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چکیده
مشارکت عمومی در پرداخت مالیات از جمله اهداف بنیادین تمامي سیستمهاي مالیاتي بوده است .حرکت به
سوی مدیریت تمكین داوطلبانه رهیافتی است كه به انگیزههاي اجتماعي و اقتصادي شهروندان توجه نموده
و پیش از وقوع عدم تمكین ،زمینههاي آن را شناسایي نموده و اصل را بر پیشگیري قرار میدهد .هدف این
پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات است .بر همین
اساس ،ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مرور پیشینه  61مؤلفه شناسایی گردید .فهرست مذکور طی پرسشنامه
نیمه باز در اختیار خبرگان قرار گرفت که نتیجه غربالگری این عوامل با استفاده از میانگینگیری مبتنی بر
منطق فازی ،تعداد  15عامل حذف شدهاند .همچنین بر اساس نظر خبرگان تعداد  21عامل به عنوان عوامل
مؤثر در افزایش مشارکت در پرداخت مالیات شناسایی شدهاند .نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها با تکنیک
تاپسیس فازی نشان داد متغیر " عادالنه و منصفانه بودن نظام مالیاتی" با کسب بیشترین ضریب نزدیکی در
رتبه اول و " جنسیت مؤدیان" با کمترین ضریب نزدیکی در رتبههای آخر قرار دارند.

] [ DOI: 10.29252/taxjournal.28.46.103

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت عمومی
در پرداخت مالیات با استفاده از روش تاپسیس فازی

 -1مقدمه
در سده اخير دامنه وظايف دولت به شكلهاي گوناگون گسترش يافته و بهرغم اجراي برنامههاي خصوصيسازي
كماكان هزينههاي دولت به مقياس بيسابقهاي افزایش يافته و در نتيجه نياز به منابع عظيم مالي دارد .از بين
اين منابع،ماليات در جهان امروز نقش اصلي را ايفا ميكند و توجه دولت به توان و انسجام نظام مالياتي بيش
از پيش نمايان گشته است ( .)Laskarizade & Azizi,1390:82بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد
که اساس ًا دو جریان عمده در تبین رفتار مالیاتی وجود دارد.مدلهای مبتنی بر اقتصاد نئوکالسیک مرسوم
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که سعی دارند تا پدیده تمکین یا عدم تمکین مالیاتی را بر بنیان دادههای مفروض در اقتصاد از قبیل «اصل
حداکثرسازی سود مورد انتظار»« ،اصل عقالنیت فردی» و  ...تبیین کنند و از سوی دیگر رویکردهای متفاوتی
وجود دارد که به کلی منتقد مدلهای غالب اقتصاد دانان نئوکالسیک بود ه و یا پیشفرضهای اولیه آنان
را در تبیین این پدیده کافی نمیدانند و درصدد افزودن پارامترهای غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و
ی وار آنها برآمدند ) .(Omidipour et al,1394:71یکی از عوامل مهم
ساختارهای نهادی به مدلهای ریاض 
در بحث مالیات نوعی انگیزه ذاتی در پرداخت مالیات است که این انگیزه ذاتی را اصطالح ًا "وجدان مالیاتی"
مینامند و به عنوان یک تعهد اخالقی برای پرداخت مالیات تعریف شده است ( .)Brizi et al, 2015در
نظام مالياتي كشور ما فرهنگ پرداخت ماليات بهطور داوطلبانه بر اساس خوداظهاري پايين است؛ چرا كه
از نظر مردم سيستم مالياتي كارساز و مؤثر نبوده و اعتماد متقابل هم بين دستگاه مالیات و موديان مالياتي
وجود ندارد ( .)Jalali,1394:4تالش در جهت ایجاد فرهنگ مالیاتی پیشرو و قوی در کشور تأثیر مهمی
در کاهش هزینه ها،افزایش عدالت اجتماعی ،رفاه عمومی و گسترش چتر مالیاتی و تمکین مالیاتی دارد .با
توسعه فرهنگ مالیاتی و به تبع آن تأثیر بر تمکین مالیاتی (که منجر به شناسایی مؤدیان مالیاتی از طریق خود
اظهاری میشود) مالیات دهندگان با تمایل بیشتری در پرداخت مالیات همراهی مینمایند و این امر سبب
میشود که مؤدیان مالیاتی جدیدی نیز در این مسیر همراه شود و منجر به توسعه و گسترش چتر مالیاتی
میگردد (.)Imani khoshkho & Mostofian, 1397:119
طبق قانون برنامه ششم توسعة اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور(سالهای  1396تا  ،)1400درآمدهای
مالیاتی تقریب ًا دو برابر درآمدهای نفتی برآورد شده و نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع در سال 1400
به  49/8درصد برسد.همچنین سهم مالیات به تولید ناخالص ملی از  6/4درصد در سال  1394به  10درصد
افزایش پیدا کند(قانون برنامه ششم توسعه) .نگاهی گذرا به درآمدهای مالیاتی ،نشاندهنده افزایش نسبی
درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر است که در سالهای  1391تا  1395به ترتیب،69000 ،41300 ،26200
 80700و  101400میلیارد تومان بوده است .با این وجود به گفته کارشناسان امور مالیاتی فرار مالیاتی بین 13
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تا  30هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است و تنها بخشی از کسانی که باید مالیات بپردازند بار مالیاتی را
به دوش میکشند (.)www.intamedia.ir,1396
یکی از مشکالت دستگاه مالیاتی در سالهای اخیر ،فرار مالیاتی و مالیاتگریزی بوده که البته ریشه
در روزگاران کهن دارد .از دیرباز روابط مردم با حکومتهای حاکم موجب ایجاد نگرش منفی در مورد مقوله
مالیات شده و مردم مالیات را پول زور تصور میکردند و به همین علت تمایل چندانی برای پرداخت مالیات
نداشته و به دنبال فرصتی برای فرار از پرداخت آن و یا ارائه اطالعات نادرست در مورد درآمد شغلی خود و
سندسازی و مدارک دروغین بودند ( .)www.intamedia.ir,1396در خصوص بررسی میزان پرداخت مالیات
در گروههای مختلف نشان میدهد که مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی  13درصد ،مالیات بر اشخاص حقوق
غیردولتی  28درصد و مالیات بر مشاغل و اصناف  5درصد و مالیات حقوق بگیران دولتی و خصوصی  17درصد
از کل مالیات را شامل میشوند .با توجه به اینکه صنعت شامل بخش کارخانهای و بخش نفت و گاز ،معادل 38
درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشود اما  67درصد از کل مالیات را پرداخت میکنند .از طرف دیگر
گروه مشاغل و اصناف حدود  33درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند فقط  5درصد از کل مالیات
را پرداخت میکنند.اشخاص حقوقی چون دارای سیستم حسابداری و دفاتر قانونی هستند و باالترین مالیات
را پرداخت کرده و کمترین فرار مالیاتی را دارند و در مقابل اشخاص حقیقی بهدلیل فقدان سیستم حسابداری
بیشترین فرار مالیاتی را دارنددارند (.)Falihi,1394
مشارکت عمومی نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی در جهت نیل به
اهداف معین و از پیش تعین شده است ؛فرایندی که افراد جامعه به صورت رسمی و آگاهانه با در نظر داشتن
اهداف مشخص در آن شرکت میجویند ( .)Farahmand et al, 1395:2امروزه ضرورت و اهمیت مشارکت
واقعی تمام قشرهای یک جامعه در تمامی ابعاد و سطوح و جوانب مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی برای
دست یابی به یک توسعه پویا و کامل بر هیچ کس پوشیده نیست.درجه مشارکت اجتماعی و همکاری افراد و
گروههای مختلف یک جامعه در تداوم ،رشد و توسعه آن نقش بسزایی داشته و حرکت جامعه به سوی نوسازی
را تسهیل می کند (.)Abbasi Asfajir et al, 1395:82
حال با عنایت به مطالب گفته شده و بررسيهاي متعدد انجام شده توسط پژوهشگران و كارشناسان
مختلف حوزه مالیات نشان ميدهد كه میان ظرفیت بالقوه مالیاتي و وصوليهاي مالیاتي كشور ،شكاف درخور
توجهي وجود دارد .بهمنظور مساعدت به کاهش نسبی این شکاف پژوهش حاضر به این مسئله میپردازد
که برای مشارکت عمومی بیشتر شهروندان برای پرداخت مالیات بایستی چه ابعاد و مؤلفههایی را در نظر
داشته باشیم.
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 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2مشارکت

