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هدف این مطالعه بررسی عکسالعمل کمکهای خیریه نسبت به مشوقهای مالیاتی با
استفاده از اظهارنامههای مالیاتی تسلیمشده از طرف اشخاص حقیقی در هشت شهر تبریز،
اصفهان ،شیراز ،ارومیه ،مشهد ،اهواز ،رشت و اراک با استفاده از دادههای پانل طی دوره
 1395-1388است .نتایج تحقیق مؤید آن است که بین متغیر درآمد افراد ،بهای بخشش،
سن و بخشش نوعدوستانه یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش
درآمد افراد ،بهای بخشش و سن ،بخشش نوعدوستانه افزایش مییابد .ازآنجاکه حجم زیادی
از مؤدیان مشاغل ،در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این
گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمکهای خیریه پرداخت میکنند
لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد .از طرفی کشش درآمدی
 0/85و کشش بهای بخشش برابر  0/06است که نشاندهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت
و اثرگذاری آن بر بخشش نوعدوستانه است .در ادامه ،عکسالعمل کمکهای خیریه نسبت
به مشوقهای مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی ،نشاندهنده آن است که بین متغیر
مالیات و بخشش نوعدوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی :مشوق مالیاتی ،بخشش نوعدوستانه ،اقتصاد اخالقی ،بهای بخش.
طبقهبندی .H73 ،H33 ،H26 ،H31 :JEL
 1این مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه تبریز است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
ازنظر جامعه شناسان صرف کردن داوطلبانه وقت و پول برای کمک به دیگران نشانه
انسجام در یک جامعه است .تقریباً تمام کشورها ،فرهنگها و ادیان از رسمهای خاص
خود در کمک کردن به دیگران برخوردارند .این رسمها پیچیده هستند و تاریخ ،سنت و
مذهب این کشورها آنها را شکل میدهند .مقدار این کمکها در یک کشور نشانگر
قدرت جامعه مدنی است که تا چه اندازه افراد آن جامعه تمایل و توان دارند تا به حل
مشکل نیازمندان محل خود یا جاهای دیگر کمک کنند .دولتها به خاطر اهداف زیر
سعی در حمایت حس نوعدوستی دارند:
الف) تأمین خدمات اجتماعی بیشتر برای جامعه :حامیان استفاده از انگیزههای مالیاتی
برای تشویق پرداخت خیریه معتقدند جامعه از وجود بخش غیرانتفاعی بزرگ و
پرتحرک به انحای مختلف سود میبرد .بسیاری از این سازمانها کاالها و خدماتی را با
استفاده از منابع غیردولتی تهیه میکنند که در غیر این صورت دولت باید آنها را تهیه
میکرد.
ب) رشد و توسعه اقتصاد :سازمانهای خدماتی غیرانتفاعی مولد ،میزان تولید در کشور
را افزایش میدهند و درنتیجه شغل ایجاد کرده و مخارج دولت را کاهش میدهند.
ج) کسب حمایت مردم :اگر دولت این حمایتهای مردمی را تشویق و با شهروندانی که
درگیر حل مسائل اجتماعی هستند همکاری کند مردم این برداشت را خواهند کرد که
دولت به پیگیری نگرانیهای مردم عالقهمند بوده و درنتیجه شایسته حمایت مردم
است.
د) توجه به ترجیحات خیرین :سازمانهای خیریه خصوصی که باید بهطور مستقیم برای
جمعآوری کمکهای مردمی باهم رقابت کنند نسبت به سازمانهایی که کامالً به وجوه
دولتی وابستهاند کاراتر و پاسخگوترند و خدمات متنوعتری را فراهم کرده و درنتیجه
منعکسکننده ترجیحات خیرین هستند .درواقع انگیزههای مالیاتی برای کمکهای
خیریه انفرادی امکان میدهد تا بهطور مستقیم درباره چگونگی مصرف وجوه آنان
اظهارنظر کنند (بوریس 1و همکاران .)2010،دولتها به شکلهای مختلف از کمکهای
خیریه خصوصی حمایت میکنند .یک روش درباره مقررات و قوانین ناظر بر فعالیتهای
Boris et al.
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این مؤسسات است که بهسختی و شدت مؤسسات تجاری انتفاعی نیست ،زیرا در
بسیاری از موارد مؤسسات غیرانتفاعی نمیتوانند در شرایط سخت قانون و مقررات دوام
بیاورند.
دولتها بهویژه در کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا ،انگلستان و کانادا برای تشویق و
افزایش کمکهای خیریه از انگیزههای مالیاتی عموماً به دو روش کسورات مالیاتی 1و
اعتبار مالیاتی 2استفاده میکنند .درروش اول هر کمککننده میتواند کمکهای خیریه
خود را تحت شرایطی جزء هزینههای قابل قبول حساب کرده و درنتیجه درآمد مشمول
مالیات خود را تا اندازهای کاهش دهد؛ اما اعتبار مالیاتی مطابق شرایط ،از بدهی مالیاتی
فرد بهطور مستقیم (و نه از درآمد مشمول مالیات) کسر میشود (دوکوت.)2019 ،3
باوجوداینکه انگیزههای مالیاتی دارای دو روش عمومی است ولی در هر کشور ساختار
این روشها متنوع هستند؛ به همین خاطر از ضوابط قانونی و مقررات خاصی تبعیت
میکنند.
در ایران هم ماده  172قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1380/11/27صراحت دارد
که فعالیتهای عامالمنفعه و کمکهای دریافتی از سوی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه و
کمکهای پرداختی افراد و شرکتها به مؤسسات خیریه تعیین شده از سوی دولت،
معاف از مالیات هستند .نظام مالیات بر درآمد جمهوری اسالمی ایران نیز برای تشویق
کمکهای خیریه ،مؤسسات غیرانتفاعی را تحت شرایطی از مالیات بر درآمد معاف کرده
است .همچنین خیرینی که کمکهای خاص انجام میدهند میتوانند مطابق قانون از
کسورات مالیاتی استفاده کنند (مزیکی و زاهدی ،1389 ،4شفیعی)1389 ،5
پرداخت کمک به همنوع باالخص در سطح فردی و غیر شرکتی ،یک امر شخصی است
و بر اساس احساس فردی صورت میگیرد و انگیزههای مادی تأثیر کمتری در این
حرکت دارند ،اما این موضوع در سطح بنگاه و شرکتها و نیز برای مبالغ بزرگی از
کمکهای خیریه قدری متفاوت است و برای گروه اخیر ،استراتژیها و مشوقهای
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مالیاتی و حمایتی میتواند انگیزه بنگاهها و حجم این نوع کمکها را تحت تأثیر قرار
دهد.
با توجه به جایگاه بسیار ممتاز نوعدوستی و انفاق در فرهنگگگ دینگگی مگگا و از طرفگگی بگگر
اساس قانون مالیاتهگگای مسگگتقیم تگگاکنون مطالعگگه دقیقگگی کگگه ارتبگگا بگگین بخشگگش
نوعدوستانه و مشوقهای مالیاتی را بررسی کند ،صورت نگرفته است؛ لذا در این تحقیق،
سعی شده است به ارتبا بین بخشش نوعدوسگگتانه و مشگگوقهای مالیگگاتی در شگگهرهای
منتخب ایران (شهر تبریز ،اصفهان ،شگگیراز ،ارومیگگه ،مشگگهد ،اهگگواز ،رشگگت و اراک) طگگی
سالهای  1388تگگا  1395پرداختگگه شگگود .در بخگگش دوم ،ادبیگگات نظگگری و پگگس از آن
پیشینه تحقیق ارائه شده است .در بخش سوم روششناسی تحقیق بحث شگگده و بخگگش
چهارم تحقیق شامل برآورد مدل است .ارائه نتایج و پیشنهادها ،بخشهای پایگگانی مقالگگه
است.

