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 چکیده 
  با   مالیاتی   های مشوق  به   نسبت  خیریه  های کمک  العملعکس  یبررس  مطالعه   ن یا  هدف

  ز، یتبر  شهر  هشتدر  ی  قیحق   اشخاص  طرف  از  شدهتسلیم  ی اتیمال  یهااظهارنامه  از  استفاده

داده  اراک   و   رشت   اهواز،  مشهد،   ه، یاروم  راز، ی ش  اصفهان، از  استفاده  ط  ی هابا  دوره    ی پانل 

آن است که بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش،    دیمؤنتایج تحقیق    .است  1388-1395

یعنی همراه با افزایش    ؛یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارددوستانه  بخشش نوعسن و  

حجم زیادی  یابد. ازآنجاکه  افزایش میدوستانه  بخشش نوع  ، سن  و درآمد افراد، بهای بخشش  

مشاغل مؤدیان  این    ، از  فعلی  در شرایط  و  دارند  قرار  درآمدی  پایین  و  متوسط  در طبقات 

برای کمک با گروه پردرآمد قیمت بیشتری  پرداخت میگروه در مقایسه    کنند های خیریه 

. از طرفی کشش درآمدی  لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد 

دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت  که نشان  است  0/ 06برابر    و کشش بهای بخشش  0/ 85

های خیریه نسبت  العمل کمکعکسدوستانه است. در ادامه،  و اثرگذاری آن بر بخشش نوع

مشوق اسبه  با  مالیاتی  مالیاتیهای  کشش  از  نشانتفاده  متغیر  ،  بین  که  است  آن  دهنده 

 دوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.مالیات و بخشش نوع

 . دوستانه، اقتصاد اخالقی، بهای بخشمشوق مالیاتی، بخشش نوع های کلیدی:واژه

 .JEL: H31  ،H26  ،H33، H73 بندیطبقه

 
 این مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه تبریز است.  1
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 مقدمه -1

 نشانه دیگران به کمک  برای پول و کردن داوطلبانه وقت صرف شناسان جامعه ازنظر

 خاص هایرسم از ادیان و  هافرهنگ  کشورها، تمام تقریباً است. جامعه یک  انسجام در

 و سنت تاریخ، و هستند پیچیده هارسم این برخوردارند. به دیگران کردن کمک  در خود

 نشانگر کشور یک  در هاکمک این دهند. مقدارشکل می را هاآن کشورها این مذهب

 حل به تا  دارند  توان و تمایل آن جامعه افراد اندازه چه تا  که است مدنی  جامعه  قدرت

 زیر اهداف خاطر به هاکنند. دولت کمک  دیگر جاهای یا  خود محل نیازمندان مشکل

 :دارند دوستینوع حس حمایت در سعی

 مالیاتی هایانگیزه  از استفاده جامعه: حامیان برای بیشتر اجتماعی خدمات الف( تأمین

پرداخت برای  و بزرگ غیرانتفاعی بخش وجود از جامعه  معتقدند  خیریه تشویق 

 با را خدماتی و کاالها هاسازمان  این از بسیاری برد.سود می مختلف انحای پرتحرک به

 تهیه را ها آن باید دولت این صورت  در غیر که  کنندمی تهیه  غیردولتی  منابع  از  استفاده

 کرد. می

 کشور در تولید مولد، میزان غیرانتفاعی خدماتی هایاقتصاد: سازمان توسعه و ب( رشد

 دهند. می کاهش را دولت مخارج و کرده ایجاد شغل و درنتیجه دهندمی  افزایش را

 که شهروندانی با و تشویق را مردمی هایحمایت این دولت مردم: اگر حمایت ج( کسب

 که کرد خواهند را برداشت این مردم کند همکاری هستند اجتماعی مسائل درگیر حل

نگرانی به دولت  مردم حمایت شایسته درنتیجه  و بوده مند عالقه مردم هایپیگیری 

 است.

 برای مستقیم طوربه باید که  خصوصی خیریه هایخیرین: سازمان ترجیحات به د( توجه

 وجوه به کامالً که هاییسازمان به نسبت کنند رقابت باهم مردمی هایآوری کمک جمع

 درنتیجه و کرده فراهم را تریمتنوع و خدمات و پاسخگوترند کاراتر اندوابسته دولتی

 های کمک  برای مالیاتی هایانگیزه درواقع هستند. خیرین ترجیحات کنندهمنعکس

تامی امکان انفرادی خیریه چگونگی مستقیم  طوربه دهد   آنان وجوه مصرف درباره 

 هایکمک  از مختلف هایشکل به ها(. دولت2010و همکاران،  1کنند )بوریس اظهارنظر

 هایفعالیت بر ناظر قوانین و  درباره مقررات روش یک کنند.می  حمایت خصوصی خیریه

 
1Boris et al. 
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 در زیرا نیست، انتفاعیتجاری   مؤسسات  شدت و سختیبه که  است مؤسسات  این

 دوام و مقررات قانون سخت شرایط در توانندنمی غیرانتفاعی مؤسسات موارد از  بسیاری

 .بیاورند

 و  تشویق کانادا برای و انگلستان مانند آمریکا، یافتهکشورهای توسعه در ویژهبه هادولت

مالیاتیانگیزه از خیریه هایافزایش کمک  و   1مالیاتی  کسورات روش دو به عموماً های 

 خیریه هایکمک  تواندمی کنندههر کمک  اول درروش کنند. می  استفاده  2اعتبار مالیاتی 

 مشمول  درآمد درنتیجه و  کرده  حساب  قبول قابل هایهزینه جزء  شرایطی  تحت  را خود

مالیاتی  بدهی   شرایط، از مطابق مالیاتی اعتبار  اما؛  دهد کاهش ایاندازه تا را خود مالیات

به مستقیمفرد  می  طور  کسر  مالیات(  مشمول  درآمد  از  نه  )دوکوت )و  (.  2019،  3شود 

 ساختار  کشور هر در ولی است عمومی  روش دو دارای مالیاتی  هایانگیزه باوجوداینکه

 تبعیت خاصی مقررات و قانونی ضوابط از خاطر همین به هستند؛ ها متنوعروش این

 .کنندمی

ایران هم   مالیات  172ماده  در  صراحت دارد    27/11/1380مصوب  های مستقیم  قانون 

المنفعه و  های دریافتی از سوی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه و کمک های عامکه فعالیت

شرکتکمک  و  افراد  پرداختی  دولت،  های  سوی  از  شده  تعیین  خیریه  مؤسسات  به  ها 

 تشویق برای نیز ایران اسالمی جمهوری درآمد بر مالیات معاف از مالیات هستند. نظام

 کرده معاف درآمد بر مالیات از شرایطی تحت غیرانتفاعی را خیریه، مؤسسات هایکمک 

 از قانون مطابق توانندمی دهندانجام می خاص هایکه کمک  خیرینی همچنین است.

