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چکیده
فرار مالیاتی و بی ثباتی مالی دو مشکلی است که دولت ها نگران آن هستند .فرار مالیاتی و بی ثباتی مالی متقابالً منحصر به فرد
نیستند ،زیرا فرار مالیاتی بیش از حد می تواند اختالالت اولیه در سیستم های مالی را طوالنی تر کند ،زیرا فرار مالیاتی در حال حاضر
دولت ها را برای مداخله با منابع کمی رها کرده و آن ها را تحت فشار قرار می دهد تا به بدهی تکیه کنند .همچنین فرار مالیاتی می
تواند بر توانایی دولت ها برای مداخله در جهت احیای سیستم مالی و اقتصادی تأثیر گذار باشد .از سوی دیگر ،اختالالت شدید در
سیستم های مالی می تواند انگیزه ای برای فرار از پرداخت مالیات ایجاد کند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرار مالیاتی می
تواند درآمد مالیاتی موجود در اختیار دولت ها را برای مدیریت اقتصاد کاهش دهد و می تواند توانایی دولت در ترویج ثبات در سیستم
های مالی را تضعیف کند ،در حالی که برعکس ،مودیان مالیاتی که از پرداخت مالیات فرار می کنند احساس می کنند می توانند از
پول فرار از مالیات استفاده کنند تا ثبات مالی خود را بهبود بخشند.

واژگان کلیدی :فرار مالیاتی ،اجتناب از مالیات ،ثبات مالی ،بحران مالی
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 -1مقدمه
مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها می باشد که عالوه بر تأمین منابع مالی که دولت به آن نیاز دارد ،به
توزیع بهتر درآمد و ثروت کمک می کند .ترکیب درآمدهای مالیاتی و نیز سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی به
دلیل شرایط اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی در یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است .اجتناب و فرار مالیاتی
باعث می شود درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه برآورد شده است ،کمتر باشد؛ بنابراین این موضوع و عوامل
مؤثر بر آن و نتایج حاصل از آن ،مسئله و نگرانی در جامعه تلقی می شود (حساس یگانه و همکاران .)1931،در
بسیاری از موارد بی ثباتی
بودجه دولت نه ناشی از تصمیم گیری و اقدام عامدانه دولت بلکه ناشی از عواملی است که دولت بر آن کنترل
نداشته و تمایلی برای وقوع این بی ثباتی که تداوم پذیری مالی دولت را نیز تهدید می کند از سوی دولت وجود
ندارد .به همین دلیل ،گرایشی برای کاهش بی ثباتی در بودجه دولت پدیدار شده است و یکی از اقداماتی که می
تواند این بی ثباتی را کاهش دهد افزایش سهم مالیات در درآمدهای مالیاتی دولت است (عبدی و همکاران.)1931،
وقتی دولت ها پایه های جدید مالیات را تعریف می کنند یا وقتی آنها سیستم های مالیات موجود را نقد و بررسی
می کنند؛ آنها باید بار مالیات موجود و احساس مالیات دهندگان را در مورد پرداخت مالیات مازاد در نظر
بگیرند(دیمیتریویچ  .)2112 ،هنگامی که بار مالیاتی بیش از حد می شود ،چه جدید و چه تغییر یافته ،می تواند درآمد
قابل مصرف افراد را کاهش داده و واکنش نشان دهند که می تواند کار سیستم های مالی را مختل کند ،به خصوص
اگر مالیات دهندگان بیش از حد معتقد باشند که دولت فاسد است و لیاقت آن را ندارد .با توجه به این نگرانی ها در
مورد رابطه متقابل بین فرار مالیاتی و اختالالت در امور مالی ،یک سوال مهم این است که فرار مالیاتی چه تاثیری
بر ثبات یا بی ثباتی در سیستم های مالی خواهد داشت (اوزیلی)2121،
 -2ادبیات پژوهش
 .2فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی از جمله فعالیت هایی هستند که ممکن است شرکت ها به وسیله آن سعی در کاهش
مالیات نمایند طبق تعریف هرگونه تالش غیرقانونی به منظور عدم پرداخت مالیات ،مانند ندادن اطالعات الزم در
مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقمات مسئول ،فرارمالیاتی خوانده می شود (نمازی و اسماعیل پور .)1933،به
طور کلی فرار مالیاتی عدم پرداخت غیرقانونی و عمدی یا پرداخت کم مالیات است (الم ،2112 ،ترجمه)؛ برخی از
نمونه های فرار مالیاتی شامل کم کردن درآمد ،کسری های بیش از حد بودجه و جعل اسناد مالی است .برعکس،
اجتناب از مالیات استفاده از روش های قانونی برای کاهش بدهی مالیاتی است (دسای و دارماپاال  )2113 ،؛ نمونه
هایی از طرح های اجتناب از مالیات شامل تغییر مسیر درآمد ،به تعویق انداختن درآمد و درآمد متغیر است.