 -2ادبیات موضوعی تحقیق
 -1-2مبانی نظری
به طور معمول فرض بر این است که جریان اصلی 1تفکر اقتصادی به این نتیجه ختم
میشود که علم اقتصاد بدون در نظر گرفتن توجیهات اخالقی پایهریزی شده است .برای
مثال ،برخی از محققین چنین عنوان میکنند« :اقتصاد خرد مقدماتی بر اساس پیش
فرض رفتار خودخواهانه منطقی استوار است» (رحیمی بروجردی .)1391 ،2از
خودگذشتگی و بخشش ،خیرخواهی ،دلسوزی ،نیکوکاری ،نوعدوستی و کلماتی از این
دست مفاهیمی هستند که ممکن است در نگاه اول با روح علم اقتصاد که بر اساس نفع
شخصی استوار است ناسازگار به نظر آیند؛ به راستی علمی که برمبنای نفع شخصی بنا
نهاده شده است به همین آسانی با رفتارهایی که به وضوح برخاسته از عدم خودخواهی
باشد همراه نخواهد شد .چگونه رفتار ازخودگذشتگی با نفع شخصی کنار میآید؟
(اندرونی)2006،3
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عبارت اقتصاد اخالقی برای اولین بار در مقاله تامپسون )1971( 1تحت عنوان «اقتصاد
اخالقی جمعیت انگلستان در قرن هجدهم »2آورده شده است .این اصطالح در
مفهومساز ی یک سری مشاهدات تجربی در قالب یک عبارت مشخص ،موفق بود.
همچنین نمونهای نادر از یک مفهوم ابداع شده توسط یک تاریخدان را توضیح میداد و
به اندازهای جذاب بود که پژوهشگران دیگر رشتهها ،مانند علوم سیاسی ،جامعهشناسی و
انسانشناسی نیز آن را پذیرفتند (برک.)2005 ،3
پس از آنکه اولین مقاله دانشگاهی در ارتبا با نوعدوستی ارائه شد ،عالقه شدیدی در
ارتبا با اقتصاد نوعدوستی و بخشش خیرخواهانه 4از دهه  1980به وجود آمد .صدها
مقاله برای کشف و گسترش یافتههای تئوریک نوشته شده است و بیش از صدها مقاله
به دنبال ارائه پاسخی برای پرسشهای تجربی بودهاند .نوعدوستی یکی از بزرگترین
معماهای اقتصادی است؛ چرا که با فروض اولیه اقتصاد کالسیک در خصوص به حداکثر
رساندن نفع شخصی و حداکثر کردن مطلوبیت با توجه به محدودیتهای قید بودجه
افراد در تناقض است .آنجا که شخص میتواند با خط بودجه باالتر به مطلوبیت بیشتری
دست یابد آیا با از دست دادن بخشی از بودجه خود به واسطه بخشش ،از مطلوبیت
کمتری برخوردار نخواهد شد؟ و آیا این در تناقض با اصول اقتصاد کالسیک نیست؟
در پاسخ به این موارد ،یک توضیح میتواند این باشد که بخشش خیرخواهانه اصوالً به
معنی از خود گذشتگی نیست .توجیه دوم که برخی اوقات نفع شخصی روشنفکرانه5
گفته میشود ،این است که بخشش ناشی از خودخواهی فرد و حب نفس است .شخصی
که به آسودگی در جایی استخدام شده است ممکن است بدین جهت فقرا بخشش کند
تا رسم معمول را برقرار نگه دارد ،چرا که او هم ممکن است روزی به واسطه حوادث نادر
فقیر شود .دلیل سوم این است که نوعدوستی دیگران یا نسل آینده ممکن است محرکی
برای بخشش باشد و این هدایا داده میشوند که تابع مطلوبیتی را حداکثر کنند که
دربرگیرنده منافعی برای دیگران یا جامعه به طور کل باشد .در حالی که این سه توضیح
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متمایز هستند ،یک نظریهپرداز اقتصادی ممکن است همه آنها را به شکل مشابهی
مدلسازی کند.
علت چهارم میتواند اینگونه باشد که اعطای کمکهای خیریه ممکن است بیشتر
جذاب باشد :مردم ممکن است که از بخشیدن ،مطلوبیت گ یک حس درونی خوب 1گ
کسب کنند.
علت پنجم میتواند این باشد که اصول اقتصادی ما که بر اساس رفتار منفعت گرایانه
شخصی بنا نهاده شده است حقیقتاً برای توضیح مناسب نوعدوستی سازگار نیست.
انسانها صرف نظر از هر چیزی موجودات معنوی هستند .شاید رفتار ما تحت تأثیر
کدهای اخالقی است که انتخابهای ما را با مدلهای نئوکالسیکی و ترجیحات
خوشرفتاری 2و توابع مطلوبیت شبه مقعر 3قابل توضیح نمیسازد (بوریس و
همکاران.)2010،
هرکدام از موارد فوق میتواند دلیلی برای افراد باشد تا راغب به بخشش بخشی از دارایی
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
باشد در حقیقت محرک ورود آنها به اقتصاد بخش عمومی است .اینجاست که وجود
یک سیاست قوی دولتی به منظور تحریک حس نوعدوستی و هدایت آن به سمت تأمین
نیازهای عمومی جامعه بسیار الزم است .بدین صورت است که نوعدوستی خصوصی
میتواند جانشین بخش عمومی در تهیه کاال و خدمات باشد؛ چرا که با وجود افرادی که
خدمات حمایتی از فقرا را ارائه میکنند و یا از هنر حمایت میکنند و یا یک نیاز
عمومی از جامعه را برطرف مینمایند نیاز کمتری به این وجود دارد که دولت این کارها
را انجام دهد .تا بدان جا که ضروری به نظر میرسد که درک شود چگونه خیریه
خصوصی فراهم میشود و چگونه با تهیه و تدارک کاالهای عمومی تعامل میکند .در
این ارتبا دولتها در گذشته معموالً با سیاستهای مساعدت مالیاتی 4با اعانهدهندگان
خیر رفتار کردهاند ،همانند اعطاء مشوقهای مالیاتی در قبال انجام کمکهای خیریه 5در
1
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ایاالت متحده .این امر ،مالیات بر درآمد اهدا کننده را کاهش داده و باعث ایجاد
انگیزهای برای کمکهای خیریه بیشتر شده و زمانی که نرخ نهایی مالیات اهدا کننده
افزایش مییابد ،بسیار با ارزشتر میشوند .از طرف دیگر این امر باعث تقویت بخش
اقتصاد غیرانتفاعی و تأمین هزینه بسیاری از خدمات عمومی و ضروری در آن کشور
شده است( .دوکوت)2019 ،1
منظور از بخش سوم همان سازمانهایی هستند که در کنار بخش خصوصی یا بازار
(بخش اول) و یا بخش عمومی یا دولت ،فعالیت میکنند ولی جزو هیچ یک از این دو
بخش نیستند ،اما نقش غیرقابل انکاری در فعالیتهای اقتصادی دارند و در دهههای
اخیر حجم باالیی از تولید داخلی بسیاری از کشورها را تشکیل میدهند (ریاحی
سامانی.)1394 2
شناسایی انگیزههای بنیادین بخش سوم همچون حس نوعدوستی برای حضور در اقتصاد
بخش عمومی میتواند نقطه آغازی بر پررنگتر نمودن نقش آن باشد و در کنار آن و به
صورت همزمان ،در نظر گرفتن مشوقهای مالیاتی که منجر به کاهش درآمدهای
مالیاتی دولت میشود با هدف تأمین بخشی از هزینههای عمومی که معموالً بر دوش
دولت است ،از طریق جلب اینگونه مشارکتها هدفی است که امروزه اکثر کشورهای
توسعه یافته با برنامهریزیهایی که انجام میدهند قصد دارند بیشتر به آن دست پیدا
کنند.
اگرچه بررسیهای موجود در بسیاری از کشورهای جهان نشان میدهد که پرداخت
کمک به همنوع باالخص در سطح فردی و غیر شرکتی ،یک امر شخصی است و بر
اساس احساس فردی صورت میگیرد و انگیزشهای مادی تأثیر کمتری در این حرکت
دارند ،اما این موضوع در سطح بنگاه و شرکتها و نیز برای مبالغ بزرگی از کمکهای
خیریه قدری متفاوت است و برای گروه اخیر ،استراتژیها و مشوقهای مالیاتی و
حمایتی میتواند انگیزه بنگاهها و حجم این نوع کمکها را تحت تأثیر قرار دهد
(عربمازار و زایر.)1390 ،3