 ( 1389، 5، شفیعی 1389، 4کنند )مزیکی و زاهدی  استفاده مالیاتی کسورات

باالخص در سطح فردی و غیر شرکتی، یک امر شخصی است    همنوعپرداخت کمک به  

می صورت  فردی  احساس  اساس  بر  انگیزهو  و  این  گیرد  در  کمتری  تأثیر  مادی  های 

شرکت و  بنگاه  سطح  در  موضوع  این  اما  دارند،  از  حرکت  بزرگی  مبالغ  برای  نیز  و  ها 

گروه  کمک  برای  و  است  متفاوت  قدری  خیریه  استراتژیهای  مشوقاخیر،  و  های  ها 

 
1 Tax deduction 
2 Tax credit 
3 Duquette 
4 Maziki & Zahedi (2011) 
5 Shafiee (2011) 



 

 

 

 
  

 

 

 

 ...های مالیاتی بر آندوستانه و تأثیر مشوق بخشش نوع                                180  

و حمایتی می بنگاهمالیاتی  انگیزه  نوع کمک تواند  این  و حجم  قرار  ها  تأثیر  تحت  را  ها 

 دهد.

و از طرفگگی بگگر  مگگا دینگگی فرهنگگگ  در انفاق و دوستینوع ممتاز بسیار جایگاه با توجه به

بخشگگش   دقیقگگی کگگه ارتبگگا  بگگین  مطالعگگه  تگگاکنونمسگگتقیم    هگگایقانون مالیات  اساس

را بررسی کند، صورت نگرفته است؛ لذا در این تحقیق،   های مالیاتیدوستانه و مشوقنوع

های مالیگگاتی در شگگهرهای دوسگگتانه و مشگگوقسعی شده است به ارتبا  بین بخشش نوع

منتخب ایران )شهر تبریز، اصفهان، شگگیراز، ارومیگگه، مشگگهد، اهگگواز، رشگگت و اراک( طگگی 

داختگگه شگگود. در بخگگش دوم، ادبیگگات نظگگری و پگگس از آن پر  1395  تگگا  1388های  سال

شناسی تحقیق بحث شگگده و بخگگش است. در بخش سوم روش  شده  ارائهپیشینه تحقیق  

های پایگگانی مقالگگه چهارم تحقیق شامل برآورد مدل است. ارائه نتایج و پیشنهادها، بخش

 .است

 ادبیات موضوعی تحقیق  -2

 مبانی نظری   -2-1
تفکر اقتصادی به این نتیجه ختم    1این  است که جریان اصلی به طور معمول فرض بر  

ریزی شده است. برای  شود که علم اقتصاد بدون در نظر گرفتن توجیهات اخالقی پایهمی

عنوان می از محققین چنین  برخی  اساس پیش  مثال،  بر  مقدماتی  »اقتصاد خرد  کنند: 

است«   استوار  منطقی  خودخواهانه  رفتار  از  (1391  ،2ی بروجردرحیمی  )فرض   .

نوع نیکوکاری،  و بخشش، خیرخواهی، دلسوزی،  این  خودگذشتگی  از  و کلماتی  دوستی 

نفع    بر اساس دست مفاهیمی هستند که ممکن است در نگاه اول با روح علم اقتصاد که  

شخصی استوار است ناسازگار به نظر آیند؛ به راستی علمی که برمبنای نفع شخصی بنا  

ی  عدم خودخواهبا رفتارهایی که به وضوح برخاسته از  نهاده شده است به همین آسانی  

می کنار  شخصی  نفع  با  ازخودگذشتگی  رفتار  چگونه  شد.  نخواهد  همراه  آید؟  باشد 

 (3،2006اندرونی )

 
1 Mainstream 
2 Rahimi Boroujerdi (2012) 
3 Andreoni 
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( تحت عنوان »اقتصاد  1971)  1عبارت اقتصاد اخالقی برای اولین بار در مقاله تامپسون 

هجدهم  قرن  در  انگلستان  جمعیت  در  2اخالقی  اصطالح  این  است.  شده  آورده   »

بود.  سازمفهوم موفق  مشخص،  عبارت  یک  قالب  در  تجربی  مشاهدات  سری  یک  ی 

  داد و نادر از یک مفهوم ابداع شده توسط یک تاریخدان را توضیح می  اینمونه  همچنین 

  و  ی شناسجامعه سیاسی،  ها، مانند علومد که پژوهشگران دیگر رشتهای جذاب بوبه اندازه

 .(2005، 3نیز آن را پذیرفتند )برک یشناس انسان

دوستی ارائه شد، عالقه شدیدی در  پس از آنکه اولین مقاله دانشگاهی در ارتبا  با نوع

د. صدها  به وجود آم  1980از دهه    4دوستی و بخشش خیرخواهانهارتبا  با اقتصاد نوع

های تئوریک نوشته شده است و بیش از صدها مقاله  مقاله برای کشف و گسترش یافته

پرسش برای  پاسخی  ارائه  دنبال  بودهبه  تجربی  نوعهای  بزرگاند.  از  یکی  ترین  دوستی 

معماهای اقتصادی است؛ چرا که با فروض اولیه اقتصاد کالسیک در خصوص به حداکثر  

حداک و  نفع شخصی  محدودیترساندن  به  توجه  با  مطلوبیت  کردن  بودجه  ثر  قید  های 

تواند با خط بودجه باالتر به مطلوبیت بیشتری  افراد در تناقض است. آنجا که شخص می

مطلوبیت   از  بخشش،  واسطه  به  خود  بودجه  از  بخشی  دادن  دست  از  با  آیا  یابد  دست 

 اد کالسیک نیست؟  کمتری برخوردار نخواهد شد؟ و آیا این در تناقض با اصول اقتص

به در پاسخ به این موارد، یک توضیح می تواند این باشد که بخشش خیرخواهانه اصوالً 

دوم توجیه  نیست.  گذشتگی  خود  از  روشنفکرانه  معنی  نفع شخصی  اوقات  برخی   5که 

نفس است. شخصی    حبشود، این است که بخشش ناشی از خودخواهی فرد و  گفته می

استخدام شده است ممکن است بدین جهت فقرا بخشش کند  که به آسودگی در جایی  

تا رسم معمول را برقرار نگه دارد، چرا که او هم ممکن است روزی به واسطه حوادث نادر  

دوستی دیگران یا نسل آینده ممکن است محرکی  فقیر شود. دلیل سوم این است که نوع

باشد بخشش  می  برای  داده  هدایا  این  مطلوبو  تابع  که  که  شوند  کنند  حداکثر  را  یتی 

دربرگیرنده منافعی برای دیگران یا جامعه به طور کل باشد. در حالی که این سه توضیح  

 
1 Thompson (1971) 
2 The moral economy of the English crowd in the eighteenth century 
3 Burke 
4 Charitable giving 
5 Enlightened self-interest 
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یک   هستند،  آن  پردازهینظرمتمایز  همه  است  ممکن  مشابهی  اقتصادی  شکل  به  را  ها 

 سازی کند.  مدل

می چهارم  اینعلت  کمک تواند  اعطای  که  باشد  بیگونه  است  ممکن  خیریه  شتر  های 

گ یک حس درونی خوب  از بخشیدن، مطلوبیت  باشد: مردم ممکن است که  گ    1جذاب 

 کسب کنند.