برای درک کامل فرار مالیاتی ،ابتدا باید فهمید که چرا دولت ها نیاز به دریافت مالیات دارند .درآمد حاصل از مالیات
برای عملکرد دولت مدرن مهم است ،بدون آن دولت ها نمی توانند وظایف اجرایی یا توزیعی خود را انجام دهند
(میچل و سیکا .)2111 ،دولت برای تأمین هزینه های سرمایه ای و تأمین بودجه هر سال به درآمد حاصل از مالیات
متکی هستند .بر همین اساس دولت ها از متخصصین  /مامورین مالیاتی به نمایندگی از دولت برای جمع آوری
مالیات از شرکت ها و افرادی استفاده می کنند که منبع درآمد قابل شناسایی دارند .هیچ دولتی نمی تواند یک سیستم
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مالیاتی را اعالم کند و سپس به مالیات دهندگان اعتماد کند تا اظهارنامه های مالیاتی را به عنوان یک وظیفه اخالقی
تهیه نمایند .این بدان دلیل است که برخی از افراد وظیفه شناس بدون شک مالیات بدهی خود را پرداخت می کنند،
اما بسیاری از افراد دیگر مالیات خود را نمی پردازند (اسلمرود .)2112 ،عالوه بر این ،اگرچه برخی از مردم به طور
قانونی مالیات را آن طور که باید می پردازند ،اما تمام تعهدات مالیاتی خود را نمی پردازند و این رفتار در بسیاری از
موارد ،اگر تا به حال تشخیص داده شود ،سال ها مورد توجه قرار نمی گیرد .افراد ثروتمند می توانند از مالیات فرار
کنند تا این وجوه را برای استفاده بهتر هدایت کنند ،در حالی که افراد عادی می توانند از اعتبارات مالیاتی قابل
استرداد خود استفاده کنند و یا از وضعیت مشاغل آزاد برای جلوگیری از پرداخت مالیات های سنگین استفاده کنند.
بنابراین ،این نظریه که بیشتر فرار مالیاتی توسط افراد ثروتمند انجام می شود ،یک فرضیه است .این بدین دلیل است
که تمایل به فرار از مالیات تحت تأثیر طبقه درآمد نیست .هر فردی ،فارغ از طبقه اجتماعی ،می تواند از مالیات فرار
کند .همچنین شرکت های بزرگ می توانند با تغییر سود از مالیات فرار کنند (هافلر و شلدروپ  ،)2111 ،تخریب پایه
مالیاتی ،انتقال عملیات به کشورها یا شهرهایی که به آنها بهشت مالیاتی می گویند ،یا می توانند وجوه خود را به
سرمایه گذاری های خارج از کشور هدایت کنند (اوزیلی.)2121،
به دلیل فشار مالیاتی بیش از حد برای مودیان مالیاتی ،ممکن است بین تمایل دولت برای وضع مالیات و تمایل
مالیات دهندگان به پرداخت ،تنش هایی وجود داشته باشد و شواهد مستندی وجود دارد که نشان می دهد که این
تنش ها باعث اجتناب از پرداخت مالیات شده و حتی منجر به شورش و انقالب در کشورها شده است (دانتون 2111 ،
؛ فرکنال-هیوز  2112 ،؛ بورگ  .)2112 ،فشار مالیاتی یا میزان مالیاتی که باید پرداخت شود برای افراد و شرکت ها
