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  چكيده

منظـور   بـه . اي بـود  ورزشـكاران و مربيـان حرفـه   هدف از پژوهش حاضر بررسي عوامل بروز پديدة فـرار ماليـاتي در بـين    
آوري ادبيات پژوهش به مطالعة منابع علمي و همچنين مصاحبه با استادان برجسته پرداخته شـد كـه براسـاس آن     جمع

جامعـة  . گويه طراحي شـد  32عوامل مؤثر بر بروز پديدة فرار مالياتي استخراج شدند و بدين وسيله پرسشنامة پژوهش با 
هـاي   مـديران عامـل و معاونـان باشـگاه    . 2، )آشنا با موضوع پـژوهش (استادان برجستة تربيت بدني . 1وهش را، آماري پژ

رؤسا و معاونان هيـأت ورزشـي اسـتان كـه داراي     . 3اي سابقة فعاليت داشتند،  ورزشي اصفهان كه در سطح ورزش حرفه
هـاي   اي تـيم  ورزشكاران حرفه. 5هاي مختلف، و  رشتهاي در  مربيان حرفه. 4هاي ليگ برتري در ورزش كشور بودند،  تيم

) نفـر  206در مجموع (دادند كه در هر پنج بخش نمونة آماري منطبق بر جامعه  ليگ برتري، در شهر اصفهان تشكيل مي
تشـافي  دست آوردن اطالعات مورد نياز، با استفاده از آزمون بارتلت و تحليل عاملي اك ها و به پس از توزيع پرسشنامه. بود

ها با استفاده از آزمون فريدمن و همچنين تحليل تاپسـيس گروهـي نشـان     تحليل داده. بندي عوامل پرداخته شد به گروه
هـا؛ در ميـان عوامـل فرهنگـي، طـرز تلقـي اشـتباه         داد كه در ميان عوامل قانوني، شفاف نبودن اطالعـات مـالي باشـگاه   

ربـط بـر    ان عوامل حقوقي، عـدم ضـمانت اجرايـي توسـط نهادهـاي ذي     هاي مالياتي؛ در مي ورزشكاران نسبت به پرداخت
هاي ورزشي فعال در كشـور؛ و در ميـان عوامـل اقتصـادي،      ها؛ در ميان عوامل مديريتي، دولتي بودن بيشتر باشگاه باشگاه

 .موقع مبلغ قرارداد ورزشكاران؛ در اولويت قرار گرفتند عامل عدم پرداخت به

  
 

  هاي كليدي  واژه
 .اي اي، ورزشكاران حرفه مل مؤثر، فرار مالياتي، ماليات، مربيان حرفهعوا
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   مقدمه
از  ،منابع ةايجاد امنيت اقتصادي و تخصيص بهين ، مدآدر ةتوزيع عادالن ،اشتغال كامل ،رشد اقتصادي

رسيدن به اهداف  ي برايمالي ابزار هاي سياست .در حوزة اقتصادي استوظايف دولت ترين  جمله مهم
تسريع در رشد اقتصادي و ، مهار تورم ،مدآدر توزيع مناسب در يتأثيرات مهم و استقتصادي دولت ا

خود به مالي هاي  تواضح است هر حكومتي براي اجراي سياسپر  .دارند ها گذاري جهت دادن به سرمايه
 ،مين مالي دولتبر تأ ماليات عالوه .ماليات است آنهاي كسب  يكي از راهكه  مد نياز داردآدر بودجه و
مد غيرنفتي دولت آترين منبع در اصلي ماليات  .شود ميمد و تخصيص منابع آدر ةتوزيع عادالنموجب 

زكات  ،و پاداش اجربه معاني مختلفي از جمله  و ماليات از مال گرفته شده ةواژ. شود ايران محسوب مي
 اما در .شود ، تفسير ميگيرد ن ميام ويژه از مرتكبيارتكاب جرا دليل اي كه حكومت به جريمه ال، وم

ماليات مقدار پول يا مالي است كه شهروندان  :گونه تعريف شده است اصطالح اقتصاددانان ماليات اين
تأمين كاالها و خدمات  ،كشور پردازند تا در جهت ادارة امور قانون به دولت خود مي براساسيك كشور 

 .)3(شود برداري  و عمران و آباداني توسط دولت بهره ،يتضمين امنيت و دفاع همگان ،و ضروري  عمومي

ديان به ؤپايبندي م ديگرعبارتي  پايبندي داوطلبانه به متن و روح قانون مالياتي يا به تمكين مالياتي
تمكين كامل مالياتي از جمله اهدافي است كه . تكاليف مالياتي و رعايت قوانين مالياتي از سوي آنهاست

تمكين  ةتوان گفت كه درج در واقع مي. ندا الياتي جهان در آرزوي دستيابي به آنهاي م همة سيستم
در مقابل تمكين مالياتي، . كارايي سيستم مالياتي آن كشور است شمالياتي در هر كشوري معيار سنج

 .)2(ست ديان مطرح اؤعدم تمكين مالياتي از سوي م ةمسئل

ها را گرفته، پديدة  ه امروزه گريبان بسياري از دولتاي ك معتقدند پديده) 2010(هاياشيدا و اونو 
عبارت است از تعديالت غيرقانوني كه اشخاص براي از ديدگاه آنها  فرار مالياتپديدة . فرار مالياتي است

ابزار غيرقانوني مثل  اغلب از طريق توسل به اعمال و يفرار ماليات .دهند نپرداختن ماليات انجام مي
هر گونه ) 1383(بنابر تعريف ضيايي و طهماسبي  ).28(پذيرد  غيره صورت مي رشوه و ،سازي حساب

منظور نپرداختن ماليات يا ندادن اطالعات الزم در مورد عوايد و منافع مشمول  تالش غيرقانوني به
ها يكسان  تعريف فرار مالياتي براي انواع ماليات. شود به مقامات مسئول فرار مالياتي خوانده مي ماليات
معتقد ) 2009(يانيو ). 18(تمايلي به پرداخت ماليات، فعاليتي غيرقانوني است  هدف اصلي در بي. است

