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Abstract 
Objective: Governments need financial resources to play their role in the economy and to produce and 

supply public goods. One of the most efficient sources of finance in the public sector economy is 

taxation. Taxes are doubly important in developing countries, which are always short of physical and 

economic infrastructure. However, government revenue sources or the share of taxes in total public 

revenues vary from country to country, depending on their level of development and economic 

structure. But tax evasion is seen as a sharp drop in government revenue that discourages the 

government from providing current public services due to a reduction in government revenue from 

public revenue.Tax evasion refers to any illegal attempt to evade taxes. Numerous factors affect tax 

evasion. One of the most important factors is public sector policies. Therefore, in this study, using the 

data panel regression method, the effect of public sector policies on tax evasion in Iran and selected 

emerging countries in the period 2000-2020 has been studied. 

Governments need financial resources to play their role in the economy and to produce and supply 

public goods.Governments need financial resources to play their role in the economy and in the 

production and supply of public goods. One of the most efficient sources of finance in the public sector 

economy is taxation. one of the most effective sources of finance in a public sector economy is taxation. 
 

Method: In this study, the effect of public sector policies on tax evasion in Iran and in selected 

emerging countries in the period 2000 to 2020 has been studied. The conceptual model of the research 

is as follows, in which tax evasion depends on variables related to government (rule of law, open 

markets, size of government and quality of legislation), tax modi (religious beliefs) and tax organization 

(public sector governance). Thus, in this study, the regression model of research has been used by 

modifying the model of Islam et al (2020) and considering the effect of the degree of development of 

countries on tax evasion. Unemployment, per capita income and government expenditure based on the 

                                                                                                                                                        
Journal of Development and Capital, Vol. 7, No.1, 69-86. 
Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan Iran. 

Email: n.yusefnezhad98@gmail.com 
 Corresponding Author Assistant Professor, Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, 

Kashan, Iran. Email: a.farzinfar@iaukashan.ac.ir 
 Assistant Professor, Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran. 

Email: h.jabbari@iaukashan.ac.ir 
 Associate Professor, Department of Accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran. 

Email: safari@ bandargaziau.ac.ir 
 

 Assistant Professor, Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran. 

Email: dr.ghodratu42@iaukashan.ac.ir 
Submitted: 29 January 2022 Revised: 4 May 2022 Accepted: 10 May 2022 Published: 30 July 2022 

Publisher: Faculty of Management & Economics, Shahid Bahonar University of Kerman. 

DOI: 10.22103/jdc.2022.18925.1198      ©The Authors. 
 

 

mailto:mehdi.safari83@yahoo.com


Abstract 
 

study of Rezagholizadeh et al (2019) and value added of the agricultural sector based on the study of 

Ziyatbar Ahmadi and Karimi Petanlar (2019) are included in the research model. Also, the effect of 

property rights, the quality of public sector governance and the variable of religion based on the research 

of Islam et al (2020) were considered as explanatory variables in the model. To estimate the model, the 

dynamic data panel method is used and first the research regression model is proposed and then how to 

measure its variables is presented. In the following, the data related to the model are extracted from the 

new Rahavard software and the desired model is estimated using Eviews 9.0 software. Before 

estimating the model, the static variables of the model are checked using unit root tests. Because if the 

model variables are anonymous, the estimated regressions are fake and have lower reliability. If the 

data were consistent, there would be no problem in the model estimation process. But if the data are 

anonymous, the aggregation between the model variables should be examined to study the existence or 

absence of an equilibrium and long-term relationship between the model variables. 
 

Results: The results of model estimation show that the effect of property rights on tax evasion is 

negative and significant and the guarantee of personal property by the government has reduced the rate 

of tax evasion. In addition, the rule of law has a significant negative impact on tax evasion. Because the 

rule of law is high, it increases people's confidence in the strict implementation of laws, especially tax 

laws, and reduces the possibility of tax evasion. Per capita income has a positive and significant effect 

on tax evasion. Because with the increase in income, since the tax system in most countries is 

exponential, the amount of taxes paid by individuals will increase and their motivation for tax evasion 

will be higher. The effect of government spending on tax evasion is positive, but it is not statistically 

significant at the 5% level. In addition, at a significance level of 5%, the religion variable has a 

significant negative effect on fiscal taxation. In other words, the high Muslim population compared to 

the total population of a country, due to the illegality and illegality of tax evasion in Islam, has a negative 

impact on tax evasion in that country. Unemployment rate is another variable that has a positive effect 

on tax evasion and this effect has been statistically significant at a significance level of 5%. Because 

high unemployment reduces income and their willingness to pay taxes. The quality of public sector 

governance (rule of law) also has a negative and significant effect on tax evasion. Because the high rule 

of law gives economic agents the assurance that the laws enacted in the country (including tax laws) 

are properly implemented and in case of violation (including tax evasion of the economic agent), he 

will be fined. The variable of economic freedom also has a negative and significant effect on the rate of 

tax evasion. For example, a high level of monetary freedom (low level of inflation) has a significant 

negative effect on the tax rate. 
 

Conclusion: High property rights and the rule of law in the period 2000-2020 have reduced tax evasion 

in the studied countries. Property rights and the rule of law as two effective tools in public sector 

governance have a negative impact on tax evasion. More monetary freedom and freedom of investment 

as the two basic pillars of economic freedom, means low levels of inflation and ease of capital inflow 

into the country and has a negative impact on tax evasion. People in developed countries have less 

incentive to evade taxes for fear of punishment or for using quality health, education and public 

transport services. These results confirm the findings of Sameti et al (2021) and Blory et al (2021). 

Therefore, the government should improve the business environment in the economy and reduce the 

possibility of tax evasion by strengthening institutions, increasing the rule of law and imposing 

appropriate penalties for violating the law, defining and guaranteeing property rights and respecting 

private property. In addition, due to the positive impact of inflation and unemployment on tax evasion, 

the government and monetary institution by implementing active monetary and fiscal policies, increase 

production and economic growth (reduce unemployment) and control inflation. Property rights and the 

rule of law as two effective tools in public sector governance have a negative impact on tax evasion. 

Property rights and the rule of law as two effective tools in governing the public sector have a negative 

impact on tax evasion. More monetary freedom and freedom of investment as the two basic pillars of 

economic freedom, means low levels of inflation and ease of capital inflow into the country and has a 

negative impact on tax evasion. More monetary freedom and freedom of investment as the two basic 

pillars of economic freedom, means low inflation and ease of capital inflow into the country and has a 
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negative impact on tax evasion. These results confirm the findings of Sameti et al. (2021) and Blory et 

al. (2021). These results confirm the findings of the study of Sameti et al. (2021) and Blori et al. (2021). 

Therefore, the government should improve the business environment in the economy and reduce the 

possibility of tax evasion by strengthening institutions, increasing the rule of law and imposing 

appropriate penalties for violating the law, defining and guaranteeing property rights and respecting 

private property. 

Therefore, the government should improve the business environment in the economy and reduce the 

possibility of tax evasion by strengthening institutions, increasing the rule of law and imposing 

appropriate sanctions in accordance with the law, defining and guaranteeing property rights and 

respecting private property. Property rights and the rule of law as two effective tools in public sector 

governance have a negative impact on tax evasion. Property rights and the rule of law as two effective 

tools in governing the public sector have a negative impact on tax evasion. 

Therefore, the government should improve the business environment in the economy and reduce the 

possibility of tax evasion by strengthening institutions, increasing the rule of law and imposing 

appropriate penalties for violating the law, defining and guaranteeing property rights and respecting 

private property. Therefore, the government should improve the business environment in the economy 

and reduce the possibility of tax evasion by strengthening institutions, increasing the rule of law and 

imposing appropriate sanctions in accordance with the law, defining and guaranteeing property rights 

and respecting private property. 
 

Keywords: Tax Evasion, Public Sector Policies, Economic Freedom, Iran, Panel Data. 

 

JEL Classification: H26, P35, Z18, C23. 

Paper Type: Research Paper. 
Citation: Yousefnezhad, N., Farzinfar, A.A., Jabbari, H., Safari Geraieli, M. & Ghodrati, H. (2022). 

Assessing the impact of public sector policies on tax evasion in Iran and selected countries. Journal of 

Development and Capital, 7(1), 69-86 [In Persian].



 منتخب یو کشورها رانیدر ا یاتیبر فرار مال یبخش عموم یهااستیس ریسنجش تأث/ 07
 

 

 

 

 های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخبسیاست تأثیرسنجش 
 

 نژادناصر یوسف

 فراکبر فرزینعلی

 ریحسین جبا

 صفری گرایلیمهدی 

 حسن قدرتی

 چکیده
  تأثیرعوامل متعددي بر فرار مالیاتی . دشووومالیات اطالق می نکردن براي پرداخت غیرقانونی تالش هرگونه به فرار مالیاتیهدف: 

یتا، پانل دروش رگرسیونی با استفاده از  در این پژوهش،  لذا هاي بخش عمومی است. گذارند. یکی از مهمترین این عوامل، سیاست  
 مطالعه شده است. 0777-0707 زمانی در دورهدر ایران و کشورهاي منتخب نوظهور  فرار مالیاتیهاي بخش عمومی بر سیاست تأثیر

 

 استفاده شده است.پانل دیتا براي برآورد مدل از روش : روش
 

شوخيوی     بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده و تضومین مالکیت حقوق مالکیت  تأثیردهد که نتایج برآورد مدل نشوان می : هاافتهی
ارد. زیرا د فرار مالیاتیمنفی و معنادار بر  تأثیربراین، حاکمیت قانون توسوود دولت، مینان فرار مالیاتی را کاهش داده اسووت. عالوه

یات           مال قاطع قوانین بویژه قوانین  به اجراي  نان افراد  قانون، اطمی یاتی را کاهش       باال بودن حاکمیت  مال مال فرار  باال برده و احت ی را 
، آزادي اقتيادي و درجه توسعه یافتگی کشورها بر فرار مالیاتی منفی بوده و در    )درصد جمعیت مسلمان(   متغیر دین تأثیر دهد.می

 )درصد از سهم بخش کشاورزي هنینه هاي دولت و متغیر تأثیر مثبت دارند. تأثیرفرار مالیاتی  مقابل، نرخ بیکاري و درآمد سرانه بر
GDPمثبت بوده اما به لحاظ آماري معنادار نیست. نین ( بر فرار مالیاتی 

 

باال بودن حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دوره زما        گیرينتیجه  یاتی در کشوو   0777-0707نی :  مطالعه را   ورهاي مورد ، فرار مال
 کاهش داده است.

