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چکیده
هدف :یکی از مسائل مهم در هر سیستم اقتصادی ،شفافیت در امور مالیاتی و گردش مالی موسسات و سازمانهای
دولتی و غیردولتی است .نبود شفافیت و صحت در اطالعات مالی میتواند منجر به فرار مالیاتی و یا به عبارتی بروز
اقتصاد سایهای خواهد شد .اقتصاد سایهای عاملی است که با زیر سوال بردن عدالت در پرداخت نظام مالیاتی ،پایههای
نظام اقتصادی ورزش کشور را متزلزل میسازد و دولت را در تحقق اهدافش ناتوان مینماید .از اینرو با توجه به اهمیت
توسعه صنعت ورزش ،شناسایی مصادیق اقتصاد سایهای در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است.
روششناسی . :با عنایت به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع ،از روش تحقیق کیفی و به شیوه گلیسر ( )6661استفاده
شد .نخست از طریق مطالعات اولیه ،فهرست مقدماتی عوامل موثر شناسایی گردید .سپس مصاحبههای نیمه ساختار یافته
با ( n = 10نفر) از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد .روایی پژوهش حاضر توسط مصاحبه شوندگان و سپس
اساتید مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد .پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج  90درصد به
دست آمد .برای تحلیل داده ها از روش استقرای منطقی در طی سه مرحله کد گذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده
شد.
یافتهها :نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که  666نشان میتواند از مصادیق عوامل بروز اقتصاد سایهای در توسعه
ورزش حرفهای ایران باشد .سپس در مرحله کدگذاری محوری ،نشان ها در  11مفهوم طبقهبندی شد .در نهایت  0مقوله
شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی شامل مقوله شفافیت مالیاتی ،خالءهای حقوقی ،فرهنگ پرداخت مالیات،
آموزش مودیان ،تقلب ،پنهان سازی ،نگرش مالیاتی و خالءهای مدیریتی طبقهبندی شدند.
نتیجهگیری :به طور کلی با توجه به حرکت باشگاههای ورزشی به سمت خصوصی شدن ،نیاز به رعایت دقیق الزامات
گزارشگری مالی و جلوگیری از هرگونه اقتصاد پنهان ،برای تولید و ارائه اطالعات مالی شفاف و قابل اتکاء برای تصمیم-
گیری بهتر و افزایش اعتماد سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در باشگاههای ایرانی امری اجتنابناپذیر محسوب میشود.
از اینرو سیاستگذاران توسعه صنعت ورزش کشور به ویژه حوزه فوتبال میتوانند از نشانها ،مفاهیم و مقولههای شناسایی
شده در برنامهریزیهای آتی خود جهت جلوگیری از بروز هرگونه مصادیق و عوامل بروز اقتصاد سایهای در ورزش حرفهای
ایران استفاده نمایند..
واژههای کلیدی :اقتصاد سایهای ،فرهنگ پرداخت مالیات ،شفافیت مالیاتی ،پنهانسازی ،ورزش حرفهای.
6و  .1استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی
 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولsadegh.afroozeh@jahromu.ac.ir :
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مقدمه
زیرساخت صنعت ورزش را باشگاههایی تشکیل
میدهند که به مثابه کارخانههای تولیدی و
بنگاههای اقتصادی عمل میکنند .این باشگاهها
با بهرهگیری از تجهیزات و امکانات ،نیروی
انسانی ماهر و متخصص ،دانش فنی و تکنولوژی
روز ،از ورزش صنعتی پولساز ساختهاند
(افشاری .)6161 ،خالقیت و ایجاد نوآوری و
ابتکار در صنعت ورزش و برنامهریزی و سرمایه-
گذاریهای بلندمدت میتواند موجب رشد
اقتصادی ورزش حرفهای گردد ،به طوریکه با
بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی
باشگاههای ورزشی در کشورهای توسعه یافته و
با نگرشی عمیقتر به این پیشرفت اقتصادی
درمییابیم که این کشورها در صنعت ورزش
خود سرمایهگذاریهای عظیمی را انجام دادهاند
و نهایتاً از سود بیشمار و اشتغالزایی این
صنعت پولساز جهانی بهره میبرند (کسنه6
 ،1888هاوارد و کرامپتون .)1861 1در این راه
بایستی تالش شود تا موانع تحقق اقتصاد پویا و
شفاف در ورزش را شناسایی و زمینههای توسعه
این صنعت مهم هموار گردد .یکی از این موانع
مهم ،پدیده اقتصاد در سایه و یا اقتصاد
زیرزمینی است که ریشه بسیاری از
نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی بوده و
اهمیت فراوانی از جنبه شکاف مالیاتی ،رشد
اقتصادی ،توزیع درآمد و اثر بخشی سیاسی
دولت دارد .اقتصاد زیرزمینی پدیدهای است که
بیشتر کشورهای جهان با آن مواجهاند .اقتصاد

