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ي مالياتي در ورزش ايران از ديدگاه مديران ها تيمعافبررسي ابعاد 

  و كارشناسان ورزشي ها باشگاه

  
   3 حسين زارعيان   – 2غالمعلي كارگر  – 1 كميل داستاني

دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي، . 2كارشناس ارشد مديريت ورزشي دنشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران .1
  استاديار پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي، تهران، ايران . 3ايران  ،ناتهر

 
 

  چكيده 
و كارشناسـان ورزشـي    ها باشگاهيران از ديدگاه مديران هاي مالياتي در ورزش ا هدف پژوهش حاضر بررسي ابعاد معافيت 

و كارشناسان ورزشي سـه اسـتان    ها باشگاهشامل مديران  آماري جامعة روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي، و. بود
و نمونـة آمـاري كارشناسـان    ) نفـر  N=n=25(نمونة آماري مديران برابر بـا جامعـة آمـاري     .تهران، اصفهان و فارس بود

هـاي ماليـاتي در ورزش ايـران بـا اسـتفاده از       يـت معافابعـاد  . انتخاب شد) =30n(صورت تصادفي در دسترس  ورزشي به
نظـر   روايي صوري و محتوايي پرسشنامه را پانزده نفر از اسـتادان صـاحب  . ساخته بررسي شد سؤالي محقق 20پرسشنامة 
هـاي ماليـاتي در ورزش از    يـت معافها نشـان داد كـه    يافته. دست آمد به α =86/0ضريب پايايي پرسشنامه . تأييد كردند

هـاي   همچنين ضريب مسير مبـاني معافيـت  . و كارشناسان ورزشي در حد قابل قبولي قرار ندارد ها باشگاهديدگاه مديران 
و ضـريب  هاي ماليـاتي كـل    يتمعافهاي مالياتي پاية درآمدي و  هاي مالياتي كل، ضريب مسير معافيت مالياتي و معافيت

نهادهـاي قانونگـذار ماليـاتي    شـود   يمپيشنهاد . هاي مالياتي كل تأييد شد يتمعافهاي مالياتي موضوعي و  مسير معافيت
مربوط به بخش ورزش كشور بپردازنـد و   يها تيمعافبررسي مجدد  ، بهها تيمعافهاي مربوط به  خصوص قسمت ، بهايران

  .زندزمينة حضور بخش خصوصي در ورزش را هموار سا
 

  هاي كليدي  واژه
    . ، موضوعيتيمعافمالياتي، مديران،  پاية درآمدي، كارشناسان،

  
                                                           

   09127309788 :تلفن : نويسندة مسئول   Email:zareian@gmail.com                                                           



 1394 بهمن و اسفند ، 6شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

892

   مقدمه
هاي اقتصادي، يعني اشخاص حقيقي يا حقوقي بنابر قانون ملزم  ماليات وجوهي است كه مردم يا بنگاه

اين پرداخت . ودش داشت به خدمت معيني پرداخت مي و معموالً بدون چشم اند دولتبه پرداخت آن به 
اخذ ماليات از يك فعاليت خاص يا اعطاي  ).2(تواند از سر ميل و رغبت يا با اكراه صورت گيرد  مي

بر اين، اعطاي  عالوه. گيرد معافيت مالياتي به آن بيشتر در جهت تخصيص بهينة منابع صورت مي
منابع، هدف توزيعي را  بر هدف تخصيص ها در مناطق خاص، عالوه يتفعالمعافيت مالياتي به برخي 

ها در چارچوب قوانين مالياتي برحسب شرايط موجود به اخذ  به همين منظور، دولت. كند دنبال مي
پردازند تا ضمن دستيابي به اهداف درآمدي و عدالت اجتماعي،  يمماليات يا اعطاي معافيت مالياتي 

ها و تعيين حد و مرز آنها  اي معافيتالبته اعط. هاي اقتصادي را نيز پوشش دهند يتفعالدهي به  جهت
 زمينه، اين در. )1(كند، متفاوت است  در كشورهاي مختلف با توجه به اهدافي كه آن جامعه تعقيب مي

 بايد كه است كشور هر مالياتي نظام مهم هاي اقدام از يكي آن متناسب با نرخ و مالياتي پاية انتخاب

 نظام در اعطاشده هاي بخشودگي و ها معافيت اهميت طلب،اين م به توجه با. پذيرد صورت درستي به

 بسيار كار معافيت يا بخشودگي موارد و هدف انتخاب دليل همين به و شود مي مشخص مالياتي

 تغيير با كه است بديهي .پذيرد صورت دقيق كارشناسي از طريق مطالعات بايد كه است اي پيچيده