بیش از حد است ،زیرا مایلند در صورت امکان راه هایی برای کاهش فشار مالیاتی یا بدهی مالیاتی خود از طریق فرار
از پرداخت مالیات پیدا کنند (اسلمرود.)2112 ،
 .2-1عوامل موثر بر فرار مالیاتی
. 2-1-1نرخ باالی مالیات
برای دولت ها دشوار است که نرخ مالیات مطلوبی را که باالتر از آن محرکی برای فرار مالیاتی می باشد را تعیین
کنند (اسلمرود .)1331 ،وضع مالیات زیاد بر محصوالت یا خدمات خاص می تواند عواقب ناخواسته ای برای درآمد
مالیاتی داشته باشد ،زیرا مالیاتهای زیاد میتواند مشتریان را از استفاده از چنین محصوالت و یا خدمات ،همراه با
گرایش تامین کنندگان برای عبور از بار مالیاتی کامل به مشتریان ،بسته به کشش قیمتی محصول یا خدمات ،دلسرد
کند  .مالیات باال که قابل انتقال به مشتریان نیست می تواند باعث شود تامین کنندگان ،تامین چنین محصوالت و
خدماتی را قطع کنند؛ از این رو درآمد واقعی دولت ها از چنین پایه مالیاتی کاهش می یابد (اوزیلی.)2121،
.2-1-2فن آوری های فرار مالیاتی
فناوری های جدید و در حال توسعه توسط افراد و شرکت ها ایجاد شده است تا به افراد ثروتمند در فرار از پرداخت
مالیات کمک کنند .این فناوری ها پیچیده هستند و دائماً در حال تغییر هستند .مقامات مالیاتی ممکن است امکان
درک کامل یا نظارت بر فناوری های موجود و نوظهور که برای فرار از مالیات در یک کشور مورد استفاده قرار می
گیرد ،نداشته باشند.
 .2-1-3استراتژی های ضعیف وصول مالیات
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راهبردهای ضعیف وصول مالیات در یک کشور می تواند منجر به عدم دریافت مالیات شود (ماروهندا و اورتونو
اورتان .)1332،عواملی مانند مأمورین مالیاتی که در خصوص دریافت مالیات آموزش های کافی ندیده اند ،مأمورین
مالیات تحصیل نکرده ،استفاده از کدهای مالیاتی اشتباه برای اهداف جمع آوری ،کالهبرداری ها و تاکتیک های
جمع آوری مالیات غیرقانونی ،نمونه هایی از استراتژی های ضعیف وصول مالیات هستند.
 .2-1-4داده ها و سوابق مالیاتی نادرست
سوابق مالیاتی یا داده های مالیاتی در صورت نادرست یا غیر شفاف بودن می تواند مأموران مالیاتی را گمراه کند تا
چند بار از مودیان مالیاتی ،مالیات دریافت کنند .بعضاً اطالعات مالیات ها نه تنها درست نیست بلکه این اطالعات
انبوه نیز می باشند .اطالعات مالیاتی انبوه اطالعات خرد را در مورد توزیع درآمد نشان می دهد که نمی تواند به
آشکارسازی نابرابری بین افراد کمک کنند( .هی  .)2112 ،متخصصان مالیات به آمار و اطالعات نیاز دارند تا به آنها
کمک کند یک برنامه توزیع عادالنه درآمدی را ارائه دهند.