1. Kesenne
2. Howard & Crompton

سایهای 1که از آن تعابیر مختلفی چون اقتصاد
سیاه ،1اقتصاد زیرزمینی ،0اقتصاد غیرمشهود،1
اقتصاد غیررسمی ،9اقتصاد ثبت نشده 0و
باالخره اقتصاد موازی معادل با اقتصاد پنهان نام
برده شده است ،شامل تولید و توزیع تمامی
کاالها و خدماتی است که به صورت آگاهانه به
دالیلی از جمله برای جلوگیری از پرداخت
مالیات ،جلوگیری از پرداخت حقوق و عوارض
تأمین اجتماعی ،امتناع از برخی قواعد اصول
رایج بر کاغذبازی ،مثل ارائه آمار منظم ،پرکردن
پرسشنامه از دید مقامات رسمی مخفی میباشد
(شکیبایی و محقق زاده .)6100 ،برخی
پژوهشهای به عمل آمده از حجم اقتصاد
زیرزمینی ایران ،حجم این اقتصاد را تا یک پنجم
تولید ناخالص کشور برآورد کردهاند (کیانمرز،
 .)6101بخشی از این حجم اقتصاد زیرزمینی در
ورزش مربوط به قاچاق کاالها و تجهیزات
ورزشی است .لوازم ورزشی از جمله محصوالتی
است که به علت نبود تولیدات داخل به الزام باید
واردات آن یکی از اولویتواردکنندگان باشد .اما
عمدهترین حجم اقتصاد در سایه مربوط به فرار
مالیاتی است .فعالیت اقتصادی قانونی به منظور
فرار از مالیات با روشهای پیچیده مالی و
حسابداری در زمره اقتصاد زیرزمینی قرار گرفته
و در کشور ما به عنوان اقتصاد متخلفانه تلقی
میشود .براساس برآوردهای مختلف ساالنه بین
3. Shadow Economy
4. Black Economy
5. Underground Economy
6. Intangible Economy
7. Informal Economy
8. Unregistered Economy
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 61تا  18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در
کشور اتفاق میافتد (افشاری )6161 ،عواملی
مانند بار مالیاتی و نابرابری در توزیع درآمد بر
پدیده اقتصاد زیرزمینی دامن میزند (خرم،
 .)6166در شرایطی که بار مالیاتی افزایش
مییابد ،برای افراد بخش کمتری از درآمد تحقق
یافته باقی میماند .به این دلیل افراد ترجیح
میدهند به سمت فعالیتهایی که امکان فرار
مالیاتی در آن بیشتر است روی آورند .در بخش
ورزش نیز شاهد اینگونه تخلفات از سوی
بازیکنان ،مربیان ،مدیران باشگاهها و حتی افراد
و دالالن و موسسات انتقال دهنده بازیکنان به
داخل و خارج از ایران هستیم (خرم .)6166 ،به
طور نمونه ،پرداخت مالیات در ورزش کشور تا
چند سال پیش اهمیت زیادی نداشت .باشگاهها
از پرداخت آن طفره میرفتند و با یک نامه
پرداخت آن را به تعویق میانداختند ،تا شاید
گریبان مدیر بعدی را بگیرد .اما در زمان حاضر
پرداخت مالیات به مشکل جدی برای بازیکنان و
مربیان تبدیل شده است .در قراردادهایی که با
بازیکنان و مربیان در ورزش ایران بسته میشود،
درصدی از آن بابت مالیات کسر میشود .اما
عجیب اینجاست که این مبلغ کسر شده بیشتر
اوقات به ادارۀ دارایی پرداخت نمیشود .گاهی
باشگاه و ادارۀ دارایی که هر دو به دولت وابسته
اند از طریق ارتباطات و نامه نگاری این مسئله را
حل میکنند یا به زمانهای بعدی میسپارند
(آذرمی .)6168 ،اما در سالیان اخیر که وضع
درآمدی دولت به مشکل برخورده است؛ ادارۀ
دارایی به ورزشکاران حرفهای با قراردادهای
نجومی فشار میآورد که باید کسری از قراردادها
را بابت مالیات بپردازند و در غیر این صورت
ممنو عالخروج میشوند .بنابراین به نظر میرسد
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با رویهای که در حال حاضر وجود دارد ،روزانه بر
ورزشکاران و مربیان ممنوع الخروج اضافه شود
(آذرمی .)6168 ،سلطان حسینی و همکارانش
( )6161در بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی
در ورزشکاران و مربیان حرفهای نشان دادند که
در میان عوامل قانونی ،شفاف نبودن اطالعات
مالی باشگاهها؛ در میان عوامل فرهنگی ،طرز
تلقی اشتباه ورزشکاران نسبت به پرداختهای
مالیاتی؛ در میان عوامل حقوقی ،عدم ضمانت
اجرایی توسط نهادهای ذیربط بر باشگاهها؛ در
میان عوامل مدیریتی ،دولتی بودن بیشتر
باشگاههای ورزشی فعال در کشور؛ و در میان
عوامل اقتصادی ،عامل عدم پرداخت به موقع
مبلغ قرارداد ورزشکاران؛ از جمله دالیل فرار
مالیاتی در بین ورزشکاران است .اقتصاد سیاه یا
زیرزمینی با زیر سوال بردن عدالت در پرداخت
در نظام مالیاتی پایههای نظام اقتصادی کشور را
متزلزل میسازد و دولت را در تحقق اهدافش
ناتوان مینماید .فرار مالیاتی که یکی از اجزاء
مهم اقتصاد سایهای در ورزش است؛ پدیدهای
است که در ورزش ایران به خصوص در ورزش
حرفهای ایران تا حدودی ریشه دوانده ،طوری که
برخی از مربیان و بازیکنان بزرگ خارجی که
کامالً به قوانین مالیاتی آشنا هستند نیز از فرصت
استفاده می کنند و مالیات نمیپردازند (ناظمی،
 .)6161از دیگر دالیل اهمیت موضوع اقتصاد در
سایه در ورزش حرفهای ایران ،ضرورت
پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در ورزش است.
اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که درپی
خللگیری ،آسیبزدایی ،مقاومسازی و ترمیم
ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود
اقتصادی است .برای شناخت بسترها و زمینههای
تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش ،ابتدا باید به
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آسیبشناسی اقتصاد ورزش ایران و موانع و
نیازمندیهای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت
(افشاری.)6161 ،
بدون تردید امروزه در کشور ما ،ورزش حرفهای
درآمد کالنی را برای برخی افراد از جمله
بازیکنان و مربیان به همراه دارد .از سال 6101
برطبق قانون ،ورزشکاران مجبور به تکمیل
اظهارنامة مالیاتی شده و به ظاهربایستی مالیات
بدهند ،اما مسئله این است که آنها راههایی برای
فرار از مالیات پیدا کردهاند .قراردادهای داخلی
در باشگاهها بسته میشود که رقم این تفاهم
نامهها قیمت دقیق بازیکنان و پولی است که این
بازیکنان از باشگاهها میگیرند ،اما وقتی کار به
ثبت قانونی قرارداد در هیأت ورزشی مربوطه
میرسد ،باشگاهها و بازیکنان برای اینکه هرچه
کمتر مالیات بدهند ،تا حد امکان رقم ثبت شده
را پایین میآورند که در بسیاری اوقات به ضرر
بازیکنان میشود .ورزشکاران با پرداخت سهمی
از درآمد خود مطابق با مادۀ  600مالیاتهای
مستقیم ،بایستی  0تا  10درصد از درآمد خود را
باید به دولت بپردازند و بعضی از بازیکنان به
سبب درآمد کم از دادن مالیات معافند( .امیری،
 .)6109از آنجاکه درآمد ورزشکاران و مربیان در
رشتههای مختلف ورزشی از جمله فوتبال،
والیبال ،بسکتبال و ...رو به فزونی است ،این بیم
میرود که این موضوع در ورزش حرفهای ایران
فراگیر شود و صنعت ورزش را تحت تاثیر قرار
دهد .ورزشکاران ،مربیان ،مدیران باشگاهها،
مدیران برنامه ورزشکاران ،دالالن نقل و انتقاالت
ورزشکاران و غیره زمانی نسبت به پرداخت
مالیات رغبت نشان داده و آن را داوطلبانه
خواهند پرداخت که نسبت به دستگاه مالیاتی
اعتماد پیدا کرده و به این باور برسند که مالیات
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پرداختی آنان عیناً در جهت حفظ منافع ملی و
افزایش سطح رفاه آنان و توسعه ورزش هزینه
خواهد شد و در یک بیان کلی ،زمانی مشتاق و
راضی به پرداخت مالیات مقرر خواهند بود که به
باور مالیاتی رسیده باشند ،لذا ایجاد باور مالیاتی
و اعتمادسازی از رویکردهای مهم دستگاه
مالیاتی کشور و در رأس آن دولت میباشد و
مهمترین روش برای افزایش میزان و درجه باور
مالیاتی ،عملکرد بهینه دولت خواهد بود (ناظمی،
 .)6161در این راستا عالوه بر این که
اطالعرسانی واقعی از طریق رسانههای جمعی
درباره نحوه هزینه مالیات پرداختی جامعه
ورزشی ،باعث ارتقای درجه اعتماد جامعه ورزشی
میباشد ،میزان رفاه اجتماعی ورزشکاران و
مربیان و ...نیز خود عامل بسیار مهمی است که
آنان همواره میتوانند بر اساس آن قضاوت کرده
و با مقیاس و میزان قرار دادن آن ،باورهایشان
شکل مییابد .لذا دولت باید سعی و اهتمام جدی
در برآوردن خواستههای جامعه ورزشی و نیز
عمل به شعارهای خود داشته باشد و بدیهی است
که عدم توجه کافی ،بخشهای مختلف ورزش
حرفهای کشور (ورزشکاران ،مربیان ،مدیران،
موسسات انتقال دهنده بازیکنان و مربیان و)...
به طور کلی اقشار مختلف جامعه ورزشی را
دلسرد و آنها را به قانونگریزی تشویق خواهد
نمود .در این خصوص ،سلطان حسینی و
همکارانش ( )6161پیشنهاداتی جهت کاهش
پدیدۀ فرار مالیاتی در ورزش حرفهای را ارائه
نمودند که شامل اصالح قوانین و تعامل بین
باشگاه ها ،فدراسیون فوتبال و ادارۀ دارایی،
اجرای قوانین مالیاتی به صورت عادالنه و قاطع و
بیان ساده و بدون ابهام قوانین مالیاتی برای
جامعه ورزش حرفهای بود .به طور کلی اهمیت و
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لزوم بررسی علل ،آثار و راهکارهای بروز اقتصاد
سایهای بر هیچکس پوشیده نیست .اما یکی از
مشکالتی که همواره پژوهشگران و محققان در
این حوزه از اقتصاد ورزش ،جدای از ماهیت
پنهان اقتصاد سایهای ،عدم وجود مصادیق روشن
در این پدیده میباشد که این امر ،از جمله
کاستیهای موجود در ادبیات اقتصاد سایه ای در
ورزش به حساب میآید .با توجه به نابسامانیها
و ابهامات موجود در مصداقهای اقتصاد در سایه
و یا همان اقتصاد غیررسمی ،در این پژوهش
نمونه هایی از اقتصاد سایهای در ورزش حرفهای
را شناسایی و سپس دسته بندی کرده و در
ادامه ،با شناسایی عوامل بروز این پدیده ،به ارائه
راهکارهای جلوگیری ،از طریق نتایج حاصل از
کار پژوهشی حاضر پرداخته شده است .در
تحقیق حاضر سعی گردید به این سوال پاسخ
دهد که مصادیق اقتصاد سایه ای در ورزش
حرفهای ایران شامل چه موارد میشود؟ .از اینرو
میتوان با شناسایی مصداقهای قانون گریزی و
هرگونه خالفکاری در سیستم اقتصادی ورزش
ایران ،به شفافسازی بخشهای این صنعت
جذاب پرداخته و گامی را در تحقق اقتصادی
مقاومتی برداشت.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر نوع راهبرد ،پژوهش کیفی
استت و از نظتر روش اجترای تحقیتق ،از شتیوه
گلیسر 6استفاده شد .در این پژوهش از ره یافتت
ظاهر شونده 1مربوط به اثتر گلیستر ( ،)6661در
تحلیل دادهها بهره گرفته شد .هدف این ره یافت
شتتکل دادن بتته ستتواالت بتتر استتاس ایتتده هتتای
1. Glaser
2. Emergent
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مفهومی است تا از طریق مقایسه مستمر دادهها،
آنچه در حال روی دادن است ،مفهومسازی شود
(گلیستتر .)6661 ،پتتژوهش کیفتتی بتترای در و
تبیین پدیدههای اجتماعی ،از دادههای حاصله از
مصاحبه ها ،مستندات ،مشاهدهها و غیره استفاده
می کند .در مرحله اول پژوهش از طریق مطالعته
پیشینه تحقیق و جمعآوری اطالعات کتابخانته-
ای ،فهرست مقتدماتی شتاخصهتای پتیشبتین
شناستایی شتد .فهرستت مقتدماتی بته عنتوان
سؤاالت مصاحبه و ابزار اولیة جمعآوری دادههتا
مدنظر قترار گرفتت .ستپس راهنمتای مصتاحبه
تدوین و محقق قبل از انجام مصاحبه با هریک از
نخبگان آگاه ،راهنمای مصاحبه برای آنها ارسال
نمود .در مرحله بعد مصاحبههتای کیفتی نیمته-
ساختارمند و عمیق با ( n=10نفر) نخبگان آگتاه
از موضوع پژوهش بته عمتل آمتد .مصتاحبه بتا
نخبگان آگاه حالتی ویژه از مصاحبه است که بر
روی دستهای خاص از مصاحبه شوندگان متمرکز
میشود .فرض بر این است که نخبگان از دانتش
بیشتری برخوردارند و بر اساس تخصصهایی که
در زمینههای مرتبط با پژوهش دارنتد ،بتا آنهتا
مصاحبه میشود .مدت زمان مصاحبهها متفاوت
و مکان مصاحبه در محل مورد توافتق مصتاحبه
شونده و پژوهشگر بوده است .سپس با استفاده
از روش نمونهگیری نظتری بتا  10نفتر از افتراد
جامعه ،مصاحبههای کیفی انجام شد .نمونهگیری
نظتری نتوعی طترح نمونته گیتری غیرتصتادفی
هدفمند است که در پژوهشهتای کیفتی از آن
استفاده میشود .انجام مصاحبههتا تتا حداشتباع
نظری ادامه یافت .اشباع نظتری بته ایتن معنتی
است که دیگتر دادههتا بته گونتهای نیستت کته
طبقات جدید و متفاوتی را ایجتاد کنتد و یتا بته
ویژگیهای طبقات موجود بیفزاید .در این حالت
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دادههای اضتافی کمتک بته تکمیتل و مشتخص
کردن مقوله دیگری نمتیکنتد و نمونتههتا از آن
پس مشابه به نظر میرسند .مصتاحبهشتوندگان
شامل مدیران ورزش قهرمانی و حرفتهای وزارت
ورزش و جوانتتان ،حقوقتتدانان آشتتنا بتته ورزش و
موضوع تحقیتق ،متدیران باشتگاههتای ورزشتی،
روسای فدراسیون های ورزشی به ویژه افراد آشنا
به موضوع تحقیتق ،کارشناستان امتور مالیتاتی و
همچنین اعضای هیتات علمتی رشتته متدیریت
ورزشی به ویژه افراد آشنا به موضوع تحقیق بود.
پس از انجام مصاحبه ،تجزیه و تحلیل یافتهها بتا
استفاده از روش زمینه محور 6انجام شد .به ایتن
صورت که پس از اجترا و ویترایش مصتاحبههتا
نظرات مختلف ،در گروههای مفهتومی یکستان،
کدگذاری و طبقهبندی و سپس به صورت کیفی
تحلیل شدند .کدگذاری در این تحقیق به صورت
باز و محوری و انتخابی انجام شد .در نهایت پس
از مرحله بعتد فرآینتد کدگتذاری محتوری و بتا
استناد به تحلیل عوامل به دست آمده و فرآینتد
کدگتتذاری بتتاز و محتتوری انجتتام شتتده ،فرآینتتد
کدگذاری انتخابی انجام شد.
روایی و پایایی داده ها (ﻗاﺑلیت اعتماد
تحقیﻖ)2
روایی پاسخ به این سؤال است که آیا چیزی
کتتته پژوهشتتتگر در حال مشاهده و بررسی آن
است ،همان چیتت تزی استت تت کتت ته او در حال
سنجیدن و اندازه گیری آن است؟ .پایایی به
گستره تکرارپذیری یافته های پژوهش اشتتتتتاره
دارد (رضتتتایی .)6161 ،در تحقیق کنتتتتونی از
روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی
1. Field Oriented
2 . Trustworthiness
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مصاحبههای انجتتتتام گرفته استفاده شده است.
برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق
درون موضوعی دو کدگتتتتتتذار (ارزیاب) ،از یک
عضتتو هیتتات علمتتی رشتتته متتدیریت ورزشتتی
درخواست شد تتتتتتتتتا به عنوان همکار پژوهش
(کدگذار) در پژوهش مشارکت کند؛ آموزشها و
تکنیکهای الزم جهت کدگذاری مصاحبهها به
ایشان انتقال داده شد .در هر کدام از مصاحبهها،
کدهایی که در نظر دو نفتتتر هم مشابه هستند با
عنوان "توافق" و کدهای غیتتترمشابه بتتتا عنوان
"عدم توافق" مشخص میشوند .سپس محقق به
همراه این همکار پژوهش ،تعداد ستته مصاحبه را
کدگذاری کترده و درصد توافق درون موضتوعی
کته بته عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می-
رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
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تعداد توافقات × 1