اجتناب از ماليات عبارت . مفهوم فرار مالياتي نبايد با اجتناب از پرداخت ماليات اشتباه گرفته شوداست 
. دهند مشروع و قانوني، انجام ميهاي  است از ترفندهاي قانوني كه اشخاص براي استفاده از امتيازها و راه



  اي بررسي عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ورزشكاران و مربيان حرفه

 

439

 .استفاده از وكال و متخصصان ماهر و مطلع در امور مالياتي از جمله راهكارهاي اجتناب از ماليات است
مؤديان   يا غيرقانوني بودن رفتار  تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانوني 

   ).30(شود  مربوط مي
است، اما اجتناب از    تقدند فرار مالياتي، نوعي تخلف از قانون عم) 1373(و عالء ) 1388(سيد نوراني 

وقتي مؤدي مالياتي از ارائة گزارش درست . از قوانين مالياتي است ، يك نوع سوء استفادة رسمي   ماليات
كند،  امتناع ميشود،  سرماية خود كه مشمول پرداخت ماليات مي   در مورد درآمدهاي حاصل از كار يا

اما . دارد دهد كه او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي كشور دور نگه مي انجام مي   غيرقانوني نوعي عمل 
قانوني در  خألهاي   اجتناب از ماليات، از . اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست كه عملش افشا شود  در  

 ).19،16(گيرد  هاي ماليات نشأت مي قانون

  :وجو كرد توان در موارد زير جست هاي پيدايش فرار مالياتي را مي هزمين
  نبود فرهنگ مالياتي يا ضعف در آن) الف

عنوان يك متغير در  زا كه در آن فرار مالياتي به با استفاده از يك مدل رشد درون) 2004(ايچورن 
مالياتي بر رشد اقتصادي خانوار گيرد كه با ثابت بودن ساير شرايط، فرار  نظر گرفته شده است، نتيجه مي

كند كه سودآور باشد و مقدار آن نسبت به  اثري مثبت دارد، چراكه خانوار فقط وقتي از ماليات فرار مي
 )2008(و واريتا ) 25( )2004(آرانا ). 4(كند در خور توجه باشد  مقادير بيشتر درآمدي كه كسب مي

آيد كه چه  حال اين سؤال پيش مي). 25، 29(ت يافتند نيز در تحقيقات خود به نتايج مشابهي دس) 29(
كه منفعت عمومي را بر منفعت  شود، طوري چيز موجب تمكين مالياتي در بين افراد يك جامعه مي

  .شخصي ترجيح دهند؟ كه طبيعتاً پاسخ در عبارت فرهنگ مالياتي نهفته است
  :موارد ذيل ملزم كندفرهنگ مالياتي هنگامي كاراست كه افراد جامعه را به رعايت 

o ماليات كل درآمد و دارايي مشمول ماليات را بپردازند؛ 

o شروع فعاليت اقتصادي خود را به ادارة ماليات گزارش دهند؛ 

o وظايف خود را در قبال نظام مالياتي به نحو احسن انجام دهند؛ 

o درآمد خود را كتمان نكنند؛ 

o هاي واقعي تنظيم كنند و به حوزة  رآمدها و هزينهدر موعد مقرر اظهارنامة مالياتي خود را براساس د
 مالياتي تحويل دهند؛

o ماليات خود را در موعد مقرر قانوني بپردازند؛ 
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o با ادارات امور مالياتي در تشخيص ماليات همكاري كنند؛ 

o  8، 17(در مقابل دولت نيز بايد به وظايف خود در قبال مؤديان پايبند باشد.( 

  وعهاي وسيع متن معافيت) ب
هاي مالياتي باز  هاي حمايتي مالياتي و معافيت هاي فرار مالياتي را دولت در سياست بيشتر راه

كه نظام اطالعات كارامد نيز در نظام مالياتي موجود نباشد، فرار مالياتي گسترش  كند و درصورتي مي
و اين امر به كاهش شوند  هاي مالياتي گروهي از پرداخت ماليات معاف مي با اعطاي معافيت. يابد مي

ها با دقت الزم صورت نگيرد، دولت براي  بنابراين، اگر اعطاي معافيت. انجامد هاي مالياتي مي درآمد
مند  هاي مالياتي بهره هايي كه از معافيت كسب درآمد مالياتي مورد نظر فشار سنگيني را بر روي گروه

  ).6(نيستند تحميل خواهد كرد 
  فساد مأموران مالياتي ) ج

هر گاه مأموران مالياتي، فاسد باشند يا احتمال فاسد شدن آنها زياد باشد، بدون ترديد در طراحي 
سازي باشد، اهرم مهمي براي پيشبرد  طور مشخص قابل تغيير و حساب ماليات، رهيافتي كه به

فكار در پذيرد كه هر دو طرف خال گونه مواقع اغلب تباني صورت مي در اين. آيد حساب مي مقاصدشان به
  .توانند منافع خصوصي خود را به بهاي از دست رفتن منافع دولت، افزايش دهند اين تباني، مي

  الرأس ماليات تشخيص علي) د
الرأس، از يك شيوة نظري براي سنجش ماليات استفاده  دليل اينكه در روش تشخيص علي به

ي بر ضوابط و معيارهاي ارزيابي و شود و نبود نظارت كاف شود، قضاوت شخصي جانشين واقعيات مي مي
برآورد ميزان ماليات پرداختي، اختالفات متعددي ميان مؤديان و مأموران مالياتي در زمينة تعيين درآمد 

) ميزان مالياتي(كند كه در غالب موارد موجب انحراف در تشخيص ماليات  مشمول ماليات ايجاد مي
  ).16(شود  مي

  ياتيقوانين پيچيده و متعدد مال) ه
هاي تمكين را افزايش  كند و هزينه هايي براي مؤديان ايجاد مي قوانين پيچيده و مبهم، دشواري

تواند تأثير بسزايي در  كند و مي سازي قوانين، درك آن را براي مؤديان بسيار آسان مي ساده. دهد مي
اثربخشي نظام مالياتي را  تواند كارايي و سازي مي كاهش فرار مالياتي داشته باشد، بدين ترتيب كه ساده

