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چکیده

هدف :هدف تحقیق بررسی فرارمالیاتی ورزشكاران و مربیان حرفه اي با تاكید بر عوامل فرهنگی ،فناوري ،و
دولتی و قانونی بود.
روش شناسی :هدف تحقیق كاربردي و روش آن توصیفی بود .محدوده مطالعاتی پژوهش ،شهر اصفهان و
نمونه آماري به صورت تمامشمار و در دسترس انتخاب شد و شامل  333نفر از ورزشكاران و مربیان حرفه -
اي ،مدیران عامل و معاونین باشگاههاي ورزش حرفه اي ،و اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد بود .ابزار اندازه-
گیري ،پرسشنامه محقق ساخته ،شامل  61سوال بود ،كه روایی صوري و محتوایی آن توسط اساتید مدیریت
ورزشی و اقتصاد تایید شد ،و آلفاي كرونباخ آن  1/93به دست آمد .براي تحلیل دادهها از رگرسیون
چندگانه گام به گام ،آزمون  tتك نمونهاي و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد گویههاي عدم گسترش فرهنگ مالیاتی ،در میان عوامل فرهنگی ،ناتوانی
تكنولوژیكی در شناسایی و ثبت صحیح مؤدیان مالیاتی ،در میان عوامل فناوري و نرخهاي باالي مالیاتی براي
ورزشكاران و مربیان ،در میان عوامل دولتی و قانونی مهمترین عوامل از نظر پاسخدهندگان بودند.
نتیجه گیری :با توجه به تاثیرگذار بودن هر سه مؤلفه تحقیق ،مسئولین میتوانند از روشهاي مختلفی
مانند گسترش تبلیغات سراسري براي افزایش فرهنگ مالیاتی ،استفاده از تكنولوژيهاي به روز براي ثبت
اطالعات مالی ،و تعدیل نرخ هاي مالیاتی براي ورزشكاران و مربیان تا حدودي با پدیده فرارمالیاتی در ورزش
مقابله كنند.
واژه های کلیدی :فرار مالیاتی ،عوامل فرهنگی ،عوامل فناوري ،عوامل دولتی و قانونی ،ورزشكاران و مربیان
حرفهاي.
 .3دانشجوي دكتراي مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 .6دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
* نشانی الكترونیك نویسندۀ مسئولmkhodaparast90@yahoo.com :
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مقدمه
با گذشت زمان و ابداع روش هاي جدید و سریع
ارتباطی و تمایل به شهرنشینی ،نیازهاي تازه اي
براي افراد مطرح شد و وظایف دولت ها گسترش
و تنوع چشمگیري در زمینه هاي مختلف
اقتص ادي ،فرهنگی و اجتماعی پیدا كرد .به
منظور اجراي این وظایف می بایست منابع
درآمدي براي دولت مشخص می شد ،كه امروزه
برخی از مهم ترین منابع درآمدي دولت ،مالیات
ها ،بهره برداري از منابع طبیعی ،فروش خدمات
و كاالها ،انحصارات و مالكیت دولت ،و وصول
اصل و بهره وام هاي پرداختی می باشد ،كه در
یك اقتصاد نسبتا سالم می بایست سهم مالیات
ها از سایر منابع درآمد بیشتر باشد .مالیات یكی
از بهترین ابزار براي باال بردن پتانسیل عملكرد و
كارایی دولت براي بخش عمومی مانند برنامه
هاي بیمه اي و پرداخت وام می باشد (كالدور ،3
 .)3321اما ،فرار و اجتناب مالیاتی در كشورها
باعث شده تا درآمدهاي مالیاتی ،همواره از آنچه
برآورد می شود كمتر باشد ،بنابراین تمامی
كشورها تالش خود را براي كاهش این دو پدیده
به كار گرفته یا از طریق اصالح نظام مالیاتی ،به
چاره جویی برخواسته اند .در طول زمان و با
توجه به تغی یر و گسترش وظایف دولت ها،
تعاریف مختلفی براي مالیات انجام شده است كه
یكی از تعاریفی كه نسبتا جامع به نظر می رسد،
مالیات را برداشت قسمتی از درآمد یا دارایی فرد
بر حسب توانایی وي ،براي تامین مخارج عمومی
وصف كرده است (طبائیان .)31 :3136 ،هم
چنین در تعریف صندوق بین المللی پول ،مالیات
عبارت است از وجوه اجباري ،غیرجبرانی و
1. Kaldor

