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چکیده

نظام های مالیاتی برای برخورد با رفتار عدم تمکین ،و متناسب با انگیزه های مؤدی ،از استراتژی های گوناگونی

استفاده می کنند .انگیزه مؤدیان از این نظر مورد توجه قرار می گیرد که مؤديان یک گروه همگن نبوده و سطح
تمکین هر مؤدی می تواند متفاوت از مؤدیان دیگر باشد .همچنین شرايط آنها از یک دوره زمانی به دوره ای
دیگر تغیير می کند .از سوی دیگر ،در رعایت اصل عدالت مالیاتی و نیز در راستای جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی
مناسب برخورد با آنها از سوی سازمان مالیاتی و متناسب با سطح تمکین شان ،الزم است
در اتخاذ استراتژی های
ِ

تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مورد اندازه گیری قرار گیرد .نظر به اینکه تاکنون چنین مدلی ارائه نشده است،
لذا هدف تحقیق حاضر ،ارائه مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی است .بدین منظور،
پرسشنامه مبتنی بر روش های فرآیند تحلیل شبکه ای ( )ANPو دیمتل ( )DEMATELطراحی و به  30نفر
از خبرگان مالیاتی ارسال گردید .در نهایت ضمن شناسایی مؤلفه ها و شاخص های تمکین مالیاتی با استفاده از

روش مطالعات اکتشافی در باب اشخاص حقوقی (که مرتبط با تکالیف مؤدیان در رعایت الزامات قانونی طبق
مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد) ،با به کارگیری روش ترکیبی  ANPو  DEMATELفازی
از طریق نرم افزار  Superdecisionمقدار عددی استاندارد شاخصهای تمکین برآورد و بدین ترتیب ،مدل
اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی ارائه گردید .نتایج تحقیق حاکی از آن است در صورتی که مدل
کشور می تواند در بهبود تمکین مالیاتی نقش موثرتری ایفاء نماید.

واژه های کلیدی :مدل اندازه گیری تمکین مالیاتی ،اشخاص حقوقی ،روش فرآیند تحلیل شبکه ای و دیمتل
فازی ،مالیات عملکرد ،مالیات بر ارزش افزوده
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مســئول) Behrooz4679@gmail.com

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-08

مورد نظر این پژوهش در کنار مدل های برآورد ریسک مالیاتی مؤدی به کار گرفته شوند ،سازمان امور مالیاتی
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 -1مقدمه

یکی از مهمترین مسائل مرتبط با مقوله مالیات ،تمکین مالیاتی 1مؤدیان است .تعیین سطح تمکین مؤدیان
برای سازمان امور مالیاتی همانند اندازه گیری سود خالص در بخش خصوصی است .زیرا هر دو ،شاخصه ایی

خالصه شده از کارایی و اثربخشی عملیات یک سازمان هستند .همان طوری که محاسبه سود خالص ،بیانگر
عملکرد مدیریت واحد تجاری است ،اندازه گیری تمکین نیز به نوعی نشاندهنده عملکرد مناسب یا نامناسب

سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اصلی بهبود فرآیندهای مالیاتی است .از سوی دیگر ،تعیین
حوزه هایی که در آنها تمکین مالیاتی کم بوده و یا عدم تمکین وجود دارد ،در کنار رتبه بندی این حوزه ها،
به عنوان بخشی از فرایند تخصیص منابع کمیاب به منظور دستیابی به بیشترین کارایی و اثربخشی محسوب

می شود (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( .)5 :2001 ،)OECDبه عبارت دیگر ،میزان تمکین می تواند
معیاری برای سالمتی نظام مالیاتی یک کشور محسوب شود (ارارد.)1 :2002 ،

اسناد باالدستی ،سیاست ها و قوانین و مقررات مختلفی از قبیل سند چشم انداز  20ساله ،برنامه های پنج

ساله توسعه و طرح تحول اقتصادی ،بر ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکاء بر درآمدهای

نفتی در تأمین اعتبارات جاری کشور تأکید داشته اند .از مهم ترین این قوانین ،مفاد ماده  59قانون برنامه

سوم توسعه است که طبق حکم بند «ب» ماده مذکور ،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد طی سه
سال اول برنامه سوم توسعه ،نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطالعات مالیاتی کشور اقدام کرده

و با گردآوری و پردازش اطالعات مربوط به فعالیت های اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر ،روش
خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

یکی از دالیل اصلی تدوین طرح جامع مالیاتی ،عدم تمکین مؤدیان در پرداخت مالیات بوده است .نگاهی

به اهداف سه گانه طرح جامع مالیاتی 2بیانگر آن است که همواره عدم تمکین مالیاتی ،مسئله اساسی دولت

مدل مشخصی برای بهبود تمکین مالیاتی در ایران است .مدلی که بر اساس آن ،در ابتدا سطح تمکین
مالیاتی هر مؤدی اندازه گیری و سپس متناسب با سطح تمکین وی ،استراتژی های مناسبی به منظور

برخورد با مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب می شود .بدین منظور ضروری است مدلی برای
 .1در ادبیــات تخصصــی حســابداری و بــه ویــژه حسابرســی در ایــران ،واژه « ،»Complianceتحــت عنــوان «رعایــت» ترجمــه و بــه کار گرفتــه
می شــود .ایــن در حالــی اســت کــه در ادبیــات و مقــاالت تخصصــی مالیــات ،کلمــه مذکــور بــا عنــوان «تمکیــن» کاربــرد فراوانــی پیــدا کــرده اســت.
لــذا در ایــن تحقیــق ،بــه لحــاظ تطبیــق بــا ادبیــات مالیاتــی ،از واژه «تمکیــن» بــه جــای واژه «رعایــت» اســتفاده شــده اســت.
 .2اهــداف ســه گانــه طــرح جامــع مالیاتــی شــامل افزایــش درآمدهــای مالیاتــی از طریــق جلوگیــری از فــرار مالیاتــی و حــذف معافیت هــای مالیاتــی
غیرضــروری ،کاهــش هزینه هــای عملیــات ســازمان امــور مالیاتــی از طریــق مکانیــزه کــردن عملیــات و بهینه ســازی فرایندهــا و در نهایــت افزایــش
رضایــت صاحبــان منافــع از طریــق برقــراری عدالــت مالیاتــی ،تســهیل تعامــل بــا ســازمان و تکریــم مؤدیــان مالیاتــی اســت.
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اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی تدوین گردد .بررسی پژوهش های داخلی و خارجی نشان

می دهد ،تمکین مالیاتی در سطح کالن (به عنوان مثال در سطح ادارات مالیاتی ،شهر ،استان و کشور) به

منظور تعیین اثربخشی نظام مالیاتی اندازه گیری شده است ،ولی در سطح خرد (سطح هر مؤدی) چنین

برآوردی صورت نپذیرفته است .این در حالی است که در رعایت اصل عدالت مالیاتی و نیز در راستای جلب

اعتماد مؤدیان در اتخاذ استراتژی های مناسب برخورد با مؤدیان مختلف از سوی سازمان مالیاتی ،الزم است

تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مورد اندازه گیری قرار گیرد .تاکنون در سازمان امور مالیاتی کشور مدل
یا شاخص(های) ک ّمی خاصی ،برای اندازه گیری میزان تمکین در سطح هر مؤدی ارائه نشده است .بنابراین
سؤال اساسی تحقیق حاضر به شرح زیر است:

«مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی کدامند؟ به عبارت دیگر،

مدل اندازه گیری سطح تمکین مالیاتی مؤدی کدام است؟»

در این پژوهش ،ابتدا مفهوم و تعریف تمکین مالیاتی مورد بحث قرار می گیرد .سپس از میان مدل های

مختلف تمکین ،مدل  )2004( OECDبه دلیل الگو قرار گرفتن برای مدل تحقیق حاضر ،با تفصیل
بیشتری تشریح می گردد .در ادامه ،به پیشینه تحقیقات انجام گرفته در زمینه اندازه گیری تمکین و نیز

شاخص های اندازه گیری آن اشاره می شود .در نهایت روش شناسی تحقیق بیان شده و در قسمت پایانی،
ضمن تشریح یافته های تحقیق ،به نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش اشاره می گردد.
 -2پیشینه پژوهش

همانند بسیاری از مفاهیم علوم انسانی ،تاکنون تعاریف مختلفی برای مفهوم تمکین مالیاتی بیان شده است.
کریچلر و همکاران ( )2008در تعریفی که از تمکین ارائه می دهند آن را به دو شکل تمکین داوطلبانه 1و

جرایم و انجام حسابرسی مالیاتی اقدام به تمکین می نماید .جیمز و الی ( )2004تمکین مالیاتی را تمایل

اشخاص مشمول مالیات به پیروی از روح قانون بدون اجبار از سوی سازمان امور مالیاتی تعریف می نمایند.