  .افزايش دهد و مؤديان را وادار به تمكين كند
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تر باشد و  نشان داد كه به شرط ثابت بودن ديگر عوامل، هرچه مقررات پيچيده) 2001(بروكس 
  ).26(تر خواهد بود  ماليات بيشتري دريافت شود، احتماالً اقتصاد زيرزميني بزرگ

اي دارد بوروكراسي  ديگر عواملي كه در فرار ماليات نقش عمدهمعتقد است از ) 1383(خان احمدي 
در برخي . هاي مالياتي نسبت داد توان به فرم اين بوروكراسي را مي براي نمونه بخشي از . اداري است
ها از عهده و حوصلة  هاي مالياتي حاوي اطالعات اضافه هستند و تكميل آن ها و اظهارنامه موارد فرم

  ).9(ت مؤديان خارج اس
 قوة مجريه ممكن است به لحاظ سياسي گرايش) 2000(همچنين براساس پژوهش گيلز و همكاران 

آور  قوانين مالياتي نداشته باشد، در نتيجه از حيث صدور مقررات اجرايي الزام قوي در زمينة اجرايي
تزام سياسي دولت به محققان نظام مالياتي، ال. تعلل ورزد و به تعويق مطالبات مالياتي دولت دامن زند

  ).27(اند  نياز اولية موفقيت نظام مالياتي دانسته انجام اصالحات مالياتي را پيش
  نظام اطالعاتي ضعيف) و

اول . توان از دو ديدگاه ارزيابي كرد معتقد است ضعيف بودن نظام اطالعاتي را مي) 1378(رضائيان 
آگاه بودن مردم به قوانين . اطالع كافي ندارند اينكه بيشتر مردم از قوانين و مقررات مالياتي كشور

اي اقتصادي بوده و از طرف ديگر به فرهنگ  اين از طرفي، مسئله. كاهد مالياتي، از مشكالت آنها مي
آوري  دوم اينكه نظام مالياتي براي جمع. شود اي اجتماعي محسوب مي مالياتي مربوط است و مسئله

اي از طريق ايجاد بازار  زيرا در وضعيت اقتصادي نامتعادل، عده اطالعات از درآمد افراد، ضعيف است
گونه نام و نشاني از آنها و نحوة فعاليتشان  آورند، بدون اينكه هيچ دست مي زيرزميني، درآمدهاي كالن به

  ).12، 15(وجود داشته باشد 
ي جمهوري بانك مركز 1389سال .  اي يكي از پردرآمدترين صنايع دنياست امروزه ورزش حرفه

اين رقم برابر با بازگشت و چرخش كه  ايران را اعالم كرد، ةسال گذشت 30اسالمي ايران، درآمد نفتي 
اي  بدون ترديد امروزه در كشور ما ورزش حرفه ).21(است  فوتبال در دنيا بوده ةسرماية يك سال گذشت

 83از سال . همراه دارد و مربيان بهويژه فوتبال درآمد كالني را براي برخي افراد از جمله بازيكنان  به
ظاهر ماليات بدهند، اما مسئله اين است كه آنها  ورزشكاران مجبور شدند اظهارنامة مالياتي پر كنند و به

شود كه رقم اين  ها بسته مي قراردادهاي داخلي در باشگاه. اند هايي براي فرار از ماليات پيدا كرده راه
گيرند، اما وقتي كار به  ها مي كنان و پولي است كه اين بازيكنان از باشگاهها قيمت دقيق بازي نامه تفاهم

ها و بازيكنان براي اينكه هرچه كمتر ماليات بدهند، تا حد  رسد، باشگاه ثبت قانوني قرارداد در هيأت مي
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با  ورزشكاران. شود آورند كه در بسياري اوقات به ضرر بازيكنان مي شده را پايين مي امكان رقم ثبت
درصد از درآمد خود  35تا  5از هاي مستقيم،  ماليات 158پرداخت سهمي از درآمد خود مطابق با مادة 

  ).5(اند  سبب درآمد كم از دادن ماليات معاف بايد به دولت بپردازند و بعضي از بازيكنان بهرا 
رداخت آن طفره ها از پ هباشگا. پرداخت ماليات در فوتبال تا چند سال پيش اهميت زيادي نداشت

در اما . انداختند، تا شايد گريبان مدير بعدي را بگيرد رفتند و با يك نامه پرداخت آن را به تعويق مي مي
در . ها و مربيان تبديل شده است ماليات به مشكل جدي براي فوتباليست پرداخت زمان حاضر

بابت ماليات كسر از آن درصدي ، شود يها و مربيان در فوتبال ايران بسته م قراردادهايي كه با فوتباليست
؟ شود نمياما عجيب اينجاست كه اين مبلغ كسرشده بيشتر اوقات به ادارة دارايي پرداخت . شود مي

را نگاري اين مسئله  ند از طريق ارتباطات و نامها هر دو به دولت وابستهكه گاهي باشگاه و ادارة دارايي 
كه وضع درآمدي دولت به مشكل  ساليان اخيراما در  .پارندس ميهاي بعدي  د يا به زمانكنن حل مي

كسري از  يدآورد كه با شان فشار مي ها و قراردادهاي نجومي خورده است ادارة دارايي به فوتباليستبر
رسد با  نظر مي بنابراين به. شوند الخروج مي و در غير اين صورت ممنوع بپردازندقراردادها را بابت ماليات 

  ).10(الخروج اضافه شود  در حال حاضر وجود دارد، روزانه بر ورزشكاران و مربيان ممنوع اي كه رويه
از بوندس ليگا عازم فوتبال  هاي ايران ترين فوتباليست يكي از معروفحدود يك دهه پيش وقتي 

ي از او وقت. به كشور بازگشت اما ديري نپاييد كه ،كردند در آمريكا ماندگار شود همه فكر مي، آمريكا شد
پولم  بيشتر م،كرد در آمريكا فوتبال بازي كن صرف نمي": به ايران را پرسيدند گفت دليل بازگشتش