مشارکت یکی از پیچیدهترین و بحث برانگیزترین مباحث علمی و مدیریت است و با توجه به زمینه علم 
ی
آن تعاریف گوناگونی از آن بهعمل آمده است .مشارکت در لغت به معنی شرکت کردن ،اشتراک دادن ،سهیم
کردن و بهرهبرداری است .از طرفی مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی
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که آنان را بر میانگیزد تا برای رسیدن به اهداف گروهی ،یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک
شوند ،بیان شده است .مشارکت عمومی یکی از مهمترین بخشهای اجرایی فرایندهای سیاستگذاری است
و از آنجا که مقامات و کارگزاران دولتی در خصوص طراحی فرایندهای مشارکت عمومی فاقد ایده و شناخت
کافی هستند ،نمیتوانند شرایط مشارکت شهروندان فعال را تسهیل و از نقطه نظرات آنان استفاده نمایند
( .)Lee et al, 2017:93شکی نیست که توسعه پایدار نمیتواند بدون مشارکت طرفهای ذینفع بهدست
آید .شهروندان عنصر اصلی و مهمی هستند که واقعیت و هم مشکل را میدانند ،مشکالتی که آنها را بیش از
هر فرد دیگر احاطه کرده است .با این حال ،شکافی بین سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان با عامه مردم وجود
دارد که منجر به کاهش بهرهوری به علت عدم سیستم تشویق و تحریک در مشارکت و در نتیجه حضور در
تصمیمگیری شده است .از سوی دیگر به روشهای سنتی مشارکت این انتقادات وارد است که توانایی ارتباط
با شهروندان و تشویق تبادل ایدهها در آن محدود است (.)Fares et al, 2018:1823
مشارکت عمومی فرآیندی که نگرانیها ،نیازها و ارزشهای عمومی جامعه را با تصمیمگیریهای
دولتی و سازمانی ترکیب میکند .این فرآیند براساس تعامل و ارتباط دوطرفه است .هدف کلی بهترشدن
تصمیمگیریها از طریق حمایت عمومی است ( .)Creighton, 2005:271همچنین در تعریف دیگری
مشارکت عمومی راههایی است که شهروندان در حال اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیماتی هستند که بر خودشان
اثر میگذارد (.)Bob, 2018:73
مشارکت عمومی یک عنصر ضروری در روند توسعه جامعه بهمنظور تغییر الگوهای جدیدی از فعالیتها،
نوآوری ،تغییر و بازآرایی و متناسبسازی برای بهبود شرایط جامعه و تغییر نهادها و ساختارهای موجود است
( .)Abdullah,1983شکاف میان کارگزاران و شهروندان میتواند منجر به درک نادرست کارگزاران از رفتار و
فرهنگ شهروندان شود ( .)Mohamad, 2000از اینرو در مراحل تصمیمگیری بایستی شهروندان مشارکت
داشته باشند و تصمیمسازی تنها از سوی کارگزاران صورت نگرفته که متعاقب ًا عواقبی را به دنبال خواهد داشت
لذا مشارکت میان کارگزاران و شهروندان امری ضروری است ( .)Hasan, 2014سازمان همکاری اقتصادی
و توسعه در باب شناخت اهمیت مشارکت شهروندان در فرایند سیاستگذاری عنوان داشته که مشارکت
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بیشتر شهروندان در فرایند سیاستگذاری ،افزایش شانس اجرای موفقیتآمیز؛ تقویت ،درست و قانونی بودن
فرایند تصمیمگیری و متعاقب ًا نتایج آنان؛ افزایش احتمال قبول داوطلبانه و همچنین افزایش دامنه مشارکت با
شهروندان خواهد شد (.)Littlejohns et al, 2018
 -2-2مالیات و عوامل مؤثر بر پرداخت مالیات