در تعریفی دیگر ،تمکین مالیاتی بدین معناست که مؤدیان ،به چه میزان ،قوانین و مقررات مالیاتی را در
زمینه اعالم درآمد واقعی ،تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر قانونی ،رعایت می کنند

(توکل .)381 :1379 ،به عبارت دیگر ،تمکین مالیاتی عبارت از پذیرش و پرداخت داوطلبانه مالیات قانونی
1. Voluntary Compliance
2. Enforced Compliance
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تمکین اجباری 2طبقه بندی می نمایند .در تمکین داوطلبانه ،مؤدی با تمایل و رضایت خود از دستورالعمل ها،
آیین نامه ها و رویه های سازمان امور مالیاتی پیروی می کند .اما در تمکین اجباری ،مؤدی صرف ًا از بیم تهدید،
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تشخیص داده شده در تشکیالت مالیاتی .خوداظهاری نیز به معنی تشخیص و محاسبه مأخذ مشمول
مالیات و پرداخت آن توسط مؤدی (زنجیردار و فرهودی ،)1388 ،در کنار پایبندی داوطلبانه به متن و روح
قوانین و مقررات مالیاتی (عرب مازار )1374 ،است .از نظر اداره درآمدهای داخلی آمریکا 1تعریف ارائه شده

برای تمکین ،مبتنی بر تکالیف و تعهدات مؤدیان مالیاتی است که در چهار گروه عمده شامل ثبت نام در
سیستم مالیاتی ،تنظیم و تسلیم به موقع اظهارنامه ،نگهداری و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز مراجع مالیاتی

و پرداخت به موقع مالیات طبقه بندی می شود .اگر مؤدی به هر یک از وظایف و تعهدات خود عمل نکند،
رفتار وی به نوعی عدم تمکین مالیاتی تلقی خواهد شد (اداره درآمدهای داخلی آمریکا.)1998 ،

همانطوری که مالحظه می گردد تاکنون تعاریف مختلفی برای مفهوم تمکین مالیاتی بیان شده است.

به گونه ای که در کنار رعایت شکل قوانین و مقررات مالیاتی ،رعایت روح قوانین نیز مدنظر صاحبنظران
قرار گرفته است .از آنجایی که در این تحقیق ،مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی

ارائه می گردد ،به دلیل امکان تعریف و استخراج شاخص های اندازه گیری تمکین مالیاتی در مراحل مختلف،
رعایت تکالیف مالیاتی مؤدیان ،تعریف اداره درآمدهای داخلی آمریکا از تمکین مالیاتی در این پژوهش

م ّد نظر قرار گرفته است.
 -3مبانی نظری

مدل های تمکین

در بحث و بررسی تمکین مالیاتی عدهای معتقدند می توان مالیات را به مانند بازی شطرنجی تلقی نمود
که در یک طرف آن سازمان مالیاتی و در طرف دیگر آن مؤدی قرار گرفته است ،به گونه ای که هر کدام از
طرفین تالش می کند در بازی مذکور ،برد نهایی را نصیب خود نماید .از اینرو در ابتدا برخی از صاحبنظران

سعی نمودند با به کارگیری مبانی تئوری بازی ها و با اتخاذ یک سری مفروضات ،رفتار طرفین بازی را در
که در مقاله خود با عنوان «جرم و مجازات :یک رویکرد اقتصادی» ،2برای اولین بار به موضوع تمکین یا

عدم تمکین مؤدیان پرداخت .بعدها پژوهش گرانی از قبیل آلینگهام و ساندمو ( ،)1972کلوتفلتر (،)1983
پایل ( )1991و دیگران با مبنا قراردادن مطالعه بیکر ،از طریق بررسی متغیرهایی از قبیل احتمال حسابرسی
مؤدی ،نرخ مالیاتی ،نرخ جریمه مالیاتی ،سطح درآمد مؤدی و غیره مدل هایی را برای تمکین مالیاتی ارائه

نمودند.

)1. Internal Revenue Services (IRS
2. Crime and Punishment: An Economic Approach
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پس از دهه  1980میالدی ،اندیشمندان بخش اقتصاد عمومی به این نتیجه رسیدند که رویکرد بررسی

تمکین مالیاتی با استفاده از تئوری بازی در قالب مدل سازی ریاضی آن ،رویکرد مناسبی برای تبیین
رفتار مؤدی در مواجهه با گزارشگری صحیح مالیات نمیباشد .به این دلیل که در مدل های مذکور ،برای

هنجارهای اجتماعی و روانشناختی که در تمکین مالیاتی نقش مؤثری دارند ،هیچ گونه جایگاهی در نظر
گرفته نشده بود .از اینرو محققان سعی نمودند در بررسی رفتار مؤدی عالوه بر متغیرهای اولیه ،اثر
متغیرهای جامعه شناختی و روانشناختی را نیز مورد توجه قرار داده و مدل های جدید را ارائه نمایند (زنگنه،

 .)1389در این راستا ونزل ( 2004و  )2005معتقد است مدل های اقتصادی که تنها مبتنی بر فرصت های
موجود برای عدم تمکین و جرایم هستند ،فهم ناقصی از تصمیم گیری های مرتبط با تمکین مالیاتی توسط

مؤدیان ایجاد می کنند .در حالی که ،ارزش های اجتماعی و باورهای اخالقی اثر بازدارنده بیشتری در مقایسه

با متغیرهای اقتصادی بر رفتار عدم تمکین مالیاتی دارند .از جمله این مدل ها می توان به مدل تمکین فیشر

و همکاران ( ،)1992مدل تعدیل شده فیشر و همکاران (مدل چاوو و لیوونگ ،)2009 ،مدل تمکین OECD

( )2004و در نهایت مدل بلنثورن و کپلن ( )2008اشاره نمود .در حال حاضر ،مدل تمکین  OECDبه دلیل

جامع و کامل بودن آن ،تنها مدلی است که هم اکنون در بیشتر سازمان هاي مالياتي کشورهای پیشرفته
مورد استفاده قرار می گیرد (.)2010 ،OECD

مدل تمکین )2004( OECD

نظام های مالیاتی برای برخورد با رفتار عدم تمکین ،متناسب با انگیزه های مؤدی ،از استراتژی های گوناگونی

استفاده می کنند .انگیزه مؤدیان از این نظر مورد توجه قرار می گیرد که مؤديان یک گروه همگن نبوده و
سطح تمکین هر مؤدی می تواند متفاوت از مؤدیان دیگر باشد .همچنین شرايط آنها از یک دوره زمانی به

دوره ای دیگر تغیير می کند .بر این اساس  OECDدر سال  ،2004مدلی را پیشنهاد نمود (شکل  )1که
در میان مدل های مختلف تمکین ،مدل  OECDاولین و تنها مدلی است که اقدام به طبقه بندی رفتار

مؤدی نموده و متناسب با این رفتار ،نوع استراتژی مناسب اتخاذ شده از سوی سازمان مالیاتی برای برخورد
با مؤدی را معین کرده است .لکن جهت اتخاذ استراتژی مناسب از سوی سازمان مالیاتی ،ضروری است

سطح تمکین مؤدی اندازه گیری گردد تا مشخص شود مؤدی در کدامیک از چهار طبقه عنوان شده در مدل

تمکین قرار گرفته است .از این رو ،طبق مدل تمکین  ،OECDسطح تمکین مؤدی از صفر تا  10درجه بندی

شده است ،به گونه ای که هر چه به سمت عدد  10نزدیکتر می شویم رفتار مؤدی به فرار مالیاتی گرایش
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پیدا کرده و در نتیجه هزینه های تمکین نیز افزایش پیدا می کند.

به طور خالصه در مدل مذکور ،ابتدا عوامل مؤثر بر رفتار مؤدی از قبیل عوامل اقتصادی ،تجاری،

روانشناختی ،جامعه شناختی و غیره که شکل دهنده نگرش مؤدی نسبت به نظام مالیاتی هستند و بر اساس
آن ،مؤدی نوع رفتار مالیاتی خود را انتخاب می کند ،بیان می شوند .بر این اساس ،مؤدیان مالیاتی ممکن

است در بهترین حالت ،تمایل به تمکین داوطلبانه و در بدترین حالت ،تصمیم به فرار مالیاتی داشته باشند .به
عبارت دیگر ،رفتار مؤدی می تواند در یکی از  4طبقه؛ تمکین داوطلبانه (تمایل مؤدی به انجام درست ترین

کار) ،تمکین ناموفق (مؤدی تالش می کند تمکین نماید ،اما همیشه این رفتار موفقیت آمیز نیست) ،تمکین
اجباری (مؤدی به تمکین مالیاتی تمایل ندارد  ،اما اگر به وی اخطار شود ،تمکین خواهد نمود) و عدم تمکین

عمدی (تصمیم مؤدی به فرار مالیاتی عمدی) قرار گیرد.

