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چكیده
مالياتی  فرار  با وجود  درآمد  این  اما تحقق  منابع دولت است.  تأمين  راه های  از مهمترین  مالياتی یکی  درآمد 
دچار اختالل می شود و از پيامدهای فرار مالياتی، كاهش درآمد مالياتی و در نتيجه كسری بودجه دولت است. 
گسترش پدیده فرار مالياتی خود معلول عواملی است. جرایم مالياتی به عنوان یکی از ابزارها، از سوی قانونگذار 
برای برخورد با متخلفان مالياتی وضع شده است. هدف از این تحقيق بررسی جایگاه جرایم مالياتی در جلوگيری 
ابتدا جایگاه جرایم مالياتی و عوامل مؤثر  افزوده در استان قزوین می باشد.  بر ارزش  از فرار در نظام ماليات 
از ادبيات تحقيق، نظر خبرگان و مؤدیان ماليات بر ارزش افزوده از طریق  بر كاهش فرار مالياتی با استفاده 
120پرسشنامه در مرحله اول شناسایی و سپس با بهره گيری از نظرات 10 خبره و با استفاده از تکنيک دیمتل 
فازی، رابطه های ممکن و شدت تأثير روابط و اهميت هریک از عوامل مشخص شده است. جهت تعيين ميزان 
وزن و رتبه بندی عوامل از تکنيک ANP استفاده شده است. قدرت دیمتل و ANP نسبت به روشهای نسل 
اول روابط علی- معلولی این است كه در این روش تعداد مقایسات زوجی به شدت كاهش می یابد و اخذ نظر 
از  مالياتی  جرایم  نشان می دهد  نتایج  است.  ساده  تصادفی  گيری،  نمونه  روش  تر می شود.  ساده  خبرگان  از 
دیگر عوامل مؤثر بر كاهش فرار مالياتی اثر می پذیرد ولی بر هيچ یک از شاخص ها اثر نمی گذارد و نسبت به 

شاخص های دیگر از كمترین وزن برخوردار است و آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. 
ANP ،واژه های کلیدی: ماليات برارزش افزوده، فرار مالياتی، جرایم مالياتی، دیمتل فازی
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1- مقدمه
ماليات ابزار اجرای عدالت اجتماعی و یکی از مهمترین دغدغه های هر دولتی است كه استفاده درست از آن 
نقش گسترده ای در سرمایه گذاری دولت و رشد اقتصادی كشور دارد. همانند دیگر انواع ماليات ها، در ماليات 
بر ارزش افزوده امکان فرار مالياتی وجود دارد. در واقع عوامل موثر رفتار فرار مالياتی در همه ماليات ها وجود 
دارد و محدود به ماليات خاصی نيست و با وجود این عوامل، فرار مالياتی نيز صورت می گيرد. برای حداقل 
كردن فرصت های فرار مالياتی نياز به یک نظام مالياتی قوی است كه در آن برای كسانی كه از پرداخت 
ماليات طفره می روند جرایمی در نظرگرفته شده باشد )ضيایی بيگدلی و طهماسبی بلداجی، 1384: 121(.

 باتوجه به اجرای تقریبا 20 دوره )هر دوره 3 ماهه( نظام ماليات بر ارزش افزوده در كشور و موانع اجرایی 
بر سر راه آن، انجام تحقيقاتی در زمينه ارزیابی كارایی جرایم نظام ماليات بر ارزش افزوده عالوه بر فواید 
احتمالی و عملی آن جهت كارایی نظام مالياتی، كاهش فرار مالياتی و افزایش درآمدهای مالياتی در جهت 

رشد اقتصاد كشور ضروری به نظر می رسد.
سوالی كه پيش می آید این است كه جایگاه جرایم مالياتی در عوامل مؤثر بر كاهش فرار چگونه است؟ 
عوامل مؤثر جهت كاهش فرار مالياتی كدامند؟ بر این اساس هدف این تحقيق در گام اول شناسایی عوامل 
مؤثر در كاهش فرار مالياتی به وسيله پرسشنامه از خبرگان در زمينه ماليات بر ارزش افزوده و ادبيات موضوع 
تحقيق می باشد. پس از تعيين مهمترین عوامل، جهت ساختاردهی به دیدگاه های افراد خبره در مورد روابط 
پيچيده بين عناصر و تعيين شدت تأثير عوامل و درجه اهميت شان و وزن و رتبه بندی عوامل مؤثر بر 
كاهش فرار مالياتی، از تکنيک دیمتل فازی و ANP استفاده شده است. باتوجه به گذشت 6 سال از اجرای 
قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشورمان، در زمينه جایگاه جرایم مالياتی، تحقيقات كمی انجام شده است. 

از اهداف تحقيق بررسی جایگاه جرایم مالياتی در جلوگيری از فرار مالياتی می باشد.
مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. در بخش اول به مقدمه پژوهش پرداخته شد. بخش دوم به 
مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش های انجام شده اختصاص می یابد. بخش سوم، به روش شناسی پژوهش 
شامل شناسایی عوامل و تکنيک دیمتل و تکنيک ANP می پردازد. دربخش چهارم به یافته های پژوهش و 
نتایج تکنيک ها و محاسبات پرداخته شده است و بخش پنجم به نتيجه گيری و پيشنهادها اختصاص دارد. 