رفتار منفعت گرایانه  علت پنجم می اساس  بر  ما که  اقتصادی  باشد که اصول  این  تواند 

نوع  مناسب  توضیح  برای  حقیقتاً  است  شده  نهاده  بنا  نیست.  شخصی  سازگار  دوستی 

از  انسان نظر  صرف  چها  تأثیر  ز یهر  تحت  ما  رفتار  شاید  هستند.  معنوی  موجودات  ی 

اخالقی   انتخاب  استکدهای  مدلکه  با  را  ما  ترجیحات  های  و  نئوکالسیکی  های 

مقعر   2رفتاری خوش  شبه  مطلوبیت  توابع  نمی  3و  توضیح  )قابل  و  سازد  بوریس 

 (.2010همکاران،

اغب به بخشش بخشی از دارایی  تواند دلیلی برای افراد باشد تا رهرکدام از موارد فوق می

و درآمد خود برای برطرف کردن یک نیاز در جامعه بشوند؛ حال اگر این نیاز یک نیاز  

عمومی مثل احداث پل بر روی رودخانه، تأسیس مدرسه، آسفالت نمودن خیابان و غیره  

اینجاست که وجود  باشد در حقیقت محرک ورود آن اقتصاد بخش عمومی است.  به  ها 

دوستی و هدایت آن به سمت تأمین  ست قوی دولتی به منظور تحریک حس نوعیک سیا

نوع که  است  صورت  بدین  است.  الزم  بسیار  جامعه  عمومی  خصوصی  نیازهای  دوستی 

تواند جانشین بخش عمومی در تهیه کاال و خدمات باشد؛ چرا که با وجود افرادی که  می

می ارائه  را  فقرا  از  حمایتی  اخدمات  یا  و  میکنند  حمایت  هنر  نیاز  ز  یک  یا  و  کنند 

نمایند نیاز کمتری به این وجود دارد که دولت این کارها  عمومی از جامعه را برطرف می

می نظر  به  ضروری  که  جا  بدان  تا  دهد.  انجام  خیریه  را  چگونه  شود  درک  که  رسد 

فراهم می تعامل میخصوصی  تدارک کاالهای عمومی  و  تهیه  با  ر  کند. د شود و چگونه 

  دهندگان اعانهبا    4های مساعدت مالیاتی با سیاست  معموالًدر گذشته  ها  این ارتبا  دولت

در    5های خیریههای مالیاتی در قبال انجام کمک اند، همانند اعطاء مشوقرفتار کرده  ریخ

 
1 A warm-glow 
2 well-behaved preferences 
3 quasi-concave utility functions 
4 Tax-favored 
5 Charitable deduction 
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متحده.     جاد ی ا  باعث  و  داده   کاهش  را  کننده  اهدا  درآمد  بر  اتیمال   امر،   نیاایاالت 

  کننده   اهدا   ات ی مال  یینها  نرخو زمانی که    شده های خیریه بیشتر  کمک   یابر  یازه یانگ

بخش    .شوندمی  ترارزش  با  ار یبس   ابد،ی یم  شیافزا تقویت  باعث  امر  این  دیگر  طرف  از 

هزینه تأمین  و  غیرانتفاعی  کشور    اقتصاد  آن  در  ضروری  و  عمومی  خدمات  از  بسیاری 

 ( 2019، 1شده است.  )دوکوت 

سازمان همان  سوم  بخش  از  بازار  منظور  یا  خصوصی  بخش  کنار  در  که  هستند  هایی 

لی جزو هیچ یک از این دو  کنند وو یا بخش عمومی یا دولت، فعالیت می  )بخش اول(

فعالیت در  انکاری  غیرقابل  نقش  اما  نیستند،  دههبخش  در  و  دارند  اقتصادی  های  های 

می تشکیل  را  کشورها  از  بسیاری  داخلی  تولید  از  باالیی  حجم    ی احی ر)دهند  اخیر 

 . (1394 2ی سامان

دوستی برای حضور در اقتصاد  های بنیادین بخش سوم همچون حس نوعشناسایی انگیزه

نمودن نقش آن باشد و در کنار آن و به  تر  تواند نقطه آغازی بر پررنگ بخش عمومی می

هم مشوقصورت  گرفتن  نظر  در  درآمدهای  زمان،  کاهش  به  منجر  که  مالیاتی  های 

دولت می از هزینهمالیاتی  تأمین بخشی  با هدف  بر دوش  شود  های عمومی که معموالً 

این از طریق جلب  اکثر کشورهای  گونه مشارکتدولت است،  امروزه  ها هدفی است که 

برنامهتوس با  یافته  انجام میریزیعه  پیدا  هایی که  به آن دست  بیشتر  دارند  قصد  دهند 

 کنند. 

بررسی میاگرچه  نشان  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  موجود  پرداخت  های  که  دهد 

بر   و  است  شخصی  امر  یک  شرکتی،  غیر  و  فردی  سطح  در  باالخص  همنوع  به  کمک 

های مادی تأثیر کمتری در این حرکت  گیرد و انگیزشاساس احساس فردی صورت می

بنگاه و شرکت این موضوع در سطح  اما  از کمک دارند،  بزرگی  برای مبالغ  نیز  های  ها و 

استراتژی اخیر،  گروه  برای  و  است  متفاوت  قدری  مشوقخیریه  و  و  ها  مالیاتی  های 

می بنگاهحمایتی  انگیزه  کمک تواند  نوع  این  حجم  و  قرار  ها  تأثیر  تحت  را  دهد  ها 

 .(1390 ،3ریمازار و زاعرب)
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2 Reyahie Samani (2015) 
3 Arabmazar & Zayer (2011) 
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 دوستی و نظام مالیاتینوع  •

رواننوع  یا  رفتاری  جنبه  از  قابلدوستی  انگیزشی،  شناختی  جنبه  از  است.  فهم 

بهنوع  رفاه دیگران است  ارتقاء  به  تمایل  رفاه شخص کاسته  طوریدوستی،  از خالص  که 

دوستانه  های نوعدوستی هر کاری است که برخاسته از محرکرفتاری، نوعشود. از جنبه  

)الستر ی  اجتمگاع  رفتارهگای  از  ای مجموعگه  گر یز  دوستانهنوع  رفتارهای (.  2006،  1باشد 