 از استفادة نامناسب زيرا شود، بازنگري بايد معافيت نيز و ااستثن موارد كشور اقتصاد بر حاكم شرايط

 مالياتي فرار هاي روزنه افزايش موجب تواند مي مالياتي دولت درآمدهاي كاهش ضمن مالياتي معافيت

هاي مالياتي براساس تعريف، تخفيف قسمتي يا حتي كل ماليات حقة يك شخصيت  معافيت ).8(د شو
عنوان ابزار حمايتي متداول در كنار  مدت است و به والني يا كوتاهحقيقي يا حقوقي براي مدت ط

استفاده از اين سياست در هر مورد، توجيهات . شود كار گرفته مي هاي حمايتي توسط دولت به سياست
اقتصادي و اجتماعي خاص خود را دارد، اما در هر حال معافيت مالياتي براي حمايت از يك منطقة 

ها با توجه به اهداف  معافيت ).10(شود  منظور كمك به قشري خاص اعطا مي يا به مشخص، فعاليتي ويژه
هاي اقتصادي و اجتماعي، متناسب با  توزيع درآمد و تخصيص بهينة منابع و جهت بخشيدن به فعاليت

 توان به دو دسته ها را مي ترين اين روش متداول. شوند هاي گوناگون اعمال مي اهداف هر جامعه، به روش
شود  هايي كه پس از حصول درآمد و ثمربخشي فعاليت اقتصادي اعطا مي دستة اول، معافيت. كرد  تقسيم

هايي كه قبل از هر  دستة دوم، معافيت. كند كه هدف عدالت اجتماعي و بهبود توزيع درآمد را دنبال مي
تر،  به بيان ساده). 1(شوند  يمگذاري اعطا  دهي به روند سرمايه منظور جهت گذاري و به گونه سرمايه
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هاي موضوعي  هاي پاية درآمدي و دستة دوم در قالب معافيت هاي دستة اول در قالب معافيت معافيت
گيرد و برحسب ميزان  هاي پاية درآمدي به قسمتي از درآمد افراد تعلق مي معافيت. شوند اعمال مي

ي از درآمد از پرداخت ماليات درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي در محدودة سقف و كف درآمدي، درصد
طور  گيرد؛ به نحوة انتخاب اشكال مختلف اين معافيت براساس شرايط كشورها صورت مي. معاف است

. 2اعطاي معافيت براساس تركيب هزينه و درآمد، . 1: شوند ها به سه روش اعطا مي كلي اين معافيت
 ).6(هاي استانداردشده  ينههزاس اعطاي معافيت براس. 3اعطاي معافيت براساس حداقل درآمد، 

هاي اقتصادي، اجتماعي  منظور تأمين اهداف برنامه هايي هستند كه به هاي موضوعي، معافيت معافيت
ها رونق بخشيدن به بخشي از  اهداف اولية اعطاي اين نوع معافيت. پذيرند و ضروريات موجود صورت مي

هاي خاص بوده  گذاري منظور سرمايه ايجاد انگيزه به دهي به جريان سرمايه و هاي اقتصادي، جهت فعاليت
اعطاي معافيت به . 2اعطاي معافيت بخشي، . 1: پذيرد ها به دو شكل انجام مي اعطاي اين معافيت. است

 ). 6(هاي خاص  گذاري سرمايه

هاي حمايتي، توسط دولت  عنوان يك ابزار حمايتي متداول در كنار ساير سياست معافيت مالياتي به
دليل محدود بودن  ها وجود دارد اين است كه به يكي از مسائلي كه در مورد معافيت. شود يمكار گرفته  به

ها را  هايي كه اهداف دولت ها معافيت داد، بلكه به بخش ها يا بخش توان به همة فعاليت منابع مالي نمي
. 1: شود براي اين موارد اعطا ميدر هر حال معافيت مالياتي . شود كند معافيت داده مي بيشتر تأمين مي
ورزش به فعاليت جسماني . توسعة اقتصادي منطقة خاص. 3تشويق صادرات، . 2گذاري،  تشويق سرمايه

 صنعتي). 6(پردازند  وسيلة آن، افراد با يكديگر به رقابت مي شود كه به توأم با قوانين و مقررات گفته مي

) 1983( 1مولين. رود مي شمار به گذشته قرن مهم ايرويداده از يكي سالم، تفريحات و ورزش شدن
و  آماتور ورزشي فعاليت گونهر ه كرد اشاره او. دكر ياد صنعت يك عنوان به ورزش از بار اولين براي
 محسوب ورزش صنعت كند، فراهم را ورزشي خدمات و كاال افزودة ارزش افزايش موجبات اي كه حرفه

  ). 7( شود مي
 از گيري بهره امكان ورزشي، بزرگ مسابقات برگزاري مانند محركي عامل داشتن با ورزش صنعت

