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  مالیات از فرار بجای مالیات کاهش راهکارهایبررسی  
 bدهستانی سپیده ،a علی اژدری

a داانشگاه امام جواد )ع(، یزد، ایران دیار حسابداری، عضو هیات علمیستاا  
b دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری، داانشگاه امام جواد )ع(، یزد، ایران  

 ( sepidehdehestany@yahoo.com) دهستانی سپیده:  نویسنده مسئول

وکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر  فرار مالیاتی به هرگونه تالش قانونی یا غیرقانونی یک کسب  :چکیده

رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت مالیات در نظر  یک اصطالح رایج در (گویند. فرار مالیاتی )فرار از مالیات شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می

انگاری  ترین مواد قانونی در جرم یکی از مهم. شود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت مالیات را انجام دهد گرفته می

موجب مقررات این قانون  هر شخص حقیقی یا حقوقی که به»است که بر این اساس،  قانون مالیات های مستقیم ۲۰۰و  ۱۹۹فرار مالیاتی مربوط به ماده 

اخت مالیات خواهد مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرد

قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز  ۱۹۹بر اساس تبصره یک این ماده « نشده خواهد بود. درصد مالیات پرداخت ۲۰ای معادل  داشت مشمول جریمه

یا شهرداری باشد مسئولین امر  در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی»شده و آمده است:  بینی مجازات جرم مالیاتی پیش

گذاری شود  انگیزگی در سرمایه تواند منجر به بی های مالیاتی در تمامی کشورها می افزایش نرخ «.مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود

اره مالیات کشور هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط ها و اد آورد؛ بنابراین دولت و زمینه الزم فرار مالیاتی و دور زدن مالیات را نیز فراهم می

 از فرار بجای مالیات کاهش راهکارهایدر این مقاله تالش می گردد تا به روش کتابخانه ای مروری بر  .را رعایت کنند و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند

 بر داشته باشیم. مالیات

 فرار مالیاتی مالیات، راهکار،  :کلمات کلیدی

 

 مقدمه. 1

 دنیا از بهتری فهم هم که برآنند مختلف رویکردهای و مکاتب میان این در. است نشده حل مسائل و مجادالت چالشها، از مملو جهانی اقتصاد امروزه »

 حتی و اجتماعی معضالت و مشکالت حل اقتصادی های نظریه غایت راه این در. کنند یاری مبتالبه مشکالت حل در را ما هم و سازند فراهم ما برای موجود

 عمومی های سیاست با ما راه این در شک بی. است جامعه افراد آحاد برای مناسب رفاهی بستر آوردن فراهم و بشر زندگی بهبود برای های واکاوی این، از فراتر

 چارچوب و نظریات ، فرو بر مبتنی ها سیاستگذاری این که نیست تردیدی هیچ اما شود، می تجویز نسخه جامعه دردهای برای که جایی یعنی هستیم، مواجه

 نیز را آن بر مبتنی عقاید و گرفته قرار بررسی مورد فکری چارچوب و استداللی های پایه و فرو این همواره که است مهم بنابراین،. است مشخصی فکری های

 (۹6 ص – 64 شماره - هفدهم سال - اقتصادی پژوهشنامه -۱3۹5 – مالیاتی فرار و رفتاری اقتصاد – امیر میثم) «دهیم قرار وچرا چون مورد

 ۱35 در افزوده ارزش بر مالیات حاضر حال در. است الزم کشور در افزوده ارزش بر مالیات اخذ کشور، اقتصاد به ضربه و مالیاتی فرار از جلوگیری منظور به

 منظور به. شود می اجرا ایران حاشیه کشورهای ، خاورمیانه کشورهای ، غنی ، فقیر کشورهای در اکنون هم مالیات نوع این و است شده پیاده دنیا کشور

 اساس بر افزوده ارزش بر مالیات بررسی. رسد می نظر به الزامی افزوده ارزش بر مالیات سازی پیاده صحیح و اصولی صورت به مالیات اخذ و ها مالیات ساماندهی

 با پذیر آسیب اقشار به آسیب ورود از جلوگیری برای عملیاتی راهکارهای آن، اجرای برای نیاز مورد امکانات و اجرا شیوه ، مختلف کشورهای تجربیات ، 85 اصل

 به مالیات دریافت ، ها مالیات ساماندهی بنابراین گیرد می صورت مالیاتی فرارهای کشور در حاضر حال در.  گرفت قرار نظر تبادل و بحث مورد آن شدن اجرایی

 به و تصویب باشد هرچه افزوده برارزش مالیات خصوص در نمایندگان رای 85 اصل بنابر. رسد می نظر به الزامی افزوده ارزش بر مالیات اجرای و منطقی صورت

 ( ۱45 ص–چهارم دوره –یار قانون حقوقی فصلنامه –۱3۹6 – مالیاتی فرار از جلوگیری و مقابله های راه – سیابیدی رضائی محمد.« )شود می تبدیل قانون

https://www.sepidarsystem.com/blog/direct-tax/
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 کنترل برای مالی مناسب ابزار بعنوان کند می تامین را ها هزینه از ای عمده بخش اینکه بر عالوه که است مالیات ها دولت درآمدی مهم منابع از یکی»

  رشد با جامعه سطح در که وقتی. شود می گرفته بکار نیز اقتصاد

 

 رونق عدم و تحرکی کم و رکود اگر و کند فراهم را تورم و نقدینگی کاهش موجبات مالیاتی های نرخ افزایش با است قادر دولت شویم می مواجه نقدینگی

 و مالی مهم ابزارهای از یکی تواند می مالیات ترتیب بدین. کنند شکوفا را اقتصاد مالیاتی، های نرخ کاهش با قادرند مسوالن باشیم شاهد اقتصاد در را اقتصادی

 مجدد توزیع و درآمد عادالنه توزیع در مهمی نقش مالیات البته. باشد داشته همراه به جامعه برای مطلوبی های کارکرد اقتصادی اطمینان سوپاپ عنوان به