  را   داوطلبانه  رفتارهای   کگه  اسگت  یذاتگ  ایزهیانگ  معنای  به  دوستی نوع.  هستند  مطلوب

  له یوسبه  ای  گرانید  دغدغه  خاطر  به  که  یاعمال   زاند،یانگیبرم  گگریید  نفگع  خگاطر  به

  های پاداش  انتظگار  واسطهبه   نگه  و  اندشدهبرانگیخته  شده  ی درون  اهداف  و  اصگول  ها،ارزش

 (.1989، 2)ایزنبرگ  هیتنب از  اجتناب ا ی مادی  ای  یاجتماع 

واسطه آن شخص،  مثل است که بهبهدوستی، سخاوت و بلندنظری بدون انتظار مقابلهنوع 

به را  دیگران  نیازهای  میرفع  قرار  اولویت  در  داوطلبانه   .(1393  ،3ی شعبان)دهد  طور 

  قالب   در  معموالً  جامعه  در  دیگران  به  نسبت  خیرخواهانه  رفتار  یک   عنوانبه  دوستینوع 

  در   درآمد  از  مهمی  بخش  خیریه  هایکمک .  است  شدهتعریف  خیریه  هدایای

  مالی   سیاست   طریق  از   مستقیماً   اغلب  و  آید می  حساب به  کشورها   دیگر  و  متحده ایاالت

 (.2015شود )اندرونی، می ترغیب  دولت

نوعکمک  خصوصی  دوستانههای  بخش  توسط  که  میای  همچون  انجام  پذیرد، 

ها برای کاهش فاصله طبقاتی جامعه  ترین روشهای انتقالی دولت، یکی از مهمپرداخت

در پدید آوردن    4ت و معناداری که بخش داوطلبانه. اغلب کشورها، به نقش پراهمیاست

تأثیر آن در اشتغال، رفاه و رشد اقتصادی    عالوهبهجامعه قوی و با عملکرد مناسب دارد  

برده عواملی چون  پی  و  اجتماعی  فرهنگی،  پیشینه  به  اغلب  اشخاص حقیقی  رفتار  اند. 

باورهای دینی وابستگی بیشتری   پرداختی و  سن، جنسیت، وضع درآمد، میزان مالیات 

ودارد استراتژی  ؛  اخیر،  گروه  مشوقبرای  و  میها  حمایتی  و  مالیاتی  انگیزه تهای  واند 

 .(1390 ،ریمازار و زاعرب )ها را تحت تأثیر قرار دهد  ها و حجم این نوع کمک بنگاه

از بخش از مشارکت بخش  یکی  برای حمایت  دنیا  تمامی کشورهای  در  های مهمی که 

ها قرارگرفته است، نظام  دولت  موردتوجهها  های آنت نظارت بر فعالیتخصوصی و تقوی

 
1 Elster 
2 Eisenberg 
3 Shabani (2015) 
4 Voluntary sector 
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افزایش کمک مالیاتی است. طی چند دهه گذشته تالش برای  در دنیا  زیادی  های  های 

سیاست تغییر  طریق  از  نظارتی  خیریه  مقررات  بهبود  است.  گرفته  صورت  دولت  های 

های مالیاتی برای حمایت از افراد  وقهای غیرانتفاعی، توسعه مشها و سایر سازمانخیریه

یک  از  بهخیر  دیگر  سوی  از  خیریه  مؤسسات  و  کمک سو  حجم  افزایش  و  منظور  ها 

های  اقدامات و تالش  اهم ها از  پذیری نهادی خیریهدرنتیجه افزایش شفافیت و مسئولیت

ه  دهند. ارفاق مالیاتی به شکل اجازمستمری است که کشورهای مختلف جهان انجام می

کمک  از  کسر  مالیاتی(  )اعتبار  مالیاتی  تخفیف  و  مالیات  مشمول  درآمد  از  خیریه  های 

کمک   ترینرایج از  مالیاتی  حمایت  کشورهای  اشکال  در  خصوصی  بخش  خیریه  های 

واجد   افراد  به  و ضوابط خاص  شرایط  تحت  اکثر کشورهای جهان  در  است که  مختلف 

 شود. شرایط اعطاء می

ایاالت بسدر  و  بخششمتحده  برای  مالیاتی  مزیت  یک  کشورها  دیگر  از  های  یاری 

به  دوستانه وجود دارد نوع  را کاهش میو  مثال  عنواندهد. بهصورت مؤثر هزینه بخشش 

ایاالت نوعدر  بخشش  میمتحده،  شود.  دوستانه  کاسته  مالیات  مشمول  درآمد  از  تواند 

نرخ  بیشترباوجود  درآمد  افرادی که  مالیاتی  فزاینده  بر درآمد  های  مالیات  باید  دارند  ی 

روی   در صورت  افراد  از  دسته  این  که  است  معنی  بدان  این  و  کنند  پرداخت  بیشتری 

نوع  بخشش  به  اظهارنامهآوردن  در  آن  ارائه  و  یارانهدوستانه  از  خود  مالیاتی  های  های 

 شوند.مند مینهایی بیشتری بهره

 پیشینه تحقیق  -2-2

ای  مطالعه  1967دوستانه در سال  های مالیاتی بر بخشش نوعمعافیتدر خصوص تأثیر  

تائوسیگ نمونه    1توسط  از یک  استفاده  با  که  گرفت  از  یبندطبقهصورت   70596شده 

شامل اطالعاتی در خصوص یک سری کسورات معین انجام شد. یافته  اظهارنامه مالیاتی  

این کسورات دارای بود که  این  تائوسیگ  فاقد هرگونه    اصلی تحقیق  یا  و  بسیار کم  اثر 

تر، برآوردهای پارامتر  . به بیان دقیقاستدوستانه  های نوعاثری بر روی مقدار کل کمک 

دهد و بنابراین مؤید آن است که  را نشان می  1/0تائوسیگ یک کشش قیمتی کمتر از  

ده سنت صرف  توسط وزارت دارایی، کمتر از    رفتهازدستبه ازای هر دالر از درآمد بالقوه  

(. از جمله ایرادات وارده به تحلیل تائوسیگ یکی  1967شود )تائوسیگ،  امور خیریه می
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باعث زیر سؤال رفتن نتیجه  22918حذف تصادفی   نهایی وی  مشاهده است که  گیری 

 شد و دیگری مشکالت جدی در تصریح و روش تخمین تائوسیگ است. 

یافته )طبق  اندرونی  مقاله  انسان2015های  تقریباً  (  احتساب  با  مالیات    %2دوستی  از 

متحده است.  یک عامل مهم در اقتصاد ایاالت  2014سال منتهی به سال    40ساالنه طی  

اعانه و  هزار  دولت  دویست  تقریباً  خدمات  ارائه  مالی  تأمین  برای  خصوصی  دهندگان 

می همکاری  خیریه  نوعسازمان  روی  اقتصادی  تأثیرات  مقاله  این  در  ی  دوستکنند. 