 

 .ست هاي بخش عمومی، آزادي اقتيادي، ایران، پانل دیتاسیا فرار مالیاتی، ی کلیدی:هاواژه
 JEL :.C23 ,Z18 ,P35 ,H26بندی طبقه
 پژوهشی :مقاله نوع

سنجش (. 1071) و قدرتی، حسن مهدي، گرایلی صفري جباري، حسین؛ ؛اکبرعلی، فرفرزین؛ ناصر، نژادیوسف استناد:
.86-68(، 1)0، مجله توسعه و سرمایه. ن و کشورهاي منتخبهاي بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایراسیاست تأثیر
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 مقدمه

از  یکیهستند.  یمنابع مال ازمندین یعموم یو عرضه کاالها دینقش خود در اقتصاد و تول یفایا برای هادولت

 مبودک با همواره که توسعهدر کشورهای در حال اتی. مالاست اتیمال ،یدر اقتصاد بخش عموم یمنابع مال نیکاراتر

م سه ایوجود، منابع درآمدی دولت  نیدارد. با ا چنداندو تیو اقتصادی مواجه هستند، اهم یکیزیهای فرساختزی

ادی به سطح توسعه و ساختار اقتص یآن بستگ زانیکشورها، متفاوت بوده و م انیدر م یاز کل درآمدهای عموم اتیمال

 هایتیاقتصادی، فعال ،یمال هایاستیقوی برای اعمال س یاهرم اتیمال شرفته،یدر کشورهای پ کهیها دارد. بطورآن

 نیدولت قرار دارد. بنابرا یدر رأس درآمدهای عموم یاتیشده و درآمدهای مال یدولت تلق هاینهیهز نیو تأم یاجتماع

 یاتیمال ستمیه سو توسع یاتیدنبال اصالح ساختار مالهب وستهیطور پهداشته و ب یاتیمال هایبه درآمد ایژهوی توجه هادولت

در اقتصاد،  اتیمال تیدر کنار اهم (.1888عرب مازار، ) هستند کشوروصول شده در  اتیحداکثر کردن مال یبرا

 اتیالبا هدف نپرداختن م انیاز مؤد یتا برخ شودیموجب م یاتیبرای هر مؤدى مال اتینبودن پرداخت مال بخشتیرضا

به هرگونه تالش  یاتیال. فرار مندینما 2اتیو اجتناب از مال 1یاتیاقدام به فرار مال یپرداخت اتیمال زانیم کاهش ایو 

 به مقامات اتیو منافع مشمول مال دیمانند ندادن اطالعات الزم در مورد عوا اتیبرای پرداخت نکردن مال یرقانونیغ

قتصاد بخش نامنظم ا ای ینیرزمیز هایتیاز فعال یعنوان بخشبه مالیاتی فرار. (1888 ،یراننو دیس) گرددیمسئول، اطالق م

رو، نی. از ا(1898و همکاران،  چمن) ها پرداخت نشده استآن اتیکه مال شودیرا شامل م هاییتیشناخته شده و فعال

 هاهو تعامل همه دستگا یعظم مل ازمندیبه حداقل رساندن آن، ن ایکاهش است و  یمقوله فراسازمان کی مالیاتی فرار

 شیمابک دهد،یکشورها، نشان م یداخل ناخالص دیو سهم آن از تول یاتیدر خصوص فرار مال زین  ی. تجربه جهاناست

 (.1888عرب مازار، ) است شتریتوسعه بحالمشکل در همه کشورها وجود دارد، اما سهم کشورهای در نیا

 یارج یکه دولت را از ارائه خدمات عموم گرددیم یدرآمد دولت تلق دیمنزله کاهش شدبه فرار مالیاتیرو، نیا از

 لیکاهش درآمد افراد بدل ات،یفرار مال یاصل لی. دلکندیمنصرف م یکاهش بودجه دولت از درآمد عموم لیبه دل

 . با وضع مالیات، توانایی افراد در استفاده از منابع اقتصادیاستبه دولت  اتمالی شکل بهاز درآمد آنان  یانتقال بخش

 به ردمم از خرید قدرت و منابع انتقال باعث مالیات زیرا یابد،که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش می

ر همواره د فرادا و نیست خوشایند چندان مالیات پرداخت فردی، منافع و اقتصادی نگاه از رو،این از. شودمی دولت

تالش هستند تا برطبق منطق اقتصادی خود از پرداخت مالیات فرار کنند و یا معاف شوند. به بیان دیگر، افراد جامعه 

 اتمالی پرداخت طریق از عمدتاً آن هزینه که هادولت توسط شده ارایه خدمات و کاالها از حدممکن تا کنندسعی می

 .(2121 ،8دیراش) به طور رایگان استفاده کنند ود،شمی تأمین جامعه یک ادافر توسط

 دالتع تحقق. چراکه عدمگرددیم یدولت تلق یاصل هایاز دغدغه یکیعنوان هب مالیاتی فراراغلب کشورها،  در

 هاییتینارضا شیضمن افزا تواندیاست که م مالیاتی فرار امدهاییپ نتریو کاهش درآمدهای دولت از مهم یاتمالی

 اتیمنجر شود. فرار از پرداخت مال یبه کاهش رفاه عموم تیدولت را با کمبود منابع مواجهه کرده و در نها ،یاجتماع

                                                                                                                                                        
1 Tax evasion 
2 Tax avoidance 

3 Rashid 



 01/ 1هفتم/ ش  دورهو سرمایه/ مجله توسعه 
 

هادهای ن ،یدولت برای ارائه کاالهای مناسب دولت ییباعث کاهش توانا رایممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد، ز

 .کندیم فیو توسعه را تضع قیتحق ایو  یانسان هیتوسعه سرما ن،یابر. عالوهشودیم هارساختیو ز از بازار یبانیپشت

رای پوشش ب یموسسات مال دهیسازمان رینظ دییرتولیغ هایتیمنابع را به سمت فعال ات،یفرار از پرداخت مال نیهمچن

 رایشد، ز خواهد دییهای تولباعث ناکارآمدی بنگاه یاتیفرار مال ،نی. عالوه بر اکندیم تیهدا اتیفرار از پرداخت مال

 بیترت نیه افرار کنند و ب اتیاز پرداخت مال یبمانند تا به راحت ینشده باق ییکوچک و شناسا دهندیم حترجی هابنگاه

 .(8211 ،1نینورتگ) را از دست خواهند داد رسمی اقتصاد در رشد هایفرصت

ش این عوامل عبارتند از: افزای نیشده است. مهمتر یدر مطالعات متعدد بررس مالیاتی فراربر  مؤثررو عوامل  نیا از

 درآمد در کودر اداری، بوروکراسی افزایش مالیاتی، هایمعافیت در افزایش مقررات، و قوانین شدنبار مالیاتی و پیچیده

 فرهنگ رد کاهش و شدنتغییرات جمعیتی، فشارهای جهانی شتغالی،خودا هپدید افزایش بیکاری، افزایش و واقعی

 قوانین و قرراتم بودن ترپیچیده شرایط، سایر گرفتن نظر در ثابت با که است معتقد بروکس. (2111 ،2بروکس) مالیاتی

فراد برای حضور ا تیاراخ و آزادی اینکه بر عالوه سئلهم این زیرا گردد؛می زیرزمینی اقتصاد حجم افزایش به منجر مالیاتی

. نمایدمی فراهم را مالیات پرداخت از اجتناب منظور به افراد رأی به تفسیر امکان دهد،در اقتصاد رسمی را کاهش می

 نیاست. همچن بر فرار مالیاتی داشته را تأثیرپیچیدگی قوانین و مقررات بیشترین  کندیم انیب زنی (2110) 8ریچاردسون

بر  ؤثرمعنوان عوامل هان درآمد، عدالت و اخالق مالیاتی بمیز تحصیالت، سطح به تواننیز می صادیعوامل اقت نیاز ب

سه متغیر اجرای قانون، اعتماد به دولت و اعتقادات دینی به عنوان  زین گریاشاره کرد. در ادامه، مطالعات د مالیاتی فرار

ی و میان میزان مالیات مطالعات، بین اجرای قانون و فرار نیا ساسا اند. برذکر کرده یاتیبر فرار مال گذارتأثیرمتغیرهای 

 لیمطالعه دال نهمچنی .(2111 بروکس،) دارد وجود دارمالیاتی یک رابطه مثبت قوی و معنیاعتماد به دولت و فرار