غیرقابل برگشت كه دولت براي مقاصد عمومی
مطالبه می كند (زهی و محمدخانلی.)3193 ،
مالیات از اهم منابع درآمدي دولت است كه
پذیرش آن از طرف ملت به ویژگی هاي فرهنگی
و نحوه اجراي آن از طرف دولت ،به مسائل
مختلفی مانند پیشرفت هاي فناوري و مسائل
دولتی و قانونی هر كشور بستگی دارد .در
كشورهاي پیشرفته و توسعه یافته كه بودجه
دولت به نفت وابسته نیست ،بیش از  ۰1تا 3۹
درصد درآمد دولت از طریق مالیات تأمین می
شود ،جالب آن كه درآمد همین كشورها از
مالیات ،از درآمد حاصل از صادرات نفت ما
بیشتر است .در كشورهاي سوئد ،دانمارک و
فنالند بیش از  31درصد درآمدهاي كشور از
طریق مالیات تأمین می شود (آذري ،)3133 ،اما
در اقتصاد كشور ما به دلیل ضعف فرهنگ
مالیاتی ،پیچیدگی و ابهام در قوانین و بخشنامه
هاي مالیاتی ،شفاف نبودن درآمدها و عدم
توانایی و به روز نبودن سیستم مالیاتی در
شناسایی صحیح میزان درآمد مردم ،و عوامل
دیگر ،میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده ،كما
این كه بخش قابل توجهی از همین مالیات
تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی رسد و اگر
هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی
شود یعنی هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی
بیشتر است .بنابراین در ایران سهم كمی از
درآمدهاي دولت به مالیات ها اختصاص دارد ،كه
یكی از مهم ترین دالیل آن فرار مالیاتی گسترده
در اقتصاد كشور است (خداپرست.)6 :3131 ،
فرار مالیاتی اقدام نادرستی است كه به موجب
آن مالیات دهندگان تالش می كنند تا با
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استفاده از ابزارهاي غیرقانونی ،بدهی مالیاتی
خود را كاهش دهند .به گفته فارایوال ،)339۰( 3
فرار مالیاتی تقلب ،حیله گري ،تحریف عمدي یا
پنهان كردن اعداد و ارقام با هدف اجتناب از
پرداخت و یا كاهش میزان مالیات پرداختی است
( به نقل از مرادي و همكاران .)3136 ،در مقابل،
اجتناب از پرداخت مالیات ،اصطالحی است كه
براي توصیف رفتار مالیات دهندگان با هدف
تقلیل بدهی مالیاتی و بدون تخلف از قوانین
مالیاتی استفاده می شود (دایره بین المللی
مستندات مالی  .)6113 ،6به طور كلی تمایز
مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت
مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان
مربوط می شود ،كه نظام مالیاتی در شرایط
آرمانی ،باید هم قابلیت مقابله با فرار مالیاتی و
هم اجتناب مالیاتی را داشته باشد (رشیدي،
.)3133
فرهنگ مالیاتی را میتوان مجموعهاي از طرز
تلقی ،بینش و عكسالعمل اشخاص در قبال
سیستم مالیاتی دانست .بدیهی است سطح
دانش ،فرهنگ ،آرمانها و ارزشهاي سیاسی و
اجتماعی ،عوامل مهمی هستند كه فرهنگ
مالیاتی را در جامعه تحت تأثیر قرار میدهند.
راث و همكاران  )3393( 1معتقدند كه زمینه
هاي مختلف فرهنگی كه تفسیر اشخاص از وقایع
را شكل می دهند ،ممكن است در نگرش آنها
نسبت به فرار مالیاتی نیز اثر داشته باشند .یك
عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ پرداخت
مالیات در كشورهاي پیشرفته ،وجود سازمانهاي
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نظارتی قدرتمند بر نحوه مصرف مالیات در این
كشورها است كه عملكرد آنها ،مالیات دهندگان
را مطمئن میسازد كه مالیات هاي آنها دقیقا
براي همان مصارفی كه در بودجه دولت ها
منظور شده است ،پرداخت میشود .بنابراین یكی
از شاخصهاي مهم توسعه یافتگی در كشورهاي
مزبور ،وجود فرهنگ بسیار نیرومند و خلل ناپذیر
در پرداخت مالیات به دولت است ،تا حدي كه
طفره رفتن از پرداخت مالیات در این كشورها به
هر دلیل و بهانه یا عدم اعالم دقیق میزان درآمد
ساالنه ،در فرهنگ اجتماعی شهروندان آنها،
عملی زشت و ناپسند و غیر قابل گذشت
محسوب میشود .بنابراین براي ایجاد فرهنگ
مالیاتی مطلوب ،باید در مردم باور و اعتقاد
عمومی نسبت به مالیات ایجاد شود و مردم
نسبت به دولت و پرداخت هزینههاي آن نگاهی
مثبت داشته باشند (اعتمادي.)۹ :3136 ،
مهمترین مسالهاي كه به نظر متخصصان در
فرهنگ مالیاتی مؤثر است ،تبلیغ در ارتباط با
مسائل مالیاتی است و قطعا اگرچه شرط كافی
مساله نیست ولی شرط الزم است .در كتابهاي
درسی ،در كانونهاي مختلف اجتماعی ،در
سینماها و فیلمهاي تلویزیونی یا برنامههاي
رادیویی كشور ،تقریبا نشانی از مساله مالیات كه
حیاتی ترین مساله یك اقتصاد سالم است دیده
نمیشود ،یا اگر هم باشد خیلی ضعیف است .در
حالی كه میتوان با تبلیغات و آگاهیرسانی از
طریق را دیو و تلویزیون در این زمینه به اصالح
وضع موجود پرداخت و تحوالت اساسی ایجاد
كرد .به طور كلی هرچه جامعه اي داراي فرهنگ
مالیاتی غنی تري باشد ،وصول مالیات با موفقیت
و سهولت بیشتري همراه است و مؤدیان مالیاتی
نیز با رغبت و احساس مسئولیت بیشتري اقدام
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به انجام وظایف قانونی خود میكنند (اودیل و
همكاران  .)6131 ،3هم چنین در نظام مالیاتی
كشورهاي پیشرفته ،مالیات از تطابق شغل
شخص به دست میآید .آنها بانكهاي اطالعاتی
متناظر شدهاي دارند كه به طور مرتب بهروز
میشوند و لذا اطالعات شغل شخص همیشه در
دسترس سازمان مالیاتی است؛ اما در ایران هیچ-
یك از این بانكهاي اطالعاتی وجود ندارد و
صرفا ادارات مالیاتی هر شهر یا استان براساس
مشاهدات میدانی یا اطالعات پراكندهاي كه از
منابع رسمی به دست میآورند ،سراغ مؤدیان
میروند .این است كه میبینیم در این نظام
مالیاتی تنها مالیات كارمندان دولت براحتی و با
شفافیت كامل دریافت میشود؛ چراكه دولت
تعداد حقوق بگیران خود را دقیقا میداند و قبل
از پرداخت پول ،اقدام به كسر مالیات میكند؛ اما
در سایر بخشها ،این بانكهاي اطالعاتی به
دلیل ضعف سیستم مالیاتی وجود ندارد ،و
مالیات به طور دقیق محاسبه و دریافت نمی
شود (اعتمادي.)2 :3136 ،
اوكویو و ازجیفر  )6139( 6در مقاله اي با عنوان
" اثر مالیات الكترونیك بر تولید درآمد در ایالت
انوگو نیجریه" بیان كردند مالیات الكترونیك
میتواند باعث كاهش فرارمالیاتی و افزایش
پیروي مؤدیان مالیاتی از قوانین مالیاتی و هم
چنین باعث افزایش درآمد داخلی شده ،و از
فساد مقامات مالیاتی جلوگیري كند .سایدو و
داودا  )6139( 1در مقاله اي تحت عنوان "فرار
مالیاتی و متهم ساختن نحوه مدیریت ،در بخش
غیر رسمی نیجریه" ،عدم وجود اصول مشخص
1. Uadial, Fagbemi & Ogunleye
2. Okoye & Ezejiofor
3. Saidu & Dauda
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براي تعیین مالیات و نرخ هاي باالي مالیاتی را از
عوامل مهم در فرار مالیاتی معرفی كردند.
اكویگال ایبادین و اییا  )6131( 9در مقاله اي
بیان كردند رابطه معناداري بین فرهنگ پرداخت
كنندگان مالیات و تصمیم آنها براي فرار یا
۹
اجتناب مالیاتی وجود دارد .معظم مقال و اكرم
( )6136در مقاله اي با عنوان "بررسی اجتناب
مالیاتی و فرار مالیاتی در پاكستان" ،نبود برنامه
هاي تبلیغی و روشنگري مالیاتی در رابطه با
فرهنگ مالیاتی را عامل مهمی در فرار مالیاتی
مؤدیان بیان كردند .اودیل و همكاران ()6131
به بررسی رابطه بین فرهنگ و فرار مالیاتی
پرداختند ،كه بر اساس نتایج تحقیق هرچه افراد
از فرهنگ مالیاتی باالتري برخوردار باشند میزان
فرار مالیاتی در میان آنها كم تر خواهد بود.
اعتمادي ( )3136در تحقیقی نبود برنامه هاي
تبلیغی براي افزایش فرهنگ مالیاتی و همچنین
پیچیدگی و غامض بودن قوانین و مقررات
مالیاتی ،و مكانیزه نبودن سیستم مالیاتی را
عوامل مهمی در فرار مالیاتی ورزشكاران حرفه
اي معرفی كرد ،و مرادي و همكاران ( )3136نیز
مقاله اي با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر فرار از
پرداخت مالیات با تأكید بر عوامل فرهنگی"
انجام دادند ،كه در این تحقیق پیچیدگی قوانین،
ضعف فرهنگ مالیاتی و به روز نبودن سیستم
هاي مالیاتی از مهم ترین عوامل مؤثر بر فرار
مالیاتی بیان شد.
به طور كلی بررسی ادبیات تجربی نشان میدهد
كه فرار مالیاتی یكی از مهم ترین موضوعات
تحقیق در بسیاري از كشورهاي در حال توسعه