از خود نشان ميدهند .بهعنوان مثال مؤديان نتايج متفاوت سطوح مختلف تمكين (مانند هزينههاي فرار در
صورت احتمال كشف باال و آثار وابسته به آن) را محاسبه نموده و در نهايت آن گزينهای را انتخاب ميكنند
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درآمد دولت از بخش مالیاتی محبوبترین شکل درآمد برای هر کشوری است ،زیرا مالیات یک ابزار دولتی
است که نقش مهمی در حفظ تامین مالی دولت دارد .لذا میزان درآمد حاصل از مالیات تا حد زیادی بر اساس
میزان اجابت پرداخت مالیات توسط شهروندان تعیین میشود .هنگامی که درآمدهای دولتی از بخشهای دیگر
روند کاهشی دارد ،انتظارات از درآمد مالیاتی به طور فزایندهای افزایش مییابد ( .)Khaddafi, 2018:583لذا
در اقتصاد روز جهانی ،مالیات محور توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...است .یک نظام مالیاتی منسجم
میتواند سه نقش مهم در توسعه ملی داشته باشد :تولید درآمد ،کاهش نابرابری ( )Cobham, 2005و ترویج
حکمرانی خوب ( .)Marandu, 2015:212او ًال ،ایجاد درآمد ،واضحترین و مستقیمترین نقش مالیات است.
درآمد مالیاتی برای حل مشکالت فوری توسعه انسانی از قبیل شیوع قحطی و درمان اورژانسی و تامین مالی
درازمدت خدمات عمومی زیربنایی مانند جادهها ،فرودگاهها ،بیمارستانها و مدارس استفاده میشود .درآمد
مالیاتی را میتوان جایگزین درآمد حاصل از عواید دولتی و منابع طبیعی نمود و از اینرو درآمد مالیاتی نقش
مهمی در تحقق اهداف توسعه خواهد داشت .با این حال ،تامین هزینههای دولتی از طریق چنین منابعی ،به
توسعه نهادها و ظرفیت دولت كمك میكند ( .)Moore, 2004:299عالوه بر این ،در مقایسه با درآمد حاصل
از عواید دولتی و منابع طبیعی ،درآمدهای مالیاتی از آنجا که از منابع داخلی پایدارتر به دست میآید ،نسبت ًا قابل
پیشبینی است .ثاني ًا ،درآمد مالياتي شرایطی برای دولت فراهم میکند تا با انتقال رفاه ،فقر مطلق را در جامعه
کاهش دهد .فقر انساني در كشورهاي با درآمد متوسطمانند كشورهاي آمريكاي التين و كارائيب ،به وضوح
ناشي از نابرابري درآمدي نسبت به درآمد كام ً
ال پايين است ( .)Cobham, 2005در نهایت ،مالیات از طریق
ایجاد پاسخگویی دولت به مالیاتدهندگان نقش مهمی در ایجاد نهادها و دموکراسی ایفا میکند .ضمن ًا مرور
تاریخی نشان داده که شکلگیری دولتهای پاسخگو و کارا با ظهور سیستمهای مالیاتی ارتباط نزدیکی دارند
( .)Baine, 2010در خصوص تئوریهای تمکین مالیاتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) تئوريهاي اقتصادي :تئوريهاي اقتصادي تمكين مالياتي اغلب مرتبط با تئوري بازدارندگي است .بر
طبق نظر تريودي و شهاتا ( )۲۰۰۵مؤديان مالياتي با توجه به سطح حسابرسي (رسيدگي) رفتارهاي مختلفي
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 -3پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینه پژوهش ،تقریب ًا پژوهشهای داخلی مرتبط با موضوع و برخی پژوهشهای خارجی که در
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كه سود پس از كسر ماليات آنها را حداكثر ميكند .از اينرو تئوريهاي اقتصادي بر اين نكته اشاره دارند كه
مؤديان بهعنوان حداكثركنندگان سود ،غيراخالقي عمل ميكنند و تحت چنين شرايطي ،افزايش حسابرسي
و افزايش جرايم ميتواند بهعنوان راهحلهاي عدم تمكين مطرح شوند .بر این اساس رفتار مؤديان مالياتي به
وسيله محركهاي اقتصادي مانند حداكثرسازي سود ،امكان كشف توسط مأموران ،درآمد مؤديان در اقتصاد
غيررسمي و ساير عوامل اقتصادي تحت تأثير قرار ميگيرد (.)Kamali & Shafiyi, 1390:147
ب) تئوريهاي سیاسی :گروهي از پژوهشگران از ديدگاه اقتصاد سياسي به موضوع تمكين مالياتي پرداختهاند.
از ميان آنها ميتوان به جانسون و همكارانش ( )۱۹۹۹و تريزمن ( )۲۰۰۰اشاره نمود .جانسون و همكارانش تأثير
تحوالت سياسي ناشي از فروپاشي نظام كمونيسم را بر اقتصاد رسمي به بحث گذاشته و فساد مالي و ريشههاي
پديده فرار مالياتي را در آن شرايط مورد كند و كاو قرار دادهاند .تريزمن نيز در آثار خود ساختار سياسي موجود در
جمهوري روسيه را به مسأله عدم تمكين مالياتي مربوط دانسته است ()Manjagani & Lotfabadi,1394:126
ج) تئوريهاي اجتماعی :بر اساس تئوريهاي اجتماعي عوامل روانشناسانه شامل نگرانيهاي اخالقي و
معنوي ،عوامل بسيار مهمي در تمكين مؤديان هستند و بسياري از آنها ممكن است با توجه به مالحظات
اخالقي ،تحت شرايطي كه ريسك حسابرسي پايين است ،نيز تمكين نمايند.
به طور كلي نتايج پژوهشهاي ميداني متعددي كه درباره زمينههاي اجتماعي رفتار تمكين در كشورهاي
مختلف انجام شده است نشان ميدهد كه (:)Khanjan,1383:60
الف) در بسياري از كشورها ميزان تمكين به شدت متأثر از هنجارهاي اجتماعي تمكين است.
اجتماعي فراريان مالياتي عاملي بازدارنده در برابر فرار از ماليات است.
ب) كاهش منزلت
ِ
ج) فراريان مالياتي بر رفتار تمكين اطرافيان خود تأثير منفي دارند.
د) جوامعي كه انسجام اجتماعي بيشتري دارند به سطح تمكين باالتري مي رسند.
ه) تلقي عامه مردم از اخالقي نبودن فرار مالياتي موجب ارتقاي سطح تمكين است.
و) مخالفت شهروندان در چگونگي مصرف درآمدهاي مالياتي توسط دولت موجب كاهش تمكين ميشود.
ز) حضور نداشتن مردم در فرآيند تصميمگيري ،موجب انگيزش منفي آنها نسبت به تمكين مالياتي ميشود.
ج) تئوريهاي روانشناسي :تئوريهاي روانشناسي ،اهميتي به حسابرسي و جرايم نميدهند و در عوض
بر تغيير نگرشها در سيستم مالياتي تأكيد دارند (.)Marti, 2010:114
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دسترس پژوهشگر بودند بررسی شد .این بررسی نشان میدهد که در سالهای اخیر به ندرت پژوهشگران
الگوی جامعی برای افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات ارائه دادهاند و بیشتر بر جنبههای خاصی از
مالیات تكیه کرده و در شرح و بسط آنها کوشیدهاند.
دراگاالس و همکاران ( ،)2018بیان دارند که صرف ًا فرار از مالیات به علت عدم توجه به قوانین مالیاتی و
نادیده گرفتن پرداخت مالیات از شهروندان نیست .عالوه بر این ،بسیاری از شهروندان مستقیم ًا قوانین مالیاتی
را نقض نمیکنند ،اما از پرداختن به مالیاتها به علت عدم وجود قوانین صریح ،اجتناب میکنند .هدف این مقاله
بررسی اخالق مالیاتی شهروندان یونان و مقایسه آن با سایر کشورها است .نتایج ما نشان میدهد که شهروندان
یونان به دلیل منفعت شخصی خود از مالیات اجتناب نمیکنند ولی به سبب آنکه معتقدند دولت و سیستم سیاسی
و مالی فعلی ناکارآمد یا فاسد است و قادر به تخصیص مناسب پول عمومی نیست از پرداخت مالیات اجتناب
مینمایند .در نتیجه ،دولت باید اعتماد شهروندان خود را به منظور افزایش اخالق مالیاتی و مقابله با فرار از پرداخت
مالیات ،با تخصیص منابع خود به طور مؤثر و ترویج شفافیت سیاسی اقدام نماید (.)Drogalas et al, 2018
آربکس و همکاران ( )2018در پژوهش دریافتند که ویژگیهای شخصیتی و نوع جنسیت بر تمکین مالیاتی
تأثیرگذار است (.)Arbex et al, 2018
قنبری و همکاران ( ،)2018درپژوهش خود اشاره داشتند که هر گونه تغییر کوچکی در قوانین و مقررات
مالیاتی (مثبت یا منفی) میتواند تأثیر مستقیمی بر روی فرار از مالیات بگذارد (.)Ghanbari et al, 2018
ژیا و همکاران ( ،)2017در پژوهش خود این پیشفرض را بررسی نمودند که اعتماد اجتماعی میتواند
اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت را کاهش دهد .در این راستا پژوهشگران این دلیل را که در یک محیط با
اعتماد اجتماعی باال سبب میشود تعارض بین مدیران و سهامداران کاهش یافته و در نتیجه اجتناب از پرداخت
مالیات کمتر خواهد شد .در نهایت یافتههای پژوهش ،فرضیات را تایید نمودند (.)Xia et al, 2018
برایزی 1و همکاران ( ،)2015در پژوهش خود در خصوص پرداخت و یا اجتناب از پرداخت مالیات از سوی
شهروندان به بررسی تأثیر ارزشهای اجتماعی پرداخته و بیان داشتند که عوامل اقتصادی مانند نرخ ممیزی و جریمه
به تنهایی برای تمکین مالیاتی کافی نیستند لذا در پژوهش خود دریافتند که اثرات ارزشهای اجتماعی و همچنین
تقویت وجدان پرداخت مالیات (اخالق مالیاتی) بر تمکین مالیاتی نقش مثبت و بسزایی دارد (.)Brizi et al, 2018
ضیایی و همکاران ( ،)1396به بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیاتستانی دولت در کشورهای در حال
توسعه با تأکید بر تشریک اطالعات مؤدیان مالیاتی پرداخته که نتایج پژوهش نشان داد که تشریک اطالعات،
اثر مثبت و معناداری بر نسبت مالیات به  GDPدارد و اصالحات مالیاتی اخیر که دسترسی مقامات مالیاتی به
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 -4روش پژوهش
در این پژوهش برای گردآوری داده ها ،تعداد  22نفر از خبرگان حوزه امور مالیاتی که با روش نمونه گیری
قضاوتی هدفمند انتخاب شدهاند مورد استفاده قرار گرفت .یعنی نمونهگیری بهصورت هدفمند انتخاب میشود
و افرادی بهعنوان مشارکتکننده انتخاب میشوند که در زمینه امور مالیاتی اشراف دارند.طبقه بندی نمونه
آماری خبرگان از نظر پست سازمانی نشان داد 9 ،درصد از مصاحبه شونده ها رئیس گروه مالیاتی 23،درصد
رئیس اداره و دادیار انتظامی مالیاتی 27 ،درصد معاون مدیر کل و نماینده هیأت حل اختالف13/5 ،درصد مدیر
کل و عضو شورای عالی مالیاتی 5 ،درصد معاون سازمان و  27درصد نماینده مؤدیان مالیاتی بودند .طبقه بندی
مصاحبه شونده ها از نظر مدرک تحصیلی نشان داد 73 ،درصد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 13/5 ،درصد
مدرک کارشناسی و  13.5درصد مدرک دکتری دارند.به لحاظ سابقه کار  77درصد باالی  20سال و  23درصد
بین  10تا  20سال سابقه دارند و از نظر جنسیت  77درصد مرد و  23درصد زن بودند.
برای غربالگری عوامل معتبر قابل اعتنا در ضمن خنثی نمودن خصوصیات متفاوت و مؤثر مشارکت کنندگان
پژوهش در تعابیر ذهنی آنها نسبت به متغیرهای کیفی ،از منطق فازی در میانگینگیری از نظرات خبرگان در
پرسشنامه پژوهش بهره گرفته شد .برای این کار ،دامنه متغیرهای کیفی با توجه به جدول ( )3به صورت اعداد
فازی مثلثی تعریف شدند (.)Habibi, 2015
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اطالعات مؤدیان را قانونی میسازد ،قدرت مالیاتستانی دولت را بهبود خواهد بخشید ).)Ziaei et al, 1396
رامشینی و همکاران ( ،)1395در نگرشی نوین به تمکین مالیاتی اظهار داشتند كه اعتماد بهصورت مثبت با
تمکين داوطلبانه مرتبط میباشد .اعتماد همچنين با قدرت مشروع ارتباطی مثبت و با قدرت قهری ارتباطی منفی
دارد .قدرت قهری و همچنين قدرت مشروع با تمکين اجباری مرتبط میباشد (.)Ramshini et al, 1395
زنگنه ( ،)1388در پایاننامهاش با عنوان «اثر روابط متقابل اجتماعی بر سطح تمکین مالیاتی مؤدیان
مالیاتی مطالعه موردي شهر اصفهان» ،در قالب مدل سنتی فرار مالیاتی آلینگهام و ساندمو ( ،)1972به این
نتیجه دست یافت که متغیرهاي نرخ مالیات ،سن مودي ،جنسیت ،متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن
سایرین بر سطح تمکین مالیاتی اثر منفی و متغیرهاي متوسط عدم تمکین سایرین ،نرخ جریمه و احتمال
حسابرسی بر سطح تمکین مالیاتی اثر مثبت دارد ،از آنجایی که ضریب متغیر نسبت مردان معنیدار نشد این
متغیر بر سطح تمکین مالیاتی اثر خاصی ندارد؛ همچنین ،اثر سطح درآمد واقعی مؤدیان بر سطح تمکین مالیاتی
مبهم است ).(Zanganeh, 1388
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جدول ( - )1اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی
متغیرهای کالمی