2- بیان مسئله و پیشینه تحقیق
درآمد مالياتی نقش به سزایی در تأمين هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می كند تا دولت در 
راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری كند )سيدنورانی، 1388: 3( درآمد مالياتی به دو 
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دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم می شود. ماليات بر ارزش افزوده1 از انواع ماليات هاي غير مستقيم داراي 
اعتبار ماليات مي باشد)ساجپون گس، 2005(. افزایش قابل توجه در تصویب ماليات بر ارزش افزوده از 47 

كشور در سال1990به بيش از140 كشور در امروز رسيده است )پامرنز،2013(.
مایکل كين در همایش جهانی ماليات بر ارزش افزوده در رم از كشور ایتاليا، بيان می كند ماليات بر ارزش 
افزوده یک ماليات با پایه وسيع است كه بر فروش وضع می شود و به طور سيستمی توليد كننده بابت ماليات 

نهاده های )مواد اوليه( خود اعتبار می گيرد )حيدری كردزنگنه،1384، 77(. 
اما تحقق درآمد مالياتی با وجود فرار مالياتی دچار اختالل می شود. فرار مالياتی امروزه یک مسأله جدی 
و قابل توجه برای اغلب كشورهاست. هرگونه تالش غيرقانونی به منظور عدم پرداخت ماليات مانند ندادن 
اطالعات الزم درمورد عواید و منافع اموال مشمول ماليات به مقامات مسئول، فرار مالياتی خوانده می شود 
)ضيایی بيگدلی و طهماسبی بلداجی، 1384: 119(. فرار مالياتی ممکن است تاحدودی عدم قبول قانون 

ماليات را توصيف نماید )آلجایدی و دیگران،2011(.
با  ابزارهای برخورد  از  افزوده، جرایم مالياتی به عنوان یکی  در ماده 22 و 23 قانون ماليات بر ارزش 
متخلفان وضع شده است. جرایم مالياتی مبالغی است كه از سوی قانونگذار به دليل تاخير در تسليم یا عدم 
تسليم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان، تاخير در پرداخت ماليات یا عدم پرداخت ماليات، بدهی 

مالياتی و... برای مودیان مختلف وضع می شود )علی پور و آقاجان، 1388(. 
این جرایم عبارتند از جریمه عدم ثبت نام مودیان، معادل 75% ماليات و عوارض، جریمه عدم صدور 
صورتحساب، معادل یک برابر مابه التفاوت ماليات و عوارض، جریمه عدم درج و تکميل اطالعات طبق 
تسليم  عدم  جریمه  متعلق،  عوارض  و  ماليات   %25 معادل  شده،  اعالم  نمونه  حساب  صورت  مندرجات 
اظهارنامه معادل 50% ماليات و عوارض متعلق و جریمه تاخير در پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده، 
معادل 2% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده )سازمان امور مالياتی كشور،1390(. انتخاب جرایم مالياتی 
مناسب می تواند موجبات كاهش فرار مالياتی را فراهم آورد. به خصوص اگر نسبت ماليات پرداخت نشده 
صعودی باشد، با این حال باید دقت كرد اقدامات تنبيهی به تنهایی موثر واقع نمی شود حتی اگر شدید و با 
نرخ بسيار باالی جریمه باشد بلکه دركنار آن باید سایر اقدامات را دنبال كرد )ضيائی بيگدلی و طهماسبی 

بلداجی،1384: 156(.
افزایش  در  آن  كارایی  دليل  به  افزوده  ارزش  بر  ماليات  از  اخير  سال های  طول  در  جهان  كشورهای 
درآمدهای دولت استقبال كرده اند. ماليات بر ارزش افزوده بخش مهمی از درآمد كشورهای اروپایی یعنی 
1. Value Added Tax (VAT)
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روی هم 13 الی 23 درصد از درآمدهای ساالنه را تشکيل می دهد (سرجيو، 2012(. یک درصد افزایش در 
نرخ ماليات برارزش افزوده به طور معمول منجر به یک درصد كاهش در سطح كل مصرف در كوتاه مدت 
و به كاهش بيشتری حدود 60 درصد در درازمدت می انجامد. نتایج تحقيقات آلم و همکارش نشان می دهد 
استفاده بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده باعث شده حداقل در كشورهای عضو اتحادیه اروپا، مردم به مصرف 
كمتر و پس انداز بيشتر روی بياورند )آلم ودیگران، 2013(. رابرت در تحقيقی در زمينه فرار از پرداخت 
ماليات در كره، چين و ژاپن كه بر اساس باورها و ارزش های انسانی، جنسيت، سن و تحصيالت انجام داد 
بيان داشت كه همه گروه ها به شدت با فرار از پرداخت ماليات مخالف هستند. جمعيت نمونه ژاپن تعداد 
مخالفان بيشتری نسبت به دو كشور دیگر داشت و زنان ژاپنی نسبت به مردان ژاپنی به طور قابل توجهی 