سازمان مالیاتی از طریق اندازه گیری سطح تمکین مالیاتی ،با اتخاذ استراتژی های متنوع که متناسب

با سطح تمکین مؤدی به کارگرفته می شوند ،پاسخ مناسبی نسبت به رفتار مؤدی نشان می دهد .از این

رو ،متناسب با رفتار و در نتیجه سطح تمکین مؤدی ،استراتژی های برخورد چهارگانه زیر از سوی سازمان

مالیاتی به کار گرفته خواهد شد:

y yاستراتژی تسهیل تمکین داوطلبانه :در مواجهه با طبقه تمکین داوطلبانه

y yاستراتژی کمک به مؤدی برای تمکین :در برخورد با طبقه تمکین ناموفق

y yاستراتژی جلوگیری از عدم تمکین به وسیله کشف آن (اخطار و تذکر بابت کشف) :در مواجهه با طبقه
تمکین اجباری

y yاستراتژی استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از عدم تمکین مؤدی :در برخورد با طبقه
عدم تمکین عمدی.
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جدول( -)1رابطه بین رفتار مالیاتی مؤدی ،نوع استراتژی برخورد سازمان مالیاتی و سطح
تمکین مؤدی در مدل )2004( OECD

نوع استراتژی برخورد سازمان

نوع رفتار مؤدی برای تمکین

استفاده از اجبار قانونی برای

عدم تمکین عمدی یا فرار
مالیاتی(طبقه )4

جلوگیری از عدم تمکین

جلوگیری از عدم تمکین به

درجه عدم تمکین مؤدی
 ≤10تمکین عدم درجه <8

تمکین اجباری (طبقه )3

 ≤8تمکین عدم درجه <5

کمک به مؤدی برای تمکین

تمکین ناموفق (طبقه )2

 ≤5تمکین عدم درجه <2

تسهیل تمکین داوطلبانه

تمکین داوطلبانه (طبقه )1

 ≤2تمکین عدم درجه <0

وسیله کشف آن

منبع :یافته های محقق

شكل ( -)1مدل تمكين ()2004
استراتژی سازمان مالیاتی

نوع رفتار مؤدی

کمک به مؤدی
برایتمکین

سازمان مالیاتی

اندازه گیری تمکین مالیاتی

صنعتی

تمکیناجباری

تمکین ناموفق

تمکین داوطلبانه

مؤدی

تجاری

مؤدی
اقتصادی

روانشناختی

جامعهشناسی

جامعه

طبق بررسی های به عمل آمده در پژوهش های داخلی و خارجی ،تمکین مالیاتی در سطح کالن (به عنوان
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تسهیلتمکین
داوطلبانه

عدم تمکین عمدی

هدف واداشتن مؤدی به سمت پایین
هرم با استراتژی سازمان مالیاتی

هزینههای تمکین

استفاده از
اجبارقانونی
برایجلوگیری
از عدم تمکین
جلوگیری از عدم
تمکین به وسیله
کشف آن

عوامل مؤثر بر رفتار مؤدی
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مثال در سطح ادارات مالیاتی ،شهر ،استان و کشور) به منظور تعیین اثربخشی نظام مالیاتی اندازه گیری

شده است (توماس و دیگران1996 ،؛ براون و مازور2003،؛ وو و تنگ2005 ،؛ خان جان1383 ،؛ مالیی پور،

1384؛ سیدنورانی1388 ،؛ زایر1388 ،؛ کمالی و شفیعی1390،؛ غالمی و نظری )1391،ولی در سطح خرد
(سطح هر مؤدی) چنین برآوردی صورت نپذیرفته است.

در میان پژوهش های خارجی انجام شده ،در مطالعه توماس و دیگران ( ،)1996معیار «شکاف مالیاتی»

به عنوان شاخصی برای تعیین نرخ عدم تمکین در نظر گرفته شده است .بدین منظور ابتدا شکاف مالیاتی
به صورت «میزان بدهی مالیاتی که در یک دوره مالیاتی مشخص به صورت داوطلبانه و به موقع پرداخت
نشده است» ،تعریف و سپس نرخ عدم تمکین ،از طریق دو شاخص زیر در بخش مشاغل کشور آمریکا و

برای سال های  1988 ،1985و 1992محاسبه شده است:

y yنرخ عدم تمکین مالیاتی ( :)1NCRعبارت است از نسبت شکاف مالیاتی ناخالص برای یک دوره
مالیاتی خاص به کل بدهی های مالیاتی واقعی آن دوره.

y yدرصد خالص مالیات گزارش شده نادرست ( :)2NMPعبارت است از خالص مالیات های کتمان شده در
یک دوره خاص به جمع کل مالیات هایی که در دوره مذکور باید گزارش می گردید.

در این میان براون و مازور ( )2003در پژوهش خود با عنوان«رویکرد جامع سازمان درآمدهای داخلی آمریکا
به اندازه گیری تمکین» به صورت مفصلی اقدام به اندازه گیری تمکین مالیاتی نمودند .آن ها با اتخاذ یک

رویکرد کالن ،تمکین مؤدی را در سه مرحله و با شاخص های زیر اندازه گیری نمودند:

 .1مرحله تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی :3که در این مرحله ،تمکین با دو شاخص زیر اندازه گیری گردید:

y yنرخ تنظیم و تسلیم اظهارنامه :4عبارت است از نسبت مؤدیانی که به موقع و به صورت داوطلبانه
اظهارنامه خود را به اداره مالیاتی تسلیم نموده اند ،به تعداد مؤدیانی که طبق الزامات قانونی ملزم به

y yشکاف مالیاتی ناشی از عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه :مقدار مالیات وصول نشده در نتیجه تخلف در
تسلیم اظهارنامه و یا عدم تسلیم اظهارنامه توسط مؤدیان.

 .2مرحله گزارش بدهی واقعی مالیاتی :5برای اندازه گیری تمکین در این مرحله ،از شاخص گزارش دهی
)1. Noncompliance Rate (NCR
)2. Net Misreporting Percentage (NMP
3. Filing
4. Filing Rate
5. Reporting
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داوطلبانه ( )VRRاستفاده می شود که عبارت است از نسبت بدهی های مالیاتی صحیح گزارش شده ،به کل
مبلغ مالیات اظهارنامه های به موقع تسلیم شده.

 .3مرحله پرداخت به موقع بدهی مالیاتی :1دو شاخص برای اندازه گیری این مرحله عبارتند از:

y yنرخ تمکین پرداخت داوطلبانه 2که عبارت است از نسبت مالیات های به موقع پرداخت شده مرتبط با
اظهارنامه های به موقع تسلیم شده ،به کل مالیات ابراز شده طبق اظهارنامه های به موقع تسلیم شده.

y yنرخ تمکین پرداخت تجمعی 3که عبارت است از نسبت مالیات های به موقع پرداخت شده مرتبط با
اظهارنامه های به موقع تسلیم شده برای یک زمان مشخص ،به کل مالیات ابراز شده طبق اظهارنامه های

به موقع تسلیم شده.

در سایر مطالعات خارجی ،پژوهشگران دیگر(گیل2000 ،؛ آگوئیر و شوم1987 ،؛ رایس1992 ،؛ بروندولو

و سیلوانی 1993 ،و واحد پژوهش اداره درآمدهای داخلی آمریکا )1993 ،برای اندازه گیری نرخ عدم تمکین
مالیاتی ،از معیار شکاف مالیاتی استفاده نمودند.

اما محققان داخلی نیز با اتخاذ یک رویکرد کالن ،اقدام به اندازه گیری عدم تمکین مالیاتی نموده اند.

در مطالعه خان جان ( )1383با عنوان «سنجش شکاف مالیاتی بالفعل :مطالعه موردی شهرستان مشهد»
شکاف مالیاتی( 4بر اساس نظر سیلوانی )1998 ،به عنوان شاخصی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در نظر
گرفته شده است .در محاسبه شکاف مالیاتی نیز از دو شاخص سهم درصدی (نسبت تعداد مؤدیان بدهکار

واحد مالیاتی به کل مؤدیان آن واحد) و سهم ریالی (نسبت جمع بدهی پرونده های هر واحد مالیاتی به
جمع کل مالیات آن واحد) استفاده شده است .اما مالیی پور ( )1384حجم مالیات های معوق را به عنوان
شاخصی برای اندازه گیری عدم تمکین مالیاتی در نظر گرفته است .بدین منظور از دو شاخص ضمنی (نسبت

پرونده های دارای بدهی مالیاتی به کل پرونده های گزارش شده) و صریح (نسبت مالیات های معوق به جمع
تعداد اظهارنامه های تسلیمی و شاخص تمکین مالیاتی (مجموع اوراق تشخیصی قطعی شده از طریق توافق

و تمکین به کل اوراق تشخیصی صادره) برای اندازه گیری تمکین مالیاتی استفاده نموده است .همچنین
کمالی و شفیعی ( )1390نیز شاخص نرخ تمکین را بر اساس مدل زایر ( )1388تعریف نمودند .در نهایت
باید عنوان شود غالمی و نظری ( )1391در مقاله خود با عنوان «مقایسه تطبیقی تمکین مالیات بر ارزش

1. Payment
)2. Voluntary Payment Compliance Rate (VPCR
)3. Cumulative Payment Compliance Rate (CPCR
 .4به طور ساده ،شکاف مالیاتی عبارت است از تفاوت میان مالیات وصول شده با آنچه که طبق قوانین باید وصول گردد (ظرفیت مالیاتی).
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افزوده در کشورهای منتخب» نرخ تمکین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده را مورد اندازه گیری قرار

داده اند .آن ها با استفاده از داده های کالن اقتصادی از دو شاخص زیر برای اندازه گیری نرخ تمکین مالیاتی
استفاده کرده اند:

y yمعیار کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده :1این معیار به صورت نسبت درآمدهای مالیات بر ارزش
افزوده ( )VATtبه حاصل ضرب نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده ( )Rدر مصرف ( )Cبه دست
می آید و داللت بر تمکین در سیستم های مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر مصرف دارد.

y yمعیار بهره وری مالیات بر ارزش افزوده :2این معیار به صورت نسبت درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده
( )VATtبه حاصل ضرب نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده ( )Rدر تولید ناخالص داخلی ()GDP
به دست می آید و داللت بر تمکین در سیستم های مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر درآمد دارد.