4. Okoeguale, Ibadin & Eiya
5. Muazzam Mughal & Akram
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بوده است (اندرونی و همكاران 3339 ،3؛
ریچاردسون 6112 ،6؛ تساكومیس و همكاران ،1
611۰؛ ریچاردسون6119 ،؛ اودیل و همكاران ،9
 ،) 6131و در این تحقیق موضوع فرار مالیاتی در
زمینه ورزش مورد بررسی قرار گرفته است ،چرا
كه امروزه ورزش یكی از ابعاد مهم اقتصادي در
كشور است و از طریق آن درآمدهاي قابل
توجهی نصیب ورزشكاران و مربیان ،بخصوص در
فوتبال می شود ،كه اگر مالیات آنها بر اساس
قوانین و دقیق پرداخت شود می تواند در توسعه
و پیشرفت ورزش كشور نقش مهمی داشته
باشد ،این در حالی است كه بررسی ها و
خبرهاي مختلف نشان می دهد كه بسیاري از
ورزشكاران بخصوص فوتبالیست ها از روش هاي
مختلفی درآمد واقعی خود را مخفی كرده و به
نوعی از پرداخت مالیات فرار می كنند .معموال
قراردادهاي داخلی كه در باشگاه ها بسته می
شود قیمت دقیق بازیكنان است و پولی كه این
بازیكنان از باشگاه ها می گیرند بر اساس همین
قراردادهاي داخلی است ،اما وقتی كار به ثبت
قانونی قرارداد در هیأت ها و فدراسیون ها می
رسد ،باشگاه ها و بازیكنان براي این كه مالیات
كمتري پرداخت كنند تا جایی كه امكان دارد
رقم ثبت شده را پایین می آورند .در حالی كه
ورزشكاران با پرداخت سهمی از درآمد خود به
عنو ان مالیات ،می توانند باعث توسعه و گسترش
امكانات و تسهیالت ورزشی كشور شوند
(اعتمادي.)9 :3136 ،

1. Andreoni
2. Richardson
3. Tsakumis
4. Uadiale
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در دنیا براي نقل و انتقاالت بازیكنان ،آژانس
هاي قانونی تاسیس شده است و همان طور كه
در دفتر «ثبت اسناد» ،یك ملك با قیمت اصلی
خود ثبت و در همان جا ،مالیات آن پرداخت می
شود ،در این آژانس ها نیز ،دیگر چیزي به نام
قرارداد داخلی ثبت نمی شود و بازیكن ،پس از
به توافق رسیدن ،قرارداد رسمی امضا می كند.
اما در كشور ما چنین نیست و برخالف بسیاري
از نقاط دنیا كه فوتبال به عنوان یك ورزش
كامال حرفه اي ،به تنهایی درآمدزاست و متكی
ب ه اعتبارات دولتی نیست ،دولت نقش مهمی در
تامین مبالغ قراردادها و هزینه هاي تیم ها دارد.
همانطور كه مسئولین امر بارها اعالم نموده اند
اكثر تیم هاي فوتبال كشورمان در سطوح باالي
دولتی بوده و هزینه هاي خود را از محل
كارخانجات وابسته به دولت نظیر مس كرمان،
فوالد مباركه اصفهان ،ایران خودرو ،سایپا و غیره
تامین می كنند و به نوعی بر سر سفره بیت
المال نشسته اند .بنابراین ورزشكاران و مربیان
می توانند با پرداخت مالیات خود به پیشرفت
كشور به خصوص در بخش ورزش كمك كنند
(خداپرست 1 :3131 ،و .)9
بر این اساس در این تحقیق به بررسی فرار
مالیاتی ورزشكاران و مربیان حرفه اي با تاكید
بر عوامل فرهنگی ،فناوري ،و دولتی و قانونی
پرداخته شده است .امید است كه نتایج این
تحقیق بتواند مدیران و مسئوالن را در امر مقابله
با پدیده فرار مالیاتی در ورزش كمك و یاري
دهد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به
لحاظ روش از نوع توصیفی است ،كه گردآوري

6

بررسي فرار مالياتي ورزشكاران و مربيان ...