 جادیر اآن عالوه ب شفو ک ییعدم شناسا ،یاتیوجود فرار مال رایاست، ز تیحائز اهم اریبس یاتیر مالمتعدد بروز فرا

 زانیاهش مک تیو در نها یاتیو ضعف فرهنگ مال انیمؤد ریسا زهیکشور، موجبات کاهش انگ یاتیاختالل در نظام مال

 .خواهد داشت یپرا در  یاتیو به تبع آن، کاهش درآمدهای مال یاتیمال انیمؤد نیتمک

بودجه دولت  یوابستگ لیبه دل رایبرخوردار است، ز شترییب تیاز اهم یاتیبر فرار مال مؤثرتوجه به عوامل  ران،یا در

اتکا  قیاز طر بودجه به نفت ینظران اقتصادی بر کاهش وابستگکارشناسان و صاحب اتتأکیداز  یکیبه نفت، همواره 

توان در کشور، ب اتیدرآمدهای مال شیو افزا اتیوصول مال کردن یمنطق قیاز طر بوده است تا یاتیبه درآمدهای مال

درآمدهای  نزایم شیاز راهکارهای افزا یکیراستا،  نی. در ادیرا شتاب بخش یروند رشد توسعه اقتصادی و رفاه اجتماع

 رییبرای جلوگ یسبمنا هایاستین سآن بتوا قیاست تا از طر یاتیبر فرار مال مؤثرعوامل  یابیشهیو ر ییشناسا ،یاتیمال

 مؤثرعوامل  نییو تع ییکند تا با شناسایم دایانجام پژوهش حاضر ضرورت پ نیو اجرا کرد. بنابرا یطراح یاتیاز فرار مال

ده و ضمن را محدود کر مالیاتی فرار زانیارائه کرد تا م یو معتبر یکاربرد یبتوان راهکارها ران،یدر ا مالیاتی فراربر 

 .بودجه دولت به نفت را کاهش داد یدر کشور، وابستگ یاتیمالحجم درآمد  شیافزا

                                                                                                                                                        
1 Nur-tegin 
2 Brooks 

3 Richardson 
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 شودیم که مطرح یسؤال اد کشورها،بر اقتص مالیاتی فراراثرات سوء  نیدر درآمد و همچن اتیتوجه به نقش مال با

و  یهادعوامل ن ایآ گذارند؟رتأثیمنتخب نوظهور  یو کشورها رانیدر ا مالیاتی فرار زانیبر م یاست که چه عوامل نیا

فرار بر  یبخش عموم یهااستیس یگذارتأثیر زانیند؟ ممؤثر ورمذک یدر کشورها یاتیبر فرار مال یاجتماع یهنجارها

 یآورت پژوهش حاضر قصد دارد با جمعسؤاال نیپاسخ به ا یمنتخب چگونه است؟ برا یو کشورها رانیدر ا مالیاتی

را با  یاتیمال فرار زانیبر م مؤثر، عوامل 2111-2121 یمنتخب در بازه زمان یو کشورها انریا یداده ها و اطالعات برا

 مطالعه کند. تایاستفاده از روش پانل د

 مبانی نظری تحقیق
 بر آن مؤثرو عوامل  فرار مالیاتی

عوامل  یابیشهیر لـذا ضرورت دارد ضمن شود،یمشکالت در حوزه اقتصاد محسوب م نیتریاز اساس یکی فرار مالیاتی

 مالیاتی رفراو آثار  امدهایگردد. پ یزیربرنامه ـزیاقدامات الزم جهت رفـع آن ن ،یمخرب اقتصاد دهیپد نیا وعیدر ش مؤثر

الزم، با  یهایگذارهیسرما صیدولت در تخص جه،یدهد. در نتیکاهش م رامنابع دولت  مالیاتی فراراست.  عیوس اریبس

ودن امکانات وفراهم نم نیو تام یکشور، توسعه آموزش عموم یکپارچگیوحفظ  تیامن نیشد. تامکمبود مواجه خواهد 

 ندان،وسطح سالمت شهر شیتوسعه بهداشت و افزا ،یورزش قهرمان تیو تقو یالزم، گسترش ورزش همگان التیتسه

ند. موارد هست نیاز جمله ا نیگزیاج یهایدر انرژ یگذارهیو سرما یانرژ نیتام ،یارتباط هایاز راه یگسترش و نگهدار

درآمد، پس انداز  عیتوز ،یآن بر رشد اقتصاد تأثیربه  توانیکه م گذاردیبر اقتصاد م ییآثار سو فرار مالیاتیرو،  نیاز ا

 اشاره کرد. رهیو غ یدولت شبخ گذاریهیسرما ،یبخش خصوص

صاد های مبتنی بر اقتمدل دگاه،ید نیاست. در اول مالیاتی وجود داشتهدو جریان عمده در تبیین رفتار فرار اساسا

 از متعارف، صاداقت در مفروض هایداده بنیان بر را مالیاتی تمکین عدم پدیده تا اندنئوکالسیک مرسوم، سعی بر آن داشته

الینگم هادی نعقالنیت فردی، تبیین کنند. نمونه نوعی این جریان، مدل پیش لاص و انتظار مورد سود حداکثرسازی اصل قبیل

، است که بر مبنای نظریه اقتصاد جرم تدوین یافته و متغیرهایی مانند نرخ مالیات، نرخ جریمه مالیاتی و احتمال 1و سانمو

 2بکر. داندمی مؤثرا عدم تمکین کامل یوقوع حسابرسی )ممیزی( مالیاتی را در انتخاب فرد از میان دوگزینه تمکین کامل 

تاندارد فرارمالیاتی معروف گردید، بدون تردید، نافذترین نظریه فرار اس مدل به بعدها که مدل این است معتقد ، (1998)

ی اقتصاددانان های فرمالیسترویکردهای متفاوتی وجود دارد که یا به کلی، منتقد مدل گر،ید دگاهیمالیاتی بوده است. در د

تصادی، درصدد افزودن پارامترهای غیراق و دانندنمی کافی پدیده این تبیین در را آنها لیهاو هایفرضپیش یا اندمرسوم بوده

 زا پژوهشگران از تعدادی جریان، این با رابطه در. اندبرآمده هاآن ریاضی هایمانند نهادهای رسمی و غیررسمی به مدل

یستم س و مالیاتی نظام مجموعه از مودی مندیرار مالیاتی بستگی به سطح رضایتمیزان ف نداداده نشان (1981) 8ویلی جمله

 .پذیردینم تأثیرمدیریت اجرایی مالیات دارد و صرفا از پارامترهای اقتصادی مدل مبتنی بر اقتصاد نئوکالسیک 

عوامل  نای .اندذکر شده فرار مالیاتی یعنوان عامل اصلبه یعوامل متعدد ق،یتحق نهیشیمطالعات موجود در پ براساس

تأهل،  تیعوض ت،یها، جنسمهیجر ،یاتیمال یهانرخ ،یاتیمال یسطح درآمد، منبع درآمد، حسابرس ،یاتیعبارتند از بار مال

                                                                                                                                                        
1 Allingham and Sandmo 
2 Becker 

3 Willey 
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و  اویآم) نمود بندیگروه دسته 0توان در  یرا م مالیاتی فراربر  مؤثر عواملاساس  نی. بر ایاتیو نظام مال یخدمات عموم

 .(2119 ،1ژاکا

 (یاتیو بار مال اتی)نرخ مالیاتیمال ستمیمرتبط با س عوامل

در  یواهد تجربشناخته شده است. ش مالیاتی فرار کنندهنییعامل تع نترییعنوان اصلبه طور گسترده به یاتیمال هاینرخ

مثبت و  تأثیرتا  گرفته یگذارتأثیرئه کرده اند که از عدم را ارا یمختلف جینتا مالیاتی فرارو  یاتیمال یهانرخ تأثیرمورد 

 جهینت نیاز مطالعات به ا یآمده توسط محققان، برخدستبه جی. صرف نظر از نتادگردیرا شامل م یقابل توجه یمنف

کاهش  نی. رابطه ب(2115 ،2توماس) دارد فرار مالیاتیبر  یمثبت و معنادار تأثیر اتینرخ مال ،یکه از نظر آمار انددهیرس

 اویآمنمونه  یبه خود جلب کرده است. برا نرا در سراسر جها یاریبس قاتیتحق ،فرار مالیاتیآن بر  شیافزا ای اتینرخ مال

 نیها همچنن. آشودیم لیاتیفرار مابه  لیتما شیمنجر به افزا یاتیمال یهانرخ شیگرفتند افزا جهینت (2115) و همکاران

 داخترخود را منظم پ اتیاز افراد که مال یرا به تعداد کم اتیبار پرداخت مال ،یاتیمال هاینرخ شیکه افزا افتندیدر

 .کندیمنتقل م ند،نماییم

 ییو اجرا یادار عوامل

پرداخت  زانیم ن،یشده است. بنابرا رفتهیذپ مالیاتی فراربازدارنده  یروین کیعنوان گسترده بهطوربه یاتیمال هایمهیجر

 هایمهیجر نیدر مورد رابطه ب ی. شواهد تجربابدییم شیباال باشد، افزا یاتیفرار مال یپول یها نهیکه هز یزمان ات،یمال

 افتندیدر (2119) آلن و همکاراناست.  ریقابل توجه متغ تأثیرتا  یگذارتأثیرو از عدم  ودهمتنوع ب یاتیو فرار مال یاتیمال

گرفتند  جهینت (2112و همکاران ) 8آرمسترانگوجود ندارد. اما  یاتیمال یهامهیو جر فرار مالیاتی نیب یمعناداررابطه  چیه