مخالفت بيشتری نسبت به فرار از پرداخت ماليات نشان می دادند)رابرت و مسجی، 2008(. 
از گلوگاه های دستگاه مالياتی دانسته و اعتقاد دارد نظام صحيح  پایل نظام مجازات و جریمه را یکی 
مجازات و جریمه ابزاری برای افزایش سطح تمکين مالياتی است. وی به این نتيجه رسيد كه جرایم كمتر 
ولی قاطعانه، بيشتر از جرایم سنگين كه به طور موردی و غير قطعی تعلق می گيرند بر كاهش فرار مالياتی 

مؤثر هستند )پایل،1991(. 
در تحقيق دیگری كه توسط بایر و همکارانش انجام گرفته است، تأثير نرخ ماليات و جرایم مالياتی برروی 
اندازه بار اضافی ماليات در مدلی مورد آزمون قرار گرفت. نتيجه نشان می دهد كه نرخ باالی مالياتی به 
شرط ثابت بودن سایر شرایط باعث بهبود در سرمایه گذاری شده است. همچنين بایر در مدل خود مطرح 
می كند كه جرایم مالياتی به اندازه نظام جمع آوری ماليات بر روی عدم كارایی نظام مالياتی مؤثر نيست (

رالپ و بایر، 2008.) در گزارش ساالنه مجلس عوام انگلستان به چندین راهکار برای كاهش فرار مالياتی 
اشاره شده است. از قبيل به روز رسانی اطالعات اداره گمرک، بهره گيري از سيستم اطالعاتي مناسب، 
مدرنيزه كردن سيستم هاي فعلي، بهبود نظام جریمه، آموزش كارمندان، پایش مؤدیان برحسب بزرگي آن ها 

)حدادي،2003(. 
3- روش شناسی تحقیق

جهت شناسایی عوامل مؤثر بر كاهش فرار مالياتی در نظام ماليات بر ارزش افزوده از مطالعات كتابخانه ای، 
توزیع پرسشنامه بين خبرگان و مؤدیان ماليات بر ارزش افزوده بهره گرفته شده است. در استان قزوین 45 
نفر در امور مالياتی مشغول به خدمات در منبع ماليات بر ارزش افزوده هستند و حدود 30 نفر كارشناسان 
سوابق  مؤدیان  بين  از  می نمایند.  خدمت  ارائه  مؤدیان  به  استان  در  زمينه  این  در  مالياتی  مشاوره  ارشد 
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حدود130 شخص حقيقی صاحب نظر مورد بررسی قرار گرفت. پژوهشگر با استفاده از فرمول كوكران از 
180N= به تعداد نمونه 120n= دست یافته و پرسشنامه شناسایی عوامل بين آنان را توزیع و جمع آوری 

نمود. ابتدا 35 عامل مؤثر بر كاهش فرار ماليات بر ارزش افزوده شناسایی و سپس با استفاده از غربالگری، 
11 عامل كه درجه اهميت بيشتری داشتند انتخاب شدند. جدول شماره )1( عوامل را نشان می دهد.

جدول )1(- عوامل مؤثر بر کاهش فرار مالیاتی در نظام مالیات برارزش افزوده

C1اطالع رسانی به موقع
C2جرایم مالياتی
C3بخشودگی جرایم مالياتی
C4شفاف سازی ماليات بر ارزش افزوده
C5تکریم ارباب رجوع
C6ساده سازی قوانين مالياتی
C7اعتماد مؤدیان به دولت و سازمان مالياتی
C8الکترونيکی شدن رویه های اجرایی
C9فرهنگ مالياتی
C10عدالت مالياتی
C11آموزش

سپس به منظور تعيين شدت تأثير عوامل از تکنيک دیمتل فازی1 و برای تعيين وزن و رتبه بندی عوامل 
موثر بركاهش فرار مالياتی از تکنيک فرایند تحليل شبکه ای )ANP( بهره گرفته شده است، جامعه خبرگان 
تحقيق جاری شامل تمامی كارشناسان ارشد و مدیران اداره امور مالياتی استان قزوین بودند. محققان از بين 
30 نفر جامعه خبرگان بر اساس ویژگی های زیر افرادی را كه بيشترین ميزان آشنایی را با نظام ماليات بر 

ارزش افزوده داشتند را انتخاب نمودند:
1- تحصيالت حداقل ليسانس

2- تجربه كاری در ماليات بر ارزش افزوده حداقل 10سال 
3- مجموع تجربه در امور مالياتی حداقل 15 سال

1. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)
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ابتدا برای انتخاب از رئيس گروه ماليات برارزش افزوده اطالعات مربوطه اخذ و با تکنيک انتخاب گلوله 
برفی تارسيدن دهمين نفر از خبرگان و جمع آوری اطالعات، عمليات ميدانی انتخاب خبرگان ادامه یافت. 
برابر نظر پروفسور اولسن بين 7-5 خبره برای رسيدن به یک جواب قابل اعتماد كفایت می نماید )اولسن، 

.)264 :1995
اعداد و مجموعه فازی

اعضاء  تمام  یا  بعضی  عضویت  كه  می شود  اطالق  مجموعه هایی  به  جدید  ریاضيات  در  فازی  مجموعه 
كاماًلروشن و مشخص نيست. عناصر آن به طور نسبی متعلق به آن مجموعه هستند )عطایی، 1389: 18(، 
مجموع فازی یک رده از اشياء با یک پيوستار از درجه عضویت در بازه بين صفر و یک است )لطفی زاده، 

1965(. عدد فازی مثلثی Ã در شکل )1( نشان داده شده است. 