اطالعات آن به صورت پیمایشی انجام پذیرفت.
نمونه آماري پژوهش به صورت تمام شمار و در
دسترس در نظر گرفته شد .بر این اساس تعداد
 31پرسشنامه میان مدیران عامل و معاونین
باشگاه هاي ورزش حرفه اي توزیع گردید كه
تعدادي از آنها باز گردانده نشد و در نهایت ۹
پرسشنامه جمع آوري شد 331 .پرسشنامه هم
میان ورزشكاران توزیع گردید كه پس از جمع
آوري  36عدد از آنها به دالیل مختلف مورد
قبول واقع نشدند .هم چنین تعداد  31عدد
پرسشنامه توسط مربیان باشگاه هاي ورزش
حرفه اي و  2پرسشنامه هم توسط اساتید
مدیریت ورزشی و اقتصاد ،آگاه به موضوع تحقیق
پر گردید .لذا در مجموع اطالعات مربوط به
 333پرسشنامه مبناي پژوهش حاضر قرار
گرفت .در پژوهش حاضر به منظور جمع آوري
اطالعات ،جهت تعیین عوامل مؤثر بر فرار
مالیاتی ورزشكاران و مربیان حرفهاي ،به مطالعه
و جستجو در منابع علمی از جمله مقاالت ،كتاب
هاي معتبر ،سایت هاي علمی و خبري معتبر و
هم چنین گفتگو و مصاحبه با اساتید برجسته
مدیریت ورزشی و اقتصاد پرداخته شد .پس از
جمع آوري عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی ،از طریق
مشورت با اساتید آگاه به حیطه پژوهش ،عوامل
به سه دسته شامل عوامل فرهنگی ،عوامل
فناوري و عوامل دولتی و قانونی طبقه بندي
گردید .نهایتا پرسشنامه پژوهش در دو بخش،
كه بخش اول آن شامل مشخصات فردي پاسخ
دهندگان (شامل  ۹سوال) و بخش دوم آن شامل
عوامل بروز پدیده فرار مالیاتی در ورزشكاران و
مربیان حرفه اي در قالب  3۹سوال بود ،طراحی
و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت .روایی
محتوا و صوري پرسشنامه طراحی شده توسط
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 31نفر از اساتید برجسته مدیریت ورزشی و
اقتصاد مورد تایید قرار گرفت و هم چنین جهت
سنجش پایایی ،این پرسشنامه در اختیار  11نفر
از افراد نمونه قرار گرفت ك ه پس از جمع آوري،
ضریب آلفاي كرونباخ آن برابر  1/93حاصل
گردید كه نشانگر پایایی مطلوب آن بود .جهت
تعیین سهم نسبی هر یك از سه مؤلفه تحقیق بر
فرار مالیاتی ورزشكاران و مربیان حرفه اي ،از
تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام ،جهت
تعیین معنادار بودن تفاوت بین میانگین هاي
حاصل از نظرات افراد نمونه در هر گویه و
میانگین فرضی ( ،)1از آزمون  tتك نمونه ،و به
منظور اولویت بندي گویه ها در هر گروه از
مؤلفه ها ،از آزمون فریدمن استفاده گردید.
یافته های پژوهش
جدول  3اطالعات جمعیت شناختی گروه نمونه
آماري را ارائه می دهد .این جدول شامل
جنسیت ،تحصیالت ،شغل ،سن و رشته ورزشی
پاسخ دهندگان می باشد 31/1 .درصد از پاسخ
دهندگان را مردان و  96/9درصد از آنان را
ورزشكاران تشكیل می دادند ،و  9۰/3درصد
نمونه آماري داراي مدرک تحصیلی لیسانس ،و
 91/6درصد آنان 11سال و كمتر سن داشتند،
هم چنین  63/9درصد پاسخ دهندگان را
فوتبالیست ها تشكیل می دادند.
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جدول .1توزیع پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت ،تحصیالت ،شغل ،سن ،و رشته ورزشی
ویژگی جمعیت شناختی

وضعیت

تعداد

درصد

جنسیت

مرد
زن

333
9

31/1
2/۰

زیر دیپلم و دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دكتري

63
63
۹۰
36
9

3۰/2
3۰/2
9۰/3
31/3
2/۰

شغل

ورزشكار
مدیرعامل یا معاون باشگاه ورزشی
مربی
استاد دانشگاه

39
۹
31
2

96/9
9/6
9/9
۹

سن

 11سال و كمتر
 91-13سال
 ۹1-93سال
باالتر از  ۹1سال

33
۹
2
3

91/6
9/6
۹
۰/۹

رشته ورزشی

فوتبال
بسكتبال
سایر رشته ها

1۹
61
29

63/9
32/9
۹1/3

تحصیالت

جدول  6نتایج تحلیل واریانس این آزمون را
براي پیش بینی فرار مالیاتی ورزشكاران و
مربیان حرفه اي نشان می دهد.