 بين تعامل براي الزم بستر ايجاد موجب موضوع اين كه كرده فراهم را اي رسانه و هاي تبليغاتي فرصت

 مردم كافي شناخت نداشتن مانند مشكالتي دليل به ها سازمان). 11(ت اس شده و ورزش صنعت، تجارت

 فرايند در مشاركت به عوامل ديگر و هدف بازار مشتريان به دسترسي مشكل دحام تبليغات،شركت، از از

 هاي هزينه افزايش شدن، اي حرفه مانند عواملي نيز ورزش بخش در .اند مند شده ورزشي عالقه حمايت
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 و محيط سازي، خصوصي بر مبني دولت تأكيد و تخصيصي بودجة بودن برگزاري مسابقات، محدود
مطلوب  وضعيت سوي به جديدي حل راه را ورزشي حمايت تا است كرده ها فراهم شركت براي را بستري

 محصول از توجهيشايان  صنعت ورزش بخش افزودة ارزش پيشرفته كشورهاي در). 4(حساب آورند  به

 و نيز تفريح و درآمد، اشتغال در ايجاد مهمي نقش و دهد مي تشكيل را  (GDP)1داخلي ناخالص
كشورهاي مختلف حدود  GDPمطالعات اخير حاكي است كه سهم صنعت ورزش از  ).5( دارد يسرگرم

ي كمتر از معنادارطور  درصد به 1/1ايران  GDPكه سهم اين صنعت از  درحالي. درصد است 4/4تا  75/0
 هاي باشگاه كه طوري به دارد، بيشتري اهميت ورزش، صنعت در ها باشگاه نقش). 9(شاخص جهاني است 

 درون در اي حرفه ورزش توسعة اصلي هستة و ريشه .روند مي شمار به آن اصلي هستة ورزشي، اي حرفه

 هاي كارخانه مثابة به كه هستند هايي باشگاه ورزش، صنعت اصلي و زيرساخت گيرد مي شكل ها باشگاه

دولتي،  مراجع با ورزشي هاي باشگاه ارتباط). 3( كنند مي عمل اين صنعت هاي اقتصادي بنگاه و توليدي
 بنابراين در .تاس نشده تعريف و مشخص روشن صورت به كشورها بعضي در هنوز كه است موضوعي

 خود به را زيادي هاي و هزينه يابد مي نمود اجتماعي معضلي صورت به موضوع اين موارد از بسياري

در  ).3( شوند وارد ورزشي در امور تمايل دارند مختلف داليل به ها دولت حال هر به. دهد مي اختصاص
هاي  يتمعافموضوع ماليات و . هاي مالياتي در ورزش ايران بررسي شده است يتمعافتحقيق حاضر ابعاد 

سازي و ديگر  مالياتي در تمامي مطالعاتي كه تا كنون صورت گرفته متوجه بخش كشاورزي، خصوصي
با توجه به نقش انكارناپذير  .صنايع بوده و تا كنون در بخش ورزش تحقيقي صورت نگرفته است

هاي مالياتي بر رشد و پيشرفت ورزش كشور و همچنين تأثير تربيت بدني و ورزش بر سالمت  يتمعاف
: آيد وجود مي هاي درمان و پزشكي، سؤاالتي براي محقق به ينههزجسمي و روحي افراد كشور و كاهش 

هاي مالياتي در ورزش تفاوت وجود  يتمعاف يها مؤلفهشده با ميانگين فرضي  آيا بين ميانگين مشاهده
هاي مالياتي پاية درآمدي در ورزش كشور چگونه است؟ وضعيت  يتمعافدارد يا خير؟ وضعيت 

  هاي مالياتي موضوعي در ورزش كشور چگونه است؟ يتمعاف
 

  روش تحقيق
شي انجام صورت پيماي پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي و از نظر هدف كاربردي است كه به

ي ورزشي مستقر در سه استان تهران، اصفهان و ها باشگاهجامعة آماري تحقيق شامل مديران . گرفت
                                                           

1. Gross Domestic Production 
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ي ورزشي مشغول به فعاليت بوده يا ها باشگاهفارس و همچنين كارشناسان ورزشي، شامل افرادي كه در 
، مديريت يا اقتصاد ينكه استادان دانشگاه بودند و مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري مديريت ورزشيا

دليل پايين بودن حجم جامعة آماري مديران  به .داشتند و همچنين آشنا به مسائل روز ورزش بودند، بود
و حجم نمونة كارشناسان ورزشي ) N=n=25(شمار  صورت تمام به ها باشگاه، نمونة مديران ها باشگاه