، حال آنكه واژة ماليات در فوتبال ايران )7( "بود ها خيلي سنگين رفت براي ماليات؛ اونجا ماليات مي
ها از پولي  دريافتي فوتباليستانگيز آنكه غالب پول  نكتة بسيار جالب و غم. اي بسيار غريب است واژه

اي است كه در فوتبال ايران تا  فرار مالياتي پديده. دهند عنوان ماليات به دولت مي است كه مردم به
كه برخي از مربيان و بازيكنان بزرگ خارجي كه كامالً به قوانين مالياتي  حدودي ريشه دوانده، طوري

از آنجا كه درآمد ورزشكاران و ). 24(پردازند  اليات نميكنند و م آشنا هستند نيز از فرصت استفاده مي
رود كه اين موضوع در  هاي ديگر نيز اندك اندك رو به فزوني است، اين بيم مي مربيان در برخي از رشته

  .اي ايران فراگير شود ورزش حرفه
و  ورزشكارانرو پژوهش حاضر سعي دارد كه به بررسي عوامل بروز پديدة فرار مالياتي در بين  ازاين

 .اي بپردازد مربيان حرفه
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  شناسي پژوهش روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش از نوع توصيفي است كه گردآوري اطالعات آن 

اي  هاي قدرتمند ورزش حرفه از آنجا كه اصفهان  يكي از پايگاه. صورت پيمايشي انجام پذيرفته است به
جامعة آماري . عنوان محدودة مطالعاتي پژوهش در نظر گرفته شد ين شهر بهآيد، ا شمار مي در ايران به

. 2، )كه با موضوع پژوهش آشنايي داشتند(استادان برجستة تربيت بدني . 1پژوهش حاضر شامل، 
اي داراي سابقة فعاليت  اصفهان كه در سطح ورزش حرفههاي ورزشي  مديران عامل و معاونان باشگاه

. 4هاي ليگ برتري در ورزش كشور بودند،  معاونان هيأت ورزشي استان كه داراي تيمرؤسا و . 3بودند، 
با توجه به . شد هاي ليگ برتري، مي اي تيم ورزشكاران حرفه. 5هاي مختلف، و  اي در رشته مربيان حرفه

محدوديت جامعة آماري در اين تحقيق سعي شد در هر پنج بخش جامعة آماري گروه نمونه منطبق بر 
پرسشنامه ميان مديران و معاونان  21پرسشنامه ميان استادان،  24بر همين اساس . امعه باشدج

پرسشنامه ميان مربيان  12هاي ورزشي،  پرسشنامه ميان رؤسا و معاونان هيأت 16هاي ورزشي،  باشگاه
توزيع ) پرسشنامه 206در مجموع (هاي مختلف  پرسشنامه نيز ميان ورزشكاران در رشته 133اي و  حرفه

 .آوري شد و جمع

ها، مقاالت و  مختلف از جمله كتاب آوري ادبيات پژوهش به مطالعة منابع علمي  منظور جمع به
هاي معتبر علمي موجود و همچنين مصاحبه با استادان پرداخته شد كه براساس آن عوامل مؤثر  سايت

آلفاي . گويه طراحي شد 32ش با بر بروز پديدة فرار مالياتي استخراج و به كمك آن پرسشنامة پژوه
روايي محتوا و صوري پرسشنامه نيز توسط و بيانگر پايايي مطلوب پرسشنامه بود  834/0كرونباخ معادل 

  .استادان برجسته تأييد شد
دست آوردن اطالعات مورد نياز با استفاده از تحليل  ها و به در مرحلة بعد و پس از توزيع پرسشنامه

مجوز استفاده از تحليل عاملي اكتشافي از آزمون بارتلت . بندي عوامل اقدام شد روهعاملي اكتشافي به گ
هاي  ها از آزمون منظور تحليل داده ها، به در گام آخر نيز پس از شناسايي دقيق عوامل و گروه. كسب شد

 .استفاده شد 2و همچنين تحليل تاپسيس گروهي 1فريدمنآماري 

                                                           
1 . Friedman 
2 . GTOPSIS 
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  هاي پژوهش يافته
 1جدول . شود بندي دقيق عوامل از تحليل عاملي اكتشافي استفاده مي منظور گروه له بهدر اولين مرح

  . و آزمون بارتلت است KMOبيانگر شاخص 

  و بارتلت KMOآزمون شاخص . 1جدول 
  783/0 گيريمنظور كفايت نمونهبهKMOشاخص

  Approx. Chi-Square  1618  آزمون بارتلت
df 496  
Sig.  001/0  

 

است، تعداد نمونه براي تحليل عاملي كافي است و  783/0برابر با  KMOا كه مقدار شاخص از آنج
دهد تحليل  است كه نشان مي 05/0تر از  آزمون بارتلت، كوچك Sigهمچنين مقدار . شود تأييد مي

عاملي براي شناسايي ساختار و مدل عاملي مناسب است و فرض شناخته بودن ماتريس همبستگي، رد 
  .دشو مي

اشتراك يك متغير برابر . دهد ترتيب اشتراك اوليه و اشتراك استخراجي را نشان مي ، به2جدول 
. است) كننده بيني عنوان پيش به(ها  مربع همبستگي چندگانه براي متغيرهاي مربوط با استفاده از عامل

 .در اين جدول رديف هر گويه برابر با رديف آن گويه در پرسشنامة پژوهش است

 مربوط به اشتراك اوليه و اشتراك استخراجي ةستاد .2ل جدو

يف
رد

  

  عامل
اشتراك

يف  استخراجي
رد

  

  عامل
اشتراك 
  استخراجي

ضعف فرهنگ مالياتي در بين  1
 جامعة ورزش

ضعف نظارت بر پرداخت ماليات در  17 500/0
  ها توسط نهادهاي مالياتي باشگاه

475/0  

طرز تلقي اشتباه ورزشكاران  2
 هاي مالياتي رداختنسبت به پ

ثباتي اقتصادي و افزايش  تورم، بي 18 641/0
  هاي زندگي هزينه

394/0  

توجهي به قوانين از طرف بي  3
  كارگزاران مالياتي

ضعف در تعقيب قضايي مالياتي  19 540/0
  هنگام تخلف مالياتي

443/0  

ضعف عدالت مالياتي در بين  4
  جامعة ورزش

توسط  ضعف در ضمانت اجرايي 20 643/0
  ها ربط بر باشگاه نهادهاي ذي

453/0  

هاياعمال تخفيف و معافيت  5
  غيرقانوني در مراجع مالياتي

دقيق از كل  ضعف در حسابرسي 21 511/0
  ورزشي هاي ه درآمدهاي باشگا

480/0  
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 مربوط به اشتراك اوليه و اشتراك استخراجي ةستاد .2جدول ادامة 