به منظور تعیین سهم نسبی هر یك از عوامل
فرهنگی ،فناوري و دولتی و قانونی بر فرار
مالیاتی ورزشكاران و مربیان حرفهاي از روش
رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد ،كه

جدول  .2تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه گام به گام براي پیش بینی فرار مالیاتی ورزشكاران و مربیان حرفه اي
مدل
3

6

1

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزاری

میانگین مجذورات

F

P

رگرسیون
باقی مانده
كل
رگرسیون
باقی مانده
كل
رگرسیون
باقی مانده
كل

6۹12/113
633/23۰
691۹/۰6۰
6۰6۰/136
319/112
691۹/۰6۰
691۹/۰6۰
1/111
691۹/۰6۰

3
33۰
339
6
332
339
1
33۹
339

6۹12/113
6/۹26

19/9۹3

1/113

3121/232
1/319

93/۹۹1

1/113

39۹/696
1/111

19/۰91

1/113
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بر اساس نتایج جدول  ،6بر پایه مدل اول ،عوامل
فرهنگی ( ،)F= 19/9۹3 ،P≤1/13بر پایه مدل
دوم عوامل فرهنگی و عوامل دولتی و قانونی
( ،)F= 93/۹۹1 ،P≤1/13و بر پایه مدل سوم
عوامل فرهنگی ،عوامل دولتی و قانونی ،و عوامل
فناوري ( )F= 19/۰91 ،P≤1/13به طور
معناداري توانایی پیش بینی فرار مالیاتی
ورزشكاران و مربیان حرفه اي را دارند ،بر این
اساس تحلیل واریانس ،اعتبار تحلیل رگرسیون
گام به گام را در پیش بینی فرار مالیاتی
ورزشكاران و مربیان حرفه اي مورد تایید قرار
می دهد.
با توجه به نتایج جدول  ،6جدول  1ضرایب
رگرسیون پیش بینی فرار مالیاتی ورزشكاران و
مربیان حرفه اي بر اساس عوامل فرهنگی،
فناوري ،و دولتی و قانونی را نشان می دهد .بر
این اساس كلیه مؤلفه هاي پیش بین ،توان پیش
بینی معناداري براي فرار مالیاتی ورزشكاران و
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مربیان حرفه اي داشتند ،و عوامل فرهنگی با
ضریب استاندارد بتا  1/231قوي ترین مؤلفه
پیش بین براي فرار مالیاتی ورزشكاران و مربیان
حرفه اي می باشد ،و پس از آن عوامل دولتی و
قانونی و عوامل فناوري به ترتیب قدرت پیش
بینی بیشتري دارند .به این ترتیب معادله
رگرسیون نهایی براي فرار مالیاتی ورزشكاران و
مربیان حرفه اي به شرح زیر می باشد:
فرار مالیاتی= عوامل فرهنگی (+ )1/231
عوامل دولتی و قانونی ( + )1/6۰2عوامل فناوري
()1/6۹9
با توجه به فرمول رگرسیون به دست آمده،
یك انحراف معیار تغییر در عوامل فرهنگی،
عوامل دولتی و قانونی ،و عوامل فناوري ،به
ترتیب باعث  ،1/6۰2 ،1/231و  1/6۹9انحراف
معیار تغییر در فرار مالیاتی ورزشكاران و مربیان
حرفه اي می شود.

جدول  .1ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد براي فرار مالیاتی ورزشكاران و مربیان حرفه اي

مدل

ضرایب غیر استاندارد
بتا

خطاي
استاندارد

ضرایب استاندارد
بتا

مقدار ثابت

39/3۹9

عوامل فرهنگی

3/111
3/111
1/611

3/993
1/1۰3
1/1۰2
1/123

-

عوامل دولتی و قانونی
عوامل فناوري

در این پژوهش به منظور بررسی معنادار بودن
تفاوت بین میانگین هاي حاصل از نظرات افراد
نمونه در هر گویه و میانگین فرضی (نقطه میانی
طیف لیكرت یعنی عدد " )"1از آزمون  tتك

.

1/231
1/6۰2
1/6۹9

معناداري

1/113
1/113
1/113
1/136

نمونه استفاده شد ،و سپس به منظور اولویت
بندي هر یك از گویه ها از آزمون فریدمن

استفاده گردید.
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جدول  .4نتایج آزمون  tتك نمونه بر اساس سطح متوسط و آزمون فریدمن براي گویه هاي عوامل فرهنگی
آزمون  tتك نمونه برای هر یك از گویه های عوامل فرهنگی بر اساس سطح متوسط
ردیف
مبهم و نامشخص بودن نحوه بكارگیري درآمدهاي مالیاتی و یا طرز تلقی
اشتباه از آن براي مؤدیان
عدم شناخت مؤدیان از اهمیت پرداخت مالیات و نقش آن در اقتصاد
عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه
جایگزین دانستن پرداخت هاي شرعی به جاي مالیات
عدم تفاهم و اعتماد فی مابین ماموران تشخیص مالیات و مؤدیان مالیاتی
وجود رانت و رابطه غیر قانونی باشگاه ها با مامورین مالیاتی

3
6
1
9
۹
2

نتایج جدول  9نشان می دهد كه در میان گویه
هاي مربوط به عوامل فرهنگی ،گویه هاي شماره
6 ،3و  1دو شرط الزم یعنی اختالف میانگین
مثبت نسبت به سطح متوسط ،و اختالف معنادار
( )P≤0.05نسبت به همین سطح را دارا می
باشند ،بنابراین در این گویه ها فرض صفر
( )H0 : µ=3رد می گردد و می توان بیان نمود
كه میانگین نمونه به طور معناداري بزرگتر از
سطح متوسط می باشد ( ،)HA : µ>3اما گویه
هاي  ۹ ،9و  2به دلیل اختالف میانگین منفی و
یا نداشتن اختالف معنادار ،از عوامل فرهنگی

اختالف
میانگین

sig

میانگین
رتبه

رتبه

1/3۹9

1/113

6/16

6

1/۰2۹
3/196
-1/936
1/12۰
1/313

1/113
1/113
1/113
1/999
1/691

3/99
6/39
-

1
3
-

سطح معناداري آزمون فریدمن 1/13۰

عوامل فرهنگی

آزمون فریدمن

حذف شده و در آزمون رتبه اي فریدمن در نظر
گرفته نمی شوند .هم چنین با توجه به سطح
معناداري به دست آمده در آزمون فریدمن،
فرض یكسان بودن  1گویه تعریف شده رد می
شود ،و مشخص می گردد كه این گویه ها تاثیر
متفاوتی بر بروز پدیده فرار مالیاتی ورزشكاران و
مربیان حرفه اي دارند ،كه در این میان گویه
عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه ،با
میانگین رتبه  ،6/39در رتبه اول و داراي
بیشترین اهمیت می باشد.