 .2-1-5منفعت صنایع موثر بر فرار مالیاتی
خیلی از شرکت ها می توانند همچنین از قوانین درون مرزی یا برون مرزی هر کشوراستفاده کنند تا سودها را تغییر
دهند و از مالیات در یک یا چند حوزه قضایی اجتناب کنند (رگو .)2119 ،صنایع موثر بر فرار مالیاتی شامل حسابداران
حرفه ای ،وکال و متخصصان مالی کارمندان آن هستند( .سیکا و ویلموت  2111 ،؛ میچل و سیکا  .)2111 ،این
صنعت برای فرار از مالیات طرح های خالقانه و دائماً در حال تغییر را ارائه می دهند که باعث می شود متخصصین
مالیات به سختی بتوانند آن را مدیریت و تنظیم کنند .عمده فعالیتی که در این صنعت انجام می شود این است که
به شرکت ها و افراد ثروتمند کمک شود تا حد امکان از طریق طرح های فرار مالیاتی،در قبال پاداش ،مالیات کمی
پرداخت کنند (اوزیلی.)2121،
 .2-1-6فساد
یک جامعه فاسد می تواند محرکی برای فرار مالیاتی بیشتر باشد ،زیرا مقامات فاسد از طریق رشوه به دنبال درآمد
بیشتری هستند و بسیاری از پرداخت های رشوه اغلب پرداخت های نقدی مستقیم برای دور زدن مقامات مالیاتی
است .سطوح باالتر فرار مالیاتی در یک جامعه می تواند منجر به افزایش فساد شود که فرصت بیشتری برای رشوه
ایجاد می کند .هنگامی که مقامات مالیاتی فاسد هستند ،رشوه دریافت می کنند و این خود محرکی برای فرار مالیاتی
می باشد (چاندر و وایلد.)1332،
 .2-1-7مکانیزم جمع آوری نامناسب مالیات و عدم شفافیت
برخی از کشورها عمدتاً کشورهای در حال توسعه ،سیستم ها و مکانیسم های مناسبی برای جمع آوری مالیات
ندارند ،همراه با این باور عمومی که شهروندان هیچ بدهی ای به دولت ندارند زیرا دولت هیچ کاری برای آنها انجام
نمی دهد (مک گی .)1333 ،
 .2-1-8درآمد مشاغل آزاد
بیشتر درآمدهای مشاغل آزاد گزارش نمی شود بنابراین قابلیت وصول را ندارند ،به ویژه هنگامی که بیشتر مبادالت
اقتصادی در معامالت نقدی انجام می گیرد.
 .2-1-9سایر عوامل
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سایر عوامل محرک فرار مالیاتی ممکن است شامل بار مالیاتی بیش از حد ،عدم صداقت در دولت ،بی عدالتی بیش
از حد در جامعه ،زیرساخت های نهادی ضعیف مقامات مالیاتی ،مزایای مالی فرار از مالیات ،درک نابرابری ،سطح
پایین اعتماد به مقامات مالیاتی ،درک استفاده ضعیف از درآمدهای مالیاتی ،رفتار نامناسب با مالیات دهندگان ،فساد
در دولت و  ...باشد.
 .2-2آثار فرار مالیاتی
با توجه به گفته اسلمرود ( ،)2112برخی از آثار فرار مالیاتی شامل موارد زیر است:
فرار مالیاتی میزان دخالت دولت در اقتصاد را کاهش می دهد :فرار مالیاتی دولت را با مشکالت مالی

روبرو می کند ،زیرا آنها قادر به تأمین منابع مالی کافی برای اداره کشور نیستند .فرار مالیاتی می تواند باعث شود
دولت ها بودجه کمی برای اجرای سیاست های اقتصادی سالم و بودجه کافی برای ارائه محصوالت و خدمات
ضروری به شهروندان نداشته باشند (پیرتیال .)1333 ،
فرار مالیاتی باعث ایجاد بار مالیات مضاعف برای سایرین می شود( .یامامورا .)2112 ،

فرار مالیاتی باعث افزایش هزینه های وصول مالیات می گردد.