يف
رد

  

اشتراك   عامل
يف  استخراجي

رد
  

  املع
اشتراك 
  استخراجي

تناسب پايين بين حقوق  6
  ورزشكاران و ماليات دريافتي

موقع مبلغ  پرداخت نكردن به 22 399/0
  قرارداد ورزشكاران

427/0  

عدالتي در سقف قرارداد در بي  7
  هاي ورزشي  بين رشته

ها و پرداخت بدهي غالب باشگاه 23 375/0
نكردن كل يا بخشي از قرارداد 

 ورزشكاران

543/0  

هايكار نگرفتن جريمه به  8
متناسب در خصوص پديدة فرار 

  مالياتي

ضعف در تبليغات مناسب  24 476/0
هاي گروهي جهت پرداخت  رسانه
  ماليات

241/0  

شفاف نبودن اطالعات مالي  9
  ها باشگاه

ضعف تخصص براي مأموران و  25 418/0
  )ورزشكاران(مؤديان مالياتي 

270/0  

امض بودن قوانين وپيچيدگي و غ  10
  مقررات مالياتي

ضعف در سازوكار صحيح شناسايي  26 569/0
  و ثبت درآمد ورزشكاران

450/0  

وجود خألهاي قانوني در  11
  ها قراردادهاي ورزشكاران و باشگاه

هاي  دولتي بودن بيشتر باشگاه 27 653/0
  ورزشي فعال در كشور

456/0  

هايوجود اطالعات اضافي در فرم  12
  ارنامة مالياتياظه

آوري ضعف نظام مالياتي در جمع 28 390/0
  ها و ورزشكاران  اطالعات از باشگاه

495/0  

ضعف در وجود قوانين مشخص  13
منظور ميزان ماليات پرداختي  به

  ورزشكاران

وجود پديدة داللي در نقل و انتقال  29 576/0
  ورزشكاران

412/0  

وجود رانت و رابطة غيرقانوني  14
  ها با مأموران مالياتي هباشگا

وجود مديران غيرمتخصص در  30 341/0
  ها رأس هرم مديريتي باشگاه

452/0  

هاي غيرنقدي بهپرداخت  15
  ورزشكاران

تسويه حساب نكردن قطعي  31 634/0
ورزشكاران هنگام انتقال به باشگاه 

  ديگر

521/0  

بوروكراسي اداري در مراجع  16
  مالياتي

افراد متخصص توسط كارگيريبه 32 311/0
  ورزشكاران در جهت فرار مالياتي

489/0  

  
شده، متغيرها را بهتر نشان  هاي استخراج تر باشد، عامل هرچه مقدار اشتراك استخراجي بزرگ

اگر هر يك از مقادير استخراجي بسيار كوچك باشند، ممكن است استخراج عامل ديگري . دهند مي
در (شوند  است، حذف مي 4/0ي كه اشتراك استخراجي آنها كمتر از هاي بر اين اساس عامل. الزامي شود
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هايي با استخراج  معموالً رأي به حذف عامل) 23) (1390(برخي منابع از جمله مؤمني و فعال قيومي 
دهند ولي پژوهشگر را با توجه به پيشينة پژوهش تا حدودي آزاد  مي 5/0تر از  اشتراكي كوچك

در نظر گرفته شده  4/0، بنابراين در پژوهش حاضر با توجه همفكري گروه تحقيقاتي اين عدد اند گذاشته
شود تا  ها چرخانده مي تفسير بارهاي عاملي بدون چرخش ساده نيست، بنابراين عامل). است

در اين جدول هر . دهد يافتة اجزا را نمايش مي ماتريس چرخش 3جدول . تفسيرپذيري آنها تسهيل يابد
منظور به حداكثر  ها به چرخش عامل. شود غير با توجه به بزرگ بودن همبستگي، به آن عامل وصل ميمت

  .پذيرد ها انجام مي رساندن رابطة متغيرها و عامل

 اجزا ةيافت ماتريس چرخش .3جدول 

  
نشان  3اي را براساس نتايج جدول  ؤثر بر فرار مالياتي ورزشكاران حرفهبندي عوامل م طبقه 1شكل 

  .دهد مي
بندي  براي نمونه به اولويت. شود ها در هر طبقه پرداخته مي بندي عوامل، به تحليل داده پس از طبقه

. شود ها نتيجة نهايي گزارش مي شود و در مورد ساير طبقه عوامل در گروه عوامل قانوني پرداخته مي
  .دهد هاي عوامل قانوني نشان مي نتايج آزمون فريدمن را براي گويه 4جدول 

  عامل
  گويه

  فرهنگي
 عامل

  گويه
  قانوني

 عامل
  گويه

  حقوقي
  مانع

  گويه
  مديريتي

  مانع
  گويه

  اقتصادي

1  590/0  4  622/0  8  475/0 26  569/0 22  399/0 

2  604/0  5  450/0 15  685/0 27  548/0 23  519/0 

3  524/0  9  534/0 17  379/0 28  526/0  -  - 

 -   -  10  424/0 19  474/0 29  433/0  -  - 

 -   -  11  548/0 20  476/0 30  498/0  -  - 

 -   -  13  609/0 21  606/0 31  540/0  -   - 
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  عوامل مؤثر بر فرار مالياتي  بندي طبقه .1شكل 
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  آزمون فريدمن براي عوامل قانوني ةنتيج .4جدول 