1

Duquette
)Reyahie Samani (2015
3
)Arabmazar & Zayer (2011
2

184

بخشش نوعدوستانه و تأثیر مشوقهای مالیاتی بر آن...

• نوعدوستی و نظام مالیاتی
نوعدوستی از جنبه رفتاری یا روانشناختی قابلفهم است .از جنبه انگیزشی،
نوعدوستی ،تمایل به ارتقاء رفاه دیگران است بهطوریکه از خالص رفاه شخص کاسته
شود .از جنبه رفتاری ،نوعدوستی هر کاری است که برخاسته از محرکهای نوعدوستانه
باشد (الستر .)2006 ،1رفتارهای نوعدوستانه زیگر مجموعگهای از رفتارهگای اجتمگاعی
مطلوب هستند .نوعدوستی به معنای انگیزهای ذاتگی اسگت کگه رفتارهای داوطلبانه را
به خگاطر نفگع دیگگری برمیانگیزاند ،اعمالی که به خاطر دغدغه دیگران یا بهوسیله
ارزشها ،اصگول و اهداف درونی شده برانگیختهشدهاند و نگه بهواسطه انتظگار پاداشهای
اجتماعی یا مادی یا اجتناب از تنبیه (ایزنبرگ.)1989 ،2
نوعدوستی ،سخاوت و بلندنظری بدون انتظار مقابلهبهمثل است که بهواسطه آن شخص،
رفع نیازهای دیگران را بهطور داوطلبانه در اولویت قرار میدهد (شعبانی.)1393 ،3
نوعدوستی بهعنوان یک رفتار خیرخواهانه نسبت به دیگران در جامعه معموالً در قالب
هدایای خیریه تعریفشده است .کمکهای خیریه بخش مهمی از درآمد در
ایاالتمتحده و دیگر کشورها بهحساب میآید و اغلب مستقیماً از طریق سیاست مالی
دولت ترغیب میشود (اندرونی.)2015 ،
کمکهای نوعدوستانهای که توسط بخش خصوصی انجام میپذیرد ،همچون
پرداختهای انتقالی دولت ،یکی از مهمترین روشها برای کاهش فاصله طبقاتی جامعه
است .اغلب کشورها ،به نقش پراهمیت و معناداری که بخش داوطلبانه 4در پدید آوردن
جامعه قوی و با عملکرد مناسب دارد بهعالوه تأثیر آن در اشتغال ،رفاه و رشد اقتصادی
پی برده اند .رفتار اشخاص حقیقی اغلب به پیشینه فرهنگی ،اجتماعی و عواملی چون
سن ،جنسیت ،وضع درآمد ،میزان مالیات پرداختی و باورهای دینی وابستگی بیشتری
دارد؛ و برای گروه اخیر ،استراتژیها و مشوقهای مالیاتی و حمایتی میتواند انگیزه
بنگاهها و حجم این نوع کمکها را تحت تأثیر قرار دهد (عرب مازار و زایر.)1390 ،
یکی از بخشهای مهمی که در تمامی کشورهای دنیا برای حمایت از مشارکت بخش
خصوصی و تقویت نظارت بر فعالیتهای آنها موردتوجه دولتها قرارگرفته است ،نظام
1
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مالیاتی است .طی چند دهه گذشته تالشهای زیادی در دنیا برای افزایش کمکهای
خیریه از طریق تغییر سیاستهای دولت صورت گرفته است .بهبود مقررات نظارتی
خیریهها و سایر سازمانهای غیرانتفاعی ،توسعه مشوقهای مالیاتی برای حمایت از افراد
خیر از یکسو و مؤسسات خیریه از سوی دیگر بهمنظور افزایش حجم کمکها و
درنتیجه افزایش شفافیت و مسئولیتپذیری نهادی خیریهها از اهم اقدامات و تالشهای
مستمری است که کشورهای مختلف جهان انجام میدهند .ارفاق مالیاتی به شکل اجازه
کسر کمکهای خیریه از درآمد مشمول مالیات و تخفیف مالیاتی (اعتبار مالیاتی) از
رایجترین اشکال حمایت مالیاتی از کمکهای خیریه بخش خصوصی در کشورهای
مختلف است که در اکثر کشورهای جهان تحت شرایط و ضوابط خاص به افراد واجد
شرایط اعطاء میشود.
در ایاالتمتحده و بسیاری از دیگر کشورها یک مزیت مالیاتی برای بخششهای
نوعدوستانه وجود دارد و بهصورت مؤثر هزینه بخشش را کاهش میدهد .بهعنوانمثال
در ایاالتمتحده ،بخشش نوعدوستانه میتواند از درآمد مشمول مالیات کاسته شود.