مشکل در تأمین بودجه دولت :فرار مالیاتی منجر به کسری بودجه کشورها می شود و باعث می شود که

از دیگر کشورها و موسسات مالی مثل صندوق بین المللی پول ،وام دریافت کنند که این تاثیر منفی بر اقتصاد کشورها
می گذارد (گاش.)1331،
.2-3مقابله با فرار مالیاتی
.2-3-1منابع اطالعاتی
بررسی فرار مالیاتی دشوار است ،زیرا هیچ منبع اطالعاتی وجود ندارد که بتواند همه آن را در بر بگیرد .هیچ منبع
اطالعاتی نمی تواند به طور کامل مشخص کند که چه کسی از مالیات فرار می کند و چرا این کار را می کند .برای
به دست آوردن اطالعات مربوط به فرار مالیاتی ،مقامات مالیاتی باید به چندین منبع رسمی و غیر رسمی اطالعات
مراجعه کنند .برای مثال یک کارشناس مالیاتی می تواند از حسابرسی های تصادفی استفاده کند تا شکاف مالیات
تخمین زده شود تا از این طریق تشخیص دهد که کل میزان درآمد گزارش نشده و مالیات پرداخت نشده چقدراست
(بازارت و همکاران  .)2112 ،حسابرسی های تصادفی می تواند به مقامات مالیاتی کمک کند تا درآمد مشاغل گزارش
نشده ،سوء استفاده از اعتبارات مالیاتی و سایر اشکال ساده فرار مالیاتی را کشف کنند(آلن و داگالس.)2112،
همچنین ،مقامات مالیاتی می توانند از اطالعات خرد موجود در اسناد فاش شده برای به دست آوردن اطالعات مربوط
به فرار مالیاتی از افراد و خانواده های ثروتمند استفاده کنند (آلستادسایتر و همکاران.)2112،
 .2-3-2اخالقیات و فرار مالیاتی
برخی افراد اعتقاد دارند که پرداخت مالیات اخالقی نمی باشد .همچنین بعضی از افراد فکر می کنند که پرداخت
مالیات غیر قانونی می باشد .مک گی ( )2112سه دیدگاه اساسی را در زمینه اخالقیات و فرار مالیاتی بیان می کند.
دیدگاه اول استدالل می کند که:
 فرار مالیاتی غیراخالقی است.
 دولت نامشروع است و صالحیت اخالقی ندارد تا مالیات دریافت کند.
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 فرار مالیاتی در برخی شرایط می تواند اخالقی و در شرایط دیگر غیراخالقی باشد .بنابراین ،تصمیم برای
فرار از مالیات یک معضل اخالقی است که چندین عامل را در نظر می گیرد.
 .2-3-3جلوگیری از فرار مالیاتی
برخی از عوامل ممانعت از فرار مالیاتی ،ممکن است شامل ترس از پیگرد قانونی ،پرداخت جریمه های سنگین،
استفاده از پرداخت های غیرنقدی ،آسیب احتمالی به شهرت افراد در صورت فرار مالیاتی ،اخالقیات باال و مقررات
کافی دولتی باشد (اورویسکا و هادسون  2119 ،؛ چانگ و الی  2112 ،؛ وارما و دووب )1331 ،
 .3بی ثباتی مالی
 .3-1تعریف
ثبات مالی وضعیتی است که در آن بحران های منظم ثبات اقتصاد کالن را تهدید نکنند و عدم ثبات مالی ،شرایطی
است که در آن شوک های اقتصاد مالی تقویت و در داخل بازار منتشر می شود به عبارتی دیگر بی ثباتی مالی
وضعیتی را نشان می دهد که نظام مالی به خوبی عمل نمی کند و از توانایی مناسبی در پاسخ به شوک های اقتصادی
مانند نرخ ارز و قیمت نفت برخوردار نمی باشد (زارعی و همکاران .)1933،همچنین بی ثباتی مالی به عنوان شرایطی
تعریف می شود که در آن سیستم مالی قادر به تحمل شوک های مالی و ناتوانی در اصالح عدم تعادل مالی نیست
و در نتیجه احتمال اختالالت در فرآیند واسطهگری مالی را افزایش میدهد که به اندازه کافی جدی است که
تخصیص پساندازها را به فرصتهای سرمایهگذاری سودآور محدود میسازد.
 .3-2شاخص های کلی ثبات مالی
هیچ شاخص جامعی از بی ثباتی مالی وجود ندارد اوزیلی ( )2111و اوزیلی و تانکوم ( .)2111به همین دلیل شاخص
های بی ثباتی مالی برای بخش حقیقی ،بازارمالی و بخش خانگی به تعویق می افتد و برای سیستم های اقتصادی
متفاوت می باشد .طبق گفته گادانچ و جایارام ( ،)2111برخی از شاخص های ثبات مالی به شرح زیر می باشند.