 عوامل قانوني رديف
ميانگين 
 رتبه

 رتبه

B1 4 49/3 ر بين جامعة ورزشنبود عدالت سازماني يا ضعف آن د  
B2  6 12/3  هاي غيرقانوني در مراجع مالياتياعمال تخفيف و معافيت  
B3  1 78/3 هاشفاف نبودن اطالعات مالي باشگاه  

B4  2 73/3 پيچيدگي و غامض بودن قوانين و مقررات مالياتي  

B5  5 23/3  هاهاي قانوني در قراردادهاي ورزشكاران و باشگاهوجود خأل  

B6  3 66/3  نبود قوانين مشخص در ميزان ماليات پرداختي ورزشكاران  

 آمارة آزمون
N 206  

  028/27 كاي اسكوار
  5  درجة آزادي

  001/0  سطح معناداري
  

، فرض يكسان بودن شش عامل 4آمده در جدول  دست با توجه به كاي اسكوار و سطح معناداري به
عوامل تأثير متفاوتي بر بروز پديدة فرار مالياتي در ميان  شود كه اين مورد مطالعه، رد  و مشخص مي

  .اي دارند ورزشكاران حرفه
هاي مربوط به عوامل قانوني فرار مالياتي ورزشكاران  نيز نتايج تحليل تاپسيس پيرامون داده 5جدول 

  .دهد اي را نمايش مي حرفه
صل از آزمون فريدمن و تاپسيس و شود براساس نتايج حا مشاهده مي 5و  4هاي  طوركه در جدول همان

شفاف نبودن اطالعات  توان گفت كه در ميان عوامل قانوني پس از عوامل  همچنين برايند نتايج، مي
ترتيب عوامل نبود قوانين مشخص  ها و پيچيدگي و غامض بودن قوانين و مقررات مالياتي، به مالي باشگاه

لت مالياتي يا ضعف آن در بين جامعة ورزش، وجود در ميزان ماليات پرداختي ورزشكاران، نبود عدا
هاي غيرقانوني در  ها، و اعمال تخفيف و معافيت خألهاي قانوني در قراردادهاي ورزشكاران و باشگاه

  .آيند شمار مي ترين عوامل قانوني در جهت بروز پديدة فرار مالياتي به مراجع مالياتي از جمله مهم
  .دهد هايي مربوط به ساير عوامل را نشان مي، نتيجة ن6بر همين اساس جدول 



  اي بررسي عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ورزشكاران و مربيان حرفه

 

449

  عوامل قانوني فرار مالياتي بندي نتايج نهايي رتبه .5جدول 
      

G5  
 
G4  

 
G3  

 
G2  

 
G1  
 

  شاخص
  

  گزينه
       81/3 78/3 98/2  47/3  11/3  B1 
       84/2 19/3 7/2  24/3  18/4  B2  
       33/4 12/3 30/3  60/3  4 B3  
       71/3 63/3 60/3  29/3  77/3  B4  
       76/3 3 34/3  45/3  15/3  B5  
       70/3 12/4 51/3  49/4  18/3  B6  

Final 
Rank 

Ave R Fri  
R 

Top  

 

iCl 

  

  ها ماتريس نرمال داده
  شاخص

  
  گزينه

4  4  4 4 847/0 083/0 088/0 074/0  082/0  070/0  B1 

6  6  6 6 786/0 062/0 074/0 067/0  077/0  095/0  B2  

1  5/1 1 2 885/0 095/0 072/0 082/0  085/0  090/0  B3  

1  5/1 2 1 897/0 081/0 084/0 090/0  078/0  085/0  B4  

5  5  5 5 821/0 082/0 070/0 083/0  082/0  071/0  B5  

3  3  3 3 875/0 081/0 096/0 088/0  083/0  072/0  B6  

  
  يريتي و اقتصادينهايي مربوط به عوامل فرهنگي، حقوقي، مد ةنتيج .6جدول 

 F R عامل عامل F R عامل عامل

A1 
 

ضعف فرهنگ مالياتي در بين جامعة
 ورزش

3  D1 
نبود سازوكار صحيح شناسايي و 

  3  ثبت درآمد ورزشكاران

A2  
طرز تلقي اشتباه ورزشكاران نسبت به

 هاي مالياتي پرداخت
1  D2  

هاي  دولتي بودن بيشتر باشگاه
  1  ورزشي فعال در كشور

A3  
توجهي به قوانين از طرف يب

  D3  2  كارگزاران مالياتي
آوري  ضعف نظام مالياتي در جمع

  2  ها و ورزشكاران اطالعات از باشگاه

C1  
هاي متناسب دركار نگرفتن جريمه به

  D4  3  خصوص پديدة فرار مالياتي
وجود پديدة داللي در نقل و انتقال 

  6  ورزشكاران

C2  
  D5  6 رانهاي غيرنقدي به ورزشكاپرداخت

وجود مديران غيرمتخصص در راس 
  5  ها هرم مديريتي باشگاه

C3  
عدم نظارت بر پرداخت ماليات در

  D6  4  ها توسط نهادهاي مالياتي باشگاه
عدم تسويه حساب ورزشكاران 

  4  هنگام انتقال به باشگاه ديگر 
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  تصادينهايي مربوط به عوامل فرهنگي، حقوقي، مديريتي و اق ةنتيج .6جدول ادامة 

 F R عامل عامل F R عامل عامل

C4  
عدم تعقيب قضايي مالياتي هنگام

 E1  2  تخلف مالياتي
موقع مبلغ  پرداخت نكردن به

  1  قرارداد ورزشكاران

C5  
عدم ضمانت اجرايي توسط نهادهاي

  E2  1  ها ربط بر باشگاه ذي
ها و پرداخت  بدهي غالب باشگاه

نكردن كل يا بخشي از قرارداد 
 نورزشكارا

2  

C6  
عدم حسابرسي دقيق از كل

  5  هاي ورزشي درآمدهاي باشگاه

 
  گيري بحث و نتيجه

تأمين  ها را اي از هزينه اينكه بخش عمده  بر ها ماليات است كه عالوه يكي از منابع مهم درآمدي دولت
سطح جامعه با  كه در هنگامي. رود ميكار  عنوان ابزار مناسب مالي براي كنترل اقتصاد نيز به به ،كند مي