باوجود نرخهای فزاینده مالیاتی افرادی که درآمد بیشتری دارند باید مالیات بر درآمد
بیشتری پرداخت کنند و این بدان معنی است که این دسته از افراد در صورت روی
آوردن به بخشش نوعدوستانه و ارائه آن در اظهارنامههای مالیاتی خود از یارانههای
نهایی بیشتری بهرهمند میشوند.
 -2-2پیشینه تحقیق
در خصوص تأثیر معافیتهای مالیاتی بر بخشش نوعدوستانه در سال  1967مطالعهای
توسط تائوسیگ 1صورت گرفت که با استفاده از یک نمونه طبقهبندیشده از 70596
اظهارنامه مالیاتی شامل اطالعاتی در خصوص یک سری کسورات معین انجام شد .یافته
اصلی تحقیق تائوسیگ این بود که این کسورات دارای اثر بسیار کم و یا فاقد هرگونه
اثری بر روی مقدار کل کمکهای نوعدوستانه است .به بیان دقیقتر ،برآوردهای پارامتر
تائوسیگ یک کشش قیمتی کمتر از  0/1را نشان میدهد و بنابراین مؤید آن است که
به ازای هر دالر از درآمد بالقوه ازدسترفته توسط وزارت دارایی ،کمتر از ده سنت صرف
امور خیریه میشود (تائوسیگ .)1967 ،از جمله ایرادات وارده به تحلیل تائوسیگ یکی
Taussig
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حذف تصادفی  22918مشاهده است که باعث زیر سؤال رفتن نتیجهگیری نهایی وی
شد و دیگری مشکالت جدی در تصریح و روش تخمین تائوسیگ است.
طبق یافتههای مقاله اندرونی ( )2015انساندوستی با احتساب تقریباً  %2از مالیات
ساالنه طی  40سال منتهی به سال  2014یک عامل مهم در اقتصاد ایاالتمتحده است.
دولت و اعانهدهندگان خصوصی برای تأمین مالی ارائه خدمات تقریباً دویست هزار
سازمان خیریه همکاری میکنند .در این مقاله تأثیرات اقتصادی روی نوعدوستی
خصوصی بررسی شده است و اینکه چگونه با سیاست دولت در تعامل است .مهمترین
یافته این است که افراد بهراستی نسبت به کسر خیریه در سیستم مالیاتی ایاالتمتحده
حساس هستند .با یارانه دادن به خیریه ،کسر مالیات بهطور واضحی اعانات بخش
خصوصی را افزایش داده است ،هرچند در گروههای درآمدی مختلف ،اثر آن متفاوت
است .البته نکته قابل توجه این است که کسر مالیات تنها برای کسانی شدنی است که
کسورات را در اظهارنامه مالیاتی خود جزءبهجزء نوشتهاند .برای این افراد در مالیاتهای
پایین 10-%28 ،بخشش آنها بهصورت کسر از مالیات به آنها برمیگردد و اهدای آنها
بهاندازه  7-%20افزایش مییابد .خانوار با درآمد باال ،با  200.000دالر و بیشتر در هر
سال  33-%35اهدای خود را بهوسیله سطح مالیاتهای کمتر برمیگردانند و این باعث
میشود کمکهای خیریه آنها در حدود  35-%40افزایش یابد.
تژیتدینووا ،)2018( 1در مقالهای تحت عنوان ،کاهش فرار (مالیاتی) از طریق خود
اظهاری ،شواهدی از کمکهای خیریه ،در دوره زمانی  1970-2009برای ایاالتمتحده،
با استفاده از طرح نیمه تجربی برای کمبود کمکهای خیرخواهانه غیر نقدی ،ارائه کرده
است .نتایج نشان داد که حتی الزامات پایهای خود اظهاری در کاهش فرار (مالیاتی)
مؤثر هستند ولی هزینههای زیادی برای رعایت قوانین به مالیاتدهندگان تحمیل
میکند .الزامات گزارش سادهشده ،هزینههای گزارش را به میزان  55دالر برای هر فرد
کاهش و کمکهای موردنیاز را بهصورت قابلتوجهی افزایش میدهد .بااینحال ،نیمی از
کمکهای جدید به دلیل فرار (مالیاتی) است؛ بنابراین ،گزارش اطالعات فقط باید برای
کل کمکهای گزارششده باالتر از یک آستانه مشخص اعمال شود.