جدول  .5نتایج آزمون  tتك نمونه بر اساس سطح متوسط و آزمون فریدمن براي گویه هاي عوامل فناوري

عوامل فناوري

اختالف
میانگین

sig

میانگین
رتبه

رتبه

3

ناتوانی تكنولوژیكی در شناسایی و ثبت صحیح مؤدیان
مالیاتی

1/۹91

1/113

3/۹3

3

6

مكانیزه نبودن سیستم مالیاتی

1/1۰1

1/113

3/93

6

سطح معناداري آزمون
فریدمن 1/131

ردیف

آزمون  tتك نمونه براي هر یك از گویه هاي عوامل فناوري بر اساس سطح متوسط

آزمون فریدمن

71
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نتایج جدول  ۹نشان می دهد كه همه گویه هاي
مربوط به عوامل فناوري ،دو شرط الزم یعنی
اختالف میانگین مثبت نسبت به سطح متوسط،
و اختالف معنادار ( )P≤0.05نسبت به همین
سطح را دارا می باشند .بنابراین در این گویه ها
فرض صفر ( )H0 : µ=3رد می گردد و می توان
بیان نمود كه میانگین نمونه به طور معناداري
بزرگتر از سطح متوسط می باشد (.)HA : µ>3
هم چنین با توجه به سطح معناداري به دست
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آمده در آزمون فریدمن ،فرض یكسان بودن 6
گویه تعریف شده رد می شود و مشخص می
گردد كه این گویه ها تاثیر متفاوتی بر بروز
پدیده فرار مالیاتی ورزشكاران و مربیان حرفه اي
دارند ،كه در این میان گویه ناتوانی تكنولوژیكی
در شناسایی و ثبت صحیح مؤدیان مالیاتی ،با
میانگین رتبه  3/۹3در رتبه اول و داراي
بیشترین اهمیت می باشد.

جدول  .6نتایج آزمون  tتك نمونه بر اساس سطح متوسط و آزمون فریدمن براي گویه هاي عوامل دولتی و قانونی
ردیف
9
۹
2
۰

عوامل دولتی و قانونی
عدم همكاري دستگاه ها در جهت كاهش فرار مالیاتی
عدم وجود اصول مشخص براي تعیین مالیات
نرخ هاي باالي مالیاتی براي ورزشكاران و مربیان
عدم تبلیغات كافی و مناسب توسط رسانه هاي گروهی در جهت
پرداخت بهینه مالیات
عدم وجود تناسب بین حقوق مؤدیان و مالیات دریافتی از آنان
پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات و بخشنامه هاي مالیاتی
تورم ،عدم ثبات اقتصادي و افزایش هزینه هاي زندگی

نتایج جدول  2نشان می دهد كه همه گویه هاي
مربوط به عوامل دولتی و قانونی ،دو شرط الزم
یعنی اختالف میانگین مثبت نسبت به سطح
متوسط ،و اختالف معنادار ( )P ≤0.05نسبت
به همین سطح را دارا می باشند .بنابراین در این
گویه ها فرض صفر ( )H0 : µ=3رد می گردد و
می توان بیان نمود كه میانگین نمونه به طور
معناداري بزرگتر از سطح متوسط می باشد
( . )HA : µ>3هم چنین با توجه به سطح

اختالف
میانگین
1/623
1/۰96
1/3۰۹

1/116
1/113
1/113

میانگین
رتبه
1/39
9/62
9/23

۰
6
3

1/۹21

1/113

1/91

2

1/۰99
1/229
1/21۹

1/113
1/113
1/113

9/31
9/11
1/32

1
9
۹

sig

رتبه

معناداري به دست آمده در آزمون فریدمن،
فرض یكسان بودن  ۰گویه تعریف شده رد می
شود و مشخص می گردد كه این گویه ها تاثیر
متفاوتی بر بروز پدیده فرار مالیاتی ورزشكاران و
مربیان حرفه اي دارند ،كه در این میان گویه
نرخ هاي باالي مالیاتی براي ورزشكاران و
مربیان ،با میانگین رتبه  9/23در رتبه اول و
داراي بیشترین اهمیت می باشد.

سطح معناداري آزمون فریدمن 1/113

3
6
1

آزمون  tتك نمونه برای هر یك از گویه های عوامل دولتی و قانونی بر اساس سطح متوسط

آزمون فریدمن
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بحث و نتیجهگیری
درآمدهاي مالیاتی یكی از مهم ترین منابع
درآمدي در بودجه اكثر دولت ها به ویژه
كشورهاي توسعه یافته بوده و به عنوان یك
شاخص اقتصادي در رتبه بندي كشورها نیز
مطرح می گردند ،اما در كشور ما طبق آمار
اعالم شده از سوي سازمان امور مالیاتی حدود
 61تا  6۹درصد آن بخشی از اقتصاد كه باید
مالیات پرداخت كنند ،فرار مالیاتی دارند ،هم
چنین براساس آمارهاي رسمی وزارت اقتصاد،
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ،هم
اكنون در كشور  9درصد است ،حال آنكه این
نسبت در كشورهاي پیشرفته به باالي 1۹
درصد میرسد (الماسی و همكاران.)3133 ،
سیكا و هامپتون  )611۹( 3بیان كردند فرار
مالیاتی یكی از مشكالت بزرگ اجتماعی در
كشورهاي در حال توسعه است كه از پیشرفت
این كشورها جلوگیري كرده و در حال گسترش
در میان سیاست مداران و كشورهاي غربی نیز
می باشد .فرار مالیاتی در كشورهاي در حال
توسعه امري شایع است كه عمدتا به دلیل
دشواري در جمع آوري اطالعات مربوط به
درآمد ،تولید ،مبادالت و اسناد ،كه ناشی از
ضعف سیستم مالیاتی در این گونه كشورها
است ،حاصل می گردد .هم چنین اخذ مالیات
براي بسیاري از مردم یك مفهوم عجیب،
ناخوشایند و گاهی نیز غیرقابل درک به شمار
می رود كه این امر یعنی سرسختی در پرداخت
مالیات ،و تنها شمار اندكی از مردم عالقه مند به
پرداخت مالیات هستند ،كه این موضوع نشان از
ضعف فرهنگ مالیاتی در میان مؤدیان دارد.