 عدالت برقراری در جامعه درآمد کم افراد به یارانه پرداخت و واعانات عوض بال های کمک قالب در آنان توزیع و ثروتمندان از مالیات اخذ با ها دولت.  دارد ثروت

. بنابراین مساله (۱ص– بدهیم تری کم مالیات چگونه مقاله – تهران آریا -/ https://arya-acc.com سایت از گرفته بر.« )کنند ایفا موثری نقش نیز اجتماعی

 است. مالیات از فرار بجای مالیات کاهش راهکارهای بررسیاصلی پژوهش ما 

 نظری . مبانی2

 کشورها، میان در عمومی درآمدهای کل از مالیات سهم. شود می تامین مالیات طریق از دولت، درآمدی منابع از ای عمده بخش کشورها، بیشتر در »

 تا است شده باعث کشورها در مالیات از گریز و مالیاتی فرار میان، این در. دارد آنها اقتصادی ساختار و توسعه سطح به بستگی آن میزان و است متفاوت

 طریق از یا گیرند می کار به پدیده دو این کاهش برای را خود تالش کشورها تمامی و باشد کمتر شود می برآورد که آنچه از همواره کشورها، مالیاتی درآمدهای

 – یار قانون حقوقی فصلنامه – ۱3۹6 – مالیاتی فرار از جلوگیری و مقابله های راه – سیابیدی رضائی محمد.« )خیزند برمی جویی چاره به مالیاتی، نظام اصالح

 (۱46 ص – چهارم دوره

 مالیاتی فرار ، مسئول مقامات به مالیات مشمول منافع و عواید مورد در الزم اطالعات ندادن مانند مالیات نکردن پرداخت برای غیرقانونی تالش هرگونه

 ضابطه چند یا یک فعالیت اجرای در قوانین، با فعالیت تطبیق رغم به مالیاتی، فرار در. است یکسان ها مالیات انواع برای مالیاتی، فرار تعریف. شود می خوانده

 قانون حقوقی فصلنامه – ۱3۹6 – مالیاتی فرار از جلوگیری و مقابله های راه – سیابیدی رضائی محمد. )شود می گرفته نادیده تعمداً ربط ذی مراجع مصوب

 (۱46 ص – چهارم دوره – یار

 ؟ چیست مالیات

 مالیات به دولت، های هزینه یا عمومی مختلف های هزینه تأمین منظور به دولتی سازمان یک توسط که است خراج نوعی یا اجباری مالی هزینه یک  

 مجازات قانون طبق تواند می ، مالیات پرداخت برابر در مقاومت یا فرار ، پرداخت در موفقیت عدم. شود می حمیل(حقوقی شخص یا حقیقی شخص یک) دهنده

 مالیات اولین. شود پرداخت آن کار معادل یا پول صورت به است ممکن و اند شده تشکیل غیرمستقیم یا مستقیم های مالیات از ها مالیات. باشد داشته پی در

 .charles E. McLure, Jr  - آزاد دانشنامه  - پدیا ویکی. «) گردید اخذ باستان مصر در میالد از قبل ۲8۰۰ تا 3۰۰۰ های سال حدود در شده شناخته

"Taxation". Britannica. Retrieved 3 March ۲۰۱5.) 

 مالیاتی فرار پیدایش های زمینه

  :است چنین مالیاتی فرار پیدایش های زمینه ترین شایع دهد می نشان مختلف های بررسی  

 عبارت به. است مالیاتی نظام قبال در افراد العمل عکس و بینش ، تلقی طرز از ای مجموعه مالیاتی، فرهنگ: جامعه در مالیاتی فرهنگ گسترش عدم -۱

 را مالیاتی فرهنگ که هستند عواملی جمله از ، آگاهی و تحصیالت میزان و جاری قوانین ، اجتماعی های ارزش ، ها آرمان ، برداشت ، بینش ، تلقی طرز دیگر

 .دهند می شکل

 مالیات اخذ در پیگیری و نظارت سیستم نبودن و اطالعات کامل مبادله عدم -۲

 آن اجرای در ضعف وجود و الراس علی تشخیص -3
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 عدم دلیل ترین رایج. دارد گوناگونی دالیل اظهارنامه، نکردن ارسال: اجرایی های ضمانت بودن ضعیف و مالیاتی های اظهارنامه تسلیم از استقبال عدم -4

 شده فراهم مالیات پرداخت از فرار آن از پس و اظهارنامه نکردن ارسال برای امکان بهترین مؤدی، ثبت نبودن روز به صورت در که باشد این تواند می ارسال،

 و مالیاتی قوانین به مالیاتی ماموران کافی تسلط عدم و آشنایی عدم دلیل به تواند می هم آن که است مالیاتی ماموران قاطع برخورد عدم دیگر دلیل. است

 .باشد آنها دراجرای کافی مهارت نداشتن

 مالیات وصول در تاخیر -5

 آنها درآمد میزان نبودن مستند و مؤدیان شناخت عدم -6

 و کنند می باز را مالیاتی فرار راه مالیاتی، های معافیت و مالیاتی حمایتی های سیاست برخی اتخاذ با گاه ها دولت: متنوع و وسیع های معافیت وجود -7

 از گروهی مالیاتی، های معافیت اعطای با همچنین. یابد می گسترش مالیاتی فرار ، نباشد موجود مالیاتی نظام در نیز کارآمد اطالعات سیستم در که صورتی در

 دولت ، نگیرد صورت الزم دقت با ها معافیت اعطای اگر ، بنابراین. شود می منجر دولت مالیاتی درآمدهای کاهش به امر این و شوند می معاف مالیات پرداخت

 نرخ میزان ، مالیاتی درآمد کاسه خالی بخش جبران برای یعنی. کند می وارد جامعه دیگر های گروه بر را سنگینی فشار ، نظر مورد مالیاتی درآمد کسب برای

 به ، گسترده مالیاتی های معافیت اعطای تردید بی. شد خواهد تحمیل ، نیستند مند بهره مالیاتی های معافیت از که هایی گروه بر ، بیشتری مالیاتی های