Tazhitdinova

1

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /2تابستان 1399

187

ورفل ،)2018( 1مقالهای با عنوان ،آیا کمکهای خیرخواهانه ،حمایت از مخارج دولتی را
کاهش میدهد؟ را برای ایاالتمتحده ارائه کرده است .وی با استفاده از بررسی تجربیات
نشان داد که کمکهای خیریه میتواند حمایت از مخارج دولت را کاهش دهد .در
مطالعه اول ،پاسخدهندگانی که بهصورت تصادفی جهت بررسی کمکهای خیرخواهانه
یک منطقه خاص مورد نظر قرارگرفته بودند ،احتمال حمایت از مالیات اضافی و مخارج
دولتی در آنها کمتر بوده است .مطالعه دوم ،نشان داد که جانشینی جبری زمانی که
پاسخدهندگان احساس کنند که کمکها تأثیر بیشتری دارند ،کاهش میدهد.
دوکوت ( )2019پژوهشی تحت عنوان ،آیا محدودیتهای سهم درآمدی در کسری
مالیات کمکهای خیریه بر میزان کمکها تأثیر میگذارد؟ با استفاده از روش رگرسیون
پانلی برای ایاالتمتحده انجام داده است .کاهش مالیات و قانون jobs2در سال ،2017
محدودیت روی کسری مالیات کمکهای خیریه را از  50تا  60درصد درآمد ناخالص
مشخص افزایش داده است .این توضیح برآورد اثر محدودیت سهم درآمدی روی کمکها
را برای اولین بار برآورد میکند .الگوهای مربو به کمکها ،در طول زمان در میان
خیریهها ،با تغییرات اولیه در محدوده سهم درآمدی همراه است که با یک اثر سیاسی
قابلتوجه سازگار است .نتایج تخمین نشان داد که افزایش محدودیت سال 2017
مجموع کمکهای خانوارها را حدود  10میلیارد دالر افزایش داده است.
مطالعات اندکی درخصوص بررسی میزان تأثیر معافیتهای مالیاتی بر مقدار بخشش
نوعدوستانه در ایران انجام شده است که شاید یکی از دالیل اصلی آن فقدان داده در
سالهای گذشته گ قبل از راه اندازی سیستم مکانیزه مالیاتی در قالب طرح جامع مالیاتی
کشور گ باشد.
گیلک حکیمآبادی )1389( 3پژوهشی با استفاده از اطالعات بودجه خانوارهای شهری
کشور در سال  1387انجام داده است .وی کشش کمکهای خیریه را نسبت به درآمد
بعد از مالیات برآورد کرده که بر تأثیر مثبت مشوقهای مالیاتی بر کمکهای خیریه در
کشور اشاره دارد .کشش کمکهای خیریه در این تحقیق  0/33بهدستآمده است .نقد
وارد بر این مطالعه نادیده گرفتن سایر عوامل مؤثر بر میزان بخشش و صرفاً با اهمیت
1
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دانستن نقش درآمد در میزان بخشش است؛ در حالی که به لحاظ نظری هم وجود
رابطه مستقیم بین میزان درآمد و میزان بخشش بدیهی است و سایر عوامل مؤثر باید
وارد مدل میشدند.
عرب مازار و زایر ( )1390بهمنظور ارائه الگویی برای حمایت مالیاتی از کمکهای خیریه
در ایران ،مطالعهای بر پایه ماده  172قانون مالیاتهای مستقیم انجام دادهاند .بخش
قابلتوجهی از تحقیق آنها به مقایسه تطبیقی سیستمهای مالیاتی کشورهای مختلف
در حوزه معافیتهای اعطایی اختصاص دارد و نهایتاً نتیجهگیری کردهاند که روش فعلی
حمایت از بخششهای نوعدوستانه در ایران دارای اشکاالت متعددی است که از آن
جمله میتوان به بیعدالتی عمودی ،باال بودن هزینههای دریافت کمک از مؤدیان
پردرآمد ،باال بودن هزینه این سیاست برای دولت و ...اشاره کرد .پیشنهاد آنها
جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی غیرقابل استرداد با دو نرخ تبعیضی  25و  30درصد
برای سطوح مختلف کمکهای خیریه ،بهعنوان سیاست جایگزین نظام فعلی حمایت از
کمکهای خیریه در ایران است .در این تحقیق ،محققین به تحلیل تئوری موضوع
بسنده کردهاند و هیچکدام از دو مدل ارائهشده ،کمی سازی نشده و تخمین و ارزیابی
ارائه نشده است.
بررسیهای به عمل آمده ،حاکی از آن است که تا کنون مطالعهای در زمینه بررسی
تأثیر سیاستهای مساعدت مالیاتی بر بخشش نوعدوستانه در کشور انجام نشده است.
با توجه به موارد فوق و دشوارهایی در زمینه جمعآوری دادهها تحقیق ،در این مطالعه
سعی شده است با در نظر گرفت ن موارد زیر ،گامی مهم و مؤثر در جهت تأثیر مشوقهای
مالیاتی بر بخشش نوعدوستانه برداشته شود.
مطالعات اقتصادسنجی بخشش خیرخواهانه ،تصریحات متفاوتی از تقاضای بخشش
را استفاده کردهاند .ازآنجاکه در این تحقیق هدف بررسی تأثیر سیاستهای مساعدت
مالیاتی بر بخشش نوعدوستانه است؛ میتواند اطالعات دیگری در رابطه با ویژگیهای
جمعیت شناختی و اقتصادی و اثر آنها بر بخشش نوعدوستانه هر خانواده را ارائه
میدهد؛ تجزیه و تحلیل اثرات این عوامل در کمکهای خیرخواهانه ،به خودی خود
میتواند مورد هدف قرار گیرد.