× % 688

=درصد توافق درون موضوعی

تعداد کل داده ها

جدول  .1نتایج بررسی پایایی دو کدگذار

ردیف

عنوان مصاحبه

6
1
1

اول
چهارم
نهم

تعداد کل
داده ها
16
01
90
661

کل

تعداد عدم
توافقات
1
1
0
60

تعداد
توافقات
11
66
16
91

پایایی باز آزمون
(درصد)
%90
%98
%96
%90

فراوانی و میانگین متغیر سن ،جنسیت ،سطح
تحصیالت و پست سازمانی مصاحبه شوندهها در
جدول  1ارائه شده است:

یافتههای پژوهش

جدول  .2فراوانی و میانگین سن مصاحبه شوندهها
سن

تعداد

کمترین

ﺑیشترین

10

11

11

جنسیت
سطح تحصیالت

پست سازمانی

میانگین و انحراف
استاندارد
19/11 ± 0/91

زن

مرد

 0( 1درصد)

 61( 11درصد)

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 11( 1درصد)

 11( 6درصد)

 18( 68درصد)

مدیران
باشگاههای
ورزشی

مدیران ورزش
قهرمانی و حرفهای
وزارت

حقوقدان

روسای
فدراسیون

کارشناس امور
مالیاتی

عضو هیات
علمی

 61( 1درصد)

 61( 1درصد)

 61( 1درصد)

 61( 1درصد)

 18( 0درصد)

 10( 9درصد)

در این مرحله نخست به بررسی نظرات مصاحبه

سایهای در ورزش پرداخته شده است .دادههای

شوندگان از وضعیت موجود کشور و فضای حاکم

منتج از کدگذاری این محور در جداول  1و 1

بر پرداختهای مالیات و فساد در ورزش و نیز

ارائه شده است .الزم به ذکر است با توجه به

مصادیق فسادهای مالیاتی و به طور کلی اقتصاد

نتایج مصاحبههای انجام گرفته ،سعی گردید در
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هریک از مقولههای شناسایی شده ،وضعیت

موجود را هم در همان مقوله نشان داده شود.

جدول  .3کدگذاری باز و محوری در خصوص وضعیت موجود و مصادیق مقولههای اقتصاد سایهای (مقوله تقلب)

مقوله

نشان (ها)

مفهوم

 تنظیم معامالت و قراردادهای بازیکنان به نام دیگران یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به
نام خود بر خالف واقع
جعل

 جعلی بودن برخی قراردادهای بازیکنان در باشگاهها

 مجعول بودن برخی قراردادها با اسپانسرهای باشگاهها و یا فدراسیون ها جهت فرار مالیاتی
 تنظیم مدار

خالف واقع و استناد به آن در باشگاههای ورزشی

 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص غیر توسط ورزشکاران در ورود اقالم قاچاق به منظور فرار
مالیاتی
 ایجاد اطالعات غلط در پرونده های اصلی درآمدها و هزینه های باشگاه
 عدم تناسب قرارداد ثبتی با مبلغ دریافتی بازیکنان
 اختالس در بخش درآمدهای باشگاههای ورزشی

 عدم تطابق قرارداد ثبت شده در باشگاه با قرارداد ثبت شده در هیاتهای ورزشی
فریب

 گزارش درآمدهای نیروی کار در باشگاه ورزشی یا فدراسیون ورزشی پایین تر از نرخی برای
مالیات
 حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد بازیکنان

تقلب

 انعقاد قرارداد های صوری با حامیان مالی باشگاه

 حذف اطالعات ورودی به منظور تقلب در سیستم حسابداری باشگاه
 ارائه دستور العمل و برنامه ساختگی کامپیوتری به ماموران تشخیص مالیات
 تالش به هر شیوه ای برای پایین نشان دادن درآمد از سوی بازیکنان

 ثبت هزینه های مستقیم خرید بازیکنان در حساب هزینه های جاری باشگاه
تخلف

 استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای سازمان امور
مالیاتی

با توجه به نتایج جدول  ،1مقوله تقلب با 69
نشان و سه مفهوم تخلف ،فریب و جعل شناسایی
شد که مفهوم فریب با  66نشان ( 11درصد) و

مفاهیم تخلف و جعل هر کدام با  1نشان (60
درصد) شناسایی شدند.

جدول  .4کدگذاری باز و محوری در خصوص وضعیت موجود و مصادیق اقتصاد سایهای (مقوله پنهان سازی)
مقوله
پنهان
سازی

مفهوم

نشان
 اخفای فعالیت اقتصادی در باشگاه و کتمان درآمد حاصل از آن

ممانعت

 ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی بازیکنان و مربیان
 امتناع ورزشکاران از انجام تکالیف قانونی مبتنی بر اطالعات مالی به سازمان امور مالیاتی کشور
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 عدم انجام تکالیف قانونی مربوط قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات
مؤدیان (بازیکنان ،مربیان ،باشگاه و )...و اعالم وصول آن به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد
قانونی تعیین شده
 خودداری از انجام تکالیف قانونی در مورد تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات
درآمدی و هزینه در سه سال متوالی.
 جلوگیری از فاش شدن وضعیت های پرداختی باشگاه توسط بازیکنان
 دریافت پاداش های نامتعارف و خارج از قرارداد بازیکنان
 عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدهای باشگاه
رانت

 گزینشی عمل نمودن نپرداختن مالیات توسط برخی ورزشکاران
 ایجاد رانت در جذب بازیکنان توسط کادر فنی
 عدم دریافت کامل حقوق برخی از بازیکنان با نظر دیگران
 عدم ثبت درآمد دقیق بازیکنان در دفاتر باشگاه و یا کمتر ثبت کردن آنها
 منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی بازیکنان ،مربیان و مدیران باشگاه به حساب هزینههای
موسسه

شبیه

 خارج نمودن داراییهای مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد باشگاه از طریق آن

سازی

 نگهداری دو دسته دفاتر و مدار

برای ثبت معامالت و قراردادها در باشگاه یکی برای دریافت

تسهیالت بانکی و دیگری ارائه به واحدهای مالیاتی که به صورت غیر واقعی و کمتر از میزان
حقیقی تنظیم شده
 پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد به صورت غیر نقدی به جهت فرار از مالیات

همانگونه که در جدول  1آمده است  61نشان
در قالب مقوله پنهان سازی شناسایی شدند که
به سه مفهوم ممانعت با  1نشان ( 10درصد)،
رانت با  0و شبیه سازی با  0نشان ( 16درصد)

تقسیم بندی شدند .در ادامه نیز بسترهای
اقتصادی سایه ای با توجه مصاحبه ها و
کدگذاری ها در جدل های  6 ،0 ،9و 68
گزارش شد.