 .3-2-1شاخص های بخش حقیقی
شاخص های بی ثباتی مالی در بخش حقیقی عبارتند از؛ رشد تولید ناخالص داخلی ،درآمد مالیاتی دولت و سطح
تورم .رشد تولید ناخالص داخلی نشان دهنده میزان ثروت ایجاد شده در اقتصاد است .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
پایین نشانه بی ثباتی در بخش حقیقی است .درآمدهای مالیاتی نشان دهنده توانایی دولت در ایجاد وجوه از مالیات
برای تأمین هزینه ها و مخارج عمومی است .درآمدهای مالیاتی پایین نشانه مشکالت مالی یا بی ثباتی در بخش
حقیقی است ،زیرا دولت برای تأمین هزینه های سرمایه ای خود در بخش حقیقی باید به استقراض تکیه کند .تورم
یک افزایش عمومی و مداوم در سطح قیمت است که اغلب نشان دهنده مشکالت ساختاری در اقتصاد است .تورم
باال نشانه بی ثباتی مالی در بخش حقیقی است به ویژه اگر عدم تعادل قیمت در کوتاه مدت مرتفع نگردد
(اوزیلی.)2121،
.3-2-2شاخص های بخش شرکتی
شاخص های بی ثباتی مالی در بخش شرکتی با قرار گرفتن در معرض ریسک شرکت ها به صورت جداگانه یا به
صورت کلی ارزیابی می شود .چنین ریسکی ممکن است شامل نسبت اهرمی باال ،نسبت هزینه باال ،نرخ خالص
باالی ارز خارجی ،نسبت پایین حقوق صاحبان سهام و زیان های ساالنه باشد.
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 .3-2-3شاخص های بخش خانوار
شاخص های بی ثباتی مالی در بخش خانوار را می توان از طریق دارایی خالص مثبت (دارایی ها منهای بدهی ها)،
درآمد خالص قابل تصرف (درآمد منهای مصرف خدمات بدهی و پرداخت های اصلی) ارزیابی کرد .خانوارهایی که
دارایی خالص منفی و درآمد غیر قابل تسویه کمی دارند ،احتمال بیشتری دارند که مشکالت مالی را در طول شرایط
پیشبینینشده اقتصادی تجربه کنند.
 .3-2-4شاخص های بخش خارجی
شاخص های بی ثباتی مالی در بخش خارجی عبارتند از سطوح نرخ واقعی ارز ،ذخایر ارزی ،حساب جاری ،جریان
های سرمایه و تناقض های پول رایج /رشد .تغییرات ناگهانی در این شاخص ها می تواند منجر به از دست دادن
ارزش ارز و تعادل کسری پرداخت شود.
 .3-2-5شاخص های بخش مالی
شاخص های بی ثباتی مالی در بخش مالی توسط انباشت نقدینگی ،نرخ بهره واقعی و معیارهای ریسک در بخش
بانکداری مانند نسبت سرمایه و نقدینگی بانک ها ،کیفیت وام و رتبه بندی اعتباری مستقل ارزیابی می شوند .این
شاخص ها می توانند نشانه هایی از مشکالت موجود در بخش بانکداری یا مالی را ارائه دهند.
 .3-2-6شاخص های بازارهای مالی
شاخص های بی ثباتی مالی در بخش های بازار مالی می تواند نشانه هایی از بی ثباتی در بازارهای مالی را آشکار
کند .این شاخص ها شامل شاخص های حقوق صاحبان سهام ،گسترش ریسک شرکت ها ،افزایش نقدینگی و بی
ثباتی ،سطوح باالی خطر گسترش نقدینگی است.
 .4تأثیر فرار مالیاتی بر بی ثباتی مالی
یک دولت با مازاد بودجه ،وجوه اضافی خواهد داشت که می تواند برای رهایی سیستم مالی در صورت وقوع رویدادهای
بی سابقه ای که شوک هایی را به سیستم مالی منتقل می کند ،مورد استفاده قرار گیرد (آئرباخ و گیل  .)2111 ،در
طول بحران های اقتصادی و یا مالی ،دولتی که وجوه اضطراری یا کمک های مالی نجات بخش در حساب ذخیره
خود دارد می تواند از این وجوه برای احیای اقتصاد شکست خورده و اصالح عدم تعادل مالی در سیستم مالی کشور
استفاده کند .در اقتصادهای توسعه یافته ،مانند ایاالت متحده امریکا ،انگلستان و آلمان ،دولت اغلب آخرین راه حل
برای بقای اقتصادی در بحران های شدید اقتصادی و یا مالی است .یک نمونه اخیر ،بحران مالی جهانی -2111
 2112است.