 -3روششناسی تحقیق و تصریح مدل
دو مدل پایه نظری برای تجزیه و تحلیل رفتار افرادی که بخشش میکنند ابداع شده
است .نوع اول مدلهای کاالهای عمومی است که در آن فرض بر این است که افراد
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بهمنظور تأمین کاالهای عمومی برای جامعه بخشش میکنند .نوع دوم مدلهای
کاالهای خصوصی است که بر عواید حاصل از بخشش برای اهداءکنندگان انفرادی تأکید
دارد (چانگ.)2005 ،1
ازآنجاکه بخشش های انجام شده در تعیین درآمد مشمول مالیات ،قابل کسر است،
سیستم مالیات بر درآمد فعلی «قیمت» اعانات را از قیمت دیگر کاالها و خدمات کمتر
میکند .بهعنوانمثال یک فرد با یک نرخ مالیات نهایی  40درصدی ،با چشمپوشی
کردن از  60دالر از مصرف شخصی ،میتواند  100دالر بخشش کند .بهای خالص
بخشش برای وی فقط  0/6است .بهصورت کلی ،برای یک فرد با نرخ نهایی مالیات ،m
بهای بخشش 2برابر است با (فلدشتاین و تیلور:)1976،3
()1

𝑚𝑃 =1−

مطالعات اقتصادسنجی بخشش خیرخواهانه ،تصریحات متفاوتی از تقاضای بخشش
استفاده کردهاند .ازآنجاکه در این تحقیق هدف بررسی تأثیر سیاستهای مساعدت
مالیاتی بر بخشش نوعدوستانه است؛ بهمنظور مدلسازی بخشش نوعدوستانه از مدل
پایه مطالعه فلدشتاین و تیلور ( )1976و دوکوت ( )2018با اعمال تغییرات و تعدیالت
الزم استفاده شده است .بررسی مطالعات فلدشتاین و تیلور ( )1976و دوکوت ()2018
اطالعات دیگری در رابطه با ویژگیهای جمعیت شناختی و اقتصادی و اثر آنها بر
بخشش نوعدوستانه هر خانواده را ارائه میدهد .تجزیه و تحلیل اثرات این عوامل در
کمکهای خیرخواهانه ،به خودی خود میتواند مورد هدف قرار گیرد.
به همین منظور خانوارها با توجه به عوامل زیر طبقهبندی میشوند سن ،جنسیت ،محل
اقامت ،اشتغال ،بخشش نوع دوستانه ،مالیاتها و کمکهای پرداختی
در این پژوهش بیش از  2500اظهارنامههای مالیاتی تسلیمشده هشت شهر تبریز،
اصفهان ،شیراز ،ارومیه ،مشهد ،اهواز ،رشت و اراک از طرف اشخاص حقیقی طی دوره
زمانی سالهای  1388تا  1395مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته است و اطالعات
اشخاص حقیقی همچون جنسیت ،محل اقامت ،درآمد ،میزان بخشش و سن 4استخراج
1

Chang
Giving cost
3
Feldstein and Taylor
2

 .4سایر اطالعات در اظهارنامه مالیاتی موجود نیست.
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شده است .مبالغ نهایی کمکهای نوعدوستانه تأیید شده در قالب ماده  172قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب  1380/11/27از سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس
اطالعات تکمیل شده در جدول کمکهای پرداختی در اظهارنامههای مالیاتی اشخاص
حقیقی اخذ شده است .اطالعات در نرمافزار  Excelپردازش شده و توسط نرمافزار
 Eviews10تخمینها انجام شده است .تصریح پایه معادله رفتاری که بخشش
نوعدوستانه ) (Gرا به درآمد ) ،(Yمالیات ( )Tو بهاء بخشش ) (Pگ به معنی هزینه
خالص اهداءکننده به ازای هر ریالی که به فرد نیازمند میدهد گ ارتبا میدهد یک
رابطه با کشش ثابت 1است که بهصورت زیر ارائهشده است
()2