با عنایت به آنچه که گفته شد تاکنون پژوهشگران داخلی و خارجی در سطح کالن (ادارات مالیاتی ،شهر،

استان و کشور) ،اقدام به اندازه گیری عدم تمکین مالیاتی نموده اند ،این در حالی است که برای پیاده سازی

و اعمال مدل تمکین  ،OECDالزم است تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مورد اندازه گیری قرار گیرد.
مقاله حاضر برای اولین بار قصد دارد به چنین اقدامی (به عنوان نوآوری اصلی این تحقیق) مبادرت ورزد.

با توجه به تعریف ارائه شده از تمکین مالیاتی در تحقیق حاضر ،پس از مطالعه و بررسی قوانین و مقررات

مالیاتی و استخراج تکالیف و تعهدات مؤدیان مالیاتی به روش مطالعات اکتشافی و نیز بررسی مطالعات و
پژوهش های انجام شده (رضایی و نعیمی حشکوایی1386 ،؛ براون و مازور ،)2003،نهایت ًا در این تحقیق
مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در اندازه گیری سطح تمکین مالیاتی در کل فرایند مالیات ستانی از مرحله ثبت
نام مؤدی تا مرحله پرداخت مالیات به شرح جدول ( )2تعیین شده اند.
نظر به اینکه اخیراً قانون مالیاتهای مستقیم اصالح گردیده است ،در استخراج مؤلفهها و شاخصهای

 1387/02/17در باب «اشخاص حقوقی» مالک قرار گرفته است .همچنین به منظور همگنسازی اندازهگیری
سطح تمکین مؤدیان مختلف صرف ًا شاخصهایی استخراج شده است که مطابق با تعریف اداره درآمدهای داخلی
آمریکا ( )1998از تمکین مالیاتی باشد .ضرورت دارد مؤدیان در راستای تمکین به قوانین و مقررات مالیاتی ،در

حالت عادی و متعارف و نیز با فرض تداوم فعالیت به تکالیف و وظایف مالیاتی خود عمل نمایند.3

)1. Value Added Tax Collection Efficiency (VCE
)2. Value Added Tax Productivity (VP
 .3به عنــوان مثــال بــر اســاس مــاده  116ق.م.م مدیــران تصفیــه مکلف انــد ظــرف شــش مــاه از تاریــخ انحــال (تاریــخ ثبــت انحــال شــخص
حقوقــی در اداره ثبــت شــرکت ها) ،اظهارنامــه مالیاتــی مربــوط بــه آخریــن دوره عملیــات شــخص حقوقــی را بــر اســاس مــاده ( )115ایــن قانــون

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-08

مذکور ،مقررات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1394/04/31و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب

ارائه مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مالیاتی (اشخاص حقوقی)

21

جدول( -)2فهرست مؤلفه ها و شاخص های تحقیق در اندازه گیری سطح تمکین مالیاتی هر
مؤدی

نماد

نام مؤلفه ها

C1

عدم ثبت نام مؤدی

نام شاخص ها
ثبت نام نکردن به موقع مؤدی در سیستم مالیاتی بابت
مالیات عملکرد طبق قانون مالیات های مستقیم

عدم ثبت نام به موقع مؤدی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی (موضوع ماده  110ق.م.م)

C2

عدم تهیه و تسلیم
اظهارنامه

به صورت الکترونیکی و عدم پرداخت مالیات ابرازی آن در
موعد مقرر قانونی

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی فصلی (موضوع ماده 21

قانون مالیات بر ارزش افزوده) به صورت الکترونیکی و عدم
پرداخت مالیات ابرازی آن در موعد مقرر قانونی

نماد
S11
S12
S21

S22
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تنظیــم و بــه اداره امــور مالیاتــی مربــوط تســلیم و مالیــات متعلــق را پرداخــت نماینــد .امــا ایــن تکلیــف قانونــی بــرای مدیــران تصفیــه مؤدیانــی در
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه منحــل شــده اند ،ایــن در حالــی اســت کــه چنیــن تکلیفــی بــرای ســایر مؤدیــان بــه دلیــل عــدم انحــال آن هــا ،ایجــاد
نخواهــد شــد .بنابرایــن درصورتــی کــه ایــن معیــار (تســلیم اظهارنامــه موضــوع مــاده  116ق.م.م) به عنــوان یکــی از شــاخص های عــدم تمکیــن تلقــی
گــردد ،بــه دلیــل عــدم همگونــی ،محاســبه درجــه عــدم تمکیــن مؤدیــان و در نتیجــه قــرار گرفتــن آن هــا در یکــی از چهــار طبقــه تمکیــن داوطلبانــه،
تمکیــن ناموفــق ،تمکیــن اجبــاری و عــدم تمکیــن عمــدی بــر اســاس ســنجه نادرســتی صــورت خواهــد پذیرفــت .به-عبــارت دیگــر ،در ایــن تحقیــق
صرفـ ًا شــاخص های عمومــی مــاک اندازه گیــری ســطح عــدم تمکیــن مــؤدی قــرار گرفته انــد.

پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وچهارم (مسلسل  ،)82تابستان 1396

22
نماد

نام مؤلفه ها

نام شاخص ها
عدم رعایت مفاد آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95
ق.م.م

نماد
S31

ارائه ننمودن اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر قانونی

(ماده  15آیین نامه موضوع ماده  95ق.م.م و تبصره  3ماده
 181و ماده  229ق.م.م و ماده  26قانون مالیات بر ارزش

C3

عدم گزارش صحیح
بدهی مالیاتی

S32

افزوده)

وجود هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمد
مشمول مالیات (موضوع مواد  148 ،147و )149

کتمان درآمد از سوی مؤدی در باب مالیات عملکرد و مالیات
بر ارزش افزوده

اعمال نادرست معافیت های مالیاتی در محاسبه درآمد
مشمول مالیات از سوی مؤدی

محاسبه نادرست اعتبار مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر
ارزش افزوده

عدم تسلیم فهرست و پرداخت انواع مالیات تکلیفی به

صورت الکترونیکی (موضوع ماده  53و  86ق.م.م) در موعد
مقرر قانونی

ق.م.م به صورت الکترونیکی به سازمان مالیاتی

استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از
شماره اقتصادي ديگران براي معامالت خود

S34
S35
S36

S37

S38
S39
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ارسال نکردن فهرست معامالت فصلی موضوع ماده 169

S33

ارائه مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مالیاتی (اشخاص حقوقی)

نماد

نام مؤلفه ها

نام شاخص ها
پرداخت نکردن بدهی مالیات قطعی و جرایم مربوطه در
موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی

عدم پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و
C4

عدم پرداخت بدهی
مالیاتی

جرایم مربوطه در موعد مقرر قانونی

عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال امالک و سرقفلی
پرداخت نکردن مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و
حق تقدم سهام و سهم الشرکه

عدم پرداخت حق تمبر موضوع ماده  48ق.م.م

23
نماد
S41
S42
S43
S44
S45

منبع :یافته های پژوهش

 -4روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی است .همچنین از نظر ماهیت و روش ،تحقیق توصیفی -تحلیلی است.
به طور کلی در این پژوهش ،محقق قصد دارد در باب اشخاص حقوقی (از منظر قانون مالیات های مستقیم
و قانون مالیات بر ارزش افزوده) اقدام به شناسایی مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در اندازه گیری سطح تمکین

مالیاتی نموده و سپس با استفاده از روش ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای 1فازی و روش DEMATEL

فازی ،از طریق تعیین وزن قطعی هر شاخص در ارتباط با تمکین مالیاتی ،مدلی را برای اندازه گیری تمکین
مالیاتی در سطح هر مؤدی ارائه کند .از آنجایی که برای جمع آوری اطالعات جهت آزمون سؤال تحقیق،

از پرسشنامه به روش  ANPو  DEMATELاستفاده شده است و در تکمیل پرسشنامه های مذکور الزم

و اثرات متقابل میان شاخص های یادشده برخوردار باشند ،لذا مدیران ارشد (در سطح رئیس گروه باالتر)
ادارات کل امور مالیاتی ،اعضای شورای عالی مالیاتی ،اعضای مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص

صالحیت حرفه ای (اعضای ماده  251مکرر ق.م.م) و نمایندگان هیأت های حل اختالف مالیاتی واقع در
شهر تهران به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است .بر این اساس تعداد  30نفر به عنوان خبره،
جهت ارسال پرسشنامه انتخاب شدند .در این پژوهش ،محقق به دو دلیل اساسی زیر صرف ًا در باب اشخاص
)1. Analytical Network Process (ANP
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است خبرگان انتخاب شده ،از تجربه و شناخت کافی نسبت به شاخص های عدم تمکین مالیاتی و نیز روابط
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حقوقی ،اقدام به ارائه مدل اندازه گیری سطح تمکین مؤدی نموده است:

y yمتفاوت بودن تکالیف اشخاص حقیقی (مشاغل) و اشخاص حقوقی (شرکت ها) در رعایت قوانین و
مقررات مالیاتی و در نتیجه متفاوت بودن شاخص های مؤثر در اندازه گیری سطح تمکین آن ها

y yسهم قابل توجه اشخاص حقوقی در درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مقایسه با اشخاص
حقیقی

به دلیل وجود روابط و اثرات متقابل میان مؤلفه ها و شاخص های تمکین ،در این تحقیق ،به منظور

دریافت نظرات دقیق تر خبرگان به جای روش  AHPاز روش  ANPفازی استفاده شده است .عالوه بر

این ،از آنجایی که در روش  ANPفازی ،مؤلفه ها و شاخص ها مستقل از هم فرض نشده و باید روابط میان

مؤلفه ها و شاخص ها شناسایی گردند ،در این پژوهش ،به علت اثرگذاری و اثرپذیری متقابل میان مؤلفه ها و
شاخص های تمکین 1از روش  DEMATELفازی برای شناسایی نوع رابطه استفاده شده است .در نهایت
باید عنوان شود روش  DEMATELفازی در ترکیب با روش  ANPفازی مورد استفاده قرار گرفته است.