در طول بحران مالی جهانی  ،2112-2111دولت های انگلیس و ایاالت متحده مجبور به مداخله برای رهایی سیستم
های مالی خود شدند .دولت ایاالت متحده برای احیای سیستم مالی خود که به شدت با سیستم های مالی سایر
کشورهای توسعه یافته در آن زمان ارتباط داشت ،کمک های مالی نجات بخش تا  12تریلیون دالر در نظر گرفت.
فروپاشی سیستم مالی ایاالت متحده منجر به دخالت مالی می شود که می تواند سیستم مالی سایر کشورهای متصل
به ایاالت متحده را از بین ببرد .خزانه داری ایاالت متحده تحت فشار قرار گرفت تا کمک های مالی نجات بخش
را برای بازگرداندن سیستم مالی جهانی تامین کند.
در این تحقیق چهار فرضیه برای فرار مالیاتی و ثبات مالی ارائه می شود:
فرضیه اول :عدم وجود فرار مالیاتی می تواند ثبات مالی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
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در کشوری که هر فرد و شرکتی مبلغ کامل بدهی مالیاتی خود را بپردازد ،دولت از بودجه کافی برای پاسخ مستقیم
و فوری به شوک های غیرعادی که سیستم مالی را تهدید می کند برخوردار خواهد بود .این انتظار فرض می کند
که یک دولت برخی از درآمدهای مالیاتی را به عنوان وجوه اضطراری برای استفاده ضروری کنار می گذارد و از
چنین وجوهی به منظور غیر از حوادث اضطراری استفاده نمی کند .در این صورت ،عدم وجود فرار مالیاتی باید ثبات
مالی را افزایش دهد ،زیرا دولت همیشه وجوه ذخیره ای برای مداخله مستقیم در اقتصاد خواهد داشت.
فرضیه دوم :عدم وجود فرار مالیاتی می تواند منجر به بی ثباتی مالی بیشتر شود.
با این حال ،ادعاهایی وجود دارد که به هیچ دولتی نمی توان با مازاد بودجه اعتماد کرد ،زیرا دولت ها در مقابل پس
انداز پول برای آینده تمایل دارند پول بیشتری برای متعادل کردن حساب های عمومی خود خرج کنند .این استدالل
نیز وجود دارد که حتی اگر مالیات به طور کامل پرداخت شود (یعنی فرار مالیاتی صفر باشد) ،مازاد بودجه حاصل از
چنین درآمدهای مالیاتی در صورت نیاز برای استفاده اضطراری در دسترس نخواهد بود .دولت ممکن است از وجوه
ذخیره شده برای تامین مخارج بیهوده تکراری استفاده کند ،بنابراین موجودی وجوه ذخیره شده را برای استفاده
اضطراری کاهش می دهد .در این صورت ،عدم وجود فرار مالیاتی که مازاد بودجه را ایجاد می کند ،می تواند منجر
به بی ثباتی مالی بیشتر شود.