logGI = β0 + β1 logYi + β2 logTi + β3 logPi + β4 logAGEi
+ β5 loggendi + εi

سایر متغیرها عبارتاند از:
 :AGEمتغیر مجازی که نشان میدهد سن فرد بخشنده بیشتر یا کمتر از  60سال (بر
اساس سن بازنشستگی در ایران طبق ماده  76قانون بازنشستگی) است.
 :GENDمتغیر مجازی که نشان میدهد جنسیت فرد بخشنده مؤنث یا مذکر است.
تعریف اولیه درآمد ،عبارت است از درآمد ناخالص تعدیلشده منهای مالیاتی است که
باید پرداخت میشد اگر هیچ بخشش نوعدوستانهای صورت نگرفته بود (فلدشتاین و
تیلور.)1976 ،
در جدول ( )1میانگین کمکهای پرداختی و مالیات و درامدهای مشمول مالیات ارائه
شده است.
نتایج جدول ( )1مؤید آن است که بیشترین درامد مشمول مالیات به ترتیب متعلق به
استان های تبریز ،اصفهان ،رشت ،ارومیه ،مشهد ،شیراز ،اهواز و اراک بوده است .نتایج
بررسی ها حاکی از آن است که بیشترین مالیات پرداختی به ترتیب متعلق به استانهای
تبریز ،اصفهان ،رشت ،مشهد ،ارومیه ،اراک ،شیراز و اهواز بوده است .همچنین نتایج
جدول ( )1نشان دهنده آن است که بیشترین کمکهای پرداختی متعلق به استانهای
تبریز ،اصفهان ،مشهد ،ارومیه ،رشت ،اهواز ،شیراز و اراک بوده است.

Constant elasticity relation

1
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جدول ( :)1نتایج توصیفی میانگین بخشش نوعدوستانه ،کمکهای پرداختی و مالیات
و درآمدهای مشمول مالیات
شهر

کمکهای پرداختی

مالیات

درآمد مشمول مالیاتی

تبریز

69896

100436

478878

اصفهان

380568

104545

1122315

مشهد

251144

33337

281552

ارومیه

104894

25480

283897

رشت

102194

73152

552058

اراک

55686

5028

70756

شیراز

62767

3944

94944

اهواز

77434

1230

93053

منبع :یافتههای تحقیق

 -4برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
بهمنظور تخمین مدل ،الزم است تا نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین شود؛ بنابراین،
ابتدا برای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از این شهرها از
آماره  Fاستفاده شده است .سپس ،برای آزمون اینکه مدل با بهرهگیری از روش اثرات
ثابت یا اثرات تصادفی برآورد شود ،از آزمون هاسمن استفاده شده است .نتایج حاصل از
آزمون  ،Fبرآورد مدل به روش اثرات ثابت را تأیید میکنند .همچنین نتایج آزمون
هاسمن بیان گر تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفی است .جدول ( )2نتایج آزمون
چاو و هاسمن را نشان میدهد.
جدول( :)2نتایج آزمونهای چاو و هاسمن
نوع آزمون

متغیر وابسته G

نتیجه آزمون

آزمون چاو

4/27
()0/001

تأیید مدل اثر ثابت در برابر مدل دادههای
تلفیقی

آزمون هاسمن

5/288
()0/381

عدم تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفی
منبع :یافتههای تحقیق

نتایج برآورد مدل با اثرات تصادفی در جدول ( )3نشان دادهشده است.
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جدول ( :)3برآورد مدل به روش اثرات تصادفی
ضریب

آماره t

خطای استاندار

سطح معنیداری

درآمد ()Y

0/85

***14/175

0/060

0/000

بهای بخشش ()P

0/06

**2/340

0/027

0/023

متغیر مستقل

***

مالیات ()T

-0/150

-7/168

0/020

0/000

1/01

0/048

0/314

جنسیت () GEND

0/058

سن () AGE

0/09

**

C
آماره F

1/845

***

P-value
R2

1/979
4/513

0/058
0/408

0/052
0/000

28/851
0/000
0/73
منبع :یافتههای تحقیق (مقادیر داخل پرانتز آماره  Tاست).
عالمت *** نشان معنیداری متغیرهای تحقیق است.