با سیاست دولت در تعامل است. مهم اینکه چگونه  ترین  خصوصی بررسی شده است و 

متحده  راستی نسبت به کسر خیریه در سیستم مالیاتی ایاالتیافته این است که افراد به

به مالیات  کسر  خیریه،  به  دادن  یارانه  با  هستند.  بخش  حساس  اعانات  واضحی  طور 

هرچند است،  داده  افزایش  را  گروه  خصوصی  متفاوت  در  آن  اثر  مختلف،  درآمدی  های 

قابل توجه این است که کسر مالیات تنها برای کسانی شدنی است که  است. البته نکته 

های  اند. برای این افراد در مالیاتجزء نوشتهکسورات را در اظهارنامه مالیاتی خود جزءبه

ها  گردد و اهدای آنا برمیهصورت کسر از مالیات به آنها بهبخشش آن  10-% 28پایین،  

با  افزایش می  7-%20اندازه  به باال،  با درآمد  دالر و بیشتر در هر    200.000یابد. خانوار 

گردانند و این باعث  های کمتر برمیوسیله سطح مالیاتاهدای خود را به  33-% 35سال  

 افزایش یابد. 35-%40ها در حدود های خیریه آنشود کمک می

مقاله2018)  1تژیتدینووا در  طریق  (،  از  )مالیاتی(  فرار  کاهش  عنوان،  تحت    خود ای 

متحده،  برای ایاالت  1970-2009های خیریه، در دوره زمانی  ی، شواهدی از کمک اظهار

ی، ارائه کرده  نقد  ریغهای خیرخواهانه  با استفاده از طرح نیمه تجربی برای کمبود کمک 

پای الزامات  حتی  که  داد  نشان  نتایج  )مالیاتی(  اظهار   خودای  هاست.  فرار  کاهش  در  ی 

هزینه ولی  هستند  زیادیمؤثر  مالیات  های  به  قوانین  رعایت  تحمیل  برای  دهندگان 

  فرد   هر  برای  دالر   55  میزان  به  را   گزارش  هایهزینه  ،شدهساده  گزارش  کند. الزاماتمی

  از   نیمی   ،حالنیباا.  دهدمی  توجهی افزایش صورت قابلبه  را  ازی موردن  هایکمک   و   کاهش

برای    باید   فقط  اطالعات   گزارش  بنابراین،  ؛ است  فرار )مالیاتی(  دلیل  به  جدید   هایکمک 

 شود.  اعمال مشخص  آستانه یک  از باالتر شدهگزارش  هایکمک  کل

 
1 Tazhitdinova 
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های خیرخواهانه، حمایت از مخارج دولتی را  ای با عنوان، آیا کمک (، مقاله2018)  1ورفل 

  متحده ارائه کرده است. وی با استفاده از بررسی تجربیات دهد؟ را برای ایاالتکاهش می

که  نشان در    را  دولت  مخارج  از  حمایت  تواندمی  خیریه  های کمک   داد  دهد.  کاهش 

اول، پاسخ بررسی کمک به  دهندگانی کهمطالعه  های خیرخواهانه  صورت تصادفی جهت 

یک منطقه خاص مورد نظر قرارگرفته بودند، احتمال حمایت از مالیات اضافی و مخارج  

بوده است. مطالعه دوم، نشان داد که جانشینی جبری زمانی که  دولتی در آن ها کمتر 

 دهد. میها تأثیر بیشتری دارند، کاهش دهندگان احساس کنند که کمک پاسخ

( آیا 2019دوکوت  عنوان،  تحت  پژوهشی    کسری   در   درآمدی   سهم  هایمحدودیت  ( 

گذارد؟ با استفاده از روش رگرسیون  می  تأثیر  هابر میزان کمک   خیریه   های کمک   مالیات 

  ، 2017  سال  در  2jobsقانون  متحده انجام داده است. کاهش مالیات و پانلی برای ایاالت

را   های کمک   مالیات   کسری  محدودیت روی    ناخالص   درآمد  درصد  60  تا  50  از  خیریه 

ها  روی کمک  درآمدی   سهم محدودیت  اثر برآورد توضیح  این . داده است افزایش  مشخص

کمک   .کندمی  برآورد  بار  اولین  برای  را به  مربو   میان  الگوهای  در  زمان  طول  در  ها، 

که با یک اثر سیاسی  ها، با تغییرات اولیه در محدوده سهم درآمدی همراه است  خیریه

است.  توجهقابل افزایش  سازگار  که  داد  نشان  تخمین  سال    نتایج    2017محدودیت 

 داده است.  افزایش دالر   میلیارد 10 های خانوارها را حدودکمک  مجموع

معافیت تأثیر  میزان  بررسی  درخصوص  اندکی  بخشش  مطالعات  مقدار  بر  مالیاتی  های 

انجام شده  نوع  ایران  فقدان داده در  دوستانه در  آن  اصلی  از دالیل  است که شاید یکی 

اندازی سیستم مکانیزه مالیاتی در قالب طرح جامع مالیاتی  های گذشته گ قبل از راهسال

 کشور گ باشد.

بودجه خانوارهای شهری  1389)  3آبادی گیلک حکیم اطالعات  از  استفاده  با  پژوهشی   )

های خیریه را نسبت به درآمد  انجام داده است. وی کشش کمک   1387کشور در سال  

های خیریه در  های مالیاتی بر کمک که بر تأثیر مثبت مشوق  بعد از مالیات برآورد کرده

است. نقد    آمدهدستبه   33/0  های خیریه در این تحقیقکشور اشاره دارد. کشش کمک 

وارد بر این مطالعه نادیده گرفتن سایر عوامل مؤثر بر میزان بخشش و صرفاً با اهمیت  

 
1 Werfel 
2 Jumpstart Our Business Startup 
3 Gilak Hakim Abadi (2011) 
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وجود   هم  نظری  لحاظ  به  که  حالی  در  است؛  بخشش  میزان  در  درآمد  نقش  دانستن 

رابطه مستقیم بین میزان درآمد و میزان بخشش بدیهی است و سایر عوامل مؤثر باید  

 شدند. ل میوارد مد 

های خیریه  منظور ارائه الگویی برای حمایت مالیاتی از کمک ( به1390عرب مازار و زایر )

مطالعه ایران،  ماده  در  پایه  بر  مالیات  172ای  دادهقانون  انجام  مستقیم  بخش  های  اند. 