جدول  .5کدگذاری باز و محوری در خصوص بسترهای فسادزای اقتصاد سایهای (مقوله شفافیت مالیاتی)

مقوله

مفهوم

شفافیت مالیاتی

امور کالن

نشان
 عدم شفافیت در فرآیند پرداخت مالیات
 نامشخص بودن هدفمندسازی معافیتها و عدم ارائه مشوقهای متعدد به
فعاالن اقتصادی در سیستم ورزش به نسبت دیگر ارگانها
 پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی در ورزش
 عدم شفاف نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت
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 شفاف سازی مبالغ قرارداد بازیکنان و مربیان توسط مدیران در سایت
باشگاه
امور ﺑاشگاهی

 وجود رانت خبری در باشگاهها و رسانهها در خصوص جذب و فروش
بازیکنان ،موثر بر قیمت بازیکنان و مربیان
 شفاف نبودن برختتی از مناقصهها و مزایدهها در باشگاهها
 عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده در دفاتر باشگاه
 عدم شفافیت در داراییهای منقول و غیرمنقول ورزشکاران

امور ورزشکاران

 عدم شفافیت درآمدهای حاصل از ورزش توسط ورزشکار
 عدم مشارکت ورزشکاران و یا آشنا به ورزش در تدوین قوانین متناسب

با توجه به نتایج جدول  ،0یکی از مقولههای
شناسایی شده در ایجاد بستر فساد و اقتصاد
سایهای شفافیت مالیاتی بود که شامل  66نشان

بوده و با سه مفهوم شفافیت قوانین کالن،
باشگاهی و ورزشکاران یا خرد طبقه بندی شدند.

جدول  .6کدگذاری باز و محوری در خصوص بسترهای فسادزای اقتصاد سایهای (مقوله خالءهای حقوقی)

مقوله

نشان

مفهوم


سلیقهای برخورد کردن نسبت به قوانین مالیاتی



عدم سیاستهای نظام مالیاتی ،پویا ،کارآمد و مودی محور در ورزش



وجود خالء های قانونی در قانون مالیات ها درصنعت ورزش



تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در صنعت ورزش

مفرهای



تنگناها در فرآیند اجرای قوانین مالیاتی در ورزش

ﻗانونی



اختالف نرخ ارز رسمی و غیررسمی در کشور در خصوص پرداخت بازیکنان و مربیان
خارجی باشگاهها

خالءهای
حقوﻗی



بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط طوالنی مدت مالیات به ورزشکاران و باشگاهها



انتقال درآمدهای بازیکنان به خارج از کشور



دولتی بودن بیشتر باشگاههای ورزشی فعال در کشور



وجود مالیاتهای معوق در باشگاهها و عدم برنامهریزی مناسب در جهت وصول آنها
ناقص به اجرا در آمدن قانون مبارزه با پول شویی در ایران

مماشات



حقوﻗی



وجود معافیتهای وسیع و متنوع در امور مالیاتی و باز بودن راه فرار مالیاتی



امکان تاخیر در وصول مالیات از ورزشکاران
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با توجه به نتایج جدول  ،1یکی از بسترهایی که
میتواند بستری برای اقتصاد سایهای باشد ،مقوله
خالءهای حقوقی است که  61نشان در این

خصوص شناسایی شده که در دو مفهوم مفرهای
قانونی و مماشات حقوقی دسته بندی گردیدند.

جدول  .7کدگذاری باز و محوری در خصوص بسترهای فسادزای اقتصاد سایهای (مقوله فرهنگ پرداخت مالیات)
مقوله

نشان

مفهوم

 عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه ورزشی
رغبت عمومی

 نبود درآمدهای پایدار بسیاری از ورزشکاران

 عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی توسط باشگاههای ورزشی
 ضعیف بودن ضمانت های اجرایی در موعد مقرر

سررسیدها

 به تعویق انداختن زمان پرداخت مالیات از سوی ورزشکاران و یا باشگاهها
 تاخیر در تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان از سوی
باشگاهها
 نابرابری توزیع ثروت و سرمایه ملی در ورزش

 اذعان وجود دالالن در نقل و انتقال بازیکنان و عدم پرداخت مالیات از سوی آنان
احساس فساد
فرهنگ

 فساد در سیستم باشگاهی ،اداری و سازمانی ورزش کشور
 عادی شدن تخلفات جزیی در امور مالیاتی باشگاه

پرداخت

 وجود تسهیالت مالیاتی برای افراد ذی نفوذ

مالیات

 عدم ایجاد اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مودیان در ورزش به عنوان کلیدیترین
سیاست نظام مالیاتی
سرخوردگی
مالیاتی

 عدم توانایی دستگاه مالیاتی برای اثبات انصاف خود در دریافت مالیات
 مقایسه های بین مالیات خود و دیگران توسط افراد جامعه
 به نتیجه رسیدن اکثر اعتراضات به مالیات
 عدم در

مشهود از نتایج پرداخت مالیات بر زندگی شخصی و جامعه

 عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی (ورزشکاران ،مربیان و باشگاهها و)...
 ترس از آینده مالی با پرداخت مالیات
رفاه اجتماعی

 افزایش تورم در جامعه
 کاهش رفاه عمومی

 چند شغلی بودن بیشتر ورزشکاران

با عنایت به نتایج جدول  ،9از مقولههایی که
بسترساز اقتصاد سایهای در ورزش می باشد،
مقوله فرهنگ پرداخت مالیات با  16نشان

شناسایی شده و در مفهومهای رغبت،
سررسیدها ،احساس فساد ،سرخوردگی مالیاتی و
رفاه عمومی طبقه بندی شدند.
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جدول  .8کدگذاری باز و محوری در خصوص وضعیت موجود و مقولههای اقتصاد سایهای (بسترهای فساد :نگرش مالیاتی)
مولفه

نشان

مقوله

 عدم احترام و تعامل مناسب با مؤدیان مالیاتی در سیستم ورزش کشور
حاکمیتی

 مبارزه نامناسب با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در ورزش کشور
 عدم نگاه یکسان و بدون تبعیض در پرداخت مالیات به تمامی ورزشکاران
 تالش ناکافی دولت در جهت برآورده کردن نیازهای مادی و معنوی

 استنکاف بخش مالی باشگاهها در ارائه اسناد دقیق و شفاف مالی باشگاه به حسابرسان
 عدم نگاه به توانمندی ورزشکاران به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از تخلفات اقتصادی
 عدم پرداخت مالیات توسط بازیکنان ،مربیان و باشگاه در موعد مقرر

 وجود برخی بخشودگی های مصلحتی و رابطه ای در پرداخت مالیات ورزشکاران
نگرش مالیاتی

 عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط باشگاه در موعد مقرر
نظم و اخالق

 عدم گزارش تخلفات مالی بازیکنان از سوی باشگاهها

 وجود برخی ایرادات در فرم خود اظهاری مودیان ورزشی
 عدم پرداخت به موقع مبلغ قرارداد ورزشکاران

 عدم پایبندی بازیکنان و باشگاه به بخشهای مختلف قراردادها از جمله پرداخت
مالیات
 عدم نظارت رسانهها بر مالیات گریزی در ورزش

 عدم ایجاد عدالت مالیاتی بین نظام مالیاتی و مؤدیان مالیاتی درورزش کشور
قاطعیت

 دفاع متعصبانه و مطلق مسئولین از زیرمجموعه خود در باشگاه در خصوص شفافیت
دفاتر حسابداری
 عدم برخورد قاطع سازمان امور مالیاتی با متخطیان مالیاتی در ورزش کشور

با توجه به نتایج جدول  ،0یکی از مقولههای
شناسایی شده در ایجاد بستر فساد و اقتصاد
سایه ای ،نگرش مالیاتی بوده که شامل  69نشان
بوده و با سه مفهوم مقوله حاکمیتی با  ،1نظم و
اخالق با  68و قاطعیت با  1نشان دسته بندی

شدند .در ادامه راهبردهای مقابله با اقتصاد سایه
ای در ورزش حرفه ای ایران در قالب دو مقوله
ی آموزش مودیان و رویکردهای مدیریتی در
جداول  6و  68گزارش شد.
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جدول  .9کدگذاری باز و محوری در خصوص راهبردهای مقولههای اقتصاد سایهای (مقوله آموزش مودیان)
مقوله

نشان

مفهوم
 عدم آشنایی ورزشکاران با وظایف حسابرسان

 عدم آشنای ی بازیکنان ،مربیان و وکالی آنان نسبت به اهمیت پرداخت مالیات در توسعه
اقتصادی ورزش کشور
 عدم آشنایی بازیکنان ،مربیان و وکالی آنان نسبت به عواقب عدم پرداخت مالیات
 عدم مطالعه صحیح مفاد قراردادها توسط بازیکنان
 عدم آشنایی ورزشکاران با مفاد مالیاتی قراردادها

فردی

 آشنایی کامل برخی مربیان و بازیکنان بزرگ خارجی به قوانین مالیاتی و راههای فرار از
پرداخت آن
 عدم آشنایی به اصول اقتصاد مقاومتی از سوی بازیکنان و مربیان مبنی بر توسعه اقتصاد

آموزش مودیان

شفاف در کشور
 نبود هیچ منبع آموزشی فردی در دوران تحصیل و یا ورزش پایه
 انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در صنعت ورزش
 عدم آموزش و برگزاری دوره های آموزشی سیستم مالیاتی برای مسئولین باشگاههای
ورزشی

سازمانی

 عدم انطباق مفاد قراردادها با قراردادهای باشگاههای خارجی در مباحث مالیاتی
 بهره برداری از مأموران ناآشنا و آموزش ندیده در خصوص جذب مالیات از باشگاهها
 تدوین و تنظیم قراردادهایی با اسپانسرهای باشگاهها با ایرادات متعدد در مفاد مالیاتی

همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود ،از
جمله راهبردهایی که میتوان برای غلبه بر
اقتصاد سایهای به کار برد ،مقوله آموزش مودیان

بوده که  61نشان را به خود اختصاص داده و
شناسایی شد.

