياتي اجابت که حال عين در و داده

 يماليات هایدرآمد کرد هزينه هایروش و شفافيت ميزان همچنين و دولت از (خوداشتيال
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