 فصلنامه – ۱3۹6 – مالیاتی فرار از جلوگیری و مقابله های راه – سیابیدی رضائی محمد. « )شود می منجر مالیاتی اجرایی نظام ضعف و مالیاتی نظام ناکارایی

 (.۱48 ص – چهارم دوره – یار قانون حقوقی

 مالیاتی اجتناب و مالیاتی فرار تمایز

 از تخلف نوع یک مالیاتی، فرار.  شود می مربوط مؤدیان رفتار بودن غیرقانونی یا قانونی به مالیات پرداخت از اجتناب و مالیاتی فرار بین مفهومی تمایز "

 می امتناع ، شود می مالیات پرداخت مشمول که خود سرمایه یا کار از حاصل درآمدهای مورد در درست گزارش ارائه از مالیاتی مؤدی یک که وقتی. است قانون

 که نیست نگران فرد مالیات، از اجتناب در اما. دارد می نگه دور کشور مالیاتی و دولتی مقامات چشم از را او که دهد می انجام رسمی غیر عمل نوع یک ، کند

 دنبال خود مالیات، پرداخت قابلیت کاهش منظور به فرد اینجا در. گیرد می نشات ها مالیات قانون در قانونی خالهای از ، مالیات از اجتناب.  شود افشا او عمل

 مالیات از اجتناب در. برخوردارند مالیات برای تری پایین نرخ از که دهد می نشان سرمایه درآمد قالب در را کار نیروی درآمدهای مثالً.  گردد می گریز های راه

 می ثبت و شت یاددا واقعی، غیر شکل به البته آن جزئیات با را خود مبادالت تمامی الزاماً او که چرا باشد، شدن افشا احتمال نگران ندارد دلیلی مالیاتی مؤدی ،

 (.۱47 ص – چهارم دوره – یار قانون حقوقی فصلنامه – ۱3۹6 – مالیاتی فرار از جلوگیری و مقابله های راه – سیابیدی رضائی محمد.« )کند

 کاهش را خود مالیاتی بدهی تا کنند می تالش خود اقتصادی تصمیمات در بازبینی و مالیات قانون های روزنه از استفاده با اقتصادی عوامل ، واقع در »

 مالیات از اجتناب ، دیگر عبارت به. است دید معرض در مالیاتی فرار از بیشتر رو این از است، قانونی ظاهر به فعالیتی مالیات پرداخت از اجتناب که آنجا از. دهند

 مؤدیان که شود می مرتبط مالیاتی قوانین در مالیات پرداخت از گریز های راه یافتن و بررسی به مقوله این. است مالیاتی قوانین از رسمی استفاده سوء نوع یک ،

 فصلنامه – ۱3۹6 – مالیاتی فرار از جلوگیری و مقابله های راه – سیابیدی رضائی محمد. « )زنند می کنار مالیات مشمول افراد از نحوی به را خود وسیله آن به

 (.۱47 ص – چهارم دوره – یار قانون حقوقی

 :مثالً

 بر کنید فرض مثال، عنوان به. است مالیاتی  اجتناب از مثالی دارد، همراه به را مالیات از کمتری نرخ که سرمایه درآمد به کار نیروی درآمد تبادل »

 پایه بر وی رفتار بفروشد، کمتری دوچرخه ، کمتر مالیات پرداخت برای ای فروشنده اگر حال. شود وضع افزوده ارزش بر مالیات دوچرخه، فروش چون فعالیتی

  .است مالیات از اجتناب

 

 مالیات از فرار وی رفتار کند، گزارش مالیات اداره به آن واقعی مقدار از کمتر را دوچرخه فروش میزان ، مالیات کمتر پرداخت برای فروشنده همین اگر

 فرار یا تقلب اما ، است قانونی ظرایف از کامل استفاده یا قانون زدن دور با فرد مالیاتی تعهدات کاهش برای و قانونی ، مالیاتی اجتناب بنابراین. شود می قلمداد

 شرایط در مالیاتی نظام. است ها اظهارنامه تنظیم و کسورات ، فروش و درآمد غیرواقعی گزارش مانند قانون خالف اعمال به عمدی مبادرت و غیرقانونی مالیاتی،
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 فصلنامه – ۱3۹6 – مالیاتی فرار از جلوگیری و مقابله های راه – سیابیدی رضائی محمد.« )باشد داشته را مالیاتی فرار نوع دو هر با مقابله قابلیت باید آرمانی،

 (.۱47 ص – چهارم دوره – یار قانون حقوقی

  کورچن مدل 

 

)  کورچن لوئیس که است مدلی است کرده استخراج آن از جالبی نتایج و داده نمایش ساده صورت به را مؤدی و دولت بین بازی که هایی مدل اولین از »

 به گردد؛ استفاده نوشتار این مدل در آن از هم و شود روشن ها بازی نظریۀ فضای در مالیاتی فرار بررسی روش هم که آن دلیل به. است داده ارائه(   ۱۹۹۲

 می دولت که L اقتصادی فعال دیگری و G دولت یکی دارد، وجود بازیکن دو بازی این در کند می فرض او. داد خواهیم توضیح را آن از هایی قسمت اختصار

 سیاست از قسمتی و( خوداظهاری بر مبتنی ستانی مالیات) دهد گزارش را خود درآمد که خواهد می فرد از دولت. کند اخذ  T مالیات او y درآمد از خواهد

 از بعد را خود مالیاتی سیاست از قسمتی وF  تقلب از ناشی جریمۀ و و T مالیات میزان به است مربوط که کند، می تعیین فرد گزارش از قبل را خود مالیاتی

 مشخصP  اینجا اما گشت می مودی هدف تابع وراد و بوده مشخص P، مدل در)نکند یا کند حسابرسی را او گزارش که این کند؛ می مشخص فرد گزارش

 استراتژی)   دهد گزارش را خود واقعی آمد کلدر که این یکی باشد می استراتژی دو دارای فرد. دهیم می نشان C با را دولت برای حسابرسی هزینۀ(  نیست