جدول  .11کدگذاری باز و محوری در خصوص وضعیت موجود و راهبردهای مقولههای اقتصاد سایهای (مقوله
رویکردهای مدیریتی)
مقوله

نشان

مفهوم

 عدم وجود سامانه یکپارچه ثبت قراردادهای مالی باشگاهها و ارتباط الکترونیکی با
رویکردهای

نظام

سخت

مدیریتی

اطالعاتی

افزاری

سازمان امور مالیاتی کشور
 عدم راه اندازی دفتر امور مالیاتی در فدراسیونهای با گردش مالی باال (مانند فدراسیون
فوتبال)
 انجام دستی وسنتی امور مربوط به حسابرسی مالیاتی در برخی باشگاهها
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 عدم مبادله کامل اطالعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات در صنعت
ورزش

 ناکارآمد بودن و ضعف مدیریت در خصوص امور مالی باشگاه
نرم
افزاری

 عدم توانایی شناخت دقیق مؤدیان ورزشی و مستند نبودن میزان درآمد آنها
 عدم تعهد در اجرای کامل قانون مالیات بر ارزشافزوده در صنعت ورزش به عنوان یکی
از مهمترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور برای مقابله با فرار مالیاتی
 عدم به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش مودیان ورزشی
 عدم امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطالعاتی نقل و
انتقاالت ورزشی
 نبود افراد متخصص به امور مالیاتی در باشگاههای ورزشی

فنی

 عدم تنظیم مناسب دفاتر اسنادی ،مدار

و سوابق مالی بازیکنان ،مربیان و...

 ضعف در تدوین قراردادها
 نبود سیستم حسابداری و گزارشدهی مالی مناسب در باشگاهها و عدم استقرار نظام
حسابرسی داخلی
 ضعف اطالع رسانی

همانگونه که در جدول  68مشاهده میشود ،از
جمله راهبردهایی که میتوان برای غلبه بر
اقتصاد سایهای به کار برد ،مقوله رویکردهای
مدیریتی بوده که در این خصوص  61نشان
شناسایی شد .در نهایت با یافتن رابطه نهایی
بین مقولههای بدست آمده از کدگذاری انتخابی،
الگوی نظری زیر شامل سه بخش مصادیق
(شامل دو مقوله تقلب و پنهان سازی) ،بسترها
(شامل چهار مقوله فرهنگ پرداخت مالیات،
نگرش مالیاتی ،خالءهای حقوقی و شفافیت
مالیاتی) و راهبردها (شامل دو مقوله آموزش

مودیان و رویکردهای مدیریتی) تدوین شد
(شکل  .)6پس از تدوین الگو برای افزایش اعتبار
آن ،الگوی نهایی در اختیار خبرگانی قرار گرفت
که هم به مقوله اقتصاد سایهای آشنا بودند و هم
روش کیفی را می شناختند .از این خبرگان
خواسته شد تا نظرهای خود را در مورد فرآیند
تدوین و الگوی نهایی ارائه دهند .بیشتر این افراد
الگو را تایید کردند و بعضی از آنها نظرهای
اصالحی داشتند که در فرآیندی رفت و برگشت،
اصالحات اعمال و نظر نهایی آنها دریافت و
اعمال شد.

حسین زارعیان ،محمد صادق افروزه ...
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شکل  .6کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم (مصادیق اقتصاد سایهای)
همانگونه که گفته شدف هدف نظریه پردازی

به طور منظم به یکدیگر مربوط شوند .کد گذاری

بنیادی ،تئلید نظریه است نه صرفاً توصیف پدیده

انتخابی مرحله اصلی نظریه پردازی است و به

و برای تبدیل تحلیل ها به نظریه ،طبقه ها باید

این صورت است که طبقه محوری را به شکل
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نظام مند به دیگر طبقه ها ربط داده و آن روابط

دهد (دانایی فرد و اسالمی .)6106 ،در نهایت در

در یک چارچوب ارایه می گردد .در این مرحله

راستای ارایه راهکارهای مشخص و شفاف

پزوهشگر بر حسب فهم خود از متن پدیده مورد

عملیاتی برای مقولههای گوناگون راهکارهای

مطالعه مدل را به صورت روایتی عرضه می کندو

پیشنهادی در جدول  66ارایه شد.

یا به صورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان می
جدول  .66برخی راهکارهای مقابله با مصادیق اقتصاد سایهای به تفکیک هر مقوله
ردیف

مقوله

1

تقلب

2

پنهان سازی

راهکار
 مشخص بودن مفاد قراردادهای بازیکنان در باشگاهها
 مشخص بودن مفاد قراردادها با اسپانسرهای باشگاهها و یا فدراسیون ها جهت جلوگیری از
فرار مالیاتی
 تنظیم مدار

واقعی و استناد به آن در باشگاههای ورزشی

 ایجاد اطالعات شفاف و صحیح در پرونده های اصلی درآمدها و هزینه های باشگاه
 دقت در تناسب قرارداد ثبتی با مبلغ دریافتی بازیکنان
 جلوگیری از اختالس در بخش درآمدهای باشگاههای ورزشی
 بررسی و نظارت بر تطابق قرارداد ثبت شده در باشگاه با قرارداد ثبت شده در هیاتهای
ورزشی
 گزارش واقعی درآمدهای نیروی کار در باشگاه ورزشی یا فدراسیون ورزشی و پرهیز از پایین
تر جلوه دادن درآمد آنان جهت عدم پرداخت مالیات
 جلوگیری از انعقاد قراردادهای صوری با حامیان مالی باشگاه با نظارت به موقع و دقیق
 خودداری از پایین نشان دادن درآمد از سوی بازیکنان
 پرهیز از ثبت هزینه های مستقیم خرید بازیکنان در حساب هزینه های جاری باشگاه
 ممانعت از هرگونه اخفای فعالیت اقتصادی در باشگاه و کتمان درآمد حاصل از آن
 دسترسی آسان مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی بازیکنان و مربیان
 روشن بودن وضعیت های پرداختی باشگاه توسط بازیکنان
 دوری کردن ورزشکاران از دریافت پاداش های نامتعارف و خارج از قرارداد و دریافت پاداش
برطبق ضوابط قرارداد
 گزینشی عمل نمودن نپرداختن مالیات توسط برخی ورزشکاران
 ایجاد رانت در جذب بازیکنان توسط کادر فنی
 عدم ثبت درآمد دقیق بازیکنان در دفاتر باشگاه و یا کمتر ثبت کردن آنها
 جلوگیری از نگهداری دو دسته دفاتر و مدار

برای ثبت معامالت و قراردادها در باشگاه

یکی برای دریافت تسهیالت بانکی و دیگری ارائه به واحدهای مالیاتی که به صورت غیر
واقعی و کمتر از میزان حقیقی تنظیم شده
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 شفافیت در فرآیند پرداخت مالیات
 مشخص بودن هدفمندسازی معافیتها و ارائه مشوقهای متعدد به فعاالن اقتصادی در
سیستم ورزش به نسبت دیگر ارگانها
 شفافیت و عدم پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی در ورزش
 شفافیت در نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت
3

شفافیت مالیاتی

4

خالءهای حقوﻗی

 برخورد مدیران با رانت خبری در باشگاهها و رسانهها در خصوص جذب و فروش بازیکنان،
موثر بر قیمت بازیکنان و مربیان
 شفاف بودن مناقصهها و مزایدهها در باشگاهها
 ثبت وصول مطالبات حذف شده در دفاتر باشگاه
 شفافیت در داراییهای منقول و غیرمنقول ورزشکاران
 شفافیت درآمدهای حاصل از ورزش توسط ورزشکار
 وجود سیاستهای نظام مالیاتی ،پویا ،کارآمد و مودی محور در ورزش
 برطرف نمودن خالء های قانونی در قانون مالیات ها درصنعت ورزش
 یکسان سازی تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در صنعت ورزش
 پرداخت بازیکنان و مربیان خارجی باشگاهها براساس نرخ ارز رسمی در کشور
 روشن بودن فرآیند بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط زمانی مناسب مالیات به ورزشکاران
و باشگاهها
 تسریع در فرآیند واگذاری باشگاههای دولتی فعال در کشور به بخش خصوصی
 تسویه مالیاتهای معوق در باشگاهها و برنامهریزی مناسب در جهت وصول آنها
 اجرای کامل و دقیق قانون مبارزه با پولشویی در ایران
 جلوگیری از وضع قوانین معافیتهای وسیع و متنوع در امور مالیاتی و بستن راه فرار
مالیاتی
 جلوگیری از تاخیر در وصول مالیات از ورزشکاران
 گسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه ورزشی
 استقبال باشگاههای ورزشی از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی
 تقویت ضمانت های اجرایی در موعد مقرر
 پرداخت مالیات از سوی ورزشکاران و یا باشگاهها در زمان مقرر