شكل )1(- عدد فازی مثلثی 

 

µÃ(X) 

 1.0 

0.0 
l m u 

µÃ 

A 

0         X< l    
x−l
m−l

       l ≤ x ≤ m 

u−x
u−m

      m ≤ x ≤ u 

0               x > u 

عدد فازی مثلثی، به شکل)l. m. u( نشان داده می شود. تابع عضویت هر عدد فازی عبارتند از )عمل نيک 
و همکاران، 1389(:

تكنیک دیمتل فازی
 :1389 )اصغرپور،  وجودآمد  به  جهانی  پيچيده  مسائل  بررسی  برای  عمدتًا   ،1971 اواخر  در  تکنيک  این 
154(. روش دیمتل به طورگسترده ای به عنوان یکی از بهترین ابزارها جهت حل روابط علت و معلولی بين 
معيارهای ارزیابی پذیرفته شده است )سامریت و همکاران، 2013(. دیمتل یک روش جامع برای تجزیه و 
تحليل مدلهای ساختاری شامل ارتباطات علی بين عوامل پيچيده است. اگرچه دیمتل روش خوبی برای 
ارزیابی است. ارتباطات سيستم ها در ایجاد یک مدل ساختاری با یک مقادیر پيچيده داده شده است. با این 
حال در این دنيای واقعی مقادیر پيچيده، ناكافی هستند. بسياری از معيارهای ارزیابی مطمئنًا عوامل ناقص 
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و احتمااًل فاكتورهای نامشخص هستند. بنابراین تئوری فازی در متد دیمتل برای حل چنين مشکالتی در 

روش بکار رفته است )بيوكازاكان وگالسين، 2013(.
گام های تکنيک دیمتل فازی

Ã گام اول: محاسبه ماتریس روابط مستقيم فازی
در این مرحله ماتریس روابط مستقيم فازی Ã محاسبه شده است كه از ميانگين حسابی نظران خبرگان 
بدست آمده، كه درآن Õij(lij,mij,uij( ابعاد فازي مثلثي هستند )رئيسي و حمزه و ماكوئی، 1390(. جهت 
تعيين معيارهای تصميم گيری در شرایط فازی، از اعداد مثبت جدول )2( مقياس زبانی برای مقایسات زوجی 

استفاده شده است )بيوكازاكان وگالسين، 2013(.
جدول )2(- مقیاس کالمی برای مقایسات زوجی

مقادیر فازی معادل متغیر زبانیمقادیر عددیواژه های زبانی

)1، 1، 0/75(4تاثير بسيار زیاد
)1، 0/75، 0/5(3تاثير زیاد
)0/75، 0/5، 0/25(2تاثير كم

)0/5، 0/25، 0(1تاثير بسيار كم
)0/25، 0، 0(0بی تاثير

گام دوم: نرماليزه كردن ماتریس روابط مستقيم فازی
پس از ایجاد ماتریس روابط مستقيم Ã درگام اول، می توانيم نرماليزه كردن ماتریس Ã را در متد دیمتل 

انجام دهيم. جهت نرماليزه كردن ماتریس از فرمول های )1( و )2( استفاده می شود. 

S = 1/max 1≤ i ≤ n 

∑n
j=1uij

 )1(

Ã= S × Õ  )2(

Ã ماتریس نرماليزه شده 

Ã= 

Ã11       Ã12 …    Ã1N 

Ã21      Ã22   ….     Ã2N 

Ã31      Ã32   …   Ã3N 

Ãm1      Ãm2 ….   Ãmn 
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گام سوم: محاسبه ماتریس روابط مستقيم كل فازی

در این مرحله پس از محاسبه ماتریس نرماليزه Ã، ماتریس روابط مستقيم كل فازی Ñ، بدست می آید 
)بيوكازاكان و گالسين، 2013(.

 ماتریس روابط كل Ñ برای هر حد فازی )lij. mij. uij( از فرمول های 4، 5 و 6 بدست می آید. در فرمول ها 
)I( ماتریس همانی است.

Ñ= Ã(I-Ã)  )3(

lij = Ãl (I-Ãl)
-1l  )4(

mij = Ãm (I-Ãm)-1  )5(

uij =Ãu (I-Ãu)
-1  )6(

درگام چهارم هركدام از حدهای پایين و ميان و باال مثلثی را با هم تركيب كرده و ماتریس Ñ محاسبه 
می شود )جمالی و هاشمی، 1390(.