Y)  کند حسابرسی را فرد که این یکی دارد، استراتژی دو نیز دولت(.  ۰استراتژی) دهد گزارش صفر را خود درآمد و دهد انجام مالیاتی کامل فرار که این یا و 

 فرد اظهارات براساس و (UA استراتژی) نکند حسابرسی را فرد که این دیگری و بگیرد مالیات او از آن براساس و کند کشف را او واقعی درآمد و (A استراتژی)

 تحلیل  -۱3۹4 – فرد حسینی محمد سید – ابریشمی حمید – عبدلی قهرمان:«) است زیر شکل به بازیکنان پیامدهای و استراتژی ماتریس. بگیرد مالیات او از

 (47 ص -76 مسلسل/ ۲8 شماره/  مالیات پژوهشنامه – مالیاتی فرار کاهش جهت درآمد بر مالیات در مطلوب مالیاتی حسابرسی تجربی و نظری
G  

UA A 

y,0 y-T(1+d), (1+d)-c 

y-T, T y-T, T-c 

 کورچن مدل در مودی و دولت پیامدهای ماتریس – جدول

  F=dT : یعنی باشد مالیات کل از ضریبی که است کرده تعریف شکل بدین را جریمه

 معادل او پیامد پس.  بپردازد نیز را dT باید T بر عالوه شود مشف که صورتی در کند تقلب فرد اگر پس

 y-T-dT=y-T(۱+d)  

 .آورد خواهد بدست را حسابرسی هزینۀ منهای فرد پرداختی همین معادل نیز دولت و بود خواهد

 تقلب استراتژی q احتمال با فرد اگر. بود مختلط نش تعادل دنبال به باید و ندارد خالص نش تعادل باال بازی

  : داشت خواهیم کند، انتخاب را حسابرسی  p احتمال با دولت و کند انتخاب را

 : بود خواهد زیر صورت به مختلط استراتژی ایت به توجه با بازیکنان انتظاری پیامد و

 : گردد می استخراج زیر نکات باال ساده نتایج از

 .دارد عکس رابطه جریمه با و مستقیم رابطه حسابرسی هزینه با *q فرار احتمال -

 جریمه نرخ افزایش -

 .است  پارتو بهبود جریمه نرخ افزایش -

 و است آمده بدست تمکین وضعیت در او پیامد همان واقع در مؤدی انتظار مورد پیامد و کند تفاوت بی صداقت و تقلب بین را فرد است توانسته دولت -  

 .کند می خنثی را همدیگر جریمه میزان و فرار عایدی میزان یعنی این
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 قهرمان. «) است حسابرسی هزینۀ در ضرب حسابرسی احتمال برابر که حسابرسی انتظاری هزینۀ منهای است مالیات همان واقع در دولت انتظاری پیامد -

 فرار کاهش جهت درآمد بر مالیات در مطلوب مالیاتی حسابرسی تجربی و نظری تحلیل  -۱3۹4 – فرد حسینی محمد سید – ابریشمی حمید – عبدلی

 (.48 ص -76 مسلسل/ ۲8 شماره/  مالیات پژوهشنامه – مالیاتی

 

  مالیات کاهش

 

 قانونی راههای دیگران تصورات خالف بر اما مالیات، از فرار یعنی مالیات کاهش که دارند را تصور این بسیاری شود می مالیات کاهش از صحبت که وقتی

 – تر کم مالیات پرداخت برای روش۱۰ – تهران آریا -/https://amisa.co سایت از گرفته بر - آمیسا.«) کرد پرداخت کمتری مالیات بتوان که دارد وجود

 ( ۱ ص

 و عوامل این از توجهی قابل بخش که است قانونی و واقعی شرایط و عوامل تابع کامالً مالیات تعیین بلکه نیست ای شده تعیین پیش از مبلغ مودی، مالیات

 یک پایه وکیل – شهنیایی دکتر. )«است ضروری مالیاتی مبلغ کاهش جهت راهکارهایی گرفتن پیش در برای آنها از آگاهی لذا است، مودی دسترس در شرایط

 (۱۱ص– ۱3۹6 – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست – دادگستری

 از. است … و ها هزینه از بخشی تامین دولت کار این دلیل. کنند می دریافت مالیات … و ها تولیدی و ها شرکت از خود بودجه تامین برای ها دولت

.« کنند پرداخت کمتری مالیات و شده مالیاتی های معافیت مشمول که دهند می انجام گوناگونی اقدامات خود پرداختی مالیات کاهش برای ها شرکت طرفی

 سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی)

https://www.fardadgroup.com/ - ۱ ص) 

 کمتر مالیات پرداخت های روش

 .کنید مطالبه را آنها و باشید آگاه مالیاتی پرونده در خود متعدد حقوق به•

 در که گیرد می شکل فرآیندی در و مقررات و قوانین مبنای بر تعهد این حال این با است، درآمد صاحب هر قطعی تکلیف مالیات پرداخت که است درست

 مرحله در هم حقوق این. است مودی مالیات کاهش عامل و مودی منافع حافظ حقوق، این اجرای و رعایت که است متعددی حقوق دارای درآمد صاحب آن

 مطالبه مورد مالیات حقوق، این از کدام هر رعایت عدم. است جاری مالیاتی تصمیمات به اعتراض مرحله در هم و مالیاتی اداره در مالیاتی دادرسی و رسیدگی

 راهکار بیست فرشادی. « )شوید مجهز آن به و باشید خود جزئی و کلی حقوق یافتن پی در موردی هر در پس کند، می نقض و اعتراض قابل را مالیاتی اداره

 (۱ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی

 .بدهید مقررات مطابق و وقت به را خود مالیاتی اظهارنامه  •

 اظهارنامه تسلیم گرچه. است مالیاتی بدهی تعیین فرآیند در مهم اسناد از یکی( دفاتر و اظهارنامه تسلیم مورد در مالیاتی تکالیف)  مالیاتی نامه اظهار»