هاي مالياتي در ورزش  يتمعافبررسي منظور  به. دست آمد به) =30n(ي در دسترس ها نمونهصورت  به
 5سؤال در مقياس  19اين پرسشنامه حاوي . ساخته، استفاده شد سؤالي محقق 20ايران از پرسشنامة 

پس از . منظور معنا بخشيدن هرچه بيشتر به پرسشنامه است ارزشي ليكرت و يك سؤال پاسخ باز به
ور تأييد روايي صوري و محتوايي ابزار، پرسشنامة منظ نظران، به لحاظ و بررسي نظر پانزده نفر از صاحب

وسيلة ضريب  آمده به دست پايايي به. نهايي تنظيم شد و در اختيار نمونة آماري تحقيق قرار گرفت
 افزار نرموتحليل اطالعات تحقيق از  منظور تجزيه به. دست آمد به α =86/0همبستگي آلفاي كرونباخ 

SPSS18  وPLS شناختي و همچنين ميزان اهميت  هاي جمعيت يژگيوتوصيف براي . استفاده شد
و براي تعيين ميزان پايايي ) فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد(ي آمار توصيفي ها روشيرها از متغ

 اسميرنوف و –، از آزمون كولموگروفها وتحليل داده تجزيه يبرا. پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شد
و ) ANOVA( يكطرفه يوتحليل آنوا مستقل، تجزيه t هاي آزمون ازها،  داده يعيطب عيتوز يينتع يبرا

   .شداستفاده  P≥05/0ي اي در سطح معنادار نمونه تك tو آزمون  يتوك يبيآزمون تعق
 

  ي تحقيقها افتهينتايج و 
به نتايج و كارشناسان ورزشي و سپس  ها باشگاههاي فردي مديران  يژگيودر اين بخش نخست به برخي 

نفر مدير و كارشناس كه در اين پژوهش  55، از 1با توجه به جدول . هاي تحقيق اشاره شد و يافته
درصد از  40درصد زن بودند و مدرك تحصيلي  55/14درصد مرد و  45/85شركت داشتند، 

 .درصد داراي مدرك دكتري بودند 82/21ارشد و  درصد كارشناسي 18/38دهندگان كارشناسي،  پاسخ
كه  درصد غير تربيت بدني بود، درحالي 09/29درصد مديران تربيت بدني و  36/16رشتة تحصيلي 

. درصد غير تربيت بدني بود 09/9درصد كارشناسان داراي رشتة تحصيلي تربيت بدني و تنها  45/45
 سال 62/6 ±16/47سال و ميانگين سني كارشناسان  70/3 ±84/52 ها باشگاهميانگين سني مديران 

سال  95/5 ±17سال و كارشناسان 83/3 ±61/24همچنين ميانگين سابقة خدمت مديران . دست آمد به
 . حاصل شد
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 ها شناختي آزمودني هاي جمعيت ويژگي. 1جدول 

  درصد فراواني  فراواني متغير

 جنسيت
  45/85  47  مرد

  55/14  8  زن

  مدرك تحصيلي

  0  0  كارداني

  40  22  كارشناسي

  18/38  21  ارشد كارشناسي

  82/21  12  دكتري

  رشتة تحصيلي

  36/16  9  مديران - تربيت بدني 

  09/29  16  مديران -غير تربيت بدني

  45/45  25  كارشناسان - تربيت بدني

  09/9  5  كارشناسان -غير تربيت بدني

  سن

  M±SD  حداقل حداكثر  
84/52  61         46  ها باشگاهمديران  ±  70/3  

16/47  59          28  كارشناسان ورزشي ±  62/6  

  سابقة خدمت
61/24  32          16  ها باشگاهمديران  ±  83/3  

±17  30           3  كارشناسان ورزشي  95/5  

  
 =514/0Z(نشان داد كه توزيع داده پرسشنامة معافيت مالياتي  نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف

هاي  اي در خصوص وضعيت ابعاد معافيت نمونه تك tنتايج آزمون  2جدول . بود طبيعي) =732/0P و
 . دهد و كارشناسان ورزشي را نشان مي ها باشگاهمالياتي از ديدگاه مديران 
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هاي  مؤلفهفرضي  شده با ميانگين مشاهده اي در خصوص تفاوت ميانگين نمونه تك tآزمون . 2جدول 
 هاي مالياتي در ورزش معافيت