 

=Ñ  

 

Ñ1         Ñ12    ……      Ñ1N 

Ñ21       Ñ22      ……      Ñ2N 

 Ñ31      Ñ32   ……       Ñ3N 

درگام پنجم، اقدام به غيرفازي كردن اعداد فازي مي شود. بدین منظور براي هرi.j از فرمول )7( استفاده 
می شود، و سپس محاسبه حدآستانه را خواهيم داشت. پس از محاسبه ميانگين ماتریس)v(، درایه های بيشتر 

از حدآستانه را خود عدد را می گذاریم ودرایه های كمتر از حدآستانه را صفر می گذاریم.

l+4m+uv=
6

   )7(

 بنابراین خواهيم داشت:

V= 

  v11       v12   …      v1n 

  v21      v22      …      v2n 

     v31       v32    …      v3n 
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گام ششم: محاسبه R+D و R-D و نمودار علی

جهت رسم نمودار از دو بردار r و d به ترتيب مجموع عناصر سطر و ستون های ماتریس ارتباط كل می باشند 
استفاده شده است كه از فرمول های 8 و 9 بدست می آیند )سامریت و آنونتاورنيچ، 2013(.

n

n=1
R=  [ Ri]n×1+ tij n×1 

 
 
∑  )8(

n

n=1
D=  [ dj]n×1+ tij 1×n 

 
 
∑  )9(

ri نشان دهنده مجموع تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم معيار i بر دیگر معيارهاست. dj نشان دهنده مجموع 
تأثيرات مستقيم و غير مستقيم است كه دیگر معيارها بر معيار jمی گذارند. )رئيسي، حمزه و ماكوئی، 1390(. 
 R-D نشان دهنده موقعيت عنصر در طول محور طول هاست و به محور اهميت معروف است و R+D

نشان دهنده موقعيت عنصر در طول محور عرض هاست كه به محور رابطه معروف است. چنانچه عناصر 
R-D مثبت باشند به طور قطع نفوذ كننده بوده و در صورت منفی بودن، آن عنصر تحت نفوذ خواهد بود 

و از معيارهای دیگر تأثير می پذیرد.
فرایند تحلیل شبكه

فرایند تحليل شبکه ای یکی از تکنيک های تصميم گيری چند شاخصه مبتنی بر قضاوتهای زوجی است 
كه در شرایط وجود، وابستگی بين شاخص ها یا برگشتی بودن سلسله مراتبی از پایين به باال می باشد كه 

شباهت زیادي به روش 1AHP دارد. 
در این روش پس از تشکيل سوپرماتریس اوليه كه سوپرماتریس ناموزون نام دارد، شکل )2(، شکل كلی 
نرمال  یا  موزون  سوپرماتریس  ماتریس،  این  ستون هاي  كردن  نرمال  از  می دهد.  نشان  را  سوپرماتریس 
شده به دست مي آید. سوپرماتریس موزون در نهایت به توان k2+1 می رسد تا ماتریس نهایي یا ماتریس 

1. روش AHP بــه وســيله تومــاس ال ســاعتي در ســال 1975 معرفــي گردیــد كــه بــا هــدف انتخــاب گزینــه مناســب براســاس معيارهــاي چندگانــه 
طراحــي شــده اســت. همچنيــن از ایــن تکنيــک بــراي وزن دهــي بــه معيارهــا و زیرمعيارهــا نيــز اســتفاده مي شــود. بــراي تعييــن اوزان معيارهــا در 

فراینــد تحليــل سلســله مراتبــي از تکنيــک مقایســه هاي زوجــي اســتفاده می شــود )بشــيری،1390: 152(. 

شكل )2(- سوپرماتریس 

22 21

33 32

W W
W W

 
 
 
 
 

0 0 0
0

0

هدف
هدف

معيارها

معيارها

زیرمعيارها

زیرمعيارها
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حددار به دست آید. ماتریس حددار، ماتریسي است كه همه اعداد هر سطر آن باهم برابر و برابر وزن نهایي 

مشخصه همان سطر است )عمل نيک و همکاران، 1389(.
جهت پایایی پرسشنامه مقایسات زوجی تکنيک ANP، از نرخ سازگاری استفاده شده است. در صورتی كه 
نرخ سازگاری كمتر 0/1 باشد ماتریس مقایسات زوجی از پایایی برخورداراست كه محاسبات انجام شده 

پایایی پرسشنامه مقایسات زوجی را تایيد می نماید.
زیر  به صورت  ماتریس  سازگاری  مقدار شاخص  آنگاه  باشد،   n*n مربعی  ماتریس  یک   M ماتریس  اگر 

محاسبه می شود:

max-nC.I=
n-1

λ  )10(

كه درآن maxλ بزرگترین مقدار ویژه ماتریس M بوده وn تعداد سطر یا ستون های ماتریس است. با استفاده 
از این شاخص و شاخص سازگاری حاصل از رابطه فوق، می توان نرخ سازگاری را به ترتيب زیر محاسبه 

نمود )شاهرودی و همکاران، 1388: 17(. 

C,ICR=
R,C,I  )10(

)R.C.I( عبارت است از: شاخص سازگاری تصادفی كه مقادیر آن به شرح جدول 3 است.

جدول )3(- شاخص سازگاری تصادفی

10987654321n

1/491/451/411/321/241/12./9./5800R.C.I

این صورت  غير  ودر  است  قبول  قابل  ماتریس  سازگاری  درجه  باشد،   0/1 مساوی  یا  كوچکتر   CR اگر 
ناسازگاری جدی در ماتریس وجود دارد. 