 اعالم برای شما حق بردارنده در مالیاتی اظهارنامه تسلیم. کند می ایجاد مالیات تعیین جهت از مودی برای نیز حقوقی ولی است مودی برای تکلیف نوعی خود

 بی شما ابرازی مالیات و اظهارنامه مفاد به کافی دلیل بدون تواند نمی مالیاتی اداره و است آن به توجه در مالیاتی اداره تکلیف و شما اطالعات و هزینه درآمد،

 پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی)«دهد افزایش را مالیات مبلغ و بگذارد کنار دلیل بی را اظهارنامه و باشد توجه

 (۱ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات

 می مودی برای(  شویم آشنا استفاده قابل مالیاتی تسهیالت و امتیازات با)  توجهی قابل های معافیت و ها مشوق موجب اظهارنامه دادن دیگر سوی از»

 مودی هر تکلیف اظهارنامه تسلیم عالوه به. یابد می کاهش توجهی قابل میزان به شما مالیات ها، معافیت و ها مشوق این از استفاده و نامه اظهار دادن با و شود

  قابل غیر( درآمد بر مالیات مورد در آن های جریمه و مالیاتی تخلفات)  مالی های جریمه باعث تعهد این نقض که است
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 پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. )«دهد می افزایش را مالیاتی مبلغ نهایت در که شود می بخشودگی

 (۱ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات

 .کنید مشارکت مالیاتی امور اداره با مالیات و درآمد تعیین فرآیند در  •

 دارید را فرایند این در مشارکت حق مودی، عنوان به نیز شما که باشید داشته نظر در ولی است مالیاتی اداره با مالیات تعیین و رسیدگی وظیفه چند هر» 

 نسبتاً فرآیندی مالیاتی رسیدگی. کنید کمک قانونی درست رسیدگی در را مالیاتی اداره قانونی، صحیح استنادات و معتبر مدارک و دالیل ارائه با توانید می و

 .کنید پیگیری رسیدگی این در نیز را خود قانونی های خواسته تا دهد می را امکان این شما به انعطاف این و است منعطف

 مالیاتی مامور از است، دیگر مرجع یک از موضوع استعالم نیازمند خاصی، عایدی مورد در مالیاتی مامور ادعای برابر در شما دفاع که مواردی در مثالً

 – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی).« کند فراهم را درست اطالعات و اسناد به دسترسی مربوطه دستگاه از موضوع استعالم با بخواهید

 (۱ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه

 .کنید اعمال را آن و باشید مطلع خود اعتراضی حقوق به نسبت •

 برگ مالیات، مطالبه برگ مالیات، تشخیص برگ صدور مثل مالیات میزان مورد در مهم مالیاتی تصمیمات تمام تقریباً مالیاتی مقررات و قوانین براساس 

 به اعتراض و شکایت نحوه)  شکایت و اعتراض قابل مالیاتی تصمیمات سایر و( درآمد بر مالیات مورد در آن های جریمه و مالیاتی تخلفات)  مالیات جریمه

 بیست فرشادی. )«شود می مالیاتی مبلغ کاهش به منجر تواند می متعددی موارد در اعتراض به رسیدگی و اعتراض. است مختلف مراجع در(  مالیاتی تصمیمات

 (۱ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار

 برای تضمین ترین بزرگ اعتراض حق لذا گیرد، می صورت تان مالیاتی وکیل یا شما حضور با عمدتاً و دالیل و دفاعیات مبنای بر اعتراضات این به رسیدگی

 مودی اعتراضی حقوق انواع تمام. بگیرید جدی بسیار را اعتراضی حقوق این. است صحیح استنادات اساس بر مالیات کردن کم و شما مالیاتی حقوق رعایت

 روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی) «باشید داشته نظر در را اعتراض برای زمانی فرصت نتیجه در است، زمانی مهلت دارای

 (۱ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت

 .دهید ارائه و مرتب فراهم، منظم بطور را خود اسناد و دالیل •

 مالیات میزان مورد در مالیاتی ادعای گونه هر لذا است، مقررات و قوانین چارچوب در و مدارک و اسناد اساس بر صرفاً مالیات تعیین و مالیات رسیدگی  

 و اسناد ،(دفاتر و اظهارنامه تسلیم مورد در مالیاتی تکالیف)  مالیات تعیین برای مدارک و اسناد مهمترین اصوالً. ندارد ارزشی هیچ معتبر مستند و دلیل بدون

 و فراهم قانونی و دقیق بطور را خود فعالیت اسناد و مدارک تمام پس است مودی اقتصادی فعالیت مالیاتی، رسیدگی موضوع زیرا است، مودی خود مدارک

 میزان مورد در دفاع یا ادعا برای سندی شما اگر که است روشن. باشد پذیر توجیه خودتان اسناد اساس بر آن میزان و مالیاتی بدهی تعیین تا کنید تنظیم

 در شما دفاع صورت این در که گیرد می قرار مالیات تعیین اصلی مبنای مالیاتی اداره اطالعات و اسناد نباشد، اتکاء قابل اسناد این یا باشید نداشته خود مالیات

 و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. «)بود خواهد محدود مالیاتی کاهش برای شما امکانات و بود خواهد تر دشوار بسیار آنها مقابل

 (۱ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای

 .کنید مطالبه را آنها و باشید آگاه خود مالیاتی تسهیالت و ها معافیت از  •

 مودی برای گوناگون های قالب و اشکال در مالیاتی های جایزه و ها تخفیف معافیت، ها، مشوق از توجهی قابل تعداد دارای مستقیم های مالیات قانون 

 .شود می مودی مالیات کاهش موجب آنها اعمال و شناخت که است

 متعدد قوانین در بلکه نیست مستقیم های مالیات قانون به محدود( شویم آشنا استفاده قابل مالیاتی تسهیالت و امتیازات با)  مالیاتی تسهیالت این درج