Sikka & Hampton

1

امروزه توجه و سرمایه گذاري در ورزش ،سبب
توسعه و درآمد زایی در این زمینه شده و
پیشرفت و درآمد زایی ورزش در برخی از رشته
ها موجب درآمد كالن برخی از ورزشكاران شده
است ،اما بررسی قراردادهاي مربیان و
ورزشكاران ،به خصوص بازیكنان سرشناس
فوتبال نشان می دهد كه اكثر قریب به اتفاق
آنان درآمد واقعی خود را اعالم نمی كنند به
همین دلیل درصد ناچیزي از میزان قرارداد خود
را به عنوان مالیات پرداخت می كنند ،بنابراین
در این تحقیق موضوع فرار مالیاتی بر درآمد
ورزشكاران و مربیان حرفه اي با تاكید بر عوامل
فرهنگی ،فناوري ،و دولتی و قانونی مورد بررسی
قرار گرفته است .با توجه به نتایج به دست آمده،
مشخص می شود كه همه مؤلفه هاي در نظر
گرفته شده براي بررسی فرار مالیاتی ورزشكاران
و مربیان حرفه اي ،مؤلفه هاي پیش بین معنادار
براي این موضوع می باشند ،كه در میان این
مؤلفه ها عوامل فرهنگی ،قوي ترین پیش بین
براي این موضوع به شمار می آید و سپس به
ترتیب عوامل دولتی و قانونی و عوامل فناوري،
داراي قدرت پیش بین بیشتري براي فرار
مالیاتی هستند.
در میان عوامل فرهنگی ،گویه هاي عدم
گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه ،مبهم و
نامشخص بودن نحوه بكارگیري درآمدهاي
مالیاتی و یا طرز تلقی اشتباه از آن براي
مؤدیان ،و عدم شناخت صحیح مؤدیان از
اهمیت پرداخت مالیات و نقش آن در اقتصاد،
به عنوان گویه هاي مؤثر بر بروز پدیده فرار
مالیاتی از سوي پاسخ گویان مورد تایید قرار
گرفتند .معظم مقال و اكرم ( )6136عدم
گزارش دولت از نحوه مصرف مالیات هاي جمع
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آوري شده را عامل مهمی براي فرار مالیاتی
مؤدیان بیان كردند .اكویگال ایبادین و اییا
( )6131نیز رابطه معناداري بین فرهنگ
پرداخت كنندگان مالیات و تصمیم آنها براي
فرار یا اجتناب مالیاتی بیان كردند .اعتمادي
( ،) 3136نیز نتایج مشابهی را در این باره بیان
كرد ،كه این یافته ها با تحقیق حاضر همسویی
دارند.
همه گویه هاي مربوط به عوامل دولتی و قانونی،
شامل نرخ هاي باالي مالیاتی براي ورزشكاران و
مربیان ،عدم وجود اصول مشخص براي تعیین
مالیات ،عدم وجود تناسب بین حقوق مؤدیان و
مالیات دریافتی از آنان ،پیچیدگی و ابهام در
قوانین و مقررات و بخشنامه هاي مالیاتی ،تورم،
عدم ثبات اقتصادي و افزایش هزینه هاي
زندگی ،عدم تبلیغات كافی و مناسب توسط
رس انه هاي گروهی در جهت پرداخت بهینه
مالیات ،و عدم همكاري دستگاه ها در جهت
كاهش فرار مالیاتی ،به عنوان گویه هاي مؤثر بر
بروز پدیده فرار مالیاتی از سوي پاسخ گویان
مورد تایید قرار گرفتند .یكی از مهمترین عوامل
مؤثر در تضعیف و عدم اثر بخشی سیاستهاي
مالیاتی ،در میان عوامل دولتی و قانونی،
پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی
است ،كه این مساله به تنهایی به كارآیی اجرایی
سیاستهاي مالیاتی صدمه وارد كرده و باعث
افزایش فرار مالیاتی میان مؤدیان می گردد ،كه
نتایج تحقیق مرادي و همكاران ( ،)3136و
اعتمادي ( )3136نیز نتایج مشابهی را در این
باره نشان می دهد ،كه نتایج این تحقیقات با
تحقیق حاضر همسویی دارند .معظم مقال و
اكرم ( ،)6136سایدو و داودا ( ،)6139و
اعتمادي ( ،)3136در تحقیقاتی باال بودن نرخ
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هاي مالیاتی را از عوامل تاثیرگذار بر فرار
مالیاتی معرفی كردند ،كه این یافته ها نیز با
تحقیق حاضر همسویی دارند .پاسخ گویان
معتقد بودند تورم ،نرخ ارز و غیره باعث افزایش
فرار مالیاتی مؤدیان می شود ،كه اعتمادي
( )3136نیز در تحقیق خود به این موضوع
دست یافت .هم چنین از دید پاسخ گویان نبود
برنامه هاي روشنگري مالیاتی و تبلیغات در این
زمینه عامل مهمی در موضوع فرار مالیاتی است،
كه مرادي و همكاران ( ،)3136و معظم مقال و
اكرم ( )6136نیز در تحقیق خود این موضوع را
نتیجه گیري كردند ،كه این یافته ها نیز با
تحقیق حاضر همسو هستند.
در میان عوامل فناوري ،همه گویه ها شامل
ناتوانی تكنولوژیكی در شناسایی و ثبت صحیح
مؤدیان مالیاتی ،و مكانیزه نبودن سیستم
مالیاتی به عنوان گویه هاي مؤثر بر بروز پدیده
فرار مالیاتی از سوي پاسخ گویان مورد تایید
قرار گرفتند .اوكویو و ازجیفر ( )6139بیان
كردند مالیات الكترونیك باعث كاهش فرار
مالیاتی و افزایش پیروي مؤدیان مالیاتی از
قوانین مالیاتی می شود ،كه یافته هاي آنها با
نتایج تحقیق حاضر همسویی دارد.
با توجه به مطالب بیان شده ،به منظور مقابله با
فرار مالیاتی در بین ورزشكاران و مربیان حرفه
اي راهكارهاي زیر پیشنهاد می شود:
 .3گسترش تبلیغات سراسري براي افزایش
فرهنگ مالیاتی از طریق روش هاي مختلف
به خصوص رسانه ملی و روزنامه ها ،و بیان
اهمیت پرداخت مالیات و نقش آن در
اقتصاد.
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 .6حذف اطالعات اضافی و ساده سازي فرم
هاي اظهارنامه مالیاتی و هم چنین كاهش
تشریفات در انجام تكالیف قانونی.
 .1ساده سازي و رفع ابهامات موجود در
قوانین مالیاتی و بخشنامه هاي مربوطه و
انتشار كامل و به موقع آنها براي
ورزشكاران ،مربیان و باشگاه هاي ورزشی.
 .9استفاده سازمان امور مالیاتی از تكنولوژي
به روز اطالعات مالی و مكانیزه كردن
سیستم مالیاتی.
 .۹متناسب سازي نرخ هاي مالیاتی براي
ورزشكاران و مربیان با توجه به درآمد آنها.
به طور كلی وظایف مدیران ،مسئوالن و سایر
دست اندركاران ،ایجاد زمینه هاي الزم و
اقدامات مناسب براي مقابله با مسائلی است كه
موجب فرار مالیاتی در میان ورزشكاران و
مربیان حرفه اي گشته ،تا بدین ترتیب بتوانند
راه هاي فرار مالیاتی را تا حدودي مسدود
نمایند.
منابع