عدد فازی مثلثی
()L ،M ،U

خیلی زیاد

()0/75 ،1 ،1

متوسط

()0/25 ،0/5 ،0/75

خیلی کم

()0 ،0 ،0/25

زیاد

کم

()0/5 ،0/75 ،1
()0 ،0/25 ،0/5

(Fave= (L,M,U

رابطه ()1
که در آن بیانگر میانگین فازیزداییشدة دیدگاههای خبرگان است .این میانگین نشاندهنده شدت
موافقت خبرگان با هر یک از عوامل است .بر اساس قاعدهای سرانگشتی ،آن دسته از عواملی که میانگین
فازیزداییشدهای کوچکتر از  0/67داشتند ،از گردونه حذف شدند .همچنین از تکنیک تاپسیس فازی برای
اولویت بندی عوامل شناسایی شده استفاده میشود.
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پس از یکپارچه نمودن فازی دیدگاههای خبرگان ،میانگین فازیزداییشده هر یک از عوامل با استفاده از
روابط زیر محاسبه شدند:
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-5یافتههای پژوهش
 -1-5مطالعات کتابخانهای و نظرات خبرگان مالیاتی

در این بخش با انجام مطالعات کتابخانهای و پیشینه پژوهشهای انجام شده در حوزه عوامل مؤثر در پرداخت
مالیات  61مؤلفه شناسایی شدند .فهرست مذکور طی پرسشنامه نیمه باز در اختیار خبرگان قرار گرفت که
نتیجة غربالگری این عوامل با استفاده از میانگینگیری مبتنی بر منطق فازی،تعداد  15عامل حذف شدهاند.

همچنین بر اساس نظر خبرگان تعداد  21عامل به عنوان عوامل مؤثر در افزایش مشارکت در پرداخت مالیات
شناسایی شدهاند.
 -2-5رتبه بندی به روش تاپسیس فازی
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تکنیک تاپسیس ( )Topsisیا اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل ،که نخستین بار به وسیله
ونگ و یون در سال  1981معرفی شد ،یکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره است .از این تکنیک
میتوان برای رتبه بندی و مقایسه گزینههای مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیین فواصل بین گزینهها
استفاده نمود.
از جمله مزیتهای این روش آن است که معیارها یا شاخصهای به کار رفته برای مقایسه میتوانند دارای
واحدهای سنجش متفاوتی بوده و طبیعت منفی و مثبت داشته باشند .به عبارات دیگر میتوان از شاخصهای
منفی و مثبت به شکل ترکیبی در این تکنیک استفاده نمود.
بر اساس این روش ،بهترین گزینه یا راه حل ،نزدیکترین راه حل به راه حل یا گزینه ایده آل و دورترین از
راه حل غیر ایده آل است .راه حل ایده آل ،راه حلی است که بیشترین سود و کمترین هزینه را داشته باشد ،در
حالی که راه حل غیر ایده آل ،راه حلی است که باالترین هزینه و کمترین سود را داشته باشد .به طور خالصه،
راه حل ایده آل از مجموع مقادیر حداکثر هر یک از معیارها به دست میآید ،در حالی که راه حل غیر ایده آل
از مجموع پایینترین مقادیر هر یک از معیارها حاصل میگردد.
در مواقعی که با دادههای غیرقطعی سر و کار داشته باشیم تصمیمگیری در این خصوص معمو ًال پیچیده
است و جمع آوری دادههای صحیح از آنها مشکل میباشد .به نظر میرسد استفاده از منطق فازی در
تکنیکهای تصمیمگیری چند گانه میتواند فرایند تصمیمگیری را تسهیل نماید .با به کارگیری منطق فازی
در تکنیک تاپسیس روش تاپسیس فازی حاصل میگردد که روشی متفاوت از روش تاپسیس است .واضح
است که منطق اصلی استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری به صورت فازی ،تأثیرگذاری عدم قطعیت توام با
تفکرات آدمی ،در تصمیمگیریها میباشد.
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 -1-2-5فرآیند تاپسیس فازی شامل مراحل زیر است:

گام  )1ایجاد یک ماتریس تصمیمگیری برای رتبه بندی شامل  mگزینه و  nمعیار.
گام  )2نرمال نمودن ماتریس تصمیمگیری است.
گام  )3تشکیل ماتریس بی مقیاس موزون
گام  )4تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی
گام  )5بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آلهای مثبت و منفی
گام  )6تعیین ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینهها
گام  )7رتبه بندی گزینهها بر اساس ضریب نزدیکی
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 -2-2-5انجام عملیات محاسباتی روی اعداد فازی

رابطه ()2
در پرسشنامههای روش تاپسیس فازی معموال از طیف لیکرت پنج نقطهای با عبارات زبانی (خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) به عنوان گزینه استفاده میشود که دادههای ماتریس تصمیمگیری روش تاپسیس
فازی را تشکیل میدهند .برای انجام تحلیلها الزم است عبارات زبانی بر اساس یک طیف قراردادی که در
جدول زیر آمده است ،معادل سازی شوند.
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قبل از اینکه مراحل روش تاپسیس فازی تشریح شود ابتدا نحوه انجام عملیات ریاضی بصورت خالصه آورده
دو عدد فازی مثلثی و  kیک عدد
و
شده است .اگر
حقیقی باشند روابط زیر در بین آنها برقرار است.

جدول ( -)2عبارات زبانی و معادل فازی آنها
عبارات زبانی پرسشنامه
خیلی کم

اعداد فازی مثلثی برای گویه های مثبت

اعداد فازی مثلثی برای گویه های منفی

()1 ،3 ، 5

()5 ،7 ،9

()5 ،7 ،9

()1 ،3 ، 5

()1 ،1 ،3

کم

متوسط

()3 ،5 ،7

خیلی زیاد

()7 ،9 ،9

زیاد

منبع:یافتههای پژوهش

()7 ،9 ،9
()3 ،5 ،7
()1 ،1 ،3

 -3-2-5حل الگوریتم تاپسیس فازی

جدول ( - )3داده های ماتریس تصمیم گیری فازی
ردیف

عوامل

1

آموزش قوانين و مقررات مالياتي و تکالیف
مرتبط به مؤدیان مالیاتی

2
3
56
57
58

ارتقاء فرهنگ مالیاتی

شفافیت مالیاتی در رسیدگی به پروندهها
…….2

جلوگیری از اجرای سلیقهای برخی از
قوانین مالیاتی توسط کارکنان امور مالیاتی
جلو گیری از گرایشات قومی و قبیلهای در
اجرای قوانین توسط کارکنان مالیاتی
دیکته نشدن برخی دستورات به سازمان
مالیاتی توسط برخی نهادها

نظر خبره  1نظر خبره  …1 2نظر خبره  21نظر خبره 22

()5,7,9

()3,5,7

()7,9,9

()7,9,9

()7,9,9

()5,7,9

()7,9,9

()7,9,9

()5,7,9

()5,7,9

()7,9,9

()7,9,9

()5,7,9

()3,5,7

()7,9,9

()7,9,9

()3,5,7

()5,7,9

()7,9,9

()7,9,9

()5,7,9

()5,7,9

()7,9,9

()5,7,9

منبع:یافتههای پژوهش

 .1امتیازات فازی مربوط به خبرگان  3تا 20
 .2عوامل مؤثر جهت افزایش مشارکت در پرداخت مالیات از شماره  4تا 55
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گام  )1ایجاد یک ماتریس تصمیمگیری برای رتبه بندی شامل  mگزینه و  nمعیار.
در جدول زیر ماتریس تصمیمگیری آورده شده است .همان طور که مشاهده میشود اهمیت نسبی گزینهها
نسبت به هر معیار با اعداد فازی مثلثی مشخص شده است .ابتدا میبایست همه عبارات زبانی به اعداد فازی
مثلثی تبدیل شدهاند که ماتریس تصمیمگیری مسئله رتبه بندی تشکیل میشود .در جدول زیر ماتریس
تصمیمگیری فازی آورده شده است.
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گام  )2نرمال نمودن ماتریس تصمیمگیری است.

) نشان دهیم در این
اگر هر سلول ماتریس تصمیمگیری را بصورت عدد فازی مثلثی (
مرحله برای حذف اثر مقیاس هر معیار باید عملیات نرمالسازی را انجام دهیم .به کمک روابط زیر ماتریس
تصمیمگیری نرمال( ) بدست میآید.
()1

به طوری که در روابط باال  Bو  Cبه ترتیب نشان دهند ه مجموعه معیارهای مثبت و منفی است.
در جدول بعدی ماتریس تصمیم گیری نرمال شده آورده شده است.
جدول ( - )4داده های ماتریس تصمیم گیری نرمال شده ی فازی
ردیف

عوامل

نظر خبره 1

نظر خبره 2

1

آموزش قوانين و مقررات مالياتي و تکالیف
مرتبط به مؤدیان مالیاتی

2
3

ارتقاء فرهنگ مالیاتی
شفافیت مالیاتی در رسیدگی به پروندهها

… نظر خبره  21نظر خبره 22

()0.556,0.778,1

()0.333,0.556,0.778

()0.778,1,1

()0.778,1,1

()0.778,1,1

()0.556,0.778,1

()0.778,1,1

()0.778,1,1

()0.556,0.778,1

()0.556,0.778,1

()0.778,1,1

()0.778,1,1

.......

 56جلوگیری از اجرای سلیقهای برخی از
قوانین مالیاتی توسط کارکنان امور مالیاتی

()0.556,0.778,1

()0.333,0.556,0.778

()0.778,1,1

()0.778,1,1

 57جلو گیری از گرایشات قومی و قبیلهای
در اجرای قوانین توسط کارکنان مالیاتی

()0.333,0.556,0.778

()0.556,0.778,1

()0.778,1,1

()0.778,1,1

 58دیکته نشدن برخی دستورات به سازمان
مالیاتی توسط برخی نهادها

()0.556,0.778,1

()0.556,0.778,1

()0.778,1,1

()0.556,0.778,1

منبع:یافتههای پژوهش
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رابطه ()3
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گام )3تشکیل ماتریس تصمیمگیری نرمال شدهی موزون فازی
از ضرب ماتریس تصمیم نرمال شده ( ) در اوزان فازی معیارها( ) ،ماتریس نرمال شدهی موزون فازی
حاصل میگردد( ) .
()2
رابطه()4

()3

()4

رابطه()5
به طوری که در روابط باال  Bو  Cبه ترتیب نشان دهند ه مجموعه معیارهای مثبت و منفی است.
گام  )5بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایدهآلهای مثبت( ) و منفی( )
اگر راه حل ایدهآل مثبت فازی برابر و راه حل ایدهآل منفی فازی برابر در نظر گرفته شود به فاصله بین
هر گزینه تا  ،فاصله مثبت و به فاصله بین هر گزینه تا  ،فاصله منفی میگوییم که هر دو فاصله از طریق
رابطههای زیر محاسبه میشوند:
()5
()6
رابطه()5
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در این مرحله چون ارجحیت خبرگان نسبت به یکدیگر برابر هستند در نتیجه ماتریس بی مقیاس موزون با
ماتریس بی مقیاس مرحله قبل برابر است.
گام  )4تعیین راه حل ایدهآل مثبت(   ) و راه حل ایدهآل منفی(   )
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به طوری که فاصله بین دو عدد فازی مثلثی
طریق رابطه زیر تعیین میگردد:

از

و

()7
رابطه()6
بعد از اینکه فاصله مثبت ( ) و فاصله منفی ( ) برای هر گزینه
هر گزینه ( ) از طریق رابطه زیر محاسبه میگردد:

محاسبه گردید ،ضریب نزدیکی

رابطه()7
در جدول زیر فاصله هر گزینه تا راهکار ایده آل مثبت و منفی و ضریب نزدیکی هر گزینه محاسبه شده است.
جدول ( -)5فاصله هر گزینه تا راهکار ایده آل مثبت و منفی و ضریب نزدیکی هر گزینه
ردیف

عوامل

) (

)

(

)

(

رتبه

1

آموزش قوانين و مقررات مالياتي و تکالیف مرتبط به مؤدیان مالیاتی

3/683

11/278

0/7539

27

2

ارتقاء فرهنگ مالیاتی

2/699

12.179

0/8186

9

3

شفافیت مالیاتی در رسیدگی به پروندهها

3/049

11/845

0/7953

13

4

شرایط اقتصادی کالن حاکم بر کشور

4/271

10/688

0/7145

37

5

شرایط و ساختار سیاسی حاکم بر جامعه

5/718

9/232

0/6201

54

6

ترکیب درآمدی و توزیع ثروت بین طبقات مختلف کشور

4/359

10/717

0/7108

38

7

ارتباط دولت با مردم از حیث حضور مردم در فرآیند تصمیمگیریها

4/522

10/560

0/7002

41

8

پاسخگویی نهادها و کارگزاران دولتی

3/173

11/823

0/7884

16

9

شرایط خاص (جنگ/بحرانهای بینالمللی و اقتصادی و)...

4/522

10/541

0/6998

42

10

ثبات در سیاستگذاری مالیاتی

3/191

11/845

0/7878

18

11

جنسیت مؤدیان

10/904

3/997

0/2683

58
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ردیف

عوامل

) (

)

(

)

(

رتبه

13

عادالنه و منصفانه بودن نظام مالیاتی

1/496

13/347

0/8992

1

14

پیچیدگی بورکراتیک نظام مالیاتی

4/346

10/669

0/7105

39

15

نظام مالیاتی سادهسازیشده و مکانیزه

3/049

11/861

0/7955

12

16

نر خ و بار (فشار) مالیاتی (منطقی نمودن ضرایب مالیاتی)

3/213

11/758

0/7854

19

17

استقرارمؤلفههایحكمرانیخوب(حاکمیتقانون/مشروعیتحکومت/آزادیبیانو)...

2/062

12/815

0/8614

5

18

کاهش فساد بخش عمومی

4/904

10/180

0/6749

47

19

کاهش فساد مأموران مالياتي

4/124

10/880

0/7251

35

20

اصالح پیچیدگی قوانين مالياتي

5/797

9/210

0/6137

55

21

روزآمدی قوانین مالیاتی

4/767

10/213

0/6818

46

22

نظام جامع اطالعاتی مالیاتی

2/279

12/623

0/8471

7

23

اعمال تشویقات و تسهیالت مالیاتی به مؤدیان خوشحساب

3/420

11/471

0/7703

22

24

وجود تعداد کافی مأموران تشخیص مالیات

3/947

11/151

0/7386

31

25

تخصص مأموران تشخیص مالیات

1/690

13/168

0/8862

3

26

رفتار مدیران مالیاتی بر اساس شیوههای نو

3/851

11/119

0/7428

29

27

آموزش کارکنان مالیاتی

1/957

12/832

0/8677

4

28

تأمین معیشت و ارج نهادن به شغل کارکنان مالیاتی

3/089

11/807

0/7926

14

29

توزیع درست مسئولیتها میان مأموران مالیاتی

2/647

12/312

0/8230

8

30

ارتقای بهموقع مأموران مالیاتی

3/103

11/704

0/7904

15

31

شفافسازی مصرف مالیاتها برای مردم

2/133

12/675

0/8560

6

32

ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دولت

1/677

13/190

0/8872

2

33

افزایش توجیه اجتماعی پرداخت مالیات

4/439

10/541

0/7037

40

34

پرهيز از تغييرات مكرر در بخشنامههای مالياتي

4/621

10/278

0/6899

45

35

ارائة دستورالعملهای روشن به مؤدیان

3/027

11/921

0/7975

10

36

اجرای طرح خوداظهاری برای مشاغل کوچک

3/013

11/845

0/7972

11

37

ملزم نمودن فعاالن اقتصادی در استفاده از سامانة رایانهای

5/168

9/777

0/6542

50

38

ملزم نمودن فعاالن اقتصادی در ارائة فاکتورهای یکسان و استاندارد

5/589

9/348

0/6259

52

39

کیفیت خدمات ارائهشده به مؤدیان

3/557

11/471

0/7633

23

40

آگاهیبخشی عمومی دربارة اهميت پرداخت ماليات

4/907

10/110

0/6732

48

41

تقویت باورمندی دینی مؤدیان

9/525

5/417

0/3626

57

Downloaded from taxjournal.ir at 10:24 +0330 on Sunday February 28th 2021

12

شغل و منبع درآمد مؤدیان

5/195

9/774

0/6529

51
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ردیف

عوامل

) (

)

(

)

(

رتبه

43

اخالق مالیاتی (وجدان) شهروندان

4/544

10/427

0/6965

44

44

جلوگیری از برخورد نامناسب مأمورین مالیاتی

3/961

11/016

0/7355

33

45

تناسب تعداد کارکنان با تعداد پروندههای مالیاتی

3/615

11/282

0/7573

24

46

استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در پرداخت مالیات

4/024

10/985

0/7319

34

47

الزام مؤدیان به استفاده از خدمات تخصصی مشاوران مالیاتی

5/616

9/346

0/6247

53

48

تخفیفات مناسب برای مؤدیان خوش حساب

3/980

11/154

0/7370

32

49

تأکید و ترویج فرهنگ میهن پرستی

6/204

8/725

0/5844

56

50

میزان اطمینان از اطالعات مالی مؤدیان

4/254

10/793

0/7173

36

51

به هنگام و در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی

3/664

11/278

0/7548

25

52

توانمندسازی کارکنان برای تسهیم دانش بین همکاران

3/230

11/704

0/7837

20

53

استفاده از فناوریهای نوین رایانهای در فرآیند تشخیص و وصول مالیات

3/191

11/851

0/7878

17

54

اجرای نظام شایسته ساالری در سازمان امور مالیاتی

3/920

11/167

0/7402

30

55

عملیاتی نشدن قوانین مالیاتی در بخش ها و استانهای مختلف

3/354

11/677

0/7769

21

56

جلوگیری از اجرای سلیقهای برخی از قوانین مالیاتی توسط کارکنان امور مالیاتی

3/717

11/400

0/7541

26

57

جلو گیری از گرایشات قومی و قبیلهای در اجرای قوانین توسط کارکنان مالیاتی

3/752

11/308

0/7509

28

58

دیکته نشدن برخی دستورات به سازمان مالیاتی توسط برخی نهادها

4/544

10/517

0/6983

43
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در جدول باال ضریب نزدیکی هر گزینه محاسبه شده است .هر گزینه که ضریب نزدیکی بیشتری داشته