با درنظر گرفتن این موضوع که در مدل تمکین  ،)2004( OECDهرچه از پایین هرم به سمت باالی آن

حرکت کنیم ،مؤدی از وضعیت تمکین داوطلبانه به وضعیت عدم تمکین عمدی (حرکت از عدد  0به عدد
 )10سوق پیدا می کند ،در این تحقیق برای اندازه گیری سطح عدم تمکین مالیاتی مؤدی (یا همان مکمل

سطح تمکین مؤدی) ،گام های زیر طی شده است:

گام اول :شناسایی مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در اندازه گیری عدم تمکین

همانطوری که پیشتر گفته شد ،با عنایت به تعریف تمکین مالیاتی موردنظر پژوهش حاضر ،این مؤلفه ها و
شاخص ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و روش مطالعات اکتشافی به شرح جدول ( )2شناسایی و فهرست

شدند.

در این پژوهش برای محاسبه مقدار (وزن) قطعی شاخص های اندازه گیری سطح تمکین از روش ترکیبی
 ANPفازی و  DEMATELفازی استفاده شده است .به این صورت که در ابتدا وزن های ارجحیت

شاخص های مذکور با استفاده از تکنیک  ANPفازی تعیین و سپس تأثیرات میان شاخص ها با استفاده از

تکنیک  DEMATELفازی مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت وزن های حاصل از تکنیک های مذکور
با یکدیگر تلفیق و از طریق تشکیل سوپرماتریس در نرم افزار  SuperDecisionوزن قطعی هر شاخص

 .1بــه عنــوان مثــال ،مؤلفــه عــدم ثبــت نــام مــودی بــر مؤلفــه عــدم تهیــه و تســلیم اظهارنامــه اثرگــذار اســت ،بــه ایــن دلیــل کــه مــودی زمانــی
می تواند اقدام به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی نماید که قب ً
ال در سیستم مالیاتی ثبت نام نموده باشد.
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گام دوم :محاسبه مقدار قطعی هر شاخص طبق روش ترکیبی  ANPو  DEMATELفازی
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تعیین شده است.

25

برای محاسبه مقدار قطعی هر شاخص در مدل ترکیبی  ANPو  DEMATELفازی مراحل زیر طی

شده است:

 -1اولویتبندی مؤلفه های مدل از طریق مقایسه زوجی با استفاده از تکنیک  ANPفازی :شامل محاسبه
ماتریس مقایسههای زوجی به روش میانگین هندسی فازی ،بسط فازی هر سطر ،تعیین مجموع عناصر

ستون ترجیحات ،نرمال سازی ترجیحات هر مؤلفه ،فازی زدائی مقادیر فازی هر مؤلفه با استفاده از روش
مرکز ثقل(تعیین مقدار قطعی) و در نهایت نرمال سازی مقادیر قطعی تعیین شده هر مؤلفه

 -2اولویتبندی هریک از شاخص های مدل در خوشه مربوط به خود از طریق مقایسه زوجی با استفاده از

تکنیک  ANPفازی :همانند گام های طی شده در مرحله اول برای شاخص های مدل

 -3شناسایی روابط درونی میان مؤلفه های مدل با استفاده تکنیک  DEMATELفازی :شامل محاسبه
ماتریس ارتباط مستقیم ،ماتریس ارتباط مستقیم نرمال ،تعیین ماتریس ارتباط کامل ،فازی زدایی ماتریس
ارتباط کامل و در نهایت محاسبه ماتریس ارتباط کامل معنادار

 -4شناسایی روابط درونی میان شاخص ها در خوشه مربوط به خود با استفاده تکنیک  DEMATELفازی:

همانند گام های طی شده در مرحله سوم برای شاخص های مدل

 -5تعیین اولویت (وزن) نهائی شاخصها با استفاده از تکنیک ( FANPتعیین مقدار قطعی هر شاخص):
شامل تعیین سوپرماتریس اولیه یا ناموزون ،محاسبه سوپرماتریس موزون (نرمال) و نهایت ًا محاسبه
سوپرماتریس حد

گام ســوم :محاســبه وزن نرمــال هــر شــاخص از طریــق تقســیم مقــدار قطعــی هــر شــاخص بــر
مجمــوع مقادیــر قطعــی شــاخص ها

مقدار عددی استاندارد هر شاخص از طریق ضرب کردن وزن نرمال هر شاخص در عدد ( 10این عدد از مدل

تمکین  OECDاقتباس شده است) از طریق رابطه مقابل حاصل می گردد (رابطه :)1

Qi,j=Ii,j×10

که در آن Qi,j ،بیانگر مقدار عددی استاندارد شاخص iام از مؤلفه jام است .بدین ترتیب یک مقدار استاندارد

برای هر شاخص محاسبه می گردد.

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-08

گام چهارم :محاسبه مقدار عددی استاندارد هر شاخص
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گام پنجم :محاسبه مقدار سطح عدم تمکین هر مؤدی

مقدار سطح عدم تمکین هر مؤدی از طریق رابطه زیر حاصل می گردد (رابطه :)2
z

NCLQ p ,t = ∑Q i , j
1

که در آن:

 :1NCLQp,tمقدار سطح عدم تمکین مؤدی  pام برای دوره مالیاتی  tام :در اینجا منظور از  ،tیکسال مالیاتی
است.

 :zتعداد شاخص هایی که در دوره  tدر مورد مؤدی مصداق پیدا می کند.
گام ششم :مشخص نمودن نوع طبقه عدم تمکین مؤدی و تعیین نوع استراتژی برخورد متناسب با نوع
طبقه عدم تمکین

حال طبق مدل تمکین  ،OECDمی توان نوع رفتار مؤدی برای عدم تمکین و قرار گرفتن وی در یکی از

سطوح )1 :تمکین داوطلبانه )2 ،تمکین ناموفق )3 ،تمکین اجباری و  )4عدم تمکین عمدی و نوع استراتژی

برخورد مناسب سازمان متناسب با رفتار مؤدی را به شرح جدول ( )3تعیین نمود .الزم به ذکر است بازه های

در نظر گرفته شده جهت تعیین محدوده  ،NCLQp,tاز مدل تمکین  )2004( OECDاقتباس شده است.
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جدول ( -)3رابطه بین استراتژی برخورد سازمان ،نوع رفتار مؤدی برای تمکین (طبقه عدم
تمکین) و NCLQp,t

نوع استراتژی برخورد سازمان

نوع رفتار مؤدی برای تمکین

استفاده از اجبار قانونی برای

عدم تمکین عمدی یا فرار

جلوگیری از عدم تمکین

جلوگیری از عدم تمکین به

مالیاتی(طبقه )4

محدوده NCLQp,t
8< NCLQp,t ≤10

تمکین اجباری (طبقه )3

5< NCLQp,t ≤8

کمک به مؤدی برای تمکین

تمکین ناموفق (طبقه )2

2< NCLQp,t ≤5

تسهیل تمکین داوطلبانه

تمکین داوطلبانه (طبقه )1

0≤NCLQp,t ≤2

وسیله کشف آن

منبع :یافته های پژوهش

 -5یافته های تحقیق

به منظور مقایسه مؤلفه های مدل بر اساس هدف به صورت زوجی ،پرسشنامه  ANPمیان  30خبره توزیع

گردید .ابتدا دیدگاه خبرگان با طیف نه درجه ساعتی گردآوری و سپس نظرات خبرگان فازی سازی گردید.
برای تجمیع دیدگاه خبرگان از میانگین هندسی هریک از سه عدد فازی مثلثی استفاده شد که پس از
تعیین ماتریس مقایسه زوجی ،بسط فازی هر سطر ،محاسبه جمع فازی مجموع عناصر ستون ترجیحات،
فازی زدائی مقادیر فازی محاسبه شده با استفاده از روش مرکز ثقل و نرمال سازی مقادیر فازی زدایی شده

(مقادیر قطعی) ،در نهایت بر اساس خروجی نرم افزار  SuperDecisionوزن نرمال مؤلفه های تحقیق به
شرح جدول زیر تعیین گردید:
نام معیار

X1max

X2max

X3max

عدم ثبت نام مؤدی
عدم تهیه و تسلیم
اظهارنامه

مقدار

فازیزدایی شده

وزن نرمال

0.417

0.415

0.413

0.417

0.408

0.329

0.327

0.326

0.329

0.322
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عدم گزارش صحیح
بدهی مالیاتی

عدم پرداخت بدهی
مالیاتی

0.153

0.153

0.152

0.153

0.150

0.123

0.122

0.121

0.123

0.120
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الزم به ذکر است در تمامی موارد ،نرخ ناسازگاری مقایسه مؤلفه ها و شاخص های پژوهش کوچکتر از

 0/1بوده است و بنابراین میتوان به مقایسههای انجام شده توسط خبرگان اعتماد نمود .به عنوان مثال
نرخ سازگاری محاسبه شده مؤلفه های تحقیق برای خبره شماره یک مقدار  0/032محاسبه شده است که

کوچکتر از  0/1میباشد .همانند محاسبات انجام شده برای مؤلفه ها ،وزن قطعی و نرمال شاخص های هر
مؤلفه به شرح جداول ( )7( ،)6( ،)5و ( )8تعیین گردید.