 فرارتواند بر یم است که یگریعامل د زین یاتیمال یدارد. حسابرس یاتیو معنادار بر فرار مال یمنف تأثیر یاتیمال یهامهیجر

 توماس،) رساندیحداقل مدهندگان را بهاتیفرار مال زانیطور خودکار مبه یاتیمال یدر حسابرس شیباشد. افزا مؤثر مالیاتی

 یاتیمنجر به کاهش فرار مال یاتیالم یسابرسدر ح شیکردند افزا تأکید (2111) 0و آنسا یآنتونتبه طور مشابه،  (.2115

 .گرددیم

 درآمد( بی)سطح درآمد و ترکیاقتصاد عوامل

ترده فرض بر است. به طور گس گذارتأثیرآنان  یاتیفرار مال دهندگان و براتیمال یاتیسطح درآمد بر رفتار مال نوسانات

است که  نیر بر اانتظا رایدارند. ز یکمتر مالیاتی فرار ن،ییمد پابا افراد با درآ سهیاست که افراد با درآمد باالتر در مقا نیا

و  5زیچا) کنندیم انیب یپنهان نموده و کمتر از مقدار واقع یاتیخود را از مقامات مال یافراد کم درآمد، درآمد واقع

اگر منبع  هکیاست. بطور مؤثر مالیاتی فراربر زید ندرآمد افرا بینشان دادند که ترک نی. مطالعات همچن(2118 همکاران،

. با (2119، آلن و همکاران) رسدیبه حداقل م یاتا حد قابل مالحظه مالیاتی فراردرآمد اغلب از دستمزد و حقوق باشد، 

 اویآم) و درآمد افراد وجود ندارد مالیاتی ارفر نیمعنادار ب یرابطه آمار چیکنند که هیم شنهادیمطالعات پ یوجود، برخ نیا

 (.2119 و ژاکا،

                                                                                                                                                        
1 Ameyaw and Dzaka 
2 Thomas 
3Armstrong 
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 (التیسن، نژاد و تحص ت،ی)جنس یتیجمع عوامل

نسبت به مردان  دهندگان زناتیمال ت،یکم گرفت. بر حسب جنستوان دستیرا نم فرار مالیاتیبر  یتیعوامل جمع تأثیر

هاست. در رابطه آن مرد انیتر از همتاقبول رقابلیدهندگان زن رفتار غاتیمال یبرا فرار مالیاتیداشته و  یکمتر یاتیفرار مال

 یکمتر رار مالیاتیفبه  لیتر تمادهندگان جواناتیدهندگان سالخورده نسبت به مالاتیالاست که م نیاعتقاد بر ا ز،یبا سن ن

استدالل بر  نیها دارند. همچننسبت به مجازات یکمتر تیحساس هستند و ریپذسکیر شتریدهندگان جوان باتیدارند. مال

 فرار مالیاتیسطح بر  تأثیر. (2111 ،1لوریو ت یگمک) دارند یکمتر یاتیسال به باال فرار مال 95 دهندگاناتیاست که مال نیا

و بهبود  درآمد افراد شیبا افزا الت،یصباال بودن سطح تح دارند که دهیمطالعات عق یمتناقض است. برخ زین مالیاتی

 (2111) نساو آ یآنتونتحال  نیبا ا (.2119 و ژاکا، اویآم) دارد فرار مالیاتیمثبت بر  تأثیر ،یاتیارتباطات آنان با مقامات مال

 نادار دارد. و مع یمنف ریتاثب فرار مالیاتیبر  التیگرفتند تحص جهینت

حاضر  و جهان، پژوهش رانیدر ا فرار مالیاتیبر  گذارتأثیرعوامل  نییمطالعات صورت گرفته درباره تب یراستا در

رو  نیمطالعه کند. از ا فرار مالیاتیرا بر  یو اجتماع ینهاد یو هنجارها یاقتصاد یرهایمتغ تأثیرکوشد تا همزمان یم

 حاضر عبارتند از قیتحق اتیفرض

 کمتر است. یاتیکشور باالتر باشد، امکان فرار مال کیدر  تیاول: هرچه حقوق مالک هیفرض

 کمتر خواهد بود زین یاتیکشور باالتر باشد، فرار مال کیقانون در  تیدوم: هرچه حاکم هیفرض

 / کمتر خواهد بود.شتریب مالیاتی فرارباشد،  شتریکشور ب کیدولت در  یهانهیسوم: هرچه هز هیفرض

 کمتر خواهد بود. مالیاتی فرارباشد،  شتریکشور ب کیافراد مسلمان در  تیچهارم: هر اندازه جمع هیضفر

 تأثیر مالیاتی رارفبر  یکاریکشور و نرخ ب یافتگیدرآمد سرانه، درجه توسعه رینظ یاقتصاد یرهایپنجم: متغ هیفرض

 معنادار دارند.

 یاتیمال د، فرارباش شتریکشور ب کیدر  یاقتصاد یهرچه آزاد ط،یراعوامل و ش ریششم: با فرض ثابت بودن سا هیفرض

 .کمتر خواهد بود

 پیشینه تحقیق

با استفاده  «لتحلیبا استفاده از روش فرا فرار مالیاتیتعیین عوامل مؤثر بر » ای با عنواندر مقاله (1011صامتی و همکاران)

طالعه برای کشور ایران را م فرار مالیاتیهمچنین شدت ارتباط آنها با و  فرار مالیاتیر بر حلیل، عوامل مؤثاز روش فرات

دهند متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، نمودند. نتایج نشان می

ترین و بیش هستند فرار مالیاتیدولت عوامل مؤثر بر ی و حجم ، بیکار2مالیاتی وامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بارتورم، ع

گذار بر تأثیر ند. عواملهستگذاری درآمد سرانه بر فرار مالیاتی تأثیرگذاری عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرشدت 

ل (، عوام511/1) مل فرهنگیگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارتند از عواتأثیرمالیاتی به ترتیب بیشترین شدت  فرار

                                                                                                                                                        
1 McGee and Tylor 

 این شود.می پرداخت افراد توسط که است وجوهی میزان مالیاتی بار 2

 میزان است. بار پولی تقسیم قابل واقعی بار و پولی بار قسمت دو به مقدار

 است، پرداخت قابل پرداخت مالیات مشمول توسط که است وجوهی

 نهایی کنندهپرداخت توسط که است وجوهی میزان واقعی بار اما

 (.1891، صمیمی جعفریشود )می پرداخت
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 (، محدودیت تجاری899/1) (، حجم دولت091/1) و عوامل اقتصادی (589/1) (، عوامل اجتماعی508/1) قانونی

 (.192/1( و درآمد سرانه )190/1(، عوامل تکنولوژی )201/1) (، بار مالیاتی851/1) (، بیکاری891/1) (، تورم892/1)

بر فرار مالیاتی با استفاده از رویکرد  مؤثربررسی و شناسایی عوامل » ای با عنوانلهدر مقا (1899) زنگانه و همکاران

ز رویکرد دیماتل با استفاده ا فرار مالیاتیبر  مؤثرسی و شناسایی عوامل رربه ب« دیماتل فازی )مطالعه موردی استان گلستان(

است از کسبه لوازم خانگی که در اداره کل امور فازی در میان مودیان استان گلستان پرداختند. جامعه آماری عبارت 

 ستامالیاتی استان گلستان واقع و ثبت گردیده است. روش گردآوری اطالعات در این پژوهش استفاده از ابزار پرسشنامه 

است.  هاند تحقق یافتکه فرضیات تحقیق را به آزمون گذاشته سؤال 51ای با تعداد که با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه

که با استفاده از دیماتل فازی  مالیاتی فرارگذار در تأثیرلفه ؤم 11 دهد کهآمده از این تحقیق نشان میدستهای بهیافته

را  أثیرتهای وسیع بیشترین گذار، دخالت نهادهای غیرمسئول و وجود معافیتمورد ارزیابی قرارگرفت. عدم اشراف قانون

 مالیاتی در استان گلستان دارند. بر فرار مؤثردر میان عوامل 

طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد: رویکرد نظریه داده » ای با عنواندر مقاله (1011) بلوری و همکاران

وهش مورد است. روش پژ )رویکرد نظریه داده بنیاد( پرداخته مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمدطراحی مدل فرار به  «بنیاد

ه عوامل اصلی ان داد کهای پژوهش نشیافته استفاده، نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این موضوع است.