آنقابل تحقیق  از  به مقایسه تطبیقی سیستمتوجهی  مالیاتی کشورهای مختلف  ها  های 

اند که روش فعلی  گیری کردههای اعطایی اختصاص دارد و نهایتاً نتیجهمعافیت  در حوزه

بخشش از  نوعحمایت  متعددی  های  اشکاالت  دارای  ایران  در  آن    استدوستانه  از  که 

می بیجمله  به  هزینهتوان  بودن  باال  عمودی،  دریافت  عدالتی  از  های    ان یمؤدکمک 

ب سیاست  این  هزینه  بودن  باال  آنپردرآمد،  پیشنهاد  کرد.  اشاره  و...  دولت  ها  رای 

تبعیضی   با دو نرخ  اعتبار مالیاتی غیرقابل استرداد  درصد    30و    25جایگزینی سیاست 

عنوان سیاست جایگزین نظام فعلی حمایت از  های خیریه، بهبرای سطوح مختلف کمک 

ایران  کمک  در  خیریه  موضواستهای  تئوری  تحلیل  به  محققین  تحقیق،  این  در  ع  . 

ارائه  کدام چیهاند و  بسنده کرده ارزیابی  ساز   ی کمشده،  از دو مدل  ی نشده و تخمین و 

 ارائه نشده است.  
ای در زمینه بررسی  های به عمل آمده، حاکی از آن است که تا کنون مطالعهبررسی

نوعتأثیر سیاست بر بخشش  انجام نشده است.   های مساعدت مالیاتی  دوستانه در کشور 
ها تحقیق، در این مطالعه  ی داده آورجمعبا توجه به موارد فوق و دشوارهایی در زمینه  

های  ن موارد زیر، گامی مهم و مؤثر در جهت تأثیر مشوقسعی شده است با در نظر گرفت 
 دوستانه برداشته شود.  مالیاتی بر بخشش نوع

تقاضای بخشش   از  اقتصادسنجی بخشش خیرخواهانه، تصریحات متفاوتی  مطالعات 
کرده استفاده  تأثیر سیاسترا  بررسی  هدف  تحقیق  این  در  ازآنجاکه  مساعدت  اند.  های 

نوع بخشش  بر  است؛ میمالیاتی  اطالعات دوستانه  ویژگی  دیگری  تواند  با  رابطه    هایدر 
آن  و  یشناخت   تیجمع اثر  و  نوعاقتصادی  بخشش  بر  را  هر  دوستانهها    ارائه   خانواده 
تجزیه می بهکمک   در   عوامل  این   اثرات   تحلیل   و  دهد؛  خیرخواهانه،    خود   خودی  های 
   تواند مورد هدف قرار گیرد. می

 تصریح مدلشناسی تحقیق و  روش  -3

افرادی که بخشش می برای تجزیه و تحلیل رفتار  ابداع شده  دو مدل پایه نظری  کنند 

مدل اول  نوع  افراد  است.  که  است  این  بر  فرض  آن  در  که  است  عمومی  کاالهای  های 
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میبه بخشش  جامعه  برای  عمومی  کاالهای  تأمین  مدلمنظور  دوم  نوع  های  کنند. 

انفرادی تأکید    اهداءکنندگانحاصل از بخشش برای    کاالهای خصوصی است که بر عواید

 (. 2005، 1دارد )چانگ

بخشش است،  ازآنجاکه  کسر  قابل  مالیات،  مشمول  درآمد  تعیین  در  شده  انجام  های 

سیستم مالیات بر درآمد فعلی »قیمت« اعانات را از قیمت دیگر کاالها و خدمات کمتر  

بهمی ماعنوانکند.  نرخ  یک  با  فرد  یک  نهایی  مثال  چشم  40لیات  با  پوشی  درصدی، 

از   می  60کردن  شخصی،  مصرف  از  خالص    100تواند  دالر  بهای  کند.  بخشش  دالر 

،  mصورت کلی، برای یک فرد با نرخ نهایی مالیات  . بهاست  6/0بخشش برای وی فقط  

 (: 3،1976برابر است با )فلدشتاین و تیلور  2بهای بخشش 
(1) 𝑃 = 1 − 𝑚 

بخشش  مطالعات   تقاضای  از  متفاوتی  تصریحات  خیرخواهانه،  بخشش  اقتصادسنجی 

کرده سیاستاستفاده  تأثیر  بررسی  هدف  تحقیق  این  در  ازآنجاکه  مساعدت  اند.  های 

نوع بخشش  بر  بهمالیاتی  است؛  مدلدوستانه  نوعمنظور  بخشش  مدل  سازی  از  دوستانه 

( با اعمال تغییرات و تعدیالت  2018دوکوت )  ( و1976پایه مطالعه فلدشتاین و تیلور )

(  2018دوکوت )  ( و1976استفاده شده است. بررسی مطالعات فلدشتاین و تیلور )  الزم

ویژگی  دیگری  اطالعات با  رابطه  آن  و  ی شناخت  تیجمع  هایدر  اثر  و  بر اقتصادی  ها 

نوع  را  هر  دوستانهبخشش    در   عوامل  این  اثرات  تحلیل  و  تجزیه.  دهدمی  ارائه  خانواده 

 تواند مورد هدف قرار گیرد.می خود خودی های خیرخواهانه، بهکمک 

  محل   جنسیت،  سن،  شوندمی  بندیطبقه  به عوامل زیر  توجه  با  خانوارها  منظور  به همین

 های پرداختی ها و کمک بخشش نوع دوستانه، مالیات اشتغال، اقامت،

از   بیش  پژوهش  این  تاظهارنامه  2500در  مالیاتی  تبریز،  سلیمهای  شهر  هشت  شده 

اراک اهواز، رشت و  ارومیه، مشهد،  از طرف اشخاص حقیقی طی دوره    اصفهان، شیراز، 

سال اطالعات    1395تا    1388های  زمانی  و  است  قرارگرفته  واکاوی  و  بررسی  مورد 

استخراج    4اشخاص حقیقی همچون جنسیت، محل اقامت، درآمد، میزان بخشش و سن 

 
1 Chang 
2 Giving cost 
3 Feldstein and Taylor 

 مالیاتی موجود نیست.  اظهارنامه. سایر اطالعات در 4
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کمک  نهایی  مبالغ  است.  نوع شده  ماده    دیی تأدوستانه  های  قالب  در  قانون    172شده 

اساس    27/11/1380مصوب  مستقیم    های مالیات بر  و  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  از 

پرداختی در اظهارنامهاطالعات تکمیل شده در جدول کمک  های مالیاتی اشخاص  های 

در   اطالعات  است.  شده  اخذ  نرم  Excel  ار افزنرمحقیقی  توسط  و  شده  افزار  پردازش 

Eviews10  بخشش  تخمین که  رفتاری  معادله  پایه  تصریح  است.   شده  انجام  ها 

درآمد    (G)دوستانه  نوع  به  )(Y)را  مالیات   ،T  بخشش بهاء  و   )(P)    هزینه معنی  به  گ 

نیازمند می فرد  به  که  ریالی  هر  ازای  به  اهداءکننده  ارتبا  میخالص  گ    دهد یکدهد 

 شده است  صورت زیر ارائهاست که به 1رابطه با کشش ثابت
(2) logGI = β0 +  β1 logYi + β2 logTi + β3 logPi +  β4 logAGEi

+ β5 loggendi + εi       

 اند از: سایر متغیرها عبارت

AGEسال )بر    60دهد سن فرد بخشنده بیشتر یا کمتر از  : متغیر مجازی که نشان می

 قانون بازنشستگی( است.   76بازنشستگی در ایران طبق ماده اساس سن 

GENDدهد جنسیت فرد بخشنده مؤنث یا مذکر است. : متغیر مجازی که نشان می 

تعدیل ناخالص  از درآمد  است  اولیه درآمد، عبارت  که  تعریف  مالیاتی است  شده منهای 

می پرداخت  نوعباید  بخشش  هیچ  اگر  بدوستانهشد  نگرفته  صورت  و  ای  )فلدشتاین  ود 

 (.1976تیلور، 

  ارائههای پرداختی و مالیات  و درامدهای مشمول مالیات  ( میانگین کمک 1در جدول )

 شده است.