قابل ذكر است كه در برخي از منابع و مقاالت از )C.I(، به نام شاخص ناسازگاری I.I1، از R.I ، به نام 
شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی و از )I.I.R(2، و از C.R ، به نام نرخ ناسازگاری )I.R(3 نام برده می شود.

1. Inconsistency Index
2. Inconsistency Index of Random Matrix
3. Inconsistency Ratio



157مطالعه موردی بررسی جایگاه جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار در نظام  مالیات بر ...

4- یافته های تحقیق
شدت تاثير گذاری و تأثير پذیری بين عوامل با استفاده از ماتریس )Õ )11×11 از نظرات خبرگان جهت انجام 
تکنيک دیمتل فازی، به روش ميانگين ساده بدست آمد. پس از ماتریس ارتباط مستقيم، نرمال ماتریس 
تصميم گيری اوليه محاسبه شد. جهت نرمال كردن ماتریس Õ، حدهای پایين، ميانه و باالی ماتریس را 
جدا می كنيم. ماتریس ارتباط مستقيم اوليه به سه ماتریس تبدیل می شود. جمع سطری ماتریس ها را بدست 
آورده )به طور مثال ماتریس u( پس از محاسبه جمع سطری ماتریس، تمام درایه های ماتریس به بيشترین 
مجموع سطرها تقسيم می شود و حدهای فازی ماتریس نرمال خواهند شد كه با تركيب ماتریس های نرمال 
 ))l. m. u ارتباط كل برای هر كدام از حدهای شده، ماتریس Ã بدست می آید. در مرحله بعد ماتریس 
محاسبه می شود. و از تركيب سه ماتریس، ماتریس ارتباط كل بدست می آید و با استفاده از فرمول 7 اقدام 

به غير فازی كردن اعداد فازی می شود. جدول)4( آن ماتریس v را نشان می دهد.

V جدول)4(- ماتریس محاسبه شده

V C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

C1 0/22 0/28 0/25 0/27 0/36 0/25 0/36 0/22 0/35 0/31 0/23
C2 0/11 0/09 0/13 0/11 0/16 0/11 0/15 0/10 0/15 0/18 0/09
C3 0/18 0/20 0/15 0/17 0/44 0/17 0/28 0/15 0/25 0/24 0/13
C4 0/24 0/25 0/22 0/18 0/35 0/26 0/34 0/21 0/35 0/32 0/18
C5 0/26 0/20 0/20 0/21 0/23 0/19 0/31 0/20 0/30 0/26 0/20
C6 0/28 0/29 0/45 0/30 0/44 0/20 0/36 0/23 0/37 0/35 0/22
C7 0/22 0/19 0/21 0/19 0/29 0/19 0/20 0/16 0/29 0/26 0/15
C8 0/28 0/21 0/21 0/22 0/33 0/19 0/29 0/16 0/31 0/28 0/22
C9 0/43 0/24 0/24 0/25 0/35 0/22 0/35 0/22 0/26 0/31 0/22
C10 0/26 0/23 0/22 0/24 0/33 0/23 0/31 0/19 0/32 0/24 0/21
C11 0/31 0/29 0/26 0/29 0/37 0/27 0/36 0/24 0/37 0/33 0/17

از مجموع ردیف ها از ماتریس V كه از حالت فازی خارج شد بردار R و از مجموع ستون ها در ماتریس 
V، بردار Dبدست می آید. در جدول )6( مولفه های R+D و R-D كه تاثيرگذاری و تأثير پذیری مؤلفه ها 
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را نشان می دهند محاسبه شده است. با استفاده از ميانگين حسابی، مقدار حد آستانه 0/25 بدست آمد و 
بيشتر و مساوی مقدار حد، خود عدد  از حدآستانه، صفر گذاشته شده است و درایه های  درایه های كمتر 

گذاشته شده است.
جدول )5(- حدآستانه با مقدار)0/25(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

C1 0/00 0/28 0/25 0/27 0/36 0/25 0/36 0/00 0/35 0/31 0/00
C2 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00
C3 0/00 0/00 0/00 0/00 0/44 0/00 0/28 0/00 0/25 0/00 0/00
C4 0/00 0/25 0/00 0/00 0/35 0/26 0/34 0/00 0/34 0/32 0/00
C5 0/26 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/31 0/00 0/3 0/26 0/00
C6 0/28 0/29 0/45 0/3 0/44 0/00 0/36 0/00 0/37 0/35 0/00
C7 0/00 0/00 0/00 0/00 0/29 0/00 0/00 0/00 0/29 0/26 0/00
C8 0/28 0/00 0/00 0/00 0/33 0/00 0/29 0/00 0/31 0/28 0/00
C9 0/43 0/00 0/00 0/25 0/35 0/00 0/35 0/00 0/26 0/31 0/00
C10 0/26 0/00 0/00 0/00 0/33 0/00 0/31 0/00 0/32 0/00 0/00
C11 0/31 0/29 0/26 0/29 0/37 0/27 0/36 0/00 0/33 0/33 0/00

پس از محاسبه )R+D(و )R-D(، نمودار براساس جدول )6( رسم شده است.
نتایج تكنیک دیمتل فازی 