مالیات بر درآمد عبارتند از: عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم شفافیت اطالعات مالی، عدم کارایی پدیده فرار

 پیچیدگی قوانین.نظام مالیاتی و 

بررسی واکنش متغیرهای کالن اقتصادی نسبت به مالیات در اقتصاد »ن ای با عنوادر مقاله (1899) زاده جزدانیحسن

 رانیدر اقتصاد ا هااتیبودن سهم مال و نتایج حاکی ازاند پرداخته« ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

اقدام دولت  ارندگذیم یکالن اقتصاد یرهایمتغ بر یکنون یاتیمال یهاهیپا نیکه مهمتر یبا توجه به اثرات نیاست. همچن

اثرات  نیمترکبا  یاقتصاد یواحدها تیباشد که فعال یبه نحو یستیبا یاتیمال یهاهیپا نیاز ا یمنابع درآمد نیدر تأم

 .شودیم هیتوص ،یاتیمال یهانرخ نییتع یکنون وهیدر ش دنظریتجد نهیزم نیروبرو شود. در ا نشدهینیبشیپ راتییو تغ یاخالل

گذاری اثرات فرار و فساد مالیاتی بر سطح و نوسان سرمایه»ای با عنوان در مقاله (1899) پورفرد و قالیباف اصل

بخش  یمالیات فرارآن است که اند و نتایج حاکی از پرداخته به عنوان عوامل رشد اقتصادی «های عمومیخصوصی و هزینه

 شود.خصوصی لزوماً به عنوان یک بار منفی محسوب نمی

 تأثیر، 2115تا  1998در دوره  SAARC کشور عضو 1های پانل استفاده از دادهبا  (2121) و همکاران 1اسالم

های عمومی اقتصادی و غیر اقتصادی در فرار مالیاتی را بررسی کردند. برای این کار از روش پانل دیتا استفاده سیاست

خاص،  ، فرار مالیاتی کمتر است. به طوردرجه آزادی اقتصادی باالتر باشد ن است که هرچهکردند. نتایج مطالعه حاکی از آ

فرار  منفی بر انتخاب تأثیرگذاری های اضافی در مورد حقوق مالکیت، آزادی پولی، آزادی مالی و آزادی سرمایهسیاست

نفی حاکمیت م تأثیرمالیاتی دارد. عالوه بر این، مثبتی در فرار  تأثیرمالیاتی مودیان دارد در حالی که نتیجه آزادی مالی 

                                                                                                                                                        
1 Islam 
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بخش دولتی و دینداری در مورد فرار مالیاتی، که به معنای باالتر بودن حاکمیت بخش عمومی و باالتر بودن ایمان مذهبی 

 تر است. در میان مردم است، میزان فرار مالیاتی پایین

 .پرداختند اندونزی کشور در مالیاتی فرار درك بر مؤثر بررسی عوامل به پژوهشیدر  (2119) همکاران و 1سادجارتو

 به درك نسبت مثبتی و معنادار بسیار تأثیر مالیاتی روحیه و عوامل نهادی فرهنگ، و شخصیت رسیدند نتیجه این به آنها

  .دهندنشان می را آن عکس سنتی عوامل اما دارند. مالیاتی فرار

اثر مالیات بر  «مالیات بر ارزش افزوده و فرار مالیاتی» ای با عنواندر مقاله (1898) ضیاتبار احمدی و کریمی پتانالر

در  OECDکشور عضو  28های ارزش افزوده بر پدیده فرار مالیاتی را مطالعه کردند. بدین منظور، فرضیه تحقیق برای داده

یافته مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد نشان با استفاده از روش گشتاور تعمیم 2112 -2118های بازه سال

شاورزی افزوده بخش کیابد. همچنین ارزشنیز کاهش می مالیاتی فرارافزوده، پدیده داد که با گسترش مالیات بر ارزش

 حاکمیت قانون منفی هستند.داشته است. در حالی که اثر نرخ تورم و  مالیاتی فراراثر مثبت بر 

علل  -در ایران به روش شاخص چندگانه مالیاتی فرارتحلیل » ای با عنواندر مقاله (1898) زاده و همکارانرضاقلی

پرداخته  1851-1890در ایران و بررسی علل و آثار آن طی دوره زمانی  مالیاتی فراربه برآورد اندازه  «(MIMIC) چندگانه

به رغم  های مورد بررسیدهد که روند فرار مالیاتی در ایران طی سالاست. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان می

درصد  88/11به  1851رسمی در سال  GDP درصد 12/9ای که از نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است، به گونه

دهنده این است که متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز یج نشانرسیده است. همچنین نتا 1890در سال 

رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای 

داشته و از سوی  مالیاتی رارفرا بر  تأثیره بیشترین های این تحقیق، درآمد سراناساس یافته. برهستندفی بر فرار مالیاتی اثر من

 .استبر رشد تقاضای پول  مالیاتی فراردیگر بیشترین اثر 

رای الگویی را ب ،«در ایران مالیاتی فرارتوسعه مالی بر  تأثیربررسی » ای با عنواندر مقاله (1898) و همکاران چمن

جهت  معرفی نمودند. 1898تا  1851بر توسعه مالی طی دوره زمانی  تأکیدایران با  فرار مالیاتیبر  مؤثرشناسایی عوامل 

های پژوهش حاکی از آن است که استفاده شده و یافته (ARDL) های گستردهتخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه

ش مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزبا متغیرهای توضیحی )توسعه  مالیاتی فرارنخست رابطه بلندمدتی میان 

 مدت و بلندمدت( بر فراردر کوتاهی )معنادارمنفی و  تأثیروجود دارد. دوم توسعه مالی،  GDP افزوده بخش صنعت از

سوم . یابد که با انتظارات نظری سازگار استمالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می

ی بر فرار مالیاتی دارند و با معنادارو اندازه دولت اثر منفی و   GDPنرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از

معناداری بر  رتأثییابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می

 .فرار مالیاتی نبودند

گذار حالاقتصاد در 29شرکت از  12،992را با استفاده از نمونه بیش از  مالیاتی فرار (2111) و همکاران 2آبدیخیکو

رهای سطح تابعی از متغی مالیاتی فرارسازی، استدالل کردند های مختلف مدلمطالعه نمودند. آنها با استفاده از استراتژی
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مثبت دارد.  رتأثیان با ارائه شواهد قوی نشان دادند بار مالیاتی درك شده بر فرار مالیاتی شرکت و سطح نهادی است. ایش

 أثیرتها از اعتماد کم به دولت و سیستم قضایی و همچنین وجود فساد ها همچنین دریافتند رفتارهای فرار مالیاتی شرکتآن

 کنند.ا میگذار ایفحالها در اقتصادهای درمالیاتی شرکت پذیرد. همچنین، عوامل نهادی نقش مهمی در تعیین رفتار فرارمی

ا بر آن در ایران و در سطح دنی مؤثرو شناسایی عوامل  مالیاتی فرارهمانطور مشاهده گردید، مطالعات متعددی درباره 

وآوری آن در م شده و ندر ایران انجا مالیاتی فراربر  مؤثرشده است. تحقیق حاضر نیز در راستای تبیین و شناسایی عوامل 

و هنجارهای نهادی و  متغیرهای اقتصادی تأثیرها، بطور همزمان این است که ضمن استفاده از آخرین اطالعات و داده

نیز بررسی شده  یاتیمال فراریافتگی کشورها بر درجه توسعه تأثیراین، برعالوهکند. اجتماعی را بر فرار مالیاتی بررسی می

پژوهش، قبل از برآورد مدل، وجود همبستگی بین مقاطع از طریق آزمون همبستگی مقطعی پسران ر این همچنین داست. 

های آزمون گردیده که در اغلب مطالعات مشابه نادیده گرفته شده است. زیرا در صورت وجود همبستگی مقطعی، آزمون

 جمعی کاربرد نخواهند داشت.مرسوم ریشه واحد و هم

 تحقیقروش 

در دوره  1در ایران و در کشورهای منتخب نوظهور مالیاتی فراربخش عمومی بر  یهااستیس تأثیرپژوهش ن یدر ا

مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر است که در آن فرار مالیاتی به متغیرهای مربوط  شده است.مطالعه  2121تا  2111 یزمان

 گذاری(، مودی مالیاتی)باورهای دینی( و سازمانیفیت قانون)حاکمیت قانون، باز بودن بازارها، اندازه دولت و ک به دولت

 .مالیاتی)حکمرانی بخش عمومی( بستگی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (0202) اسالم و همکارانمنبع:  مفهومی تحقیق الگوی .1نمودار

                                                                                                                                                        
، آفریقای جنوبی ،برزیل، روسیه، هند، چیناین کشورها عبارتند از  1

 مالزی، اندونزی، ترکیه، مکزیک و تایلند.

 هنجارهای اجتماعی

 باورهای دینی -

 نهادیهنجارهای 

 حکمرانی بخش عمومی -

 آزادی اقتصادی

 حاکمیت قانون )حقوق مالکیت( -

 کارایی قانونگذاری )آزادی پولی( -

باز بودن بازارها )آزادی  -

 گذاری و آزادی مالی(سرمایه

 اندازه دولت )مخارج دولت(-

دولت

سازمان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی
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و با در نظر گرفتن  (2121) اسالم و همکارانبا تعدیل مدل  پژوهش رگرسیونی الگویدر این مطالعه، ترتیب بدین

 ، بصورت زیر ارائه شده است.مالیاتی فراربر  یافتگی کشورهادرجه توسعه تأثیر

(1) 

افزوده ارزش  و (1898) و همکاران زادهیرضاقلبیکاری، متغیر درآمد سرانه و هزینه دولت براساس مطالعه متغیر 

 تأثیر. همچنین اندشدهدر مدل پژوهش لحاظ  (1898) ضیاتبار احمدی و کریمی پتانالربخش کشاورزی براساس مطالعه 

عنوان هب (2121) اسالم و همکاران نیز براساس پژوهشمتغیر دین و  کیفیت حاکمیت بخش عمومی، حقوق مالکیت

 یر توضیحی در مدل مدنظر قرار گرفتند.متغ

فرار مالیاتی بوده و برای سنجش آن از اندازه اقتصاد سایه  مدل و متغیر وابسته: TE رگرسیونی پیشنهادی، الگویدر 

د . اقتصاکندیمف اقتصاد سایه را چنین تعری (IMF) المللی پول(. صندوق بین2118یامن و همکاران، ) استفاده شده است

دور  چشم مقامات ناظر دولتیشود که بنابه دالیلی از سایه به آن بخش از تولیدات و خدمات قانونی بازار گفته می

خودداری از پرداخت انواع مالیات نظیر مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش  (1شوند؛ دالیلی همچون: داشته مینگه