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که مدل برآوردی ازنظر شاخصهای آماری در وضعیت
مناسبی قرار دارد .آماره  Fبیانگر معناداری کل رگرسیون است .به عبارتی این فرضیه که
ضرایب متغیرهای مستقل مدل میتوانند صفر باشند رد میشود و کل رگرسیون معنی-
دار است .همچنین آماره  R2بیانگر آن است که متغیرهای مستقل بهخوبی توانستهاند
تغییرات متغیر وابسته را تا حد زیادی توضیح دهند.
عکسالعمل کمکهای خیریه نسبت به مشوقهای مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی و
درآمدی ،بهای بخشش ،جنسیت و سن افراد خیر بررسی میشود .چالشهای زیادی در
خصوص برآورد قابل اعتماد این پارامتر کلیدی وجود دارد .یکی از مشکالت اساسی در
این زمینه تفکیک اثر علی قیمت بر میزان کمکهای خیریه از تأثیر درآمد و سایر
عوامل غیرقابل مشاهده است.
نتایج جدول ( )3نشاندهنده آن است که بین متغیر درآمد افراد و بخشش نوعدوستانه
یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد ،بخشش
نوعدوستانه افزایش مییابد؛ بهطوریکه طبق برآورد ،افزایش  1درصدی در میزان درامد
افراد منجر به افزایش  0/85درصدی در بخشش نوعدوستانه میشود.
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همچنین نتایج جدول ( )3مؤید آن است که بین متغیر بهای بخشش (مساعدت
مالیاتی) و بخشش نوعدوستانه یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ یعنی همراه با
افزایش مساعدت مالیاتی ،بخشش نوعدوستانه افزایش مییابد بهطوریکه طبق برآورد،
افزایش  1درصدی در میزان بهای بخشش منجر به افزایش  0/06درصدی در بخشش
نوعدوستانه میشود .ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل ،در طبقات متوسط و پایین
درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت
بیشتری برای کمکهای خیریه پرداخت میکنند و لذا برای تشویق این گروه باید هزینه
یا قیمت کمک کاهش یابد
از طرفی کشش درآمدی  0/85و کشش بهای بخشش برابر  0/06است؛ این روند مثبت
اثرگذاری کشش درآمد و بهای بخشش بر بخشش نوعدوستانه و خطاهای استاندارد
کششها بسیار کوچک ،نشاندهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت است.
عکسالعمل کمکهای خیریه نسبت به مشوقهای مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی
نشاندهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوعدوستانه یک رابطه منفی و
معنادار وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش مالیات ،بخشش نوعدوستانه کاهش مییابد
بهطوریکه طبق برآورد ،افزایش  1درصدی در میزان مالیات منجر به کاهش 0/15
درصدی در بخشش نوعدوستانه میشود.
نتایج تحقیق نشان داده است که دامنه سنی افراد از لحاظ آماری معنادار است ،ضرایب
نشان میدهد که با افزایش سن ،بخششها هم بهطور قابلمالحظهای افزایش مییابد .به
نظر قابل قبول است که رفتارهای بشردوستانه مالیاتدهندگان مسنتر ممکن است
بهطور معناداری با رفتار جوانان تفاوت داشته باشد .تصمیمات مربو به کمکها و
اتفاقات خیرخواهانه فعلی احتماال وابستگی متقابل بیشتری در مقایسه با سنین کم
دارند .درآمد جاری میتواند یک مقدار بسیار ضعیف از درآمد دائمی باشد و کمکهای
فعلی ممکن است منعکسکننده الگوهای پیشین در زندگی باشد؛ بنابراین ،ثروتاندوزی
میتواند در سنین جوان مهمتر باشد .همچنین نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر
جنسیت افراد از لحاظ آماری معنیدار نیست.
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 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
نقش کمکهای داوطلبانه بخش خصوصی در کاهش فاصله طبقاتی ،افزایش رفاه افراد
نیازمند و کاهش هزینههای دولت بر هیچ دولتی پوشیده نیست و در این میان نظامهای
مالیاتی کشورهای مختلف وظیفه بسیار مهمی در تشویق کمکهای خیریه دارند.
کشورهای جهان و باالخص کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی به
دلیل سهم نسبتاً باالی بخش خیریه در اقتصادشان و هم به دلیل افزایش روزافزون
توجه به این بخش برای انجام فعالیتهای پولشویی و فرار مالیاتی ،توجه ویژهای به این
بخش دارند و این وظیفه مهم را بر عهده نظام مالیاتی خود قرار دادهاند .اعطای کسور
مالیاتی و یا اعتبار مالیاتی دو ابزار رایج مورد استفاده در این کشورها برای تشویق بخش
خصوصی به اعطای کمکهای خیریه است.
در این مطالعه عکسالعمل کمکهای خیریه نسبت به مشوقهای مالیاتی با استفاده از
اظهارنامههای مالیاتی تسلیمشده هشت شهر تبریز ،اصفهان ،شیراز ،ارومیه ،مشهد،
اهواز ،رشت و اراک از طرف اشخاص حقیقی طی دوره زمانی سالهای  1388تا 1395
مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته است.
عکسالعمل کمکهای خیریه نسبت به مشوقهای مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی و
درآمدی ،بهای بخشش ،جنسیت و سن افراد خیر بررسی میشود .نتایج مؤید آن است
که بین متغیر درآمد افراد ،بهای بخشش ،سن و بخشش نوعدوستانه یک رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد ،بهای بخشش و سن ،بخشش
نوعدوستانه افزایش مییابد.
ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل ،در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند
و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمکهای
خیریه پرداخت میکنند و لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش
یابد .از طرفی کشش درآمدی  0/85و کشش بهای بخشش برابر  0/06است که
نشاندهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوعدوستانه است.
عکسالعمل کمکهای خیریه نسبت به مشوقهای مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی
نشاندهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوعدوستانه یک رابطه منفی و
معنیدار وجود دارد.
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پیشنهادهای زیر با عنایت به اهمیت موضوع با بررسی ادبیات موضوع ،نتایج مطالعات
داخلی و خارجی ،استماع نظرات کارکنان سازمانهای امور مالیاتی شهرهای مورد
بررسی و بر اساس الگوی بررسی شده در این مطالعه ،جهت پربارتر کردن حمایت دولت
از حس نوعدوستی و باال بردن سرمایه اجتماعی ارائهشده است.
نبود آمار و اطالعات مربو به نژاد ،اندازه جامعه ،اشتغال ،مالکیت خانه و آموزش و
پرورش و عدم اظهار اینگونه مشخصات از سوی مؤدیان یکی از چالشهای انجام تحقیق
است .به عبارت دیگر برای تعیین نرخ بهینه اعتبار مالیاتی ،الزم است اطالع دقیقی از
نحوه رفتار و عکسالعمل مؤدیان نسبت به مشوقهای مالیاتی وجود داشته باشد.
از نکات برجسته دیگر این است که تقریباً در اکثر کشورهای پیشرفته ،مؤسسات دولتی
و خصوصی هرساله عملکرد خیریه کشور را رصد کرده و اطالعات باارزشی را در اختیار
جامعه علمی و سیاستگذاران میگذارند که ایجاد این مؤسسات در شهرهای
موردمطالعه پیشنهاد میگردد.
انتشار شاخص کمکهای مردمی که بتواند جایگاه انسانی استانها و مناطق را ارائه داده
و امکان مقایسه را فراهم آورد میتواند در ایجاد رقابت بین شهرها و به وجود آوردن
حساسیتهای مهم و مثبت نقش مهمی داشته باشد.
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