 .شود می مالیات کاهش موجب نهایت در موجود مالیاتی تسهیالت و قوانین این بیشتر چه هر شناخت لذا است، پراکنده نیز دیگر

 صورت در صرفاً آنها بیشتر عمالً لکن شود می اعمال مالیاتی مامور توسط نیز مودی درخواست بدون حتی ها مشوق و ها معافیت این از تعدادی چند هر

 توسط آنها اعمال مستنداً و شوید مطلع کارتان و کسب خاص و عام مالیاتی های مشوق و ها معافیت از پس. شود می عملی مودی مطالبه و استناد و آگاهی

 .بخواهید را مالیاتی مامور
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 .باشید داشته مالیاتی درآمد مفهوم از درستی شناخت •

 مالیاتی درآمد عایدی، هر دانست اید لکن یابد، می افزایش نیز مالیات درآمد افزایش با متناسب و گیرد می تعلق درآمد به مالیات، که است درست 

 مالیات مشمول اساساً و ندارند درآمدی ماهیت قانونی نظر از برسند نظر به مالیات مشمول و درآمد است ممکن ظاهراً که ها عایدی برخی و شود نمی محسوب

 دلیل بی شما مالیات تا کنید خودداری اظهارنامه در ندارند را مالیاتی درآمد شرایط که ها عایدی گنجاندن از درآمد، مفهوم از درست درک با بنابراین. نیستند

 تصمیم و است حساس و تخصصی کامالً امر عایدی یک نبودن یا بودن درآمدی تشخیص که باشید داشته نظر در را مهم بسیار نکته این حال این با. نشود اضافه

 مالیات در واقعی غیر هزینه یا و درآمد کتمان)  درآمد کتمان احتمال از تا بسپارید مسلط مالیاتی وکیل یا مالیاتی مشاور به را خصوص این در نهایی گیری

 از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی.  )باشید مصون نیز( دارد؟ عواقبی چه و چیست

 (۲ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت

 .کنید پرهیز ساز جریمه مالیاتی های موقعیت در گرفتن قرار از  •

 عمده بخش است ممکن و است سنگین های جریمه دارای تخلفات این بیشتر که است مودی جانب از متعددی تخلفات شامل مستقیم های مالیات قانون

 کتمان مثل نیست، بخشودن قابل ها جریمه این از برخی که ویژه به باشید، برحذر ساز جریمه تخلفات این از بنابراین. دهد می شکل را مالیاتی بدهی از ای

 مورد در مالیاتی تکالیف) اظهارنامه نکردن تسلیم یا و( دارد؟ عواقبی چه و چیست مالیات در واقعی غیر هزینه یا و درآمد کتمان)  واقعی غیر هزینه یا درآمد

 کسر به کارفرما تکلیف مثل دارد باالیی خیلی مسئولیت ریسک ولی ندارد مالی توجیه هیچ اینکه وجود با مالیاتی تخلفات بعضی( دفاتر و اظهارنامه تسلیم

  دریافت حقوق از مالیات

 

 دریافت مالیات پرداخت مسئول تنها نه تکلیف این از تخلف صورت در که مالیاتی امور سازمان به آن پرداخت و) حقوق مالیات به راجع نکاتی(  کننده

 قانونی راهکار بیست فرشادی. )شد خواهد هم( درآمد بر مالیات مورد در آن های جریمه و مالیاتی تخلفات(  سنگین جریمه مشمول بلکه شود می وجه کننده

 (۲ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای

 .کنید استفاده مالیاتی های جریمه بخشودگی از •

 همراه سنگینی نسبتاً( درآمد بر مالیات مورد در آن های جریمه و مالیاتی تخلفات)  مالی های جریمه با عمدتاً مودی توسط مالیاتی تکالیف انجام عدم 

 حال این با. است( درآمد بر مالیات مورد در آن های جریمه و مالیاتی تخلفات) ها جریمه همین شامل مالیاتی بدهی از ای عمده بخش زیادی موارد در و است

 تسهیالت و امتیازات با)  ها بخشودگی این دنبال به. است کرده بینی پیش جرایم این بیشتر بخشودگی برای را آسانی نسبتاً شرایط مستقیم های مالیات قانون

 در تا بخواهید خود مالیاتی اداره از را ها بخشودگی این اعمال بخشودگی، شرایط نمودن فراهم و آنها از آگاهی با و باشید( شویم آشنا استفاده قابل مالیاتی

 سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی) .یابد کاهش شما مالیاتی بدهی نهایت

https://www.fardadgroup.com/ - ۲ ص) 

 .کنید اداره مالیاتی تعهد کاهش برای را خود مالی های موقعیت •

 این با. داشت برحذر ان از را مودی باید بلکه کرد ترغیب( دانیم؟ می چه مالیاتی های مجازات و جرایم از)  مالیاتی فرار به را کس هیچ نباید است روشن

 مودی که دارد وجود قانونی های موقعیت بسیاری. نیست مالیات کاهش برای قانونی امکانات حداکثر از استفاده منع معنای به مالیاتی فرار از داشتن برحذر حال

 وکیل و مشاور کمک با را مالیاتی مثبت های موقعیت این. کند می استفاده خود مالیات کاهش برای قانونی ظرفیت از عمالً ها موقعیت این در خود دادن قرار با

  با تطبیق در را خود مالی عملکرد و کنید شناسایی خود مالیاتی

 

 

 بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. )کنید تنظیم مالیات کاهش برای ها موقعیت این

 (۲ ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته
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 .نکنید خراب را آن و بسازید مثبتی مالیاتی سابقه  •

 کوشش بنابراین. باشد قبل های سال مالیاتی مبلغ تاثیر تحت است ممکن شما مالی سال مالیاتی مبلغ تعیین مالیاتی، ادارات در نانوشته ای رویه اساس بر

 گذشته سال به نسبت شما درآمد اگر که باشید داشته درنظر نیز را نکته این. دارید نگه تر پایین مالیاتی مبلغ سطح در ممکن حد تا را مالیاتی سابقه این کنید