( مؤید آن است که بیشترین درامد مشمول مالیات به ترتیب متعلق به  1نتایج جدول )

ده است. نتایج  های تبریز، اصفهان، رشت، ارومیه، مشهد، شیراز، اهواز  و اراک بواستان

های  ها حاکی از آن است که بیشترین مالیات پرداختی به ترتیب متعلق به استانبررسی

نتایج   است. همچنین  بوده  اهواز   و  اراک، شیراز  ارومیه،  رشت، مشهد،  اصفهان،  تبریز، 

های  های پرداختی متعلق به استان( نشان دهنده آن است که بیشترین کمک 1جدول )

 ، مشهد، ارومیه، رشت، اهواز، شیراز و اراک  بوده است.تبریز، اصفهان

 

 
1 Constant elasticity relation 
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های پرداختی و مالیات  دوستانه،  کمک(: نتایج توصیفی میانگین بخشش نوع1جدول )

 ی مشمول مالیاتو درآمدها
 درآمد مشمول مالیاتی مالیات های پرداختیکمک شهر 

 478878 100436 69896 تبریز

 1122315 104545 380568 اصفهان 

 281552 33337 251144 مشهد 

 283897 25480 104894 ارومیه 

 552058 73152 102194 رشت 

 70756 5028 55686 اراک 

 94944 3944 62767 شیراز 

 93053 1230 77434 اهواز 
 تحقیق  های یافتهمنبع: 

 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج  -4
نوع  به تا  است  الزم  تخمین مدل،  تعیین شودمنظور  دیتا  پانل  تخمین  بنابراین،    ؛روش 

رها از  شهابتدا برای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از این  

بهره  Fآماره   گیری از روش اثرات  استفاده شده است. سپس، برای آزمون اینکه مدل با 

ده است. نتایج حاصل از  ، از آزمون هاسمن استفاده ششودثابت یا اثرات تصادفی برآورد  

می،  Fآزمون   تأیید  را  ثابت  اثرات  روش  به  مدل  آزمون  کنندبرآورد  نتایج  همچنین   .

( نتایج آزمون  2گر تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفی است. جدول )هاسمن بیان 

 دهد.چاو و هاسمن را نشان می 

 های چاو و هاسمن (: نتایج آزمون2جدول)

 نتیجه آزمون  Gمتغیر وابسته     نوع آزمون

 آزمون چاو 
27/4 

(001/0 ) 

های  تأیید مدل اثر ثابت در برابر مدل داده 

 تلفیقی 

 آزمون هاسمن 
288/5 

(381/0 ) 
 تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفیعدم  

 تحقیق  های یافتهمنبع: 

 شده است.( نشان داده3نتایج برآورد مدل با اثرات تصادفی در جدول ) 
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 به روش اثرات تصادفی  مدل   (: برآورد3جدول )

 است(.   T)مقادیر داخل پرانتز آماره   تحقیق های یافتهمنبع: 

 . استداری متغیرهای تحقیق نشان معنی *** عالمت

های آماری در وضعیت  دهد که مدل برآوردی ازنظر شاخص( نشان می3نتایج جدول )

بیانگر معناداری کل رگرسیون است. به عبارتی این فرضیه که    Fمناسبی قرار دارد. آماره  

-رگرسیون معنی شود و کل  توانند صفر باشند رد می ضرایب متغیرهای مستقل مدل می

اند خوبی توانستهگر آن است که متغیرهای مستقل بهبیان  2Rدار است. همچنین آماره  

 تغییرات متغیر وابسته را تا حد زیادی توضیح دهند.

های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی و  های خیریه نسبت به مشوقالعمل کمک عکس

های زیادی در  شود. چالشبررسی می   خیر  افراد  ، بهای بخشش، جنسیت و سندرآمدی

خصوص برآورد قابل اعتماد این پارامتر کلیدی وجود دارد. یکی از مشکالت اساسی در  

اثر   تفکیک  زمینه  کمک   یعلاین  میزان  بر  سایر  قیمت  و  درآمد  تأثیر  از  خیریه  های 

 .عوامل غیرقابل مشاهده است

دوستانه  بخشش نوعآمد افراد و  دهنده آن است که بین متغیر در( نشان3نتایج جدول )

دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  افراد،    ؛یک  درآمد  افزایش  با  همراه  بخشش  یعنی 

درصدی در میزان درامد    1طبق برآورد، افزایش    کهطورییابد؛ به افزایش میدوستانه  نوع 

 شود.میدوستانه بخشش نوعدرصدی در  85/0افراد منجر به افزایش 

 داری سطح معنی خطای استاندار  tآماره   ضریب متغیر مستقل

 85/0 ***175/14 060/0 000/0 ( Yدرآمد )

 06/0 **340/2 027/0 023/0 ( Pبهای بخشش )

 150/0- ***168/7- 020/0 000/0 (Tمالیات )

 058/0 01/1 048/0 314/0 (GEND جنسیت )

 09/0 **979/1 058/0 052/0 (AGE سن )

C 845/1 ***513/4 408/0 000/0 

 F 851/28آماره  

000/0 P-value 
2R 73/0 
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نتای  )همچنین  جدول  )مساعدت  3ج  بخشش  بهای  متغیر  بین  که  است  آن  مؤید   )

و   نوعمالیاتی(  دارددوستانه  بخشش  وجود  معنادار  و  مثبت  رابطه  با    ؛ یک  همراه  یعنی 

نوع افزایش مساعدت مالیاتی،   بهافزایش میدوستانه  بخشش  برآورد،    کهطورییابد  طبق 

بخشش  درصدی در    06/0درصدی در میزان بهای بخشش منجر به افزایش    1افزایش  

در طبقات متوسط و پایین   ، حجم زیادی از مؤدیان مشاغلشود. ازآنجاکه میدوستانه نوع 

قیمت   پردرآمد  گروه  با  مقایسه  در  گروه  این  فعلی  شرایط  در  و  دارند  قرار  درآمدی 