جدول( -)5مقادیر فازی زدایی شده و وزن نرمال شاخص های مؤلفه عدم ثبت نام مؤدی

وزن نرمال

مقدار فازیزدایی شده

X3max

X2max

X1max

شاخص

0.707

0.719

0.714

0.717

0.719

S11

0.293

0.299

0.295

0.297

0.299

S12
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جدول(-)6مقادیر فازی زدایی شده و وزن نرمال شاخص های مؤلفه عدم تهیه و تسلیم
اظهارنامه

0.66

0.690

0.684

0.687

0.690

S21

0.34

0.329

0.325

0.327

0.329

S22
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X1max
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جدول( -)7مقادیر فازی زدایی شده و وزن نرمال شاخص های مؤلفه عدم گزارش صحیح
بدهی مالیاتی

وزن نرمال

مقدار فازیزدایی شده

X3max

X2max

X1max

0.074

0.076

0.076

0.076

0.076

S31

0.166

0.169

0.169

0.169

0.168

S32

0.063

0.064

0.064

0.064

0.064

S33

0.242

0.246

0.246

0.245

0.244

S34

0.047

0.048

0.048

0.048

0.047

S35

0.069

0.070

0.070

0.070

0.070

S36

0.048

0.049

0.049

0.049

0.049

S37

0.118

0.120

0.119

0.120

0.120

S38

0.174

0.177

0.177

0.176

0.176

S39
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جدول( -)8مقادیر فازی زدایی شده و وزن نرمال شاخص های مؤلفه عدم پرداخت بدهی
مالیاتی

0.323

0.333

0.331

0.332

0.333

S41

0.361

0.373

0.370

0.371

0.373

S42

0.164

0.170

0.168

0.169

0.170

S43

0.089

0.092

0.091

0.091

0.092

S44

0.062

0.064

0.062

0.063

0.064

S45
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در این پژوهش ،نظر به اثرگذاری و اثرپذیری متقابل میان مؤلفه ها و شاخص های تمکین از روش

 DEMATELفازی برای شناسایی نوع رابطه استفاده شده است .در این مرحله ضمن محاسبه ماتریس

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-08

وزن نرمال
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X3max

X2max

X1max
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ارتباط مستقیم ،ماتریس ارتباط مستقیم نرمال و ماتریس ارتباط کامل ،در نهایت ماتریس ارتباط کامل

فازی زدایی شده و نیز ماتریس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فازیزدایی شده (ماتریس ارتباط کامل
معنادار) برای مؤلفه ها و شاخص های تحقیق به شرح جداول ( )11( ،)10( ،)9و ( )12تعیین گردید.
جدول( -)9ماتریس ارتباط کامل فازی زدایی شده مؤلفه های تحقیق
T

عدم ثبت نام مؤدی

عدم ثبت نام مؤدی
عدم تهیه و تسلیم
اظهارنامه

عدم گزارش

صحیح بدهی
مالیاتی

عدم پرداخت بدهی
مالیاتی

عدم تهیه و تسلیم
اظهارنامه

عدم گزارش

صحیح بدهی
مالیاتی

عدم پرداخت بدهی
مالیاتی

0.400

0.670

0.696

0.693

0.434

0.406

0.595

0.589

0.397

0.464

0.393

0.525

0.348

0.426

0.459

0.363
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جدول( -)10ماتریس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فازیزدایی شده مؤلفه های تحقیق

عدم ثبت نام مؤدی

2.458

1.579

4.036

0.879

عدم تهیه و تسلیم اظهارنامه

2.023

1.965

3.989

0.058

عدم گزارش صحیح بدهی مالیاتی

1.779

2.143

3.922

-0.363

عدم پرداخت بدهی مالیاتی

1.595

2.168

3.764

-0.573
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R

D+R
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جدول( -)11ماتریس ارتباط کامل فازی زدایی شده و نرمال شاخص های تحقیق
T S11 S12 S21 S22 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S41 S42 S43 S44 S45
S11 1.298 0.347 0.332 0.330 0.325 0.326 0.339 0.312 0.301 0.320 0.332 0.308 0.354 0.326 0.325 0.323 0.332 0.309
S12 0.354 1.320 0.343 0.339 0.321 0.337 0.358 0.321 0.311 0.334 0.357 0.323 0.367 0.347 0.323 0.346 0.352 0.339
S21 0.324 0.344 1.310 0.327 0.337 0.334 0.342 0.324 0.310 0.326 0.351 0.317 0.342 0.323 0.317 0.339 0.330 0.322
S22 0.335 0.345 0.344 1.310 0.334 0.344 0.355 0.332 0.322 0.331 0.362 0.324 0.362 0.338 0.336 0.346 0.352 0.335
S31 0.323 0.339 0.324 0.319 1.292 0.327 0.335 0.318 0.305 0.314 0.343 0.313 0.344 0.324 0.311 0.331 0.326 0.325
S32 0.325 0.350 0.355 0.332 0.334 1.310 0.356 0.326 0.328 0.324 0.354 0.325 0.372 0.338 0.326 0.349 0.357 0.325
S33 0.344 0.348 0.343 0.347 0.343 0.352 1.322 0.339 0.313 0.338 0.357 0.328 0.355 0.333 0.327 0.340 0.342 0.335
S34 0.360 0.365 0.365 0.357 0.344 0.355 0.370 1.315 0.336 0.358 0.374 0.349 0.379 0.338 0.349 0.362 0.357 0.356
S35 0.341 0.380 0.368 0.354 0.349 0.348 0.379 0.353 1.300 0.349 0.369 0.335 0.376 0.348 0.347 0.353 0.344 0.337
S36 0.330 0.334 0.343 0.322 0.317 0.324 0.351 0.308 0.302 1.295 0.345 0.306 0.348 0.331 0.311 0.339 0.330 0.325
S37 0.352 0.353 0.359 0.342 0.344 0.339 0.371 0.343 0.333 0.348 1.332 0.330 0.368 0.356 0.344 0.355 0.356 0.335
S38 0.335 0.344 0.340 0.330 0.332 0.328 0.350 0.316 0.310 0.331 0.359 1.296 0.354 0.348 0.330 0.338 0.343 0.332
S39 0.325 0.337 0.338 0.315 0.314 0.330 0.324 0.315 0.292 0.320 0.339 0.321 1.314 0.326 0.306 0.334 0.333 0.317

S42 0.329 0.340 0.345 0.330 0.324 0.332 0.332 0.323 0.310 0.336 0.349 0.318 0.348 0.342 1.296 0.349 0.334 0.339
S43 0.366 0.345 0.355 0.344 0.338 0.346 0.337 0.329 0.313 0.334 0.348 0.334 0.360 0.346 0.342 1.317 0.340 0.328
S44 0.339 0.345 0.355 0.343 0.332 0.337 0.363 0.316 0.313 0.333 0.348 0.329 0.364 0.344 0.318 0.348 1.314 0.324
S45 0.309 0.330 0.333 0.327 0.307 0.318 0.325 0.320 0.293 0.312 0.343 0.324 0.344 0.320 0.313 0.322 0.334 1.289
منبع :یافته های پژوهش
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S41 0.343 0.367 0.358 0.342 0.336 0.347 0.345 0.346 0.317 0.330 0.355 0.335 0.376 1.316 0.334 0.359 0.356 0.348
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جدول ( -)12ماتریس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فازیزدایی شده و نرمال شاخصهای تحقیق

نماد
S11

S12

نام شاخص ها
ثبت نام نکردن به موقع مؤدی در سیستم
مالیاتی بابت مالیات عملکرد طبق قانون
مالیاتهای مستقیم

عدم ثبت نام به موقع مؤدی در نظام
مالیات بر ارزش افزوده

D

R

D+R

D-R

6.84

7.03

13.87

0.19-

7.09

7.23

14.32

0.14-

تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی(موضوع

S21

ماده  110ق.م.م) به صورت الکترونیکی و
عدم پرداخت مالیات ابرازی آن در موعد

6.92

7.21

14.13

0.29-

مقرر قانونی

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

S22

فصلی(موضوع ماده  21قانون مالیات بر

ارزش افزوده) به صورت الکترونیکی و عدم
پرداخت مالیات ابرازی آن در موعد مقرر

7.11

7.01

14.12

0.10

قانونی

S31

عدم رعایت مفاد آیین نامه تحریر دفاتر
موضوع ماده  95ق.م.م

6.81

6.92

13.74

0.11-

S32

موعد مقرر قانونی (ماده  15آیین نامه

موضوع ماده  95ق.م.م و تبصره  3ماده

 181و ماده  229ق.م.م و ماده  26قانون
مالیات بر ارزش افزوده)