( خودداری از عمل به برخی قوانین بازار نیروی کار همچون 8هم امنیت اجتماعی؛ ( خودداری از پرداخت س2افزوده؛ 

توان تولیدات و خدمات غیر قانونی عالوه، می( خودداری از انجام برخی فرآیندهای اداری. به0قانون حداقل دستمزد و 

ایه ند را نیز در تعریف اقتصاد سشوکاالهای ممنوعه که در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی دادوستدهمچون قاچاق و 

 موجود است. (IMF) المللی پولاده مربوط به این متغیر در پایگاه اطالعاتی صندوق بیند .گنجاند

PR :شاخص نی. اودشیم یریگاندازهبوده و با شاخص حقوق مالکیت بنیاد هریتیج  متغیر مربوط به حقوق مالکیت 

 شفاف و نیقوان توسط یشخص تکیمال نیتضم ،هاییادار ییجابجاو  ینگهدار به نسبت یخصوص بخش ییتوانا

متغیر حقوق مالکیت، توانایی افراد برای انباشت مالکیت  .دهدیم نشان را دولت توسط نیقوان نیا املک یاجرا

  ده است.شود، تضمین شکند که توسط قوانین روشنی که به طور کامل توسط دولت اجرا میخصوصی را ارزیابی می

، میزان حمایت قوانین یک کشور از حقوق مالکیت خصوصی و میزان اجرای آن اخص حقوق مالکیت بنیاد هریتیجش

و استقالل قوه قضاییه،  نمودههمچنین احتمال مصادره اموال خصوصی را ارزیابی  .سنجدیمقوانین توسط دولت را 

 دهد.مدنظر قرار میقراردادها را تحلیل  اعمال و اجرایوجود فساد در داخل قوه قضاییه و توانایی افراد و مشاغل برای 

PSG :غیر در داده مربوط به این مت .شودیمبوده و با معیار حاکمیت قانون سنجیده  کیفیت حاکمیت بخش عمومی

 ( موجود است.WGI) پایگاه اطالعاتی شاخص حکمرانی جهانی

EFاین شودیم یریگاندازهبنیاد هریتیج  اقتصادیادی شاخص آز استفاده ازبوده و با  اقتصادی انگر آزادی: بی .

 .استو ...  یگذارهیسرماآزادی  ، آزادی پولی،آزادی مالیشاخص شامل 

GS: بوده و متغیر هزینه های دولت هزینه های دولت ( درصد ازGDP سنجیده )این متغیر در  یهاداده. شودیم

 پایگاه اطالعاتی بانک جهانی موجود است.
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REL :شود.با نسبت جمعیت مسلمان به کل جمعیت کشور سنجیده می بوده و غیر دینمت 

AGR :افزوده بخش کشاورزی به بوده و با ارزش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلیGDP  سنجیده

 های این متغیر در پایگاه اطالعاتی بانک جهانی موجود است.شود. دادهمی

UNEM :های این متغیر در پایگاه اطالعاتی بانک جهانی موجود است.داده نرخ بیکاری بوده و 

INC:  شودیم یریگاندازهبیانگر درآمد سرانه بوده و با استفاده از تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت. 

 های این متغیر در پایگاه اطالعاتی بانک جهانی موجود است.داده

D :سنجد. بطوریکه اگر شاخص توسعه ی کشورهای مورد مطالعه را مییافتگمتغیر مجازی بوده و درجه توسعه

باشد، عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر خواهد بود.  8/1انسانی برای کشوری در سال مورد نظر بزرگتر یا مساوی 

 .گرددیم استخراج گزارشات توسعه انسانی سازمان ملل متحد با استفاده از شاخص توسعه انسانیهای داده

جهانی ها در پایگاه اطالعاتی بانکو اطالعات آن هادادهامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کشورهایی هستند که ج

ن منظور بدیاست. انتخاب شده  متشکل از ایران و کشورهای منتخب نوظهور یانمونه ،موجود است. از بین این کشورها

استخراج شده  (IMF)پول  یالمللنیبو صندوق  یبانک جهان یالعاتگاه اطیاز برای برآورد مدل، از پایمورد ن یهاداده

 شده است. برآورد  پانل دیتاروش رگرسیون پژوهش با استفاده از  مدلو 

 و تحلیل نتایج الگوبرآورد 

های الزم از قبیل آزمون ریشه واحد برای برآورد مدل، ابتدا بایستی خصوصیات آماری متغیرها ارائه شده و آزمون

مربوط به آمار توصیفی متغیرها نشانگر این است که متغیرهای مدل،  خروجیمون وابستگی مقاطع اجرا گردند. وآز

درصد رد  5 در سطح معناداری بویژه متغیر وابسته توزیع نرمال دارد. زیرا فرض صفر آزمون مبنی بر نرمال بودن متغیرها

 الزم برای برآورد مدل و آزمون فروض یهاشرطته مدل از پیشگردد. الزم به ذکر است که نرمال بودن متغیر وابسنمی

 .(1 )جدول استدر رگرسیون 
 مدلخصوصیات آماری متغیرهای  .1 جدول

 احتمال آزمون جارك برا انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر نماد

TE 18/1 89/0 58/2 28/8 90/1 98/0 81/5 میزان فرار مالیاتی 

PR  18/1 20/8 85/12 5/91 2/19 8/99 8/98 مالکیتحقوق 

PSG 11/1 85/8 8/11 1/11 9/80 2/11 5/19 میعمو کیفیت حاکمیت بخش 

EF  19/1 11/8 8/11 0/98 5/10 9/91 2/11 اقتصادیآزادی 

GS 20/1 19/2 01/8 58/9 25/18 95/8 98/8 های دولتهزینه 

REL 22/1 05/2 5/19 05/2 5/99 2/12 0/18 متغیر دین 

AGR 
سهم بخش کشاورزی از تولید 

 ناخالص داخلی
58/15 28/10 9/21 91/18 89/2 05/0 15/1 

UNEM 19/1 18/8 10/2 0/8 0/19 28/11 0/11 نرخ بیکاری 

INC 15/1 19/8 1981 21528 05201 29859 21105 تولید ناخالص داخلی سرانه 

 تحقیق محاسباتمنبع: 
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 استقالل استفاده مورد یهاداده که است این بر فرض کلی حالت پانلی در یهاداده اقتصادسنجی درهمچنین 

 اقتصادسنجی در مرحله نخستین بنابراین نباشد، برقرار تواندمی فروض سایر فرض همانندپیش این دارند. مقطعی

 مقاطع نیب یبستگوا هکاست. چرا  مقطعی استقالل یا وابستگی آزمونی، تشخیص هر انجام از پانلی پیش یهاداده

 ماندةیباق یاجزا متقابل یوابستگ ،یاقتصاد و یامنطقه یهاارتباط ،یخارج یامدهایپ همچون یعوامل بر اثر تواندیم

 این برای متعددی یهاآزمون باشد. داشته وجود مختلف مقاطع نیب در مشاهده نشده رمعمولیغ عوامل نشده و محاسبه

 CD و آزمون (1981) 2پاگان-بریوش، (1981) 1فریدمن یهاآزمون است که هشد اقتصادسنجی پیشنهاد منظور در

 برای مقطعی استقالل یا وابستگی تشخیص برای آزمونی (2110) پسرانهستند.  هاآزمون این از برخی (2110) 8پسران

 یهانمونه در و اجراست قابل نامتوازن و متوازن پانل یهادادهکرد. این آزمون برای  نامتوازن ارائه و متوازن هایپانل

ابعاد  و بزرگ یمقطع ابعاد یبرا پاگان، و بروش روش برخالف ن،یهمچن است. یات مطلوبیخصوص یدارا کوچک

 بیضرا در یست ساختارکش چند ای یک وقوع درمورد و است ردهک ارائه یاعتماد قابل جینتا زین کوچک یزمان

 :شوندمی تعریف زیر صورت به آزمون این رقیب و صفر یهاهیفرضاست.  مقاوم یفرد ونیرگرس بیش

(2) 
jiallFor0)vE(uρρH ititjiij0   

jisomeFor0)vE(uρρH ititjiij1   
 :است محاسبه قابل زیر صورت بهCD آزمون  آماره متوازن یهاپانل برای

(8) 
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 در محاسباتی  CDآماره هرگاه .است پسماندها جمالت از پیرسون جفت جفت همبستگی ضرایب ijρ̂آن  در که

 وابستگی و رد صفر صورت فرضیه این در باشد، بیشتر استاندارد نرمال توزیع بحرانی مقدار از معین معناداری سطح یک

 .شد خواهد یگیرنتیجه مقطعی
 پسران یمقطع یوابستگ نتایج آزمون .0جدول 

 نتیجه پسران  CDمقدار آماره محاسباتی مدل

 عدم وجود وابستگی مقطعی 29/1 متغیر وابسته )فرار مالیاتی( :1مدل

 منبع: محاسبات تحقیق

 کشورهایمقطعی بین  یوابستگ نبود بر یمبن صفر ةیدرصد، فرض 5و در سطح معناداری  2جدول  جینتا به باتوجه

در گام دوم، برای اجتناب از برآورد رگرسیون کاذب، آزمون ریشه واحد دیکی فولر  شود.پذیرفته میمورد مطالعه 

ح متغیرها مانا ، تمامی متغیرهای مدل در سط(8 )جدول فیشر انجام شده است. براساس نتایج این آزمون29تعمیم یافته

وجود  رانی از. از این رو بدون نگهستنددل ریشه واحد نداشته و انباشته از مرتبه صفر عبارت دیگر متغیرهای مه. بهستند