باشد از اولویت باالتری نیز برخوردار است.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
از آنجایی که مالیات یکی از مهمترین منابع تأمین کننده درآمد دولتها محسوب میشود ،میتواند تکیهگاه
مطمئنی نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی واقع گردد .بنابراین دولتها برای اداره امور
کشورها نیازمند منابع مالی متعددی هستند تا بدان وسیله بتوانند به مردم خدمت کرده و مشکالت مختلف جامعه
را حل و در حفظ و حراست از شئون مردم ،تربیت و رشد استعدادها ،سالمتی جسم انسانها و  ....اقدام نمایند.
از این رو در سالهای اخیر کلیه کشورها تالش می کنند که برای تأمین هزینههای جاری خود سهم بیشتری
را به مالیات اختصاص دهند .نظام مالیاتی با اتخاذ روشها و شیوههای گوناگون باید به نحوی عمل کند که
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مشارکت آحاد جامعه در پرداخت داوطلبانه و به موقع مالیات افزایش یابد .متأسفانه فرهنگ پرداخت مالیات در
فرهنگ اجتماعی ایران جا نیفتاده است ،که این موضوع میتواند ریشه در مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
تاریخی و ......داشته باشد که شکل گرفتن این باورها موجب عکس العمل مردم در مقابل نظام مالیاتی میشود.
این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر جهت افزایش مشارکت در پرداخت مالیات میپردازد.
بدین منظور ابتدا با مطالعه دقیق تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر در پرداخت مالیات اعم از تحقیقات
داخلی و خارجی ،عوامل مؤثر شناسایی شدهاند .سپس عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه نیمه باز در
اختیار  22نفر از خبرگان مالیاتی اعم از خبرگان درون سازمانی و مؤدیان مالیاتی قرار گرفت .در این پرسشنامه
از خبرگان خواسته شده عالوه بر میزان اهمیت عوامل شناسایی شده بر اساس تحقیقات گذشته ،عوامل
جدیدی که از نظر خبرگان ،مؤثر در افزایش مشارکت در پرداخت مالیات هستند به موارد گذشته اضافه شود.
پس از این مرحله ،عواملی که از نظر خبرگان در پرداخت مالیات مؤثر بودند در قالب پرسشنامه بسته دوباره
در اختیار خبرگان مالیاتی قرار گرفت تا میزان اهمیت این عوامل مشخص گردد .به طور کلی تعداد  58خرده
عامل از مطالعات تحقیقات گذشته و نظر خبرگان مؤثر در افزایش مشارکت تشخیص داده شد .نتایج حاصل از
رتبهبندی گزینهها با تکنیک  TOPSISفازی نشان داد متغیرهای «عادالنه و منصفانه بودن نظام مالیاتی»،
«ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دولت» و «تخصص مأموران تشخیص مالیات»« ،آموزش کارکنان مالیاتی»،
«استقرار مؤلفههای حکمرانی خوب»« ،شفاف سازی مصرف مالیات برای مردم»« ،نظام جامع اطالعات
مالیاتی»« ،توزیع درست مسئولیت میان کارکنان مالیاتی»« ،ارتقاء فرهنگ مالیاتی»« ،ارايه دستورالعملهای
روشن به مؤدیان» ،با کسب بیشترین ضریب نزدیکی در رتبه اول تا دهم قرار گرفتهاند و گزینههای «تأکید و
ترویج فرهنگ میهن پرستی»« ،باورمندی دینی مؤدیان» و «جنسیت مؤدیان» با کمترین ضریب نزدیکی در
رتبههای آخر قرار دارند.
عادالنه و منصفانه بودن نظام مالیاتی اولویت اول در افزایش مشارکت در پرداخت مالیات را به خود
اختصاص داده است و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دولت در جایگاه دوم قرار دارد .یکی از راهکارهای توسعه
مشارکت مالیاتی ایجاد عدالت است .عدالت به این معنی است که به همه افراد به یک چشم نگریسته شود
و طوری نباشد که بعضی از افراد در هنگام پرداخت مالیاتی حس کنند برای شخصی دیگر تسهیالت خاصی
در نظر گرفته شده است .در این بین واژه جدیدی به اسم اخالق مالیاتی تعریف شده است .مطالعه صامتی و
همکاران که به صورت پیمایشی انجام شد نشان داد که بین عدالت و اخالق مالیاتی و مشارکت مالیاتی رابطه
مستقیم وجود دارد ( .)Samati et al,1394در مطالعه آقاجانی و همکاران نیز یافتههایی مشابه این مطالعه
بدست آمد .بدین صورت که بهبود اخالق ،عدالت ،انصاف و پاسخگویی منجر به مشارکت بیشتر مالیاتی
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خواهد شد ( .)Aghajani,1396به طورکلی نتایج پژوهشهاي میدانی متعددي که در زمینه هاي روانشناختی-
اجتماعی رفتار تمکین در کشورهاي مختلف انجام شده ،نشان میدهد که در بسیاري از کشورها میزان تمکین
به شدت متأثر از هنجارهاي اجتماعی مشارکت در مالیات است .یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش مشارکت،
ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دولت است .اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیتهای سازمانی و
اجتماعی است .در بین مطالعات مختلف بر روی رفتار مالیاتی چارچوب شیب لغزنده به عنوان رویکردی برای
ادغام عوامل اقتصادی و روان شناختی جهت شفاف سازی مباحث پیرامون مشارکت مالیاتی ارائه شده است.
این چارچوب دو مسیر عمده به سمت مشارکت مالیاتی پیشنهاد می کند .1 :اعتماد مالیات دهنده  .2قدرت
مالیات ستان .در اینجا منظور از اعتماد ،افکار عمومی در مورد رفتار مالیاتستان و عملکرد او در جهت حفظ
منافع مشترک است ( .)krichler, 2007افزایش سطح دانش و اطالعات علمی و تخصصی کارکنان میتواند
به عنوان سومین عامل مهم بر کیفیت فرآیند تشخیص درآمدهای مالیاتی مؤثر باشد و باعث کیفیت خدماتی
میشود که نظام مالیاتی به مجموعه ذینفعان خود ارائه میدهد .لذا الزم است که سازمان مالیاتی جهت ارتقای
سطح دانش و مهارت کارکنان خود دورههای باز آموزی حین خدمت و سایر کارگاههای آموزشی الزم را برگزار
نماید تا کارشناسان مالیاتی توانمندیهای الزم را کسب نمایند .آموزش کارکنان مالیاتی به عنوان چهارمین
عامل اثر گذار در افزایش مشارکت در پرداخت مالیاتی است .یکی از مشکالت سازمان مالیاتی ،مشکل فرهنگ
برخورد کارکنان با مؤدیان است .سازمان مالیاتی باید دورههای آموزشی برای باال بردن رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان امور مالیاتی را برگزار کند .همچنین مدیران سازمان باید قوانین ،مقررات و رویههای انجام
کار در ادارات مالیاتی را به طور واضح تبیین کنند که این امر منجر به کاهش رفتار ضد شهروندی سازمانی
میشود .یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی ،داشتن کارمندان کارا و خالق است .عرب مازار در
مطالعهای که بر روی عملکرد کارکنان سازمان مالیاتی در سال  1390انجام داد ،سه عامل را بر داشتن کارکنانی
کارا و خالق مؤثر دانست -1 :اختیارات و مسئولیتهای هر شخصی به طور کامل و شفاف مشخص باشد
 -2 .هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص ،مهارت و تجربه داشته باشد  -3 .هر شخص