7.09

7.04

14.12

0.05
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ارائه ننمودن اسناد و مدارک و دفاتر در

ارائه مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مالیاتی (اشخاص حقوقی)

نماد
S33

S34

S35

S36

نام شاخص ها
وجود هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی در
محاسبه درآمد مشمول مالیات (موضوع
مواد  148 ،147و  149ق.م.م)

کتمان درآمد از سوی مؤدی در باب مالیات
عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده

اعمال نادرست معافیتهای مالیاتی در

محاسبه درآمد مشمول مالیات از سوی
مؤدی

محاسبه نادرست اعتبار مالیاتی در اجرای
قانون مالیات بر ارزش افزوده

D

R

D+R

33
D-R

7.11

7.25

14.36

0.15-

7.39

6.86

14.25

0.53

7.33

6.61

13.94

0.72

6.86

6.93

13.79

0.07-

عدم تسلیم فهرست و پرداخت انواع مالیات
S37

تکلیفی به صورت الکترونیکی (موضوع
ماده  53و  86ق.م.م) در موعد مقرر

7.26

7.32

14.58

0.06-

قانونی)

S38

S41

موضوع ماده  169ق.م.م به صورت
الکترونیکی به سازمان مالیاتی

استفاده از شماره اقتصادي خود براي

ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي
ديگران براي معامالت خود

پرداخت نکردن بدهی مالیات قطعی و

جرایم مربوطه در موعد مقرر قانونی به
صورت الکترونیکی

7.02

6.80

7.21

6.82

7.43

7.04

13.83

14.23

14.25

0.20

0.63-

0.17
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ارسال نکردن فهرست معامالت فصلی
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نماد
S42

S43

S44

S45

نام شاخص ها
عدم پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات
بر ارزش افزوده و جرایم مربوطه در موعد
مقرر قانونی

عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال امالک
و سرقفلی

پرداخت نکردن مالیات نقل و انتقال سهام
و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم
الشرکه

عدم پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48

منبع :یافته های پژوهش

ق.م.م

D

R

D+R

D-R

6.98

6.85

13.83

0.12

7.12

7.15

14.28

0.03-

7.06

7.13

14.20

0.07-

6.76

6.92

13.68

0.15-

برای تعیین وزن نهائی شاخص ها به ترتیب سوپرماتریس اولیه (ناموزون) ،سوپرماتریس موزون (نرمال)

و سوپرماتریس حد با استفاده از نرمافزار  SuperDecisionمحاسبه شد که نتیجه مربوط به سوپرماتریس

حد طبق جدول ( )13ارائه شده است:
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جدول ( -)13سوپرماتریس حد مؤلفه ها و شاخص های تحقیق
G

C1

C2

C3

G

0

0

0

S45 S44 S43 S42 S41 S39 S38 S37 S36 S35 S34 S33 S32 S31 S22 S21 S12 S11 C4
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 C1
0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 C2
0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.231 0.213 0.213 0.213 0.213 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 C3
0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 C4
0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 S11
0.045 0.0.45 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 S12
0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 S21
0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 S22
0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 S31
0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 S32
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 S33
0.028 0.08 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 S34
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 S35
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 S36
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 S37
0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.14 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 S38
0.020 0.020. 0.020 0.020 0.020 0.020 0.20 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 S39
0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 S41
0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 S42
0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 S43
0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 S44
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 S45

در نهایت بر اساس نتایج سوپرماتریس حد ،وزن نرمال و قطعی (وزن نهایی) و نیز اولویت شاخص های

تحقیق به شرح جدول ( )14تعیین شده است.
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جدول( -)14وزن نهائی و اولویت شاخصهای تحقیق براساس سوپرماتریس حد

نماد
S11
S12

S21

S22

S31

شاخصها
ثبت نام نکردن به موقع مؤدی در سیستم مالیاتی بابت
مالیات عملکرد طبق قانون مالیات های مستقیم
عدم ثبت نام به موقع مؤدی در نظام مالیات
برارزش افزوده

تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی (موضوع ماده 110

ق.م.م) به صورت الکترونیکی و عدم پرداخت مالیات
ابرازی آن در موعد مقرر قانونی

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی فصلی (موضوع ماده 21

قانون مالیات بر ارزش افزوده) به صورت الکترونیکی و
عدم پرداخت مالیات ابرازی آن در موعد مقرر قانونی

عدم رعایت مفاد آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95
ق.م.م

وزن نرمال وزن کلی

رتبه

0.216

0.108

1

0.090

0.045

3

0.170

0.085

2

0.088

0.044

4

0.017

0.009

13

ارائه ننمودن اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر

S32

قانونی (ماده  15آیین نامه موضوع ماده  95ق.م.م و

تبصره  3ماده  181و ماده  229ق.م.م و ماده  26قانون

0.038

0.019

9

مالیات بر ارزش افزوده)

S34
S35

درآمد مشمول مالیات

کتمان درآمد از سوی مؤدی در باب مالیات عملکرد و
مالیات بر ارزش افزوده

اعمال نادرست معافیتهای مالیاتی در محاسبه درآمد
مشمول مالیات از سوی مؤدی

0.056

0.028

7

0.011

0.005

18
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S33

وجود هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی در محاسبه

0.015

0.007

15

ارائه مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مالیاتی (اشخاص حقوقی)

نماد
S36

S37

S38
S39
S41
S42
S43
S44
S45

شاخصها
محاسبه نادرست اعتبار مالیاتی در اجرای قانون مالیات
بر ارزش افزوده

عدم تسلیم فهرست و پرداخت انواع مالیات تکلیفی به
صورت الکترونیکی (موضوع ماده  53و  86ق.م.م) در
موعد مقرر قانونی

ارسال نکردن فهرست معامالت فصلی موضوع ماده
 169ق.م.م به صورت الکترونیکی

استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا

استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معامالت خود
پرداخت نکردن بدهی مالیات قطعی و جرایم مربوطه در
موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی

عدم پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش
افزوده و جرایم مربوطه در موعد مقرر

عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال امالک و سرقفلی
پرداخت نکردن مالیات نقل و انتقال سهام و سهم
عدم پرداخت حق تمبر موضوع ماده  48ق.م.م

0.016

0.008

رتبه
14

0.011

0.006

17

0.027

0.014

11

0.040

0.020

8

0.067

0.034

6

0.075

0.037

5

0.034

0.017

10

0.018

0.009

12

0.013

0.006

16

پس از محاسبه وزن نرمال و قطعی هر شاخص ،باید مقدار عددی استاندارد هر شاخص محاسبه شود

که این مقدار از طریق ضرب کردن وزن نرمال هر شاخص در عدد ( 10این عدد از مدل تمکین OECD

اقتباس شده است) حاصل می گردد که نتایج حاصل طبق جدول ( )15نشان داده شده است .الزم به ذکر

است جمع اوزان نرمال شاخص ها ،عدد  1و جمع مقادیر عددی استاندارد شاخص ها ،عدد  10می باشد.
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38
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جدول ( -)15مقدار عددی استاندارد شاخص های تحقیق

نماد
S11
S12

S21

نام شاخص
ثبت نام نکردن به موقع مؤدی در سیستم مالیاتی

بابت مالیات عملکرد طبق قانون مالیاتهای مستقیم
عدم ثبت نام به موقع مؤدی در نظام مالیات بر
ارزش افزوده

تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی (موضوع ماده

 110ق.م.م) به صورت الکترونیکی و عدم پرداخت
مالیات ابرازی آن

وزن نرمال

مقدار عددی استاندارد

0.216

2.16

0.09

0.9

0.17

1.7

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی فصلی(موضوع ماده
S22

 21قانون مالیات بر ارزش افزوده) به صورت

الکترونیکی و عدم پرداخت مالیات ابرازی آن در

0.088

0.88

موعد مقرر قانونی

S31

عدم رعایت مفاد آیین نامه تحریر دفاتر موضوع
ماده  95ق.م.م

0.017

0.17

ارائه ننمودن اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر
S32

قانونی (ماده  15آیین نامه موضوع ماده  95ق.م.م
و تبصره  3ماده  181و ماده  229ق.م.م و ماده

0.038

0.38

S33

S34

وجود هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی در

محاسبه درآمد مشمول مالیات (موضوع مواد ،147
 148و  149ق.م.م)

کتمان درآمد از سوی مؤدی در باب مالیات
عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده

0.015

0.15

0.056

0.56
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 26قانون مالیات بر ارزش افزوده)

ارائه مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مالیاتی (اشخاص حقوقی)

نماد
S35
S36

S37

S38

S39

S41
S42

S44
S45

اعمال نادرست معافیتهای مالیاتی در محاسبه
درآمد مشمول مالیات از سوی مؤدی

محاسبه نادرست اعتبار مالیاتی در اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده

عدم تسلیم فهرست و پرداخت انواع مالیات

تکلیفی به صورت الکترونیکی (موضوع ماده  53و
 86ق.م.م)

ارسال نکردن فهرست معامالت فصلی موضوع

ماده  169ق.م.م به صورت الکترونیکی به سازمان
مالیاتی

استفاده از از شماره اقتصادي خود براي ديگران
و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي
معامالت خود