کنند و لذا برای تشویق این گروه باید هزینه  ریه پرداخت می های خیبیشتری برای کمک 

 یا قیمت کمک کاهش یابد 

است؛ این روند مثبت    06/0برابر    و کشش بهای بخشش   85/0از طرفی کشش درآمدی  

نوع بخشش  بر  بخشش  بهای  و  درآمد  کشش  استاندارد  اثرگذاری  خطاهای  و  دوستانه 

 بین درآمد و قیمت است.دهنده هماهنگی ها بسیار کوچک، نشانکشش

  های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی های خیریه نسبت به مشوقالعمل کمک عکس

نوعنشان بخشش  و  مالیات  متغیر  بین  که  است  آن  و  دهنده  منفی  رابطه  یک  دوستانه 

دارد وجود  نوع  ؛ معنادار  بخشش  مالیات،  افزایش  با  کاهش مییعنی همراه  یابد  دوستانه 

افزایش    کهطوریبه برآورد،  کاهش    1طبق  به  منجر  مالیات  میزان  در    15/0درصدی 

 شود. دوستانه میدرصدی در بخشش نوع

است، ضرایب    معنادارسنی افراد از لحاظ آماری    نتایج تحقیق نشان داده است که دامنه

  هیابد. بی افزایش میامالحظهقابلطور  ها هم بهدهد که با افزایش سن، بخششنشان می

است    ممکن  ترمسن  دهندگانمالیات  بشردوستانه  رفتارهای  که  است  قبول  قابل  نظر

معناداری به باشد  رفتار  با  طور  داشته  تفاوت  و    هاکمک   به  مربو   تصمیمات.  جوانان 

کم    فعلی  خیرخواهانه  اتفاقات  سنین  با  مقایسه  در  بیشتری  متقابل  وابستگی  احتماال 

  های کمک   و   باشد   دائمی   درآمد  از   ضعیف   بسیار  مقدار   یک  تواندمی  درآمد جاری   دارند.

  ی اندوزثروت  بنابراین،  ؛باشد  زندگی  در   پیشین   الگوهای  کنندهمنعکس  است   ممکن  فعلی 

باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر    تر جوان مهم  در سنین   تواندمی

 نیست. دار یجنسیت افراد از لحاظ آماری معن
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 گیری و پیشنهادها نتیجه -4
 افراد رفاه افزایش طبقاتی، فاصله کاهش در خصوصی بخش داوطلبانه هایکمک  نقش

 هاینظام میان این در و نیست پوشیده دولتی هیچ بر دولت هایکاهش هزینه و نیازمند

بسیار مختلف کشورهای مالیاتی   .دارند خیریه های کمک  تشویق در مهمی  وظیفه 

 اقتصادی به هایهمکاری و سازمان توسعه عضو کشورهای باالخص و جهان کشورهای

به  و اقتصادشان در خیریه بخش باالی نسبتاً سهم دلیل  روزافزون افزایش دلیل هم 

 این به ایتوجه ویژه مالیاتی، فرار و شوییپول هایفعالیت انجام برای بخش این به توجه

کسور   اعطای اند.داده قرار خود مالیاتی  نظام عهده بر را مهم وظیفه این و  دارند بخش

 بخش تشویق برای کشورها این  در استفاده  مورد  رایج ابزار دو  مالیاتی اعتبار یا و مالیاتی

 .است خیریه هایکمک  به اعطای خصوصی

از  های مالیاتی با استفاده  های خیریه نسبت به مشوقالعمل کمک عکسدر این مطالعه  

تسلیماظهارنامه مالیاتی  مشهد،  های  ارومیه،  شیراز،  اصفهان،  تبریز،  شهر  هشت  شده 

 1395تا    1388های  اهواز، رشت و اراک از طرف اشخاص حقیقی طی دوره زمانی سال

 مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته است.

های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی و  های خیریه نسبت به مشوقکمک العمل  عکس

نتایج مؤید آن است  شود.  بررسی می   خیر  افراد  ، بهای بخشش، جنسیت و سندرآمدی

یک رابطه مثبت و  دوستانه  بخشش نوعکه بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش، سن و  

بخشش    ،سن  ویعنی همراه با افزایش درآمد افراد، بهای بخشش    ؛معناداری وجود دارد 

 یابد.افزایش میدوستانه نوع 

در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند    ، حجم زیادی از مؤدیان مشاغلازآنجاکه  

های  و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمک 

و لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش    کنند خیریه پرداخت می

درآمدی  یابد کشش  طرفی  از  بخشش  85/0.  بهای  کشش  که    است  06/0برابر    و 

 دوستانه است. دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوعنشان

  کشش مالیاتی   های مالیاتی با استفاده از های خیریه نسبت به مشوقالعمل کمک عکس

نوعنشان بخشش  و  مالیات  متغیر  بین  که  است  آن  و  دهنده  منفی  رابطه  یک  دوستانه 

 دار وجود دارد. یمعن
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 مطالعات نتایج موضوع، بررسی ادبیات با موضوع زیر با عنایت به اهمیت پیشنهادهای

کارکنان   داخلی نظرات  استماع  خارجی،  مورد  هاسازمانو  شهرهای  مالیاتی  امور  ی 

 دولت حمایت پربارتر کردن بررسی شده در این مطالعه، جهت الگوی اساس بر رسی وبر

 شده است.ارائه اجتماعی بردن سرمایه باال و ی دوستنوع  حس از

اطالعات  و  آمار  به    نبود    و   آموزش   و  خانه  مالکیت  اشتغال،   جامعه،   اندازه   نژاد،مربو  

انجام تحقیق  های از سوی مؤدیان یکی از چالش مشخصات  گونهاینو عدم اظهار  پرورش

از   اعتبار مالیاتی، الزم است اطالع دقیقی  بهینه  برای تعیین نرخ  به عبارت دیگر  است. 

 وجود داشته باشد.های مالیاتی  العمل مؤدیان نسبت به مشوقرفتار و عکس هنحو

 دولتی ه، مؤسسات پیشرفت کشورهای اکثر در تقریباً که است این دیگر برجسته نکات از

 اختیار در  را باارزشی  اطالعات و کرده  رصد  را کشور  خیریه عملکرد  هرساله خصوصی و

شهرهای  می  گذارانسیاست و علمی  جامعه در  مؤسسات  این  ایجاد  که  گذارند 

 گردد. موردمطالعه پیشنهاد می

داده   ارائه را مناطق و هااستان انسانی جایگاه های مردمی که بتواندکمک  شاخص انتشار

آورد می فراهم  را  مقایسه  امکان  آوردن  و  وجود  به  و  شهرها  بین  رقابت  ایجاد  در  تواند 

 .مهم و مثبت نقش مهمی داشته باشد هایحساسیت
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