 د.را برآورد و نتایج آن را تحلیل کر رگرسیونیتوان مدل جعلی بودن رگرسیون برآوردی می همبستگی مقطعی و

 

 
                                                                                                                                                        
1 Fridman 
2 Brcusch and Pagan 

3 Pesaran’s Cross-Section Test 
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 واحد شهینتایج آزمون ر .3 جدول

 نتیجه احتمال سطح متغیر متغیر

TE (1) 11/1* 9/50 اتیمیزان فرار مالیI 

PR (1) 11/1* 5/91 حقوق مالکیتI 

PSG(1) 11/1* 21/50 کیفیت حاکمیت بخش عمومیI 

EF  (1) 11/1* 85/09 اقتصادیآزادیI 

GS (1) 18/1* 1/02 هزینه های دولتI 

REL (1) 11/1* 1/50 متغیر دینI 

AGR (1) 11/1* 9/51 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلیI 

UNEM (1) 12/1* 2/05 نرخ بیکاریI 

INC  (1) 11/1* 8/58 تولید ناخالص داخلی سرانهI 

 منبع: محاسبات تحقیق

 .است متغیرهادهنده مانا بودن متغیرها در سطح * نشان

 لیمر استفاده Fروش پانل دیتا یا پولد دیتا باشد. برای این امر از آزمون  تواندیمروش مدنظر برای برآورد مدل 

لیمر مبنی بر تخمین  F. زیرا فرضیه صفر آزمون کندیم. نتایج آزمون برآورد مدل با روش پانل دیتا را پیشنهاد شودیم

. در ادامه برای انتخاب روش مناسب برای برآورد مدل پانل دیتا از آزمون هاوسمن گرددیممدل بصورت پولد دیتا رد 

مدل به  نگردد. زیرا فرضیه صفر آزمون مبنی بر تخمیثابت پذیرفته میاستفاده شده و براساس این آزمون روش اثرات 

یتا د در روش پانل تواندیمی واریانس موضوع دیگری است که همچنین ناهمسان .گرددیمروش اثرات تصادفی رد 

ن نسبت از آزمو پژوهش بیشتر باشد. برای این امر مورد مطالعه دوره زمانیمقاطع از تعداد که مطرح گردد. بویژه زمانی 

. براساس نتایج این آزمون، فرضیه صفر مبنی بر وجود واریانس همسانی در مدل گرددیم( استفاده LRنمایی)درست

 .(0 )جدول شودپذیرفته می
 و آزمون نسبت درستنمایی هاوسمن، آزمون لیمر Fنتایج آزمون  .0 جدول

 نتیجه احتمال مقدار آماره آزمون

 مدل پانل دیتا در مقابل مدل پولد دیتا تأیید 11/1 00/15 آزمون  Fلیمر

 اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی تأیید 11/1 98/112 آزمون هاوسمن

 وجود واریانس همسانی 19/1 82/11 نمایینسبت درستآزمون 

 منبع: محاسبات تحقیق

منفی و معنادار بر فرار مالیاتی  تأثیرت درصد، حقوق مالکی 5در سطح معناداری (، 5 جدول) نتایج برآورد مدل براساس

اجرا  ن را بصورت کاملیقوان نیا نموده و نیشفاف تضم نیقوان با اتکا به را یشخص تکیدولت مالدارد. زیرا هر اندازه 

به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، محیط کسب و کار  عبارت دیگر،هکند، میزان فرار مالیاتی نیز کاهش خواهد یافت. ب

حاکمیت قانون( ) کیفیت حاکمیت بخش عمومیخواهد داشت.  فرار مالیاتیمنفی بر  تأثیربود بخشیده و این امر نیز را به

دهد که منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارد. زیرا باال بودن حاکمیت قانون، این اطمینان را به عامالن اقتصادی می تأثیرنیز 

یاتی عامل مال )از جمله فرار مالیاتی( بدرستی اجرا شده و در صورت تخطی از آن )شامل قوانین قوانین وضع شده در کشور
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 و منفی تأثیرز نیآزادی اقتصادی  متغیرمنفی دارد.  تأثیر فرار مالیاتیاین امر بر  لذااقتصادی(، جریمه شامل وی خواهد شد. 

 رار مالیاتیف)پایین بودن سطح تورم( بر میزان  دی پولیمالیاتی دارند. برای نمونه، باال بودن سطح آزا معنادار بر میزان فرار

منفی و معنادار دارد. زیرا باال بودن نرخ تورم و باال بودن نرخ مالیاتی دو عامل مهمی است که باعث افزایش فرار  تأثیر

ز طریق افزایش ا تواندیمبا تسهیل در ورود سرمایه به کشور  یگذارهیسرماآزادی  عالوه بر این، باال بودنگردد. مالیاتی می

رش داده و های کارآفرینانه را گستو فرصت وکارکسبفضای  بهبود و ایجاد اشتغال، یوربهره افزایشتوسعه اقتصادی، 

 فرار مالیاتی را کاهش دهد.

عنادار نیست. درصد، به لحاظ آماری م 5در سطح معناداری  تأثیرهای دولت بر فرار مالیاتی مثبت بوده اما این هزینه تأثیر

ودن عبارت دیگر باال بهدارد. ب فرار مالیاتیمنفی و معنادار بر  تأثیردرصد، متغیر دین  5عالوه بر این در سطح معناداری 

جمعیت مسلمان در مقایسه با کل جمعیت یک کشور، بدلیل غیرشرعی و غیرقانونی بودن عمل فرار مالیاتی در دین اسالم، 

مثبت داشته و این  ثیرتأمنفی دارد. نرخ بیکاری متغیر دیگری است که بر فرار مالیاتی  تأثیرشور بر فرار مالیاتی در آن ک

درصد، به لحاظ آماری معنادار بوده است. زیرا باال بودن بیکاری درآمد را کاهش داده و تمایل  5در سطح معناداری  تأثیر

 بودن نرخ بیکاری در بخش رسمی اقتصاد، انگیزه افراد دهد. همچنین باالبه پرداخت مالیات از سوی آنان را کاهش می

برده و ضمن افزایش حجم فعالیت در اقتصاد سایه، فرار مالیاتی را افزایش  در بخش غیررسمی اقتصاد را باالبرای فعالیت 

در سطح معناداری  یرثتأبر فرار مالیاتی مثبت بوده اما این  متغیر سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی تأثیردهد.  می

 .درصد، به لحاظ آماری معنادار نیست 5

نکه مثبت و معنادار دارد. زیرا با افزایش درآمد، نظر به ای تأثیربراساس نتایج برآورد مدل، درآمد سرانه بر فرار مالیاتی 

لیاتی توسط آنان ه فرار ماسیستم مالیاتی در اغلب کشورها تصاعدی است، میزان مالیات پرداختی افراد بیشتر شده و انگیز

ار را انجام داشته و این کبیشتر خواهد بود. همچنین افراد با درآمد باال دارای نفوذ و روابط بیشتری برای فرار مالیاتی 

یافتگی کشورها بر فرار مالیاتی منفی بوده و به لحاظ آماری معنادار است. زیرا در کشورهای درجه توسعه تأثیردهند. می

یافته انگیزه هشود. ثانیا افراد در کشورهای توسعافته قوانین سفت و سختی در ارتباط با مالیات وجود داشته و اجرا مییتوسعه

و  توانند از خدمات بهداشتی، آموزشی، میکنندیمکمتری برای فرار مالیاتی دارند. زیرا در مقابل مالیاتی که پرداخت 

 ند.شو مندبهرهحمل و نقل عمومی با کیفیت 

درصد تغییرات در متغیر وابسته  11بوده و نشانگر این است که  11/1 رگرسیوندر رگرسیون برآوردی، ضریب تعیین 

ک همچنین آماره دوربین واتسون نزدی مدل، توسط متغیرهای مستقل و کنترلی معرفی شده در مدل توضیح داده شده اند.

 .استجمالت اخالل رگرسیون  دهنده عدم وجود خودهمبستگی بینبوده و نشان 2عدد 
 (فرار مالیاتینتایج برآورد مدل)متغیر وابسته مدل:  .7 جدول

 متغیر ضریب t آماره

09/1 25/1 C 

18/8-* 118/1- PR حقوق مالکیت 

05/2-* 21/1- PSGکیفیت حاکمیت بخش عمومی 

21/2-* 119/1- EF  اقتصادیآزادی 
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 متغیر ضریب t آماره

09/1 18/1 GS هزینه های دولت 

82/8-* 15/1- REL متغیر دین 

82/1 18/1 AGR سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 

89/2* 192/1 UNEM نرخ بیکاری 

51/2* 19/1 INCتولید ناخالص داخلی سرانه 

10/2-*  18/1- D درجه توسعه یافتگی 

 ضریب تعیین 11/1

 ضریب تعیین تعدیل شده 18/1

 آماره دوربین واتسون 89/1

 بات تحقیقمنبع: محاس

 .دهددرصد را نشان می 5معنادار بودن ضرایب در سطح معناداری *

 یریگجهینتبحث و 
 مالیاتی یدرآمدها تحقق عدم باعث که موانعی از یکیبا وجود اهمیت درآمد مالیاتی و حیاتی بودن آن برای دولت، 

 دارد. یاژهیوبر آن در ایران اهمیت  مؤثرعوامل  و تعیین فرار مالیاتیاست.  فرار مالیاتی ،شودیم دولت کارایی و افزایش