عناصر  از  مراتب  سلسله  دهنده  نشان   Rاز ستون عناصر  ترتيب   )R-D( و   )R+D(،)6( به جدول  توجه  با 
نفوذكننده بوده و ترتيب عناصر از ستون D نشان دهنده سلسله مراتب از عناصری است كه تحت نفوذ 
دارد و جرایم  بر عناصر دیگر  را  اثر(  نفوذ)  بيشترین  آموزش، شاخصی است كه   Rبود. در ستون خواهند 
مالياتی كمترین اثر را بر شاخص های دیگر دارد و در ستون D فرهنگ مالياتی بيشترین تأثير را از عناصر 
 r-d .مشخص می شودr-d و r+d دیگر می پذیرد. اما محل واقعی هر عنصر یا شاخص توسط ستون های
نشان دهنده موقعيت عنصر در طول محور عرض ها است و r+dنشان دهنده موقعيت عنصر در طول محور 
طول هاست كه درجه اهميت هر یک از شاخص ها را نشان می دهد به عبارتی بردار برتری می باشد كه با 
توجه به ستونr+d فرهنگ مالياتی از بيشترین درجه اهميت برخودار است و عناصر مثبت r-d، شاخص های 
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علت )تأثيرگذار( می باشند و در صورت منفی بودن به گروه معلول )تأثيرپذیر( تعلق دارند كه با توجه به ستون 
r-d، در جدول )6(، شاخص شفاف سازی ماليات و آموزش و اطالع رسانی و الکترونيکی شدن رویه ها و 

ساده سازی قوانين مالياتی عناصر تأثيرگذار می باشند و عناصر بخشودگی جرایم مالياتی، عدالت مالياتی و 
تکریم ارباب رجوع و فرهنگ مالياتی و جرایم مالياتی عناصر تأثير پذیر می باشند. باتوجه به عنوان تحقيق 
كه بررسی جایگاه جرایم مالياتی مدنظر می باشد، جرایم مالياتی )C2( با توجه به نمودار علت و معلولی بر 
هيچ شاخصی اثر نمی گذارد و از شاخص های اطالع رسانی)C1( با مقدار r-d= 0/21 و شفاف سازی ماليات 
)C6( با مقدار r-d= 0/46 و ساده سازی قوانين مالياتی)C4( با مقدار r-d=1/22 و آموزش )C11( با مقدار 
r-d= 1/25 اثر می پذیرد. در نهایت جرایم مالياتی با توجه به مقدار r+d= 3/58 نسبت به فاكتورهای دیگر 
از درجه اهميت پایين تری برخوردار است و با توجه به مقدار r-d= -1/11 جزء فاكتورهای اثر پذیر می باشد.

R-D و R+D جدول)6(- محاسبه

R-DR+DDR

0/216/012/93/11C1

-1/113/852/481/37C2

-0/204/942/572/37C3

0/465/322/432/89C4

-1/096/233/662/57C5

1/225/782/283/50C6

-0/955/693/322/37C7

0/654/752/052/70C8

-0/226/423/323/10C9

-0/305/863/082/78C10

1/255/292/023/27C11
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شكل )3(، دیاگراف روابط مستقیم وغیر مستقیم 

منبع: ماتریس جدول )4(

نتایج تكنیک فرایند تحلیل شبكه )مراحل وزن دهی به عوامل(
در این مرحله، جهت تعيين وزن عوامل مؤثر در كاهش فرار مالياتی، پرسشنامه هاي مربوط به مقایسات 
زوجي معيارها نسبت به هدف و معيارها باهم، تهيه و در طي جلساتي براي اعضاي تيم و خبرگان توضيح 
داده شد، سپس مبادرت به تکميل آنها گردید. الزم به ذكر است كه با توجه به نمودار شکل)4(، عواملی 
كه در مرحله قبل نسبت به جرایم مالياتی )تأثير گذار و تأثير پذیر( نبوده اند در مرحله مقایسه زوجی حذف 

گردیدند.
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شكل )4( - نمودار علی- معلولی، اعداد برحسب عدد صحیح

مجموعه محاسبات ساختار سوپر ماتریس نامتقارن را تشکيل مي دهد كه در جدول 7 به ترسيم درآمده 
تبدیل  )نرمال(  موزون  سوپرماتریس  به  ناموزون  سوپرماتریس  كردن،  نرمال  مفهوم  از  استفاده  با  است. 
مي شود. در سوپرماتریس موزون جمع عناصر تمامي ستون ها برابر با یک مي شود. در نهایت سوپرماتریس 
حد محاسبه مي شود. سوپرماتریس حد با توان رساندن تمامي عناصر سوپرماتریس موزون بدست مي آید. 