 هاي مالياتي موجبات كاهش نقدينگي و تواند با افزايش نرخ شويم دولت مي رشد نقدينگي مواجه مي
والن ئمس ،عدم رونق اقتصادي را در اقتصاد شاهد باشيم تحركي و كم تورم را فراهم آورد و اگر ركود و

تواند  بدين ترتيب ماليات مي. برگردانندهاي مالياتي شكوفايي اقتصاد را به جامعه  توانند با كاهش نرخ مي
همراه  اطمينان اقتصادي كاركردهاي مطلوبي براي جامعه به اهرمعنوان  يكي از ابزارهاي مهم مالي و به

  .داشته باشد
عنوان يك مبحث مهم در محافل مختلف مورد توجه است و  امروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن به

هاي  اي پويا و شاداب و رفع بسياري از بحران د در جهت ايجاد جامعهاي منحصر به فر منزلة پديده به
). 14(هاي فراوان خود را نمايان ساخته است  اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي و سياسي كاربرد

ورزش، سبب  گذاري در توجه و سرمايه شرفتهير جوامع پد. شود امروزه ورزش يك صنعت محسوب مي
توجه  كه قبالً ييكشورها شتريب كم كمامر سبب شده كه  مينو ه ن زمينه شدهتوسعه و درآمدزايي در اي

زيرا  قائل شوند، يدر امور ورزش يگذار هيسرماي برا ش،يافزا بهرو   سهمي دادند يبه آن نشان نم يآنچنان
  .اند شدهواقف  ياقتصاد مل ةدرازمدت ورزش از لحاظ رشد و توسع اتكشورها به تأثير گونه نيادر 

ترين عوامل فرهنگي  از جمله مهم هاي مالياتي مل طرز تلقي اشتباه ورزشكاران نسبت به پرداختعا
سازي  در نتايج پژوهش خود بيان كرد كه با فرهنگ) 1378(رفاعي . شده در پژوهش حاضر بود شناسايي

نامطلوب بسيار هاي قانوني آثار  موقع ماليات شود كه عدم پرداخت به مالياتي، براي عامة مردم روشن مي
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صورت  تفصيل و به اين آثار نامطلوب بايد به). 11(عظيمي بر بافت اقتصادي و سياسي كشور دارد 
. هاي گروهي كشور در معرض اطالع و قضاوت عمومي قرار گيرد هاي مختلف از رسانه ملموس طي برنامه

دهند بلكه  يستند كه ماليات ميدانند، و اين مردم ن در كشور ما مردم پرداخت ماليات را وظيفة خود نمي
بنابراين ماليات آن قسمت از دارايي است كه اشخاص براي . كند دولت است كه ماليات وصول مي

هاي پژوهش حاضر همسويي كامل  اين يافته با يافته. پردازند اطمينان استفاده از بقية دارايي خود مي
هاي  ي اشتباه ورزشكاران نسبت به پرداختطرز تلقندارد چراكه در نتايج پژوهش فعلي اگرچه عامل 

. مالياتي تأييد شد، عامل ضعف فرهنگ مالياتي در بين جامعة ورزش، در ميان ورزشكاران تأييد نشد
هاي  ها و آموزش ها، روش براساس برنامه توان گفت كه بايد گيري كلي مي عنوان يك نتيجه رو به ازاين

ش را براي دادن ماليات فراهم كرد كه اين خود نياز به گذر مختلف طي زمان، بستر فرهنگي جامعة ورز
ترين  مهم، )1377(براساس پژوهش محمدي . اي و بنيادي دارد ريزي و عملكرد ريشه زمان و برنامه

اي كه به نظر متخصصان در فرهنگ مالياتي مؤثر است تبليغ در زمينة مسائل مالياتي است و  مسئله
عوامل فرهنگي در جامعة ما بيشتر ريشه در . ترديد شرط الزم است بي اگرچه شرط كافي مسئله نيست،

همراه بسياري از مشكالت ديگر اجتماعي همواره موجب شده است كه ماليات واقعي  تاريخ دارد كه به
  .)22(اظهار و وصول نشود 

نا كه اي عدالت است، بدين مع دارد الزمه و شرط اول ترويج هر مقوله بيان مي )1389(ماكنالي 
وقتي مردم اطمينان حاصل كنند كه چارچوب قوانين مالياتي براي همه در نظر گرفته شده و اجرا 

شود و هيچ تبعيضي بين افراد جامعه وجود ندارد، خودشان را مطيع قانون دانسته و اطاعت از آن را  مي
د تأييد در جهت ترين عوامل قانوني مور در پژوهش حاضر نيز يكي از مهم). 20(دانند   واجب مي

ورزشكاران در  .ضعف عدالت مالياتي در بين جامعة ورزش بودجلوگيري از بروز پديدة فرار مالياتي 
ها  هاي متفاوتي دارند، فوتباليست هاي مختلف نسبت به نوع قرارداد و دريافت پول از باشگاه، ماليات رشته

. رو طبيعتاً بايد ماليات بيشتري بپردازند ينها از قرارداد بيشتري برخوردارند، ازا نسبت به ساير رشته
عدالت و قوانين مالياتي بايد در تمام اقشار مختلف جامعه اعمال شود، تا كمتر شاهد فرار مالياتي در 

ها و فدراسيون  راه حل اين مشكل در اصالح قوانين و تعامل بين مديران باشگاه. اي باشيم ورزش حرفه
هاي  كردن زمينهفراهم  .استبراي اجراي اين قوانين رايي از طرف ديگر فوتبال از يك طرف و ادارة دا

بهسازي مناسب مشموليت فوري همة فعاالن از راهكارهاي  وي ماليات وانينالزم براي اجراي دقيق ق
بايستي تشكيالت، تجهيزات و ي گيري مطلوب از نظام ماليات براي عملياتي شدن و نتيجه .سيستم است
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حال ماليات  به هر. دكرد اجتناب ئكار گرفت و از تشريفات زا ديده و متخصص را به موزشنيروي انساني آ
مشخص شود  در اين بين بايد دقيقاً. بايد پرداخت شود و آن هم از مبلغ دريافتي و نه از مبلغ قراردادها