فرضیه سوم  :وجود فرار مالیاتی می تواند ثبات مالی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
دولت به تنهایی نمی تواند مسئولیت کامل ثبات مالی را بر عهده بگیرد .شرکت ها و افراد نیز تا حدی مسئولیت ثبات
مالی را بر عهده دارند .ادعاهایی وجود دارد که فرار مالیاتی توسط افراد و شرکت ها برای مقابله با مشکالت مالی
شخصی خود هنگام وقوع رویدادهای نامطلوب که ثبات مالی آنها را تهدید می کند ،مورد استفاده قرار می گیرد .این
امر به این دلیل است افرادی که از پرداخت مالیات فرار می کنند ،معتقدند که دولت حتی در صورتی که مشکالت
مالی شخصی خود را حتی پس از پرداخت کامل بدهی مالیاتی خود پشت سر گذاشته اند ،به آن ها کمک نخواهد
کرد .بنابراین ،آن ها ترجیح می دهند خود را از عدم ثبات مالی با فرار از مالیات بیمه کنند .از آنجا که کامالً درست
است که بسیاری از دولت ها لزوماً به افراد و شرکت ها به صورت فردی یا موردی کمک نمی کنند ،افرادی که از
پرداخت مالیات فرار می کنند ،معتقدند که باید از نظر اخالقی مالیات کمتری به دولت بپردازند تا بتوانند منابع مالی
کافی برای مقابله با مشکالت مالی شخصی خود داشته باشند .شرکت هایی که از پرداخت مالیات فرار می کنند
ممکن است به همین دلیل به فرار مالیاتی بپردازند ،تا منابع مالی اضافی برای کمک به آن ها در حفظ وضعیت مالی
شرکت در زمان های بد را داشته باشند .در این مورد ،وجود فرار مالیاتی می تواند ثبات مالی را برای افراد و شرکت
هایی که از مالیات فرار می کنند ،تقویت کند.
فرضیه چهارم :وجود فرار مالیاتی می تواند منجر به بی ثباتی مالی بیشتر شود.
هنگامی که مالیات ها نادیده گرفته می شوند ،دولت منابع محدودی برای مداخله مستقیم و فوری برای کاهش
اثرات شوک های غیرطبیعی که باعث بی ثباتی سیستم اقتصادی می شود و می تواند منجر به وحشت و آشوب شود،
خواهد داشت ،که می تواند وضعیت اقتصادی فعلی را بدتر کند (اوزیلی.)2121،
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 -3نتیجه گیری
فرار مالیاتی یکی از بخش های اصلی اقتصاد غیر رسمی است که امروزه به عنوان یکی از چالش های اساسی
کشورها و به عنوان مهم ترین مسئله و مشکل نظام های مالیاتی محسوب می شود .در این تحقیق ،فرار مالیاتی،
انگیزه ها و پیامدهای آن در کشورها بررسی شد .این بحث به اهمیت شناسایی یک سیستم بهینه مالیات اشاره می
کند که تشویق به پرداخت مالیات می کند که محرکی برای پرداخت مالیات می باشد و در عین حال از بار مالیاتی
پایین اطمینان حاصل می کند .این بحث همچنین به بررسی ثبات مالی و تأثیر فرار مالیاتی بر ثبات مالی می پردازد.
این تحقیق نشان می دهد که فرار مالیاتی می تواند درآمد مالیاتی را که دولت ها برای مدیریت اقتصاد در اختیار
دارند کاهش دهد ،در حالی که مودیان مالیاتی که از پرداخت مالیات فرار می کنند ،احساس می کنند که می توانند
از فرار مالیاتی برای بهبود ثبات مالی خود استفاده کنند.
فرار مالیاتی مسئله مهمی برای همه دولت ها است .توانایی دولت ها برای مداخله مستقیم برای رهایی اقتصاد از
بحران های شدید اغلب با فرار مالیاتی محدود می شود که این امر باعث می شود دولت ها از بودجه کافی برای
رهایی بانک های ورشکسته ،موسسات مالی و موسسات غیر مالی بسیار بزرگ برخوردار نباشد .فرار مالیاتی و تأثیر
آن بر ثبات یا بی ثباتی مالی بسیار پیچیده است و متأسفانه هیچ منبع اطالعاتی واحدی برای ثبت آن وجود ندارد.
برای درک کامل تأثیر فرار مالیاتی بر ثبات مالی یا بی ثباتی ،مهم است که فرار مالیاتی را از دو منظر بررسی کنیم:
دیدگاه دولت و دیدگاه فرار مالیاتی .اولین دیدگاه معتقد است که نباید از پرداخت مالیات کامل اجتناب شود تا دولت
بتواند بودجه کافی برای تأمین مخارج عمومی خود داشته باشد ،در حالی که دومین دیدگاه معتقد است که افراد برای
ارتقاء ثبات در امور مالی شخصی خود از پرداخت مالیات فرار می کنند .این دیدگاه ها رابطه متقابل بین فرار مالیاتی
و بی ثباتی مالی را نشان می دهد.
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