  شاخص           
  Mcri  M±SDobs  df t  P  متغير

 هاي معافيت مباني
 مالياتي

3  23/0 ± 76/2 55  14/3 *04/0 

 پاية مالياتي هاي معافيت
 003/0* 22/3 55 58/2 ± 24/0  3  درآمدي

 03/0* 35/3 55 88/2 ± 21/0  3  موضوعي مالياتي معافيت

 02/0* 41/3 55 45/2 ± 38/0  3  كل مالياتي هاي معافيت

  . است معنادار  ≥ 05/0Pدر سطح *
 

ياس مباني مق خرده يفرض يانگينشده با م مشاهده يانگينم ينبدهد  نشان مي 2نتايج جدول 
طور كلي با توجه به  به. ي وجود داردمعنادارتفاوت ) t)55(=14/3و  ≥05/0P(هاي مالياتي  معافيت

گفت وضعيت توان  مي) Mcri=3(از ميانگين فرضي ) Mobs=76/2(شده  تر بودن ميانگين مشاهده يينپا
 يفرض يانگينشده با م مشاهده يانگينم ينب. هاي مالياتي در حد مطلوبي قرار ندارد يتمعافمباني 
. ي وجود داردمعنادارتفاوت ) t)55(=22/3و  ≥05/0P(هاي مالياتي پاية درآمدي  ياس معافيتمق خرده

) Mcri=3(از ميانگين فرضي ) Mobs=58/2(شده  تر بودن ميانگين مشاهده يينپاطور كلي با توجه به  به
 يانگينم ينب. ي در حد مطلوبي قرار ندارددرآمد يةپاهاي مالياتي  يتمعافتوان گفت وضعيت  يم

تفاوت ) t)55(=35/3و  ≥05/0P(ياس معافيت مالياتي موضوعي مق خرده يفرض يانگينشده با م مشاهده
از ) Mobs=88/2(شده  يانگين مشاهدهتر بودن م يينپاطور كلي با توجه به  به. ي وجود داردمعنادار

. يت مالياتي موضوعي در حد مطلوبي قرار نداردمعافتوان گفت وضعيت  يم) Mcri=3(ميانگين فرضي 

) t)55(=41/3و  ≥05/0P(معافيت مالياتي كل  يفرض يانگينبا م شده مشاهده يانگينم ينبهمچنين 

از ) Mobs=45/2(شده  تر بودن ميانگين مشاهده يينپاطور كلي با توجه به  به. ي وجود داردمعنادارتفاوت 
  . يت مالياتي كل در حد مطلوبي قرار نداردمعافتوان گفت وضعيت  يم) Mcri=3(ميانگين فرضي 
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واريانس  AVE .دهد مي نشان را پرسشنامه هاي سازه 2پايايي تركيبي و 1AVE، شاخص 3جدول 
دهد مجموعه سؤاالت هر سازه تا چه حد  ينشان م AVEعبارتي  به. مستخرج براي هر سازه است

 .واريانس هر سازه را پوشش داده است

  پرسشنامه هاي سازهو پايايي تركيبي  AVEشاخص  .3جدول 
  پايايي تركيبي  AVE سازه  رديف

  69/0  75/0 هاي مالياتيمباني معافيت  1
  72/0  78/0 يدرآمديةپاياتيهاي مالمعافيت  2
  77/0  79/0 يموضوعياتيماليتمعاف  3
  89/0  86/0 ياتي كلماليتمعاف  4

 
 .دهد ها را نشان مي عامل ينب يمدل ساختار يتم، الگور4جدول 

 ها عامل ينب يمدل ساختار يتمالگور .4جدول 
مقدار شاخص

  برآورد
ميانگين
  ها مؤلفه

خطاي انحراف 
  استاندارد

T-
Statistic  

  نتيجه

  *تأييد  20/16  21/0 39/0 67/0 هاي مالياتي مباني معافيت
يةپاياتيهاي مال معافيت

  يدرآمد
  *تأييد   58/7  28/0 44/0 69/0

  *تأييد   57/7  23/0 48/0 55/0 ياتي كلمال يتمعاف
  

هاي مالياتي ورزش كشور از ديدگاه مديران  يتمعاف هاي شاخص يمدل ساختار يتمالگور 1شكل 
 ها باالتر بودن توجه داشت مالك تأييد شاخصبايد . دهد ورزشي را نشان مي و كارشناسان ها باشگاه

 T-Statistic  است ±96/1از .  
و در حد قابل شد ها تأييد  شاخص يدر تمام يمدل ساختار يتمالگوردهد  نشان مي 1نتايج شكل 

هاي  هاي مالياتي و معافيت شود ضريب مسير مباني معافيت طوركه مشاهده مي همان. قرار گرفت يقبول
هاي مالياتي  يتمعافهاي مالياتي پاية درآمدي و  ، ضريب مسير معافيت)t،87/0=β=20/16(مالياتي كل 

هاي مالياتي كل  يتمعافهاي مالياتي موضوعي و  و ضريب مسير معافيت) t،79/0=β= 58/7(كل 
)57/7=t ،72/0=β (بود. 