 افزایش طریق از نفت به بودجه وابستگی کاهش بر تأکید همواره نفت، به دولت بودجه دلیل وابستگی به زیرا

 یابیشهیر و شناسایی مالیاتی، یدرآمدها میزان افزایش یراهکارها از یکی ،بدین جهت .است بوده مالیاتی یدرآمدها

 را ارائه نمود. مالیاتی فرار از یجلوگیر یبرا مناسب یهااستیس بتوان آن طریق تا از است مالیاتی فرار بر ؤثرم عوامل

بر فرار  مؤثر، عوامل 2111-2121در دوره زمانی  نوظهور ایران و کشورهای منتخب یهادادهمنظور، با استفاده از بدین

 یالمللنیبی اطالعات گاهیپاز ا پژوهش نیز و اطالعات هاداده عه شده است.مطال های بخش عمومیسیاستبر  تأکیدمالیاتی با 

در این پژوهش، برای گردید.  یآورجمع (WGI) (، بنیاد هریتیج و شاخص حکمرانی جهانیWB) شامل بانک جهانی

ورد مدل، وجود یا برآ البته قبل از. شدپانل دیتا استفاده بر فرار مالیاتی از روش  سیاست های بخش عمومی تأثیربررسی 

د. تا رگرسیون برآوردی کاذب و ساختگی نباش گردیدعدم وجود همبستگی بین مقاطع و مانایی متغیرهای مدل بررسی 

 .هستندنشان داد که بین مقاطع همبستگی وجود نداشته و متغیرهای مدل مانا  هاآزموننتایج این 

توسط  یشخص تیکمالفرار مالیاتی منفی و معنادار است. زیرا تضمین حقوق مالکیت بر  تأثیر ،نتایج برآورد مدلبراساس 

 (1011) صامتی و همکارانمطالعه  یهاافتهی ،این نتایج دولت و اجرای کامل آن، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده است.

حاکمیت  عالوه بر این، کیفیت. توان فرضیه اول تحقیق را پذیرفترو می. از ایندکنیم تأییدرا  (1011) نابلوری و همکار و

منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارد. زیرا باال بودن حاکمیت قانون، اطمینان افراد  تأثیر)حاکمیت قانون( نیز  بخش عمومی

این نتایج،  .دهدیممالیاتی از سوی افراد را کاهش  به کیفیت قوانین مالیاتی و اجرای قاطع آن را باال برده و احتمال فرار

 تأییدبوده و فرضیه دوم تحقیق را  (1011) صامتی و همکارانو  (1898) ضیاتبار احمدی و کریمی پتانالر یهاافتهیمشابه 

بوده اما این  مثبت فرار مالیاتیبر  ی از تولید ناخالص داخلیمتغیر سهم بخش کشاورزهزینه های دولت و  تأثیر .کندیم

زاده و رضاقلیمطالعه  یهاافتهیاین نتایج، برخالف درصد، به لحاظ آماری معنادار نیست.  5در سطح معناداری  تأثیر
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تغیر م تأثیردر مقابل،  کند.بوده و فرضیه سوم تحقیق را رد می (1898) ضیاتبار احمدی و کریمی پتانالر و (1898) همکاران

 مالیاتی رارفبر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده و با افزیش نسبت جمعیت مسلمان به کل جمعیت کشورها، میزان  دین

 .کندیم تأیید و فرضیه چهارم تحقیق را (2121) اسالم و همکارانهای مطالعه این امر یافته کاهش می یابد.

درآمد سرانه بر فرار مالیاتی مثبت است. زیرا با افزایش درآمد، میزان مالیات پرداختی افراد بیشتر شده و انگیزه فرار  تأثیر 

 (1898) زاده و همکارانرضاقلیو  (1011) صامتی و همکارانمطالعه  هایاین نتایج با یافته گردد.مالیاتی آنان بیشتر می

ورهای توسعه منفی دارد. زیرا افراد در کش تأثیر مالیاتی فراریافتگی کشورها نیز بر درجه توسعهعالوه بر این،  مشابه است.

یزه نقل عمومی با کیفیت، انگ یافته بدلیل ترس از مجازات و یا بدلیل استفاده از خدمات بهداشتی، آموزشی و حمل و

نگیزه نرخ بیکاری بر فرار مالیاتی مثبت و معنادار بوده و باال بودن بیکاری، ا تأثیرهمچنین کمتری برای فرار مالیاتی دارند. 

ا ر مالیاتی رارفافراد برای فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد را افزایش داده و ضمن افزایش حجم فعالیت در اقتصاد سایه، 

 .کندیم تأییدبوده و فرضیه پنجم تحقیق را مشابه  (1898) رضاقلی زاده و همکاران یهاافتهیاین نتایج نیز با  .دهدیمافزایش 

 د.دار معنادار منفی و تأثیرآزادی اقتصادی بر فرار مالیاتی  تغیرم درصد، 5در سطح معناداری  براساس نتایج برآورد مدل و

 و یبیشتر بودن آزادی پول زیرا کند.می تأیید و فرضیه ششم تحقیق را (2121) اسالم و همکارانهای مطالعه این نتایج یافته

ایه و سهولت ورود سرم پایین بودن سطح تورمعنوان دو رکن اساسی آزادی اقتصادی، به معنای هب یگذارهیسرماآزادی 

 دارد.منفی  تأثیر مالیاتی فراربر  به کشور بوده و

در حاکمیت بخش عمومی  مؤثرعنوان دو ابزار هو حاکمیت قانون ب حقوق مالکیت براین اساس مشاهده گردید که

متناسب با  ، افزایش حاکمیت قانون و اعمال تنبیهرو دولت بایستی با تقویت نهادهادارد. از این  فرار مالیاتیمنفی بر  تأثیر

را  ر اقتصادد کاروتضمین حقوق مالکیت و احترام به مالکیت خصوصی، فضای کسبقانون، تعریف دقیق و تخطی از 

، مالیاتی رارفمثبت تورم و بیکاری بر  تأثیر، با توجه به اینرا کاهش دهد. عالوه بر مالیاتی فرار بخشیده و احتمالبهبود 

سطح تولید و رشد اقتصادی را افزایش)بیکاری را  ولی و مالی،فعال پ یهااستیس دولت و نهاد پولی کشور با اجرای

فاهیم جدید م تأثیرگردد تا عنوان پیشنهاد برای مطالعات آتی توصیه میههمچنین، ب کاهش( داده و تورم را کنترل نماید.

 بررسی گردد. مالیاتی فرارمالی نظیر شمول مالی و شکنندگی مالی بر 

 تقدیر و تشکر

 پژوهش یاجرا در خاطر همکاری به واحد کاشان آزاد اسالمی دانشگاه تحقیقات و فناوری محترم معاونت بدینوسیله از

 .شودمی سپاسگزاری حاضر

 منابع
امه پژوهشن .طراحی مدل تحلیل تفسیر ساختاری عوامل مؤثر بر فرار مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(. 1011) حمیدرضا ،یزدانی و محمد ،مرادی ؛امین ،بلوری

 .88-118، (09)29 ،تمالیا

به عنوان عوامل رشد  یعموم یهانهیو هز یخصوص یگذارهیبر سطح و نوسان سرما یاتی(. اثرات فرار و فساد مال1899اصل، حسن ) بافیقال و پورفرد، شهروز

 .1-22 ،(1)5 ،هیتوسعه و سرمامجله . یاقتصاد

 .115-189، (12)19 ،پژوهشنامه اقتصادی .توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران تأثیر(. بررسی 1898) مازار یزدی، علیعرب و مهاجری، پریسا ، طیبه؛چمن

 .00-58(، 1)1، مجله تحقیقات اقتصادی(. تحلیل تعادل عمومی و عوارض ناشی از مالیات بر مزد و حقوق. 1891جعفری صمیمی، احمد )
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 پویای عمومی تعادل مدل در اقتصاد ایران در چارچوب مالیات به نسبت اقتصادی کالن غیرهایمت واکنش بررسی. (1899) رضایعل ،یزدانج هزادحسن

 .80-115 (،2)5 ،سرمایه و توسعه مجلهتصادفی. 

مجله  .(MIMIC) علل چندگانه -در ایران به روش شاخص چندگانه مالیاتی فرار(. تحلیل 1898) عالمی، امیرحسین و آقایی، مجید ؛هیمهد، زادهقلی رضا
 .129-191، (91)29، مجلس و راهبرد

عه موردی مطال) بر فرار مالیاتی با استفاده از رویکرد دیماتل فازی مؤثر(. بررسی و شناسایی عوامل 1899احمد ) ،عبداللهی و الهام ،عاشوری شیخی ؛میثم ،زنگانه

 .85-51، (8)1 ،لنامه مهندسی مدیریت نوینفص .(استان گلستان

 .15-21(، 2)5، های مجلسمرکز پژوهش .(. فرار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران1888) درضاسید نورانی، محم

 ،داریعه پااقتصاد با ثبات و توس فصلنامه .لیتحلبا استفاده از روش فرا فرار مالیاتیعوامل مؤثر بر  نیی(. تع1011) دیسع ی،فتح و افسانه ی،زدیا ؛دیمج ی،صامت

2(2) ،88-5. 

 .11-89 ،(21)1ی، های مالی واقتصادفصلنامه سیاست .فرار مالیاتیافزوده و مالیات بر ارزش(. 1898) سعید ،کریمی پتانالرو  مقداد ،یضیاتبار احمد

 .11-28، (5)5، پژوهشنامه مالیات .رهای کشوبرآورد کارایی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی در استان(. 1888) اکبرعرب مازار، علی
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