5

فرهنگ پرداخت
مالیات

 تالش در جهت برابری توزیع ثروت و سرمایه ملی در ورزش
 حذف دالالن در نقل و انتقال بازیکنان به جهت عدم پرداخت مالیات از سوی آنان
 به وجود آوردن فضایی اعتمادساز میان دستگاه مالیاتی و مودیان در ورزش به عنوان
کلیدیترین سیاست نظام مالیاتی
 توجه و اهمیت بخشی به رضایت مودیان مالیاتی (ورزشکاران ،مربیان و باشگاهها و)...
 از بین بردن ترس مودیان مالی از آینده خود با پرداخت مالیات
 احترام و تعامل مناسب با مؤدیان مالیاتی در سیستم ورزش کشور

6

نگرش مالیاتی

 مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در ورزش کشور
 نگاه یکسان و بدون تبعیض در پرداخت مالیات به تمامی ورزشکاران
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 جلوگیری از استنکاف بخش مالی باشگاهها در ارائه اسناد دقیق و شفاف مالی باشگاه به
حسابرسان
 حذف ایرادات در فرم خود اظهاری مودیان ورزشی
 پرداخت به موقع مبلغ قرارداد ورزشکاران
 برخورد قاطع سازمان امور مالیاتی با متخطیان مالیاتی در ورزش کشور
 آشنایی ورزشکاران با وظایف حسابرسان
 آشنایی بازیکنان ،مربیان و وکالی آنان نسبت به اهمیت پرداخت مالیات در توسعه
اقتصادی
 ورزش کشور
7

آموزش مودیان

8

رویکرد مدیریتی

 آشنایی بازیکنان ،مربیان و وکالی آنان نسبت به عواقب عدم پرداخت مالیات
 مطالعه صحیح مفاد قراردادها توسط بازیکنان
 انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در صنعت ورزش
 آموزش و برگزاری دوره های آموزشی سیستم مالیاتی برای مسئولین باشگاههای ورزشی
 بهره برداری از مأموران آشنا و آموزش دیده در خصوص جذب مالیات از باشگاهها
 وجود افراد متخصص به امور مالیاتی در باشگاههای ورزشی
 وجود سامانه یکپارچه ثبت قراردادهای مالی باشگاهها و ارتباط الکترونیکی با سازمان امور
مالیاتی کشور
 راه اندازی دفتر امور مالیاتی در فدراسیونهای با گردش مالی باال
 کارآمد بودن و تقویت مدیریت در خصوص امور مالی باشگاه
 عدم توانایی شناخت دقیق مؤدیان ورزشی و مستند نبودن میزان درآمد آنها
 تعهد و تضمین در اجرای کامل قانون مالیات بر ارزشافزوده در صنعت ورزش به عنوان یکی
از مهمترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور برای مقابله با فرار مالیاتی
 امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطالعاتی نقل و انتقاالت
ورزشی

ﺑحث و نتیجهگیری
با استناد به نتایج تحقیق ،مولفه ابتدایی که از
مصادیق فرار مالیاتی شناسایی گردید ،مقوله
تقلب بود که مفهومهای جعل ،فریب و تخلف را
به همراه دارد که با نتایج کن و اسمیت ()1889
همخوانی داشت .آنها دریافتند که گزارش زیر
قیمت فتروش ،نارستایی در ثبتت نتام ،واردات
کتاالی بتدون پرداخت مالیات ،ادعای دروغین،

معامالت ساختگی ،تفاوت نرخ ،استتفاده از
معافیتتهتا و ....از جملته روشهای عدم
همکاری و فرار در مالیاتی است .البته باید گفت
که اساساً دو جریان عمده در رفتار مالیاتی وجود
دارد که برخی منبعث از مدل های مبتنی بر
اقتصاد نئوکالسیک بوده و سعی دارد تا پدیده
تمکین یا عدم تمکین مالیاتی را بر اصولی مانند
اصل حداکثر سازی سود مورد انتظار و اصل
عقالنیت تبیین کند و از سوی دیگر منقدانی
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وجود دارند که درصدد پارامترهای غیر اقتصادی
مانند اجتماعی و نهادی هستند (خان جان،
 .)6101این موارد ما را به اخالق مالیاتی
رهنمون میسازد که میتواند راهگشای دوری از
انواع تقلب در مالیات باشد .اخالق یکی از اصول
اساسی در زندگی جوامع انسانی به شمار میآید.
به این معنا که هر جامعهای در تعامالت
اجتماعی ،برای خود مجموعهای از اصول و
ارزشها مانند صداقت ،احترام ،محبت ،وفاداری و
امثال آن تعریف کرده است .نگاه اخالق مدار به
شبکه ارتباطات در درون هر جامعه میتواند به
ثبات و پویایی هر چه بیشتر آن جامعه منتهی
شود .سازمانها هم از این امر مستثنی نیستند.
به این معنا که عملکرد مناسب هر سازمانی به
رعایت اصول اخالق حرفهای و انسانی در درون
آن سازمان ارتباط پیدا میکند .هر چند مقوله
جعل معموالً توسط باشگاه و یا راهنمایی
کارگزاران ،دوستان و یا وکال در اختیار ورزشکار
قرار میگیرد .برخی نتایج حاکی از آن است که
م الیات دهندگان ،تمایلی برای فرار مالیاتی
ندارند و بته دنبال راههای فریبکاری در زمینه
پرداخت متالیتات نمیباشتند( .آلم و گمز،
 .)1880به عبتارت دیگتر ،شمار زیادی از افراد
در اغلب موارد بدون توجه بته انگیتزههتای مالی
که از جانب نظام مالیاتی با آنها مواجه میشتوند
اقتدام بته پرداخت مالیاتهای مشمول مینمایند
و پذیرش مالیتاتی یتا بته عبارتی ،پیروی و
گردن نهادن به قوانین مالیاتی را نمیتوان فقط
به وسیله مالحظات مالی ،بویژه آنهایی کته تتا
حتدودی اجبتاری هستند ،تشریح نمود (آلم،
 .)1861به عبارتی دیگر ،اخالق مالیاتی نتوعی
تعهد اخالقی برای پرداخت مالیتات بتوده ،کته
نمتیتتوان آن را مشابه فرار مالیاتی و یا اندازه
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اقتصاد سایهای به عنوان یک متغیر مقداری
قلمداد نمود (تکریل.)1866 ،
مولفه بعدی پنهان سازی است که به نوعی از
روش های فرار از مالیات است و ممانعت ،رانت و
شبیه سازی از مقوله های آن است .هایاشیدا و
اونو ( )1868معتقدند پدیدههای که امروزه
گریبان بسیاری از دولتها را گرفته ،پدیدۀ فرار
مالیاتی است .پدیدۀ فرار مالیات از دیدگاه آنها
عبارت است از تعدیالت غیرقانونی که اشخاص
برای نپرداختن مالیات انجام میدهند .فرار
مالیاتی اغلب از طریق توسل به اعمال و ابزار
غیرقانونی مثل حساب سازی ،رشوه و غیره
صورت میپذیرد که در این تحقیق نیز شناسایی
شد .سید نورانی ( )6100نیز اذعان دارد که فرار
مالیاتی ،نوعی تخلف از قانون است ،اما اجتناب از
مالیات ،یک نوع سوء استفادۀ رسمی از قوانین
مالیاتی است .وقتی مؤدی مالیاتی از ارائة گزارش
درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا
سرمایة خود که مشمول پرداخت مالیات می-
شود ،امتناع میکند ،نوعی عمل غیرقانونی انجام
میدهد که او را از چشم مقامات دولتی و
مالیاتی کشور دور نگه میدارد .اما در اجتناب از
مالیات ،فرد نگران نیست که عملش افشا شود.
اجتناب از مالیات ،از خألهای قانونی در قانون-
های مالیات نشأت میگیرد .متغیرهایی مانند
بار مالیاتی ،رسمی یا غیررسمی بودن
سازمانهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی،
محدودیتهای بازدارنده بازار کار ،افزایش اشتغال
غیررسمی و عدم امکان دسترسی به بخشهای
مالی رسمی برای بنگاهها و اشخاص را از عوامل
ایجاد اقتصاد زیرزمینی به عنوان متغیر مستقل و
متغیر وابسته ،اقتصاد سایهای است .نتایج نشان

 111شناسایی مصادیق اقتصاد سایهای ...