جدول )7(- سوپر ماتریس نامتقارن

آموزش
شفاف 

سازی
عدالت

اطالع 

رسانی

ساده 

سازی
 هدفجرایم

هدف0/000/000/000/000/000/000/00
جرایم0/1000/1600/1400/1400/0800/000/044
ساده سازی قوانين0/1400/2300/1900/2200/000/2000/197
اطالع رسانی0/3900/2200/2700/000/2800/1800/223
عدالت0/1100/1600/000/1600/2200/3000/238
شفاف سازی ماليات0/2700/000/2200/2400/2500/1900/212
آموزش0/000/2400/1800/2300/1500/1300/080
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نشان  را  آن   )8( تمامي عناصر سوپرماتریس شبيه هم شود كه جدول  تا  تکرار مي شود  آنقدر  این عمل 

می دهد.
جدول )8(- سوپرماتریس حد

آموزش
شفاف 

سازی
عدالت

اطالع 

رسانی

ساده 

سازی
 هدفجرایم

هدف0/000/000/000/000/000/000/00
جرایم0/0870/0870/0870/0870/0870/0870/087
ساده سازی قوانين0/1670/1670/1670/1670/1670/1670/167
اطالع رسانی0/1910/1910/1910/1910/1910/1910/191
عدالت0/1870/1870/1870/1870/1870/1870/187
شفاف سازی ماليات0/2050/2050/2050/2050/2050/2050/205
آموزش0/1630/1630/1630/1630/1630/1630/163

از سوپرماتریس حد، وزن هریک از عوامل مشخص می شود و باتوجه به وزن بدست آمده، رتبه هریک از 
عوامل كه جدول )9( آن را نشان می دهد بدست می آید.

ANP جدول)9(- تعیین وزن ورتبه بندی عوامل با استفاده از تكنیک

رتبهوزنمعیارها

0/0876جرایم مالياتی
0/1674ساده سازی قوانين مالياتی

0/1912اطالع رسانی
0/1873عدالت

0/2051شفاف سازی ماليات
0/1635آموزش
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5- نتیجه گیری 
از تحليل تکنيک دیمتل نتيجه می شود جرایم مالياتی جزء عوامل تأثير پذیر است و از درجه اهميت كمتری 
نسبت به دیگر عوامل مؤثر در كاهش فرار مالياتی در نظام ماليات بر ارزش افزوه در استان قزوین برخوردار 
از درجه  است و شاخص های اعتماد و عدالت و فرهنگ مالياتی و تکریم مؤدی در كاهش فرار مالياتی 

اهميت باالیی برخوردار هستند ولی بر افزایش و كاهش جرایم مالياتی تأثيری نمی گذارند. 
پيشينه تحقيقات نشان می دهد، بيشتر پژوهشگران افزایش در ميزان جرایم مالياتی را عاملی جهت باال 
بودن جایگاه جرایم مالياتی نمی دانند و اگر پژوهشگری افزایش جرایم مالياتی را مطرح می كند این افزایش 
را به شرط انجام اصالحاتی در قوانين مالياتی و ارتقا آگاهی مودیان و فرهنگ جامعه مطرح می نماید. در 
نتيجه برای كاهش فرار مالياتی، دولت و سازمان اجرایی ابتدا باید در زمينه عوامل مؤثرتر از جرایم بر كاهش 
فرار مالياتی، كه به آنها اشاره شد، هزینه و زمان صرف نماید و در كنار اجرای این عوامل از مؤدیان متخلف 
جریمه دریافت كند. همچنين وزن عوامل از تکنيک فرایند تحليل شبکه ای نشان می دهد كه شفاف سازی 
ماليات بر ارزش افزوده با بيشترین مقدار در اولویت اول قرار گرفته است به عبارتی، بيشترین نقش را در 
كاهش فرار ماليات بر ارزش افزوده دارد و مطلع شدن به موقع مؤدیان از قوانين و بخشنامه ها در اولویت 
دوم و عدالت در رتبه سوم قرار دارد و همچنين ساده سازی قوانين مالياتی و بخشنامه ها رتبه چهارم را در 
بين عوامل مؤثر بر كاهش فرار مالياتی دارد و آموزش برای مؤدیان و همچنين كاركنان سازمان مالياتی 
رتبه پنجم و جرایم مالياتی آخرین رتبه را بدست آورده است، با تحليل انجام پذیرفته و بررسی با دو تکنيک 
به دیگر  پایين تری نسبت  از جایگاه  مالياتی  فرایند تحليل شبکه ای مشخص گردید كه جرایم  دیمتل و 

عوامل مؤثر در كاهش فرار مالياتی برخوردار است. 
پيشنهاد می شود قوانين مالياتی، رویه ها و دستورالعمل ها متناسب با فرهنگ سازمانی و عمومی آن جامعه 
تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. ساده سازي فرم هاي مالياتي، مشخص سازي دقيق وظایف مؤدیان، 
امکان انجام وظایف به صورت آنالین، كوتاه كردن فرایند اعتراض، هماهنگ سازي ادارات و نهادهایي كه 
با اداره ماليات در ارتباطند نيز جزء عواملي مي باشند كه منجر به ساده سازي فرایند وصول ماليات براي 

مؤدیان و كارشناسان مالياتي مي شود.
همچنين پيشنهاد می شود تالش بيشتری از جانب دولت در زمينه برقراری عدالت مالياتی انجام شود. بنا 
به بيان خان جان )1383( استمرار رفتار تمکين مؤدیان درستکار زمانی تضمين می شود كه عدالت مالياتی 

و توزیع عادالنه بار مالياتی در برون داد نظام به طور عينی مشاهده شود.
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