 اعتمادي ،مریم ( .)3136بررسی عوامل
مؤثر بر فرار مالیاتی ورزشكاران حرفه اي
لیگ برتر استان اصفهان ،پایان نامه
كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مباركه ،دانشكده تربیت بدنی ،صص
.12-39
 الماسی ،حسن؛ مرجانی ،امیر بابك؛
قریشی ،راحله ( .)3133عوامل سازمانی

مؤثر بر فرار مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه
موردي اداره كل مالیات بر ارزش افزوده
شهر تهران) ،پژوهشنامه مالیات ،شماره
 ،3۹صص .۹1-1۰
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 آذري ،مصطفی ( .)3133مالیات فرصتی
براي مدیریت اقتصادي ،روزنامه ایران،
برگرفته در تیر ماه  3131از سایت:
.www.vista.ir
 خداپرست ،محبوبه ( .)3131بررسی عوامل

سازمانی و غیر سازمانی فرار مالیاتی
ورزشكاران و مربیان حرفه اي و ارائه
راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آن ،پایان
نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان،
دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،ص 1
و .9
 رشیدي ،طاهره ( .)3133مجازات فرار از
مالیات ،برگرفته در تیر ماه  3131از سایت:
.www.tebyan.net
 زهی ،نقی؛ محمدخانلی ،شهرزاد (.)3193

بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی (مطالعه
موردي استان آذربایجان شرقی)،
پژوهشنامه مالیات ،شماره  ،3صص -62
.63
 طبائیان ،احمد ( .)3136مدیریت مالی و
اداري ،جزوه آموزشی ،دانشگاه اصفهان،
دانشكده تربیت بدنی ،صص .۹- 3
 مرادي ،مهدي؛ رستمی ،امین؛ تقی زاده،
رضا ( .)3136بررسی عوامل مؤثر بر فرار از
پرداخت مالیات با تأكید بر عوامل فرهنگی،
پژوهشنامه مالیات ،شماره  ،39صص -393
.616
 نصر اصفهانی ،مهدي؛ نصر اصفهانی ،مهرناز؛
دلوي اصفهانی ،محمدرضا ( .)3136بررسی

عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه
مؤدیان و كارشناسان مالیاتی ،فصلنامه
پژوهش هاي مالی ه اسالمی ،شماره  ،3صص
.12-69
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Objective: The purpose of this study was to examine tax evasion among professional
athletes and coaches with an emphasis on cultural, technology and governmental and
legal factors.
Methodology: The present study is an applied research in terms of purpose and a
descriptive one regarding the research method. Research information were collected by
handmade questionnaire with 20 questions. The statistical sample was consisted of
prominent professors in physical education and economic, managing directors of
Isfahan professional sports clubs and their assistant directors, professional athletes and
coaches. Accordingly, it was distributed 119 questionnaires among the statistical sample
and then recollected. Cronbach’s Alpha was used for analyzing the reliability of
questionnaire, and this Cronbach’s Alpha was 0.89. The questionnaire validity was
confirmed by using sport management and economics’ master’s viewpoints. The
research study area, the Isfahan city and statistical sample was coincided with the
population. For analyzing data used of one sample t, Friedman and regression tests.
Results: Findings showed that among the cultural factors, the most important factor was
the weakness of tax culture. Among the technological factors, the most important factor
was the technological inability to identify taxpayers, and among the governmental and
legal factors, the most important factor was the imbalance between athletes’ income and
tax levied on their income.
Conclusion: Based on the findings, recommendations are expressed as, promoting,
advertising for and informing of tax culture through radio and television, improve
technological ability to identify taxpayers, and create balance between athletes’ income
and tax levied on their income.

Keywords: tax evasion, cultural factors, technological factors, governmental and legal
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