داده است که وقتی تجارت با قوانین سخت و
اجرای متناقض و فساد روبرو باشد ،انگیزه باالیی
برای پنهان کردن فعالیتها در اقتصاد زیرزمینی
ایجاد میکند (سینگ و همکاران.)1861 ،
یکی دیگر از مولفه های شناسایی شده شفافیت
مالیاتی میباشد که شامل سه مقوله شفافیت در
امور کالن ،باشگاهی و خرد یا همان ورزشکاران
است که با نتایج سلطان حسینی و همکاران
( ،)6161افشاری ( )6161و سینگ و همکاران
( )1861همخوانی دارد .قوانین پیچیده و مبهم،
دشواریهایی برای مؤدیان ایجاد میکند و
هزینههای تمکین را افزایش میدهد .سادهسازی
قوانین ،در آن را برای مؤدیان بسیار آسان
میکند و میتواند تأثیر بسزایی در کاهش فرار
مالیاتی داشته باشد ،بدین ترتیب که ساده سازی
میتواند کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی را
افزایش دهد و مؤدیان را وادار به تمکین کند.
عدم شفافیت و رانت از علل بروز فساد هستند
(عبدی )6161 ،که می تواند در هر حوزه بروز
نماید .بروکس ( )1888نشان داد که به شرط
ثابت بودن دیگر عوامل ،هرچه مقررات پیچیده
تر باشد و مالیات بیشتری دریافت شود ،احتماالً
اقتصاد زیرزمینی بزرگتر خواهد بود .عالوه بر
کاهش بروکراسی نیز در این حوزه میتواند
راهگشا باشد .خان احمدی ( )6101معتقد است
یکی از عوامل که در فرار مالیات نقش عمدهای
دارد بوروکراسی اداری است .برای نمونه بخشی
از این بوروکراسی را می توان به فرم های
مالیاتی نسبت داد .وجود سازمانهای غیر دولتی
و سازمانهای جامعه مدنی در دل مدیریتهای
مالی ،صنعت ورزش را قادر خواهد ساخت تا
تصویر شفافتری از درآمدهای هر باشگاه و هر

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،زمستان  ،1931شماره  ،8پیاپی 11

فرد داشته باشند .البته به نظر میرسد تشکیل
جلسات مستمر اصناف ورزشی با قانونگذاران
مالیاتی میتواند به ارایه راهکارهای شفافیت
بیشتر کمک نماید .از دیگر پیشنهاداتی میتواند
هر باشگاهی را ناگزیر به شفافیت نماید بهره
بردن از اتوماسیونهای مالی است که توان رصد
اطالعاتی برای ناظران و حسابرسان برقرار باشد.
البته با توجه داشت که شناسایی نقاط ویژه
جهت شفافیت مهمتر از رصد اطالعاتی کل
فرآیندهای مالی است .دفترخانه ها و ادارات
مالی میتواند نقاط حساس در ایجاد شفافیت
اطالعاتی در ورزش باشند .مولفه بعدی خالء-
های حقوﻗی بود که دو مقوله مفرهای قانونی و
مماشات های حقوقی را در برداشت .هر چند در
این راستا نیز وجود قوانین ناقص که مفرهای
قانونی برای گریز مالیاتی را مهیا می کنند که
گودرزی و همکارانش ( )1866نیز به کمیت و
کیفیت قوانین اشاره داشته و آن را عاملی جهت
رخنه فساد در حوزه ورزش دانستهاند .اما خود
سازمان مالیاتی کشور نیز گاهی به محلی برای
مماشات حقوقی بدل می شود که در ادامه
موجب کاهلی مودیان ورزشی را در پی دارد.
هایاشیدا و اونو ( )1868معتقدند پدیدهای که
امروزه گریبان بسیاری از دولتها را گرفته،
پدیدۀ فرار مالیاتی است .پدیدۀ فرار مالیات از
دیدگاه آنها عبارت است از تعدیالت غیرقانونی
که اشخاص برای نپرداختن مالیات انجام می-
دهند ولی در برخی موارد خود قانون این فرصت
را برای سواستفاده فراهم میسازد .در این راستا
اشنایدر و بوهن ( )1880به قانون استخدامی
اشاره داشته است که می تواند با توجه به ضعف
و قوت محل فرار های مالیاتی را مسدود یا هموار
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سازد .همچنین دولتی بودن باشگاه ها از چالش
های اساسی در ایجاد مفرهای مالیاتی که با
فساد روز افزون همراه است و سلطان حسینی و
همکاران ( )6161نیز به آن اشاره نمودهاند.
مولفه بعدی فرهنگ پرداخت مالیات بود که
بیشترین مقولهها را در دل خود جای داد .این
مقوله ها شامل رغبت عمومی ،سررسیدها،
احساس فساد ،سرخوردگی مالیاتی و رفاه
عمومی بود .فرهنگی که همراه با مدرن شدن و
اقتصادی شدن کشور در بین افراد و مودیان
صنعت ورزش رشد نیافته است چنانچه سلطان
حسینی و همکاران ( )6161نیز به معضالت
فرهنگی در بروز موارد فساد زا و مالیاتی اذعان
نموده است .عالوه برموارد فرهنگی مواردی چون
نبود درآمد پایدار و میزان باالی مالیات به نسبت
درآمد هر فرد در کشور نیز می تواند بی رغبتی
عمومی را به همراه داشته باشد .چنانچه
نصراللهی و همکارانش ( )6166اذعان داشتند بار
مالیات مستقیم و نرخ رشد بار مالیات مستقیم
به عنوان یکی دیگر از علل اصلی فرار مالیاتی و
حضور در اقتصاد سایه می باشد .نرخ تورم نیز که
نمایانگر رشد سطح عمومی قیمت کاالهای
مصرفی است ،میتواند تاثیرگذار باشد .توزیع
نابرابر درآمد در کشور و گسترش فقر ،تغییرات
فزآینده قیمت ها از جمله دیگر عوامل است .این
آثار نامطلوب باید به تفصیل و به صورت ملموس
طی برنامه های مختلف از رسانههای گروهی
کشور در معرض اطالع و قضاوت عمومی قرار
گیرد .در کشور ما مردم پرداخت مالیات را
وظیفة خود نمی دانند ،و این مردم نیستند که
مالیات میدهند بلکه دولت است که مالیات
وصول میکند .بنابراین مالیات آن قسمت از
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دارایی است که اشخاص برای اطمینان استفاده
از بقیة دارایی خود میپردازند .بنابراین مهمترین
مسئلهای که به نظر متخصصان در فرهنگ
مالیاتی مؤثر است تبلیغ در زمینة مسائل مالیاتی
است و اگرچه شرط کافی مسئله نیست ،بی-
تردید شرط الزم است .عوامل فرهنگی در جامعة
ما بیشتر ریشه در تاریخ دارد که به همراه
بسیاری از مشکالت دیگر اجتماعی همواره
موجب شده است که مالیات واقعی اظهار و
وصول نشود (محمدی.)6199 ،
از دیگر مقولههای شناسایی شده ،مقوله نگرش
مالیاتی بوده که شامل سه مفهوم حاکمیتی،
نظم واخالق و قاطعیت است که با یافتته هتای
جعفتری و حمتزهای ( )6101و ستیاحی
( )6100همراستایی دارد .سیاحی دریافت وجود
پیچیتدگی و تناقضتات در برختی از متواد قانون،
طوالنی بودن و زمانبر بودن رویه هتای اجرایتی
(ثبتت نتام ،ارائته اظهارنامته ،استترداد) ،نبتود
بسترهای مناسب شناسایی و اعمال جرائم قانونی
و پایین بودن کیفیت آموزش جهت اجرا بترای
کتادر مالیاتی از جمله عوامل مؤثر بر فرار
مالیاتی هستند .در رابطه با رفتار حاکمیت باید
گفت که سازمان مالیاتی علیرغم پیگیری ها
برای فرار مالیاتی باید بداند که هر مودی
ورزشکار یا باشگاه دارای حقوقی است که می
تواند از او حمایت کند .از طرف دیگر وضع
قوانین سخت تجارت در ورزش مانند نقل و
انتقاالت بین فصل یا پایان فصل نیز می تواند به
توسعه بدبینی و یا انحرافات مالیاتی در ورزش
منجر شود چنانچه نشان میدهد وقتی تجارت با
قوانین سخت و اجرای متناقض و فساد روبرو
باشد ،انگیزه باالیی برای پنهان کردن فعالیتها

 118شناسایی مصادیق اقتصاد سایهای ...

در اقتصاد زیرزمینی ایجاد میکند (سینگ و
همکاران .)1861،همچنین باید توجه داشت که
رسانهها به عنوان شمشیر دولبه عمل میکنند
که محققان نیز با بررسی چندین نمونه از
فسادهای صورت گرفته و منابع آکادمیک
موجود ،روشن میسازد که چگونه رسانه هم
میتواند بهعنوان دشمن و هم بهعنوان
تسهیلکننده فساد در ورزش عمل کنند
(نومراتو .)1886 ،عالوه بر این در ایران هنوز
تبعیض ها یکی از موانع بر سر راه مالیات پردازی
است عالوه بر عدم توانایی در برقراری عدالت
مالیاتی ،عدم توانتایی در پیگیتری ثبتت
مبتادالت مشتمول مالیات بر ارزش افزوده ،ضعف
سیستم پاسخگویی ،عدم اجرای شترایط
استترداد توستط ستازمان امتور مالیاتی از جمله
مسائلی هستند که در بعتد ستازمانی زمینته
فترار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده را
فراهم می کنند (الماسی و همکاران.)6166 ،
مقوله آموزش مودیان از دیگر مقولههای
شناسایی شده بود که شامل آموزش فردی و
سازمانی است .از آنجائی که کشور ایران در
مراحل اجرای آزمایشی نظام مالیات برارزش
افزوده می باشد و در متدت کوتاه اجرای قانون
در جذب و فراگیر کردن این نظام به موفقیت
چشمگیری دستت یافتته استت ،لتذا حفظ و
جلب اعتماد مؤدیان به تثبیت و موفقیت این
نظام کمک شایانی می نماید .در این راستا
کشتف عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در بدو امر
ضروری به نظر می رسد .یکی از وظایف مدیران
مالیاتی آگتاهی رساندن به مؤدیان برای سهولت
بیشتر کار و مطلع نمودن مردم در قبال قوانین
مالیاتی است .آگتاهی مردم از آیین نامهها و
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بخشنامهها و تصمیمات سازمان مالیاتی از
مشکالت آتی متیکاهتد و موجتب تمکین و
فرمانبرداری مؤدیان می شود ،از طرف دیگر ارائه
خدمات و کمک به مؤدیان موجتب اعتمتاد
مؤدیان به سیستم مالیاتی می گردد .همچنتین
نقتش آمتوزش ،بهبتود و توستعه دوره هتای
آموزشتی متناسب با شغل و حرفه مؤدیان از
ضروریات امر می باشتد .از آنجتائی کته عتدالت
مالیتاتی ریشته در فرهنگ اسالمی دارد ،هرچه
فعالیت دستگاهها برای باال بردن سطح باورها و
ارزش های متردم بیشتتر باشد بازده آن دستگاه
اجرایی بیشتر خواهد بود .برنامه تخصیص شماره
اقتصادی به اشتخاص حقتوقی گام مهمی در
جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی
محسوب متی گتردد .از دیگر مقوله های مورد
بررسی در تحقیق حاضر و مستخرج از مصاحبه-
های انجام گرفته بود ،مقوله رویکرد مدیریتی
بوده که شامل دو مقوله نظام اطالعاتی و فنی
است که میتواند بسیاری از معضالت موجود را
بررسی مقایسه و در نهایت تصمیم گیری نماید.
اگرچه قبل از برقراری سیستم های اطالعاتی
باید نرم افزارهای آن را مهیا کرد که خود متاثر
از قوانین ثابت ،متقن و متناسب با روح ورزش و
البته نظام مالی در کشور است .نتایج تحقیق با
یافته های نوربخش و جوادی ( )6100و سیاح
( )6100همخوانی دارند که در بررسی موانع
استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده در
ایران بته سته دستته عوامتل مؤثر در بعد بیرونی
(کالن و خرد) و عوامل درونی اشاره کردند.
همچنین نبود زیر ساخت ها با نتایج الماسی و
همکاران ( )6166همخوانی داشت چنانچه آنان
اذعان کردند ضعف در اطالع رسانی سازمان