ها و  كه چه زماني و چقدر و چطور پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت چه مشكالتي براي باشگاه
آنجا . كنند ي دريافت مياديزاي اروپا بازيكنان مبالغ  در فوتبال حرفه .آيد بازيكنان و مربيان به وجود مي

در فوتبال اروپا اين . شود كسر مي يصورت تصاعدي ماليات بيشتر هر قدر مبلغ قرارداد باالتر باشد، به
  .كنند را قبول مي صورت قانون درآمده و همه آن مسئله به

هاي متناسب در خصوص پديدة فرار مالياتي يكي از عوامل مورد تأييد در  كار نگرفتن جريمه به
دارد كه جرايم مالياتي  وي بيان مي). 1(همسوست ) 1390(پژوهش است كه با نتايج پژوهش آذرمي فر 

امه و حساب دليل تأخير در تسليم يا عدم تسليم اظهارنامه يا ترازن مبالغي است كه از سوي قانونگذار به
براي مؤديان متخلف وضع ... سود و زيان، تأخير در پرداخت ماليات يا عدم پرداخت بدهي مالياتي و 

منظور  شود و نوعي ابزار به صورت درصدي از مبلغ ماليات متعلق تعيين مي جرايم مالياتي به. شود مي
: دسته مؤدي مالياتي وجود دارداي دو  در هر جامعه. ترغيب مؤديان مالياتي براي پرداخت ماليات است

اي ديگر كه به  كنند و عده موقع پرداخت مي برخي به وظايف قانوني عمل كرده و ماليات خود را به
در اين ميان، جرايم . كنند و بايد با ابزارهاي مناسب از آنها ماليات دريافت كرد وظايف قانوني عمل نمي

كار  اي به شود كه در ورزش حرفه رد با متخلفان مطرح ميعنوان يكي از ابزارها براي برخو مالياتي به
هاي آن را  توان يكي از ريشه رود يا ابزار و پشتوانة الزم براي اجرايي كردن آنها وجود ندارد، كه مي نمي

گيري آنهاست،  هاي قدرتمند، توان ماليات يكي از نقاط قوت دولت. دولتي بودن ورزش كشور دانست
اي هم به لحاظ رواني و اجتماعي و هم به لحاظ كيفري مجازات فرار از پرداخت  امعهبنابراين در چنين ج

. سال زندان دارد 25براي مثال، فرار از پرداخت ماليات در انگلستان، تا . ماليات بسيار سنگين خواهد بود
پرداخت نكردن  رسد و با وجود اين در ايران، اين جرم، يا مجازات چنداني ندارد يا به نتيجة اجرايي نمي

حتي با  هاي مالياتي سازمانكه  طوري شود؛ به ماليات، حداكثر با ممنوعيت خروج از كشور مواجه مي
تصميم قاطعانه در مورد عدم بخشودگي جرايم و . شوند تبليغ، و جايزه ناچار به جلب نظر مؤديان مي

ايجاد ثبات در قوانين و همچنين . هدرا كاهش دتواند فرار مالياتي  گريزان مي جديت در برخورد با قانون
و برعكس تغييرات مداوم در قوانين و  ،فرار مالياتي كند كاهشتوجهي به  شايانتواند كمك  مقررات مي
  .اين پديده شود تشديدموجب تواند  در اين زمينه مي پذيري انعطافمقررات و 
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وقتي . موقع پرداخت كنند ا بهعنوان كرد كه مردم يك جامعه بايد ماليات خود ر) 1389(بخش  روان
شود و اين  موقع ماليات مشمول جريمه مي دليل انجام ندادن تكاليف خود و پرداخت نكردن به مؤدي به

كنند بدهي خود را در اقساط بلندمدت  شود يا مؤديان فرصت قانوني پيدا مي جرايم نيز بخشيده مي
هاي ديگر در ورزش نيز شاهد  مانند بسياري از مقولهه). 13(بپردازند، از مصاديق ديگر فرار مالياتي است 

ورزشكاران با حضور در ميادين ملي و كسب مقام با وساطت سازمان تربيت بدني . اين موضوع هستيم
شود، و پرداخت ماليات را به  الخروج بودن آنها براي حضور در مسابقات جلوگيري مي گاهي از ممنوع

دست آوردن مقام ملي از بخشودگي يا گاهي از معافيت  ند يا با بهكن بازگشت پس از مسابقات معوق مي
  . شوند مالياتي برخوردار مي

هاي پژوهش پيشنهادهاي ذيل را براي كاهش پديدة فرار مالياتي در  توان براساس يافته در نهايت مي
  :اي ارائه داد ورزشكاران و مربيان حرفه

 سازي مالياتي؛ ويزيون در زمينة فرهنگرساني از طريق راديو و تل  تبليغات و آگاهي 

 ؛فدراسيون فوتبال و ادارة دارايي، ها اصالح قوانين و تعامل بين باشگاه 

  پيچيده و مبهم باشد، يعني كلية قوانين و مقررات مربوط به  يك نظام مالياتي مطلوب، نبايد
  يان شود؛هاي مختلف و داليل پرداخت آن بايد به زبان ساده و بدون ابهام ب ماليات
 صورت عادالنه و قاطع؛  اجراي قوانين مالياتي به 

 هرچه مأموران مالياتي . آموزش كافي، مناسب و متناسب با زمان به مأموران مالياتي
 ترند؛  تر باشند در برخورد اجتماعي در گرفتن ماليات موفق ديده، متخصص و مجرب آموزش

 ليت و كار آنها باشد تا موجب ايجاد انگيزه و ترفيع و پاداش مأموران مالياتي بايد براساس فعا
 شود؛ دلگرمي شود كه اين حس براي مأموران، خود از موانع بزرگ فرار مالياتي محسوب مي

  برخورد قاطع، قانوني و برابر و مساوي با مؤديان خاطي در صورت پرداخت نكردن ماليات و
ت نيز از راهكارهاي مناسب مقابله با فرار موقع ماليا حساب، در صورت  پرداخت به تشويق مؤديان خوش

  .مالياتي است
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