                                                           
1. Average Variance Extracted   
2. Composite Reliability  
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 . است) ±96/1(از  T-Statisticها باالتر بودن  مالك تأييد عامل*

هاي مالياتي ورزش كشور از ديدگاه مديران  يتمعاف هاي شاخص يمدل ساختار يتمالگور .1شكل 
  و كارشناسان ورزشي ها باشگاه

 

  يريگ جهينتبحث و 
. يرمستقيم دولتي نياز داردغهاي مستقيم و  يتحماي به عمومگذاري در بخش  يهسرمادر تمام كشورها 

يك روش تشويقي براي بخش خصوصي نقش بسيار مهمي در تحريك  عنوان هاي مالياتي به يتمعاف
هاي صنعتي و غيرصنعتي يا هر  ي خصوصي، كارخانهها باشگاه. ها در اين بخش دارد گذاري يهسرما

هاي مستقيم از مجموعه  ياتمالقانون  134شركت و سازماني كه قصد حضور در ورزش را دارد، از مادة 
درآمد  هاي مستقيم، ياتمالقانون  134براساس مادة . كند ور استفاده ميقوانين و مقررات مالياتي كش

اي،  اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه يرانتفاعيحاصل از تعليم و تربيت مدارس غ
و روستاها و  يافته در مناطق كمتر توسعه مهدهاي كودك و يرانتفاعيها و مراكز آموزش عالي غ دانشگاه

ن ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي سات نگهداري معلوالدرآمد مؤس
ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از  همچنين درآمد باشگاه و هستند ربط يپروانة فعاليت از مراجع ذ

هاي منحصراً ورزشي از پرداخت  فعاليت حاصل از )وزارت ورزش و جوانان فعلي(  سازمان تربيت بدني
و كارشناسان ورزشي مباني  ها باشگاهبر مبناي نتايج اين پژوهش، از ديدگاه مديران . اليات معاف استم

 هاي مالياتيمباني معافيت

 هاي مالياتي پاية درآمدييتمعاف

هاي مالياتييتمعاف

  β=87/0 هاي مالياتي يتمعاف
20/16=t 

79/۰=β  
58/7=t 

72/0=β  
57/7=t 
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هاي مالياتي  يتمعافهاي مالياتي در ورزش ايران در حد قابل قبولي قرار ندارد و از آنجا كه مباني  يتمعاف
شي، ضرورت مدنظر قرار دادن هاي ورز ها، خوداظهاري درآمدي در باشگاه يتمعافموارد عادالنه بودن 

مندي به  هاي ورزشي و ميزان عالقه معافيت، عادالنه بودن نظام مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي باشگاه
هاي مالياتي در ورزش ايران  يتمعافتوان نتيجه گرفت  يمشود  يمگذاري در ورزش را شامل  سرمايه

انجام  ندرت بهشود يا  ينمي ورزشي اجرا ها اشگاهبشود، خوداظهاري در  ينمصورت عادالنه اجرا  به
بنابر . خواهيم بود ها باشگاهها شاهد جلوگيري از فرار مالياتي  يتمعافگيرد و در صورت اجراي صحيح  مي

هاي  ييدارا. هاي مالي ييداراهاي غيرمولد هستند تا  ييدارادنبال  داليل مختلف، مردم ايران بيشتر به
ي در كشور منجر شده است، ا واسطهنيز به گسترش فرهنگ داللي و ) و جواهرمانند طال (غيرمولد 

هاي مالي است، ولي در برخي كشورهاي  ييداراصورت  هاي كشور به ييدارادرصد  10كه فقط  يطور به
كه يك باشگاه يا يك كارخانه،  زماني. است 40به 60هاي واقعي  ييداراهاي مالي به  ييدارادنيا، نسبت 

رو  ينازاهاي غيرمولد،  ييداراهاي مالي است تا  ييدارادنبال  كند، به رماية خود را وارد ورزش ميپول و س
يت، تخفيفات يا امتيازهاي مالياتي در ورزش كشور از سوي قانونگذاران مالياتي اعمال معافهر مقدار 

  .شود ش كشور مييابد كه اين خود موجب توسعة ورز هاي مالي نيز افزايش مي ييدارا تبع بهشود، 
هاي مالياتي پاية درآمدي در  يتمعافيكي از اهداف ويژة تحقيق حاضر، مشخص كردن وضعيت 

درآمدي در ورزش ايران از  ية پاهاي مالياتي  يتمعافها نشان داد  وتحليل يافته تجزيه. ورزش ايران بود
هاي  يتمعافدارد و از آنجا كه و كارشناسان ورزشي در حد قابل قبولي قرار ن ها باشگاهديدگاه مديران 

