
 

 

مدخل محتوایی: خزش بین طبقات مالیاایی  

  طبقه خزیدن  

Bracket Creep 

ت اصطالحی اس (Tax Brackets)مالیاتی های الیهطبقات یا 

و رود متیکار بتهکه در ارتباط با سیستم  مالیتات تعتا  ی 

 ،لامثتبترای مالیاتی )های پایهاز هایی برشیا ها بخشدرباره 

. گیتردمییک تتاب  رترم مموتاوتی رترار  هردرآم ( است که 

واح  رخستت درآمت  )طبقته  1000ممکن است  ،لامثبرای 

واح  بع ی )طبقه دوم( بته  1000درص  و  10اول( به ررم 

 ج ول مالیتاتی ،ررم بیست درص  مشمول مالیات باش . البمه

گورتاگو  هتای برشبتا ارت ازه  مخملت از طبقتات توار  می

 درآم  مشمول مالیات تشکیل شود.

مالیاتی ممکن است مشمول طبقتات مؤدیا  ترتیب  ب ین    

 فتردی بترش درآمت  آخترین مالیتاتی شتور . اگترگوراگو  

تتاب  مؤدی مشمول باالترین ررم ج ول ررار گیرد او را یک 

ست از ا  ممکن امؤدی. در برخی موارد رامن میح اکثر ررم 

 ارفاق برش فوراری برخوردار شور . این ارفاق ت بیری استت

ظاهر بهمنظور سبک کرد  بار مالیاتی برخی از درآم ها که به

هتا را ، امتا در حقیقتت آ ار شت هستال واحت ی کستب  در

. شتور میدرآم هایی دارست که به چن  سال مربوط توا  می

  خستارت اختراا استت کته در متوارد فست  یک رمورته آ

بتا  . ایتن درآمت شودمیهنگام ررارداد اسمخ ام پرداخت زود

درآمت  مشتمول و لتاا در سال معینتی پرداختت شت ه اینکه 

آ  را تتوا  میولتی  ،آیت میمالیات هما  سال بته حستا  

درآم ی دارست که فرد مسمخ م ارمظتار دریافتت آ  را طتی 

این حالت اگتر  سال داشمه است. در دورۀ زماری بیش از یک

 رائل رشوی  طبقات باالی درآمت  او مؤدیرو ی ارفاق برای 

حالمی که هما  ا در مقایسه بکه گیرر  میررار هایی ررمتاب  

و باالتر خواهن  تر ش  سنگینمیدرآم  طی چن  سال تقسی  

وع یک رمورته دیگتر از ایتن رت ریزای حرفهبود. ورزشکارا  

 .هسمن ا  مؤدی

 یتا ختتزش بتین طبقتات مالیتاتیای الیتهختزش اصتطال  

(Bracket Creep)  سبب وجود بهکه رود میکار بهدر موردی

درآمت ی هتای برشیتا ها الیتها  مالیاتی کته در مؤدی ،تورم

تعتا  ی رترار داررت  بته طبقتات های ررممعینی از ج ول 

 صعود کنن . خزر  یابدرآم ی باالتر این ج ول 

ات هتایی کته در طبقتویژه آ بتها  مالیتاتی مؤدیرمیجه در    

تنها رتهپایین درآم ی ررار دارر  از چن  جهت ممضرر ش ه و 

بلکته دهنت  می لت تورم ر رت خری  ختود را از دستت به

 ستو و احممتاالً یتک ازجت ول مالیتاتی  رکرد  تغییردلیل به

لیتاتی رترار ماهتای ررمافزایش دریافمی، در طبقات باالتر از 

ئولین . لاا در شرایط حاد تورمی الزم است کته مستگیرر می

ج ول یتا افتزایش   به اصال رسبتگااری ارمعادی سیاست

مکا  ااین . البمه کنن  ارل معافیت اولیه مالیاتی ار ام حسطح 

کتاهش بتار دیتا  بتا هت   ؤبرختی از مریز وجود دارد که 

کنن  سمواده برای اجمنا  از پرداخت اهایی مکاریزماز  مالیاتی

 ترتیتب بته طبقتات ب ینتا درآم  خود را کممر رشا  داده و 

 (Heer, [et al], 2013) برور تر پایین
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