حسین زارعیان ،محمد صادق افروزه ...

مالیات بر ارزش افتزوده ،فقتدان بانتک اطالعاتی
جامع مؤدیان ،تعداد ناکافی نیروی انسانی
سازمان مالیات بر ارزش افزوده ،پیچیدگی اجرا و
کنترل نظام مالیات بر ارزش افزوده در سازمان،
سطح پایین بهره گیری از فناوری ارتباطی در
ستازمان مالیات بر ارزش افزوده ،زمان نامناسب
اجرای مالیاتی از جمله عوامل درونی مطرح
گردیده انتد .همچنین توجه به مسائلی همچون
ناتوانی تکنولوژیکی در شناسایی صتحیح
مؤدیتان مالیاتی ،عدم توانایی در برقراری عدالت
مالیاتی (تبعیض بین مؤدیان متشابه الوضع)،
پیچیدگی فرآینتد های اجرایی ،مکانیزه نبودن
سیستم وصول مالیات ،عدم توانتایی در پیگیتری
ثبتت مبتادالت مشتمول مالیات بر ارزش افزوده،
ضعف سیستم پاسخگویی ،عدم اجرای شترایط
استترداد توستط ستازمان امتور مالیاتی ،عدم
توانایی در کشف معامالت ستاختگی ،ناکتافی
بتودن تشتویقات مالیتاتی ،عتدم اتکتاء بته
تحقیقات علمی در خصوص فرار مالیاتی و ....از
جمله مسائلی هستند که در بعتد ستازمانی
زمینته فترار مالیاتی در نظام مالیات را در عرضه
ورزش فراهم ساخته که با نتایج الماسی و
همکاران ( )6166همخوانی داشت.
در نهایت با استناد به نتایج تحقیق پیشنهاد می
شود با توجه به طوالنی بودن فرآیندهای ارتقای
یک فرهنگ در جامعه ،استقاده از راهبردهای
آموزش در سطوح مختلف ورزشی و غیر ورزشی
به صورت مداوم ارایه گردد .عالوه بر این فرهنگ
میسر نمی گردد جز با تغییر دانش که این امر
لزوم آموزش مداوم را در تمامی مراحل رشد
کودکان جامعه در به صورت مشدد در مشاغل را
مشهود می نماید .با عنایت به اینکه دو مقوله
تقلب (شامل جعل ،فریب و تخلف) و پنهان
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سازی (شامل ممانعت و رانت و شبیه سازی) از
مصادیق اقتصاد سایهای در ورزش ایران بودند،
عال وه بر زمینه سازی های اتوماسیونی جهت
ثبت های شفاف در باشگاه ها و سیستم
یکپارچه ،هر ورزشکار نیز باید به اصول اخالقی
پایبند باشد .همچنین با توجه به اینکه خالءهای
حقوقی و قانونی از جمله معضالت و مشکالت
سیستم وصول مطالبات مالیاتی است ،سازمان
امور مالیاتی کشور با اتخاذ سیاستهای نظام
مالیاتی مناسب ،پویا ،کارآمد و مودی محور در
ورزش ،از هرگونه فرار مالیاتی و پولشویی در
ورزش جلوگیری نمایند .همچنین با عنایت به
اینکه آموزش مودیان یکی از راهبردها جهت
جلوگیری از بروز مصادیق فسادزا در صنعت
ورزش کشور بود ،پیشنهاد میشود با آموزش و
برگزاری دورههای آموزشی سیستم مالیاتی برای
ورزشکاران و مسئولین باشگاههای ورزشی به
عنوان مهمترین مودیان ورزشی ،آگاهی و دانش
آنان را باال ببرند .این دوره ها می تواند به
شناخت قوانین ،مجازات ها ،تنظیم سند ،مقررات
فدراسیون فوتبال و قوانین بینالملل از منظر
مالیات پرداخته گردد.
مناﺑع




آذرمی فر ،محمدرضا .)6168( ،اقتصاد و
حسابداری ،مالیات بر ارزش افزوده ،سازمان
امور مالیاتی کشور ،وبالگ اقتصاد و حسابداری،
.1-6
افشاری ،مصطفی .)6161( ،تحلیل علی
اثرگذاری مدیریت فرانوگرا ،اقتصاد مقاومتی و
توسعه ورزش در توسعه اقتصادی صنعت ورزش
ایران ،رساله دکتری ،دانشگاه ارومیه.
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امیری ،پویان .)6109( ،مالیات بر درآمد
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آفتاب.1-6 ،
خان احمدی ،علی .)6101( ،بررسی اثرات
مالیات ارزش افزوده بر سرمایه گذاری بخش
خصوصی ،پایان نامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه
اصفهان.688-90 ،
خرم ،خسرو .)6166( ،مشکل شفافیت قانون در
مالیات فوتبالیست ها ،خبرگزاری تحلیلی ایران،
سایت:
از
برگرفته
،6
ص
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جعفری ،احمد ،حمزه ای ،علی اکبر.)6101( ،
بررسی عوامل مؤثر بر فترار مالیتاتی :مطالعته
متوردی صنف طال فروشان استان مازندران،
مجموعه اقتصاد.18-1 :11 ،
رضایی ،شمس الدین .)6161( ،طراحی مدل
درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران :با رویکرد
گراندد تئوری ،پژوهش های کاربردی در
مدیریت ورزشی.661-686 :)11(1 ،
دانایی فرد ،حسن ،اسالمی ،آذر.)6106( ،
کاربرد نظریه داده بنیاد در عمل :ساخت نظریه
بیتفاوتی سازمانی ،انتشارات دانشگاه امام
صادق ،تهران ،چاپ اول ،ص .661
سلطان حسینی ،محمد ،سلیمی ،مهدی،
اعتمادی ،مریم .)6161( ،بررسی عوامل مؤثر بر
فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای،
مدیریت ورزشی.119-101 ،)1(9 ،
سیاحی گرگری ،مهرانگیز .)6100( ،بررسی
عوامل مؤثر بر فرار مالیتاتی مؤدیتان نظتام
مالیتات بتر ارزش افزوده از نگاه کادر مالیاتی
اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران،
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Objective: One of the key issues in any economic system is transparency in tax matters and the
turnover of institutions and governmental and non-governmental organizations. Lack of
transparency and accuracy in financial intelligence can lead to tax evasion or, in other words, a
shadow economy. Shadow economy is a factor that undermines the basis of the economic system
of the country by disregarding the state in its goals by questioning justice in payment in the tax
system. Therefore, given the importance of the development of the sports industry, identifying
examples of shadow economy in this area is of great importance.
Methodology: Considering the qualitative and exploratory nature of the subject, the qualitative
research method of grounded theory and Glaser method (1992) was used. First through the
preliminary studies, the introductory list of effective factors was identified. Then Semi-structured
interviews were conducted with (n = 25) elite knowledgeable about the subject of research. The
validity of the present study was evaluated by the interviewees and then by professors and
confirmed. The reliability of the results was 75 percent based on the method of the audit of the
process. For data analysis, logical inductive method has been used during three stages of open,
axial, and selective coding.
Results: . Results open coding showed that 119 indicators could be indicative of the incidence of
shadow economy in the development of professional sport in Iran. Then at the axial coding stage,
the indicators were classified in 23 concepts. Finally, the 8 categories identified were selected
through selective codification including tax transparency, Legal gaps, tax pay culture, taxpayer
training, fraud, concealment, tax attitude and management gaps.
Conclusion: In general, due to the move of sports clubs to privatization, the need for strict
compliance with financial reporting requirements and the prevention of any hidden economy, the
production and presentation of transparent and reliable financial information for better decision
making and increased investor confidence in capital It's inevitable that Iranian clubs will be
considered. Therefore, policymakers for the development of the country's sports industry can use
the indicators, concepts and categories identified in their future plans to prevent any incidents and
factors of the shadow economy in Iranian professional sport.
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