هايي هستند كه پس از حصول درآمد و ثمربخشي فعاليت اقتصادي اعطا  مالياتي پاية درآمدي معافيت
ي خصوصي، ها باشگاهرو  ينازاكند،  شود كه هدف عدالت اجتماعي و بهبود توزيع درآمد را دنبال مي مي

كنند  گذاري مي شوند و سرمايه عافيت وارد ورزش ميهاي صنعتي و غيرصنعتي با استناد به اين م كارخانه
. برند دهند و در نتيجه از معافيت مالياتي بيشتري بهره مي هاي قابل قبول خود را افزايش مي ينههزو 

و همچنين از نظر  اند شدهيي كه ضعف دارند يا تضعيف ها بخشها با اختصاص اين معافيت به  دولت
يده و بهبود توزيع درآمد را پوشه هدف عدالت اجتماعي جامة عمل ، باند شدهدچار مشكل  اقتصادي
هاي مالياتي گوناگوني وجود دارد، مثل معافيت در بخش كشاورزي،  يتمعافدر كشور ما . دهند انجام مي

مادة (معافيت در بخش صنعت نفت، معافيت در بخش مناطق آزاد تجاري و معافيت در بخش ورزش 
  ).تقيمهاي مس ياتمالقانون  134
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هاي مالياتي  يتمعافو كارشناسان ورزشي،  ها باشگاهنتايج پژوهش نشان داد كه از ديدگاه مديران 
منظور تأمين اهداف  هاي موضوعي به يتمعافاز آنجا كه . موضوعي در حد قابل قبولي قرار ندارد

اي اين نوع پذيرد، اهداف اولية اعط هاي اقتصادي، اجتماعي و ضروريات موجود صورت مي برنامه
وسو بخشيدن به جريان سرمايه و  هاي اقتصادي، سمت ها رونق بخشيدن به بخشي از فعاليت معافيت

ي اخير رونق ها سالورزش كشور ما در . هاي خاص بوده است گذاري منظور سرمايه ايجاد انگيزه به
. اند كردهرسشنامه تأييد هاي پ نيز در پاسخ به پرسش ها باشگاهاين مطلب را مديران . مناسبي يافته است

هاي موضوعي، ورزش كشور رونق  يتمعافاميد است با تمهيداتي كه دولت انديشيده است مثل همين 
ي و اعطااز طرف ديگر، معافيت موضوعي به دو شكل اعطاي معافيت بخشي . بيش از پيش پيدا كند

چون . ورزش كشور وجود داردگيرد، نمونة هر مورد در  هاي خاص انجام مي گذاري يهسرمامعافيت به 
گيرد كه بخش خاصي از اقتصاد، دچار ركود عملياتي شديد شده  اعطاي معافيت بخشي زماني انجام مي

طور كلي ورزش كشور از نظر اقتصادي  از آنجا كه به. و درآمدهاي ناشي از آن بخش بسيار ناچيز است
طاي معافيت بخشي كمك بسيار خوبي به مشكالت فراواني دارد و از نظر درآمد بسيار ضعيف است، اع

از طرف ديگر، . كند يمتوسعة ورزش كشور خواهد كرد كه نتايج تحقيق حاضر نيز اين مسئله را تأييد 
گذاري خود را از دست داده است، دولت با اعطاي معافيت  يهسرماي ها جاذبهدليل آنكه ورزش كشور  به

نتايج تحقيق حاضر اين مسئله را تأييد . كند ميهاي خاص به ورزش كشور كمك  گذاري يهسرمابه 
لطفاً نظر خود را در خصوص «: در پرسشنامة ابعاد معافيت مالياتي يك سؤال پاسخ باز با عنوان. كند مي

ي ها جوابوجود داشت، كه از مجموع » هاي مالياتي بر توسعة ورزش كشور بيان نماييد نقش معافيت
  : دست آمد ايج زير بهو كارشناسان نت ها باشگاهمديران 
كنند  يي كه در زمينة ورزش تالش ميها باشگاههاي مالياتي براي  يتمعافگونه  ينارسد اگر  يمنظر  به

گونه  يناشود، ولي اينكه چقدر از  يممنظور ادامة كار آنها ايجاد  اعمال شود، انگيزة مناسبي به
ين جواب آن تر سادهي تأمل و سؤال دارد كه شود، جا يمبر ورزش اعمال  اكنون همهاي مالياتي  يتمعاف

 فعلي قانون. اند يميقد بسيار كشور در اي حرفه داري باشگاه با مرتبط قوانين!. دانيم ينماين است كه 

 مربوط نامة آيين. رسيد اسالمي شوراي مجلس تصويب به 1369 سال در ورزشي، هاي باشگاه براي ايجاد