پرداخت نکردن بدهی مالیات قطعی و جرایم

مربوطه در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی
عدم پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش
افزوده و جرایم مربوطه در موعد مقرر قانونی

عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال امالک و سرقفلی
پرداخت نکردن مالیات نقل و انتقال سهام و سهم
الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه

عدم پرداخت حق تمبر موضوع ماده  48ق.م.م

منبع :یافته های پژوهش

وزن نرمال

مقدار عددی استاندارد

0.011

0.11

0.016

0.16

0.011

0.027

0.11

0.27

0.04

0.4

0.067

0.67

0.075

0.75

0.034

0.34

0.018

0.18

0.013

0.13
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نام شاخص
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40
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 -6نتیجه گیری و پیشنهادات

همانطور که پیشتر گفته شد نظام های مالیاتی برای برخورد با رفتار عدم تمکین ،متناسب با انگیزه های

مؤدی ،از استراتژی های گوناگونی استفاده می کنند .انگیزه مؤدیان از این نظر مورد توجه قرار می گیرد که
مؤديان یک گروه همگن نبوده و سطح تمکین هر مؤدی می تواند متفاوت از مؤدیان دیگر باشد .همچنین

شرايط آن ها از یک دوره زمانی به دوره ای دیگر تغیير می کند .از سوی دیگر ،در رعایت اصل عدالت

مالیاتی و نیز در راستای جلب اعتماد مؤدیان در اتخاذ استراتژی های مناسب برخورد با مؤدیان مختلف از

سوی سازمان مالیاتی متناسب با سطح تمکین آنها ،الزم است تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مورد
اندازه گیری قرار گیرد.

نظر به اینکه تاکنون چنین مدلی ارائه نشده است لذا هدف تحقیق حاضر ،ارائه مدلی برای اندازه گیری

تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی بوده است .بر این اساس ،ضمن شناسایی مؤلفه ها (شامل  4مؤلفه) و

شاخص های (شامل  18شاخص) مؤثر در اندازه گیری تمکین مالیاتی ،با مبنا قراردادن مفهوم تمکین مالیاتی
بر اساس تعریف اداره درآمدهای داخلی آمریکا ( ،)1998با طی نمودن گام های اول تا چهارم ،در نهایت
مقدار (وزن) عددی استاندارد هر شاخص طبق جدول ( )15تعیین گردید .پس از محاسبه اوزان استاندارد

شاخص ها ،الزم است مدل موردنظر تحقیق ،در عمل پیاده سازی گردد .بدین منظور بر اساس گام پنجم،

ضمن مراجعه به پرونده مالیاتی سالیانه مؤدی ،مقدار سطح عدم تمکین هر مؤدی ( )NCLQp,tمحاسبه
می گردد .طبق بررسی های به عمل آمده ،اطالعات مربوط به مؤلفه ها و شاخص های اندازه گیری سطح

تمکین به طور کامل در پرونده های مالیاتی مؤدی موجود است .به عنوان مثال اطالعات مربوط به تسلیم یا
عدم تسلیم اظهارنامه الکترونیکی ،پرداخت یا عدم پرداخت به موقع مالیات ابرازی ،تسلیم یا عدم تسلیم اسناد

و مدارک ،نگهداری و یا عدم نگهداری دفاتر قانونی و غیره از پرونده مالیاتی مؤدی قابل استخراج است.
مربوط به شاخص های تحقیق استخراج و سپس حسب مصداق هر شاخص درباره مؤدی در سال مالیاتی

موردنظر ،مقدار عددی استاندارد این شاخص ها تعیین و در نهایت ()NCLQp,tبرای تمام شاخص های
مصداق یافته برای مؤدی یادشده محاسبه و بدین ترتیب سطح عدم تمکین مالیاتی وی در سال مالیاتی
مذکور اندازه گیری می شود.

پس از تعیین ( )NCLQp,tدر هر سال مالیاتی که عددی بین  0تا  10می باشد ،حال سازمان مالیاتی

می تواند با تعیین نوع طبقه تمکین (یا عدم تمکین) مؤدی ،از استراتژی های مناسب (تشویقی و تنبیهی)
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برای برخورد با مؤدی متناسب با سطح عدم تمکین وی استفاده نماید .بدین ترتیب ،متناسب با سطح تمکین
مؤدیان مالیاتی ،اقدام سازمان مالیاتی برای یک مؤدی می تواند یک استراتژی تشویقی (از قبیل بخشودگی

جرایم مالیاتی ،تقسط بدهی مالیاتی و  )...و برای مؤدی دیگر یک استراتژی تنبیهی (از قبیل ممنوع الخروج

کردن مؤدی ،اعمال مجازات حبس و  )...باشد .به عبارت دیگر بر اساس جدول ( )3متناسب با سطح تمکین

مؤدی ،استراتژی های برخورد سازمان مالیاتی اتخاذ می گردند.

نظر به اینکه محقق به دلیل اشتغال در اداره امور مالیاتی مؤدیان بزرگ ،به اطالعات پرونده های مالیاتی

دسترسی داشته است ،مدل موردنظر پژوهش حاضر در ارتباط با  10پرونده مالیاتی در عملکرد سال مالیاتی
 1394پیاده سازی گردید که نتایج مربوط به یکی از پرونده های مذکور درخصوص موارد عدم تمکین و امتیاز

سطح آن به شرح جدول ( )16بوده است:

جدول ( -)16نتایج پیاده سازی مدل در خصوص یک نمونه پرونده مالیاتی

نام شاخص

مقدار عددی استاندارد

عدم رعایت مفاد آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده  95ق.م.م

0.17

وجود هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات

0.15

کتمان درآمد از سوی مؤدی در باب مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده

0.56

محاسبه نادرست اعتبار مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

0.16

عدم تسلیم فهرست و پرداخت انواع مالیات تکلیفی به صورت الکترونیکی
(موضوع ماده  53و  86ق.م.م)

استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي

0.4

عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال امالک و سرقفلی

0.34

جمع

1.89

منبع :یافته های پژوهش

همانطوری که مالحظه می گردد مؤدی مذکور  7مورد عدم تمکین مالیاتی داشته و امتیاز سطح عدم

تمکین وی  1.89بوده است .بنابراین به دلیل کسب امتیاز کمتر از عدد  ،2مؤدی در طبقه اول (تمکین

داوطلبانه) قرار گرفته و لذا سازمان امور مالیاتی در سال مالیاتی مذکور ،در ارتباط با مؤدی یادشده الزم است
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استراتژی های مرتبط با طبقه «تسهیل تمکین داوطلبانه» را اعمال نماید.

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر ،به دلیل متفاوت بودن تکالیف و وظایف مؤدیان در رعایت قوانین
و مقررات مالیاتی ،مدل اندازه گیری سطح تمکین مالیاتی صرف ًا در باب اشخاص حقوقی ارائه شده است،
پیشنهاد می گردد پژوهش های آتی مدل مذکور را برای اشخاص حقیقی تدوین و در عمل پیاده سازی
نمایند .همچنین با عنایت به نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق ،پیشنهاداتی به شرح زیر به سازمان

امور مالیاتی کشور ارائه می گردد:

 -در تحقیق حاضر ،بر اساس تعریف اداره درآمدهای داخلی آمریکا ( )1998از تمکین مالیاتی ،مؤلفه ها و

شاخص های مدل اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی تدوین گردیدند ،به طوری که هرچه مؤدی
به تکالیف و وظایف مالیاتی خود به نحو مناسب تری عمل نماید ،سطح تمکین وی افزایش پیدا می کند.
اما سطح تمکین باالی یک مؤدی در مدل مورد نظر این پژوهش الزام ًا بدین مفهوم نیست که مؤدی

فاقد هرگونه ریسک مالیاتی است .به عنوان مثال مؤدی می تواند به طور کامل به تکالیف مالیاتی خود عمل
نموده ،لکن به هر دلیلی تنها اقدام به ابراز بخشی از نتایج فعالیت های خود به سازمان امور مالیاتی نماید.
به عبارت دیگر مؤدی علی رغم انجام تکالیف مالیاتی خود ،به دلیل ضعف در ساختار نظام مالیات ستانی،
اقدام به کتمان بخشی از درآمدهای خود نموده و سازمان مالیاتی نیز از این موضوع آگاه نمی گردد .از این

رو توصیه می شود مدل موردنظر این تحقیق در کنار برآورد ریسک مالیاتی هر مؤدی به کارگرفته شود.
بدیهی است مدل های مختلفی برای تعیین ریسک مؤدی از جمله مدل انتخاب برای حسابرسی مالیاتی
(یا پروژه  RASبه عنوان یکی از پروژه های طرح جامع مالیاتی) وجود دارد که می تواند از سوی سازمان

مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

 -بر اساس مدل این تحقیق ،سطح تمکین مؤدی برای هر سال مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد تا

این امر وجود ساختار سازمانی مناسبی است که بتواند ضمن جمع آوری داده ها و اطالعات مربوط به سطح

تمکین هر مؤدی و تحلیل آنها ،راهکارهای الزم به منطور تدوین و اجرای استراتژی های برخورد با هر
مؤدی را ارائه نماید .از این رو پیشنهاد می گردد به منظور بهبود تمکین مالیاتی ،در سازمان امور مالیاتی
ساختار سازمانی جدیدی به نام «دپارتمان تمکین» تشکیل شود.
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