به اندازه شئونات ،منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند (.)Arb Mazar et al, 1390استقرار
مؤلفههای حکمرانی خوب به عنوان پنجمین عامل مهم در افزایش مشارکت عمومی میباشد .در مطالعهای
که توسط پناهی و همکاران در سال  2017انجام شد ،به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی
در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بین سالهای  2003و  2017پرداخته شد .در این مطالعه ،تأثیر
حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته مثبت و در کشورهای در حال توسعه منفی
گزارش شد .با توجه به اینکه مطالعه ما در یک کشور در حال توسعه (ایران) به انجام رسیده است ،یافتههای
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مطالعه دقیق ًا خالف یافتههای مطالعه حاضر است ( .)Panahi et al,1395اتخاذ رفتار مناسب دولت در قبال
حضور شهروندان میتواند معیاری مهم در درجه مشروعیت دولت تلقی شود .پیامد چنین رفتاری موجبات
اعتماد و خوش بینی مردم به دولت را فراهم میآورد و سبب ایجاد فضای همدالنه میان دولت و شهروندان و
متعاقب ًا توسعه یافتگی میشود .ششمین عامل مؤثر در افزایش مشارکت عمومی شفاف سازی مصرف مالیات
برای مردم میباشد .طبق اصل خیرخواهی ،نظامهای دریافت مالیات و درآمد باید نسبت به نیازهای مردم و
اجتماع پاسخگو بوده و در رفع آنها بکوشند .به طوری که مردم حس کنند مالیاتی که پرداخت میشود برای
خودشان خرج خواهد شد .شفاف سازی اجتماعی یکی از راهکارهای بهبود پاسخگویی است .شفاف سازی
باعث میشود که مردم نسبت به محل خرج مالیاتها آگاه شوند و نسبت به دولتها اطمینان بیشتری کسب کنند
( .)Aghajani, 1396نظام جامع اطالعات مالیاتی به عنوان هفتمین عامل مؤثر در افزایش مشارکت عمومی
میباشد .برخورداری نظام مالیاتی کشور از یک سیستم به روز و قوی اطالعات مالیاتی موجب افزایش ضمانت
اجرای قوانین مالیاتی خواهد بود .این نظام اطالعاتی باید جامع و مطمئن بوده و از سیستمهای نوین بهره ببرد.
استفاده از چنین نظام اطالعات مالیاتی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی ،افزایش رضایت مؤدیان و کاهش
فرار مالیاتی خواهد شد .در ساختار مالیاتی کشورهای پیـشرفته اطالعات مالیـاتی به عـنوان هسـته مرکزی
نظام مالیاتی عمـل مینماید و عم ً
ال مهمترین عامل موفقیت سیستم تلقی میگردد ،به طوری که اعتقاد بر
این است که طراحی و برنامهریزی نظام مطلوب اطالعات مالیـاتی عالوه بر فراهم نمودن اثربخشی سیـاست
مالیاتی و برنامه ریزی دقیق تر برای سیستم مالیاتی عامل مؤثری برای موفقیت نظام مالیاتی در پیشگیری از
فرار مالیاتی ،جلوگیری از اتالف منابع ،کاهش تبعیض ،رعایت عدالت مالیاتی و کاهش فساد اداری میباشد
و همچنین دستیابی به اهداف نظام مالیاتی را تسریع مینماید .مطالعه ونوچ و همکاران نیز در سال 2001
تأیید کرد که گسترش فنآوری اطالعات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و مشارکت مالیاتی به طور متوسط
بین  106تا  901میلیارد دالر شده است .لذا میتوان نتیجه گرفت که فنآوری اطالعات هم تهدیدی برای
نظام مالیاتی کشورها و هم کمکی برای آن است ( )Thomas, 2002و یکی دیگر از عوامل مهم تأثیرگذار
بر افزایش مشارکت در پرداخت مالیات ،توسعه فرهنگ مالیاتی مردم میباشد .فرهنگ مالیاتی ،مجموعهای از
طرز تلقی ،بینش ،برداشت ،ارزشهای اجتماعی ،عکس العمل و میزان آگاهی مردم از مالیات ،شیوه دریافت و
هزینه کرد آن میباشد .هر چقدر فرهنگ مالیاتی جایگاه مناسبی در بین مردم داشته باشد ،انگیزه مشارکت در
پرداخت مالیات تقویت خواهد شد .یک عامل مهم در ترویج فرهنگ مالیات وجود سازمانهای نظارتی قدرتمند
بر نحوه مصرف مالیات در کشور است که عملکرد آنها مالیات دهندگان را مطمئن میسازد که مالیات آنها
دقیق ًا برای همان مصارفی که در بودجه دولت منظور شده است ،پرداخت میشود .اطالع مردم از محل مصرف
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و نحوه مصرف مالیات خود ،انگیزه آنان را برای پرداخت مالیات افزایش خواهد داد .بر اساس نتایج به دست
آمده ،پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 .1یکی از عوامل مهمی که در افزایش مشارکت عمومی در جامعه مؤثر بوده برقراری مؤلفههای حکمرانی
خوب است .لذا دولت و نظام جمهوری اسالمی تمام تالش خود را جهت استقرار مؤلفههای حکمرانی
خوب از طریق کاهش فساد در بخش عمومی ،ارتقاء ارتباط دولت با مردم ،ثبات در سیاست گذاری و
تقویت پاسخ گویی نهادها و کارگزاران دولتی انجام دهد.
 .2یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات ارتقای اعتماد عمومی نسبت
به دولت است .ادراک شهروندان از میزان پاسخگویی عمومی ،کیفیت خدمات ،شفافیت و عدالت باعث
افزایش اعتماد به سازمانهای دولتی و افزایش مشارکت افراد در فرآیندهای اجتماعی مثل پرداخت
مالیات خواهد شد.
 .3طبق یافتههای این پژوهش عادالنه بودن نظام مالیاتی ،کیفیت خدمات ارائه شده به مؤدیان و شفاف
سازی نحوه مصرف مالیات از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت در پرداخت مالیات میباشد .مؤدیان
همواره به دنبال انصاف و عدالت مالیاتی بوده و در صورت مشاهده کمترین بی انصافی و ناعدالتی در
میزان بار مالیاتی و نحوه رسیدگی پرونده مالیاتی ،نوع نگرش و ادراک آنها از عدالت سیستم مالیاتی
به شدت کاهش یافته و به مرور مشارکت در پرداخت مالیات کاهش پیدا می کند .یکی از دغدغههای
اصلی مؤدیان مالیاتی ،عدم مشاهده خدمات ارائه شده به شهروندان میباشد .سازمان امور مالیاتی با
ارائه اخبار و اطالعات الزم در خصوص موارد مصرف مالیات جمع آوری شده در رسانههای مختلف،
بر نوع نگاه و طرز تلقی مؤدیان تأثیر مثبتی بگذارد.
 .4توسعه فناوری اطالعات در نظام مالیاتی :برخورداری نظام مالیاتی کشور از یک سیستم به روز و قوی
اطالعات مالیاتی موجب افزایش ضمانت اجرای قوانین مالیاتی خواهد بود .این نظام اطالعاتی باید
جامع و مطمئن بوده و از سیستمهای نوین بهره ببرد .استفاده از چنین نظام اطالعات مالیاتی موجب
افزایش درآمدهای مالیاتی ،افزایش رضایت مؤدیان و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
 .5یکی دیگر از عوامل مهم تأثیرگذار بر افزایش مشارکت در پرداخت مالیات توسعه فرهنگ مالیاتی
میباشد .فرهنگ مالیاتی ،مجموعهای از طرز تلقی ،بینش ،برداشت ،ارزشهای اجتماعی ،عکسالعمل
و میزان آگاهی مردم از مالیات ،شیوه دریافت و هزینه کرد آن میباشد .هر چقدر فرهنگ مالیاتی
جایگاه مناسبی در بین مردم داشته باشد ،انگیزه مشارکت در پرداخت مالیات تقویت خواهد شد.

] [ DOI: 10.29252/taxjournal.28.46.103
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