 هاي فعاليت احياي براي سرآغازي قانون اين. شد تصويب و يهته 1370 سال در قانون نيز اين به

 به توجه لزوم و مانده است باقي نخورده دست كنون تا ولي شود، مي كشور محسوب در داري باشگاه

 احساس شدت به آن در منظور توسعة ورزش كشور يا تعاوني به خصوصي مالكيت مانند روز مسائل
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 درصد 100 پايان برنامه، در كه شد يم بيني يشپ توسعه، چهارم امةبرن مطابق اين، بر عالوه. شود مي

 حتي براساس كه شود مي مشاهده بنابراين،. شود واگذار خصوصي بخش به اي حرفه ورزش هاي يتفعال

 و قوانين با اصوالً و نشده گرفته نظر در ي خصوصيها باشگاهتعاوني و  بخش براي جايگاهي نيز برنامه
يا  تعاوني مالكيت از دقيقي و مشخص تعريف هنوز كشور، اي حرفه داري باشگاه در موجود شرايط

هاي مالياتي در قوانين و  يتمعافنتايج پژوهش حاضر نيز ضعف و كمبود . است نشده ارائه خصوصي
هاي صنعتي و غيرصنعتي و همچنين  كارخانه. مقررات مالياتي كشور مرتبط با حوزة ورزش را نشان داد

شوند و از  هاي مستقيم وارد عرصة ورزش مي ياتمالقانون  134خصوصي به استناد مادة  يها باشگاه
در . رود يمشمار  سازي در ورزش به كنند كه خود، نوعي خصوصي هاي مالياتي استفاده مي يتمعاف

قانون اساسي نيز به اين نكته اشاره شده و اين مستلزم اصالح قانون  44هاي كلي اصل  ياستسالزامات 
نحوي  برنامة چهارم، اصالح قانون بخش تعاوني و مالكيت شخصي و ديگر قوانين و مقرراتي است كه به

آنكه سند ملي جديد توسعة بخش خصوصي و اليحة اصالح قوانين  ضمناند،  يابالغهاي  ياستسمتأثر از 
بودن يا نامناسب ة كم دهند نشاننتايج تحقيق حاضر . و مقررات نيز بايد تدوين شود و به تصويب برسد

تواند زنگ خطري براي مسئوالن  يمهاي مالياتي در ورزش كشور است كه اين موضوع  يتمعافبودن 
   .ورزشي كشور باشد

هاي  يتمعافو كارشناسان ورزشي در خصوص ابعاد  ها باشگاهبا توجه به مدل پيشنهادي مديران 
 β=87/0هاي مالياتي كل  يتمعافياتي و هاي مال مالياتي بر ورزش ايران، ضريب مسير مباني معافيت

و  β=79/0هاي مالياتي پاية درآمدي و معافيت مالياتي كل  همچنين ضريب مسير معافيت. دست آمد به
با توجه به ضرايب مسير . بود β=72/0هاي مالياتي كل  ضريب مسير معافيت مالياتي موضوعي با معافيت

ها در بهبود  ياسمق ير هر يك از اين خردهتأثوان گفت ت يمهاي معافيت مالياتي  ياسمق باالي خرده
، قليچي )1376(نتايج تحقيقات مانوكيان سلماسي . وضعيت معافيت مالياتي كل شايان مالحظه است

نشان داد كه اعمال معافيت مالياتي بر صنايع و ) 2006(و هاوس و شاپير ) 2004(، ورگارا )1389(
اما . گذاري بخش خصوصي در صنايع مختلف بوده است يهسرماي مختلف يكي از داليل رشد ها شركت

هاي مالياتي در ورزش كشور در  يتمعافو كارشناسان ورزشي  ها باشگاهنتايج نشان داد از ديدگاه مديران 
توان دريافت كه يكي از عوامل مهم حضور ناكافي بخش خصوصي در  يمحد قابل قبولي قرار ندارد و 

با توجه به . هاي مالياتي در برآورده كردن نيازهاي صاحبان صنايع است يتفمعاورزش كشور، ناتواني 
خصوص  نهادهاي قانونگذار قوانين و مقررات مالياتي كشور، بهشود  نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي



  ان ورزشيو كارشناس ها باشگاهي مالياتي در ورزش ايران از ديدگاه مديران ها تيمعافبررسي ابعاد  
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، شود يمكه به بخش ورزش اعطا  ييها تيمعافبه بررسي مجدد  ،ها تيمعافهاي مربوط به  قسمت
شاهد پيشرفت ورزش  روز روزبهي الزم را در اين زمينه انجام دهند تا ها يبازنگرت و بپردازند و اصالحا

  .ي باشيمالملل نيبكشور در عرصة ملي و 
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