 موضع از درست، استنادات و دالیل ارائه با و کند تعیین را شما مالیات گذشته، سالیان در شما مالیاتی سوابق استناد به صرفاً تواند نمی مالیاتی اداره بوده، کمتر

 سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. )کنید دفاع مالیات کاهش برای خود مالیاتی

https://www.fardadgroup.com/ - ۲ ص) 

 .کنید پیگیری و نکنید رها را مالیاتی اداره در خود پرونده  •

 مورد در مالیاتی تکالیف) اظهارنامه دادن با لذا است، مهم آن قانونی و صحیح جریان از اطمینان برای مودی و ذینفع هر توسط پرونده پیگیری ما کشور در 

 طرق از مالیاتی مامور با شود می شما مالیاتی تعهد کاهش موجب که اسناد دادن و پرونده تکمیل جهت در و نکنید رها را پرونده ،(دفاتر و اظهارنامه تسلیم

 سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. )کنید همکاری قانونی

https://www.fardadgroup.com/ - 3 ص) 

 . کنید مدارک به مستند را خود های هزینه •

 مشمول درآمد سالیانه، درآمد جمع از هزینه کردن کسر با واقع در. است شما کار و کسب سالیانه مالیات تعیین آیتم مهمترین درآمد کنار در هزینه 

 به را خود کار و کسب های هزینه بنابراین. یابد می کاهش شما مالیاتی بدهی کنید اثبات را بیشتری واقعی هزینه چقدر هر لذا. شود می تعیین شما مالیات

  های مالیات قانون طبق که باشید داشته توجه باید. کنید ابراز مالیاتی اداره به مستنداً و کنید ضبط و ثبت و شناسایی درستی

 هزینه، شرایط مهمترین از یکی. باشد داشته متعددی شرایط باید قبول قابل هزینه بلکه نیست مالیات کاهش برای قابلیت دارای ای هزینه هر مستقیم

(  مالیاتی های گروه از یک کدام در اینکه حسب بر نتیجه در). دفاتر و اظهارنامه تسلیم مورد در مالیاتی تکالیف(  است مدارک به ابرازی هزینه بودن متکی

 آنها، قبول با تا کنید سازی مستند قانونی های استاندار رعایت با را خود های هزینه حتماً گیرید، می قرار)  مالیاتی مودیان بندی گروه مورد در مفید نکاتی

 سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. )یابد کاهش شما مالیات نهایتاً

https://www.fardadgroup.com/ - 3 ص) 

 .دهید سوق مالیاتی قبول قابل قالب در را خود های هزینه  •

 نمی تلقی درآمد از کسر برای( مالیاتی قبول قابل هزینه خاص مورد پانزده)  قبول قابل هزینه عنوان به ای هزینه هر قانونی نظر از که بدانید است الزم 

(  شرکت مدیره هیات به شرکت پرداختی سالیانه پاداش مثالً اند؛ شده احصاء  تعیین قانونی مشخص های آیتم قالب در قبول قابل های هزینه انواع بلکه شود،

 زیرا نمود ابراز شرکت مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به توان نمی را( عمومی مجمع مصوب) ) تجاری های شرکت در مدیران مالیاتی های مسئولیت و تکالیف

 سوق قانونی مناسب قالب در حقوقی و حسابداری ظرافت با را خود های هزینه است الزم پس. است نشده توصیف قبول قابل هزینه عنوان به مقررات و قانون در

 – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. )شود مالیات نهایی کاهش به منجر قبول، قابل های هزینه انواع از یکی عنوان به آن توصیف با تا دهید

 (3 ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه

 .کنید اعمال را آن و باشید مطلع مودی نفع به قانونی های ظرفیت از  •

 در. است مودی برای امکاناتی و حقوق بردارنده در که است موضوعی آن تعیین و مالیاتی بدهی موضوع ایران، جمله از دنیا کشورهای مالیاتی قوانین در

. است موثر مالیات تعیین بر نهایت در که است توجهی قابل قانونی امکانات دارای مودی هم( مالیاتی تصمیمات به اعتراض و شکایت نحوه)  مالیاتی اعتراضات

  به اعتراض به رسیدگی مورد در مثالً. کنید استفاده آنها از و بشناسد خود مالیاتی وکیل طریق از را امکانات این

 که است مودی صنف نماینده هیات، این اعضای از یکی ،(مالیاتی تصمیمات به اعتراض و شکایت نحوه)  مالیاتی اختالف حل های هیات در تشخیص برگ

 استفاده عدم صورت در که است امکانی شما مالیاتی پرونده اختالف حل هیات جلسه در حضور برای صنف نماینده انتخاب حق. است انتخاب قابل مودی توسط
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 از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. )برد می بین از را مالیات احتمالی کاهش شانس

 (.3 ص - /https://www.fardadgroup.com سایت

 .کنید استفاده خود بزرگ های پرونده پیشبرد برای مالیاتی وکیل با حسابداری و مالی مشاورین ترکیب از  •

 تخصص نیازمند مالیات شدن قطعی و تعیین و پایان تا شروع از مالیاتی پرونده درست اداره. است حقوقی قواعد و مالیاتی حسابداری از ترکیبی مالیات 

 تخصصی های گروه از خود مالیاتی پرونده مدیریت در پس. است مالیاتی حقوق قواعد نیز و مالی رویدادهای بندی فرمول و شناسایی فهم، برای مختلف های

 – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی.  )کنید استفاده مالیاتی وکیل و مالیاتی حسابداری از مرکب

 (.3 ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر

 .کنید توجه خود مالیاتی پرونده تنظیم در حسابداری استاندارهای به  •

 شدن بهینه موجب استانداردها این با شما مالی های رویه هماهنگی لذا و است حسابداری استانداردهای مبنای بر عمدتاً مالیات تعیین حسابرسی قواعد 

 قانونی، قواعد سایر رعایت با تا کنید استفاده حسابداری استانداردهای به مسلط حسابداران از مالیاتی پرونده و اسناد تنظیم برای. گردد می مالیاتی مدیریت

 مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. )باشد فراهم مالیاتی درآمد تعیین برای شما اظهارنامه پذیرش امکان

 (.3 ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر

 .کنید دنبال را مالیاتی مقررات تغییرات  •

 مالیاتی، موضوعات در ویژه به. گیرد می صورت مرتبط قوانین سایر و مالیاتی مقررات و قوانین اساس بر مالیات، نهایی مبلغ و مالیات مشمول درآمد تعیین 

 صادر مالیاتی مسائل مورد در جدیدی آرای مستمراً نیز اداری عدالت دیوان مثل گیر تصمیم مراجع سایر و یابد می تغییر دائم بطور مالیاتی امور سازمان مقررات

 مشاور و مالیاتی وکیل طریق از باید خود مالیات امور تدبیر برای کار و کسب صاحب هر. شود می مودیان مالیات تعیین و مالیاتی تصمیمات مبنای که کند می

 کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی. )باشد مرتبط و آشنا خود مالیاتی اقدامات حقوقی و مالی مدیریت کردن متناسب منظور به تغییرات این با مالیاتی

 (3 ص - /https://www.fardadgroup.com سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات

 .کنید استفاده مالیات کاهش جهت استنادات و دفاعیات پیشبرد برای متخصص مالیاتی وکیل از  •

 تصمیم مراجع و مالیاتی ویژه های رویه و مقررات قوانین، زمینه در تجربه و تخصصی آگاهی داشتن نیازمند مالیاتی های پرونده رسانیدن نتیجه به و اداره 

 آشنا مالیاتی وکیل داشتن مزایای و ها ظرفیت با)  مالیاتی وکیل از گرفتن کمک بدون هرگز را مالیات کاهش برای مالیاتی پرونده پیگیری نتیجه در است؛ گیر

. نیفتد مخاطره به درست استنادات و دالیل از استفاده و ها راه ترین دقیق گرفتن پیش در طریق از مالیات کاهش در شما هدف تا نگیرید، بدست شخصاً( شوید

 سایت از گرفته بر – کمتر مالیات پرداخت روشهای و بخشنامه – مالیات کاهش برای قانونی راهکار بیست فرشادی)

https://www.fardadgroup.com /- 3 ص). 

 . روش تحقیق3

 ای کتابخانه های وش است که از روش کتابخانه ای و مروری استفاده شده است. مالیات از فرار بجای مالیات کاهش راهکارهای بررسیهدف از مقاله حاضر 

Library research قرار استفاده مورد سمینار یک ارائه یا مقاله یک نگارش جهت اطالعات گردآوری برای که است گام به گام و منظم فرایندی شامل 

 تمامی در. نماید بازنویسی و تعدیل دستکاری، را قبلی اطالعات و برگردد عق به پژوهشگر که است الزم همواره ای کتابخانه مطالعه یک فرایند طول در. گیرد می

 از تحقیق موضوع آنها از بعضی در و شود می استفاده روش این از تحقیق فرآیند از بخشی در آنها از بعضی در ولی گیرد، می قرار استفاده مورد علمی تحقیقات

 مقاله یک نگارش در ابزار ترین مهم ای کتابخانه تحقیق روش. است ای کتابخانه تحقیق های یافته بر متکی انتها تا آغاز از و است ای کتابخانه ماهیتاً روش، حیث

 روش این از فراتحلیل روش و فراترکیب روش شامل فرامطالعه مانند کیفی تحقیقات در. گیرد می قرار استفاده مورد نیز پژوهشی-علمی مقاله در و است مروری

 .شود می زیادی استفاده

 . نتیجه گیری4
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برای  .کاهش مالیات همان کاهش نرخ مالیات است. کاهش مالیات توسط دولت اعمال می شود و باعث کاهش درآمد دولت و افزایش درآمد افراد می شود» 

« های مالیاتی استفاده کرده و مالیات کمتر پرداخت نماییم می توانیم از معافیتکاهش نرخ مالیات الزم نیست تخلفی انجام دهیم بلکه با رعایت موارد زیر 

به امکانات فقط کافی ست .( ۱۰ص  - /https://www.fardadgroup.comبر گرفته از سایت  –بخشنامه و روشهای پرداخت مالیات کمتر  –)فرشادی 

 .امکان کاهش مالیات استفاده کنیدمتعدد قانونی خود آگاه باشید و از آنها در جهت افزایش 

 

 منابع .7

  64پژوهشنامه اقتصادی ، سال هفدهم ، شماره  -۱3۹5 –قتصاد رفتاری و فرار مالیاتی ا –میثم امیر 

  –دوره چهارم  –فصلنامه حقوقی قانون یار  – ۱3۹6 –راه های مقابله و جلوگیری از فرار مالیاتی  –محمد رضائی سیابیدی 

 –مقاله چگونه مالیات کم تری بدهیم  –آریا تهران  - /https://arya-acc.comبر گرفته از سایت 

 .charles E. McLure, Jr. "Taxation". Britannica. Retrieved 3 March 2015  - دآزادانشنامه   - پدیا ویکی

تحلیل نظری و تجربی حسابرسی مالیاتی مطلوب در مالیات بر درآمد جهت کاهش فرار   -۱3۹4 –سید محمد حسینی فرد  –حمید ابریشمی  –قهرمان عبدلی 

  -76/ مسلسل ۲8پژوهشنامه مالیات / شماره  –مالیاتی 

 –روش برای پرداخت مالیات کم تر ۱۰ –آریا تهران  -/https://amisa.coبر گرفته از سایت  -آمیسا 

  – ۱3۹6 –بیست راهکار قانونی برای کاهش مالیات  –ری وکیل پایه یک دادگست –دکتر شهنیایی 

 –روش برای پرداخت مالیات کم تر ۱۰ –آریا تهران  -/https://amisa.coبر گرفته از سایت  -آمیسا 

  - /https://www.fardadgroup.comبر گرفته از سایت  –بخشنامه و روشهای پرداخت مالیات کمتر  –فرشادی 
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