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چكیده
ارتقاء تمکين مالياتي مؤدیان  از آن،  ابزارهاي مدیریت تمکين مالياتي بوده و هدف  از  مدیریت ریسک یکي 
بر سطح ریسک مودیان، شناسایي مودیان در سطوح مختلف ریسک،  این رویکرد عوامل مؤثر  مي باشد. در 
طبقه بندي و استراتژي هاي مؤثر و هدفمند مالياتي جهت عکس العمل متناسب با هر كدام از سطوح ریسک 
انتخاب و اعمال مي گردد تا در نتيجه آن تمکين مودیان، مدیریت و با ارائه خدمات و آموزش مناسب، خود 
اظهاري و تمکين داوطلبانه نهادینه گردد. اندازه مؤدیان از جمله عوامل اصلي مؤثر بر ریسک آن ها می باشد. 
اندازه آن ها  در واقع تدوین و به كارگيري استراتژی های مؤثر و هدفمند برای تمکين مالياتی بدون توجه به 
امکان پذیر نخواهد بود. در این تحقيق در قالب دو فرضيه اصلي، ارتباط معني دار متغير مستقل اندازه مؤدی با 
متغير وابسته ریسک تمکين مؤدي در بين 210 مؤدي حقوقي اداره كل مالياتي غرب تهران مورد آزمون قرار 
گرفته است. براي آزمون ارتباط معني داري متغير اندازه مؤدي، از آزمون واریانس یکطرفه ناپارامتري كروسکال 
- واليس استفاده گردید. در نتيجه این آزمون مشخص گردید متغير اندازه مؤدي با متغير وابسته ریسک مؤدي 
ارتباط معکوس معنی داري دارد. عالوه بر این ارتباط معکوس بين اندازه مؤدي و ریسک برای اشخاص حقوقی 
فعال در بخش های مختلف توليدی، خدماتی، بازرگانی و پيمانکاری نيز مورد بررسی قرار گرفت كه در این بين 
تنها برای مؤدیان فعال در بخش بازرگانی، شاهد ارتباط معنی دار معکوس بين اندازه مؤدي و ریسک تمکين 
بودیم. به عبارت دیگر با افزایش اندازه مؤدیان فعال در بخش بازرگانی، ریسک تمکين ایشان كاهش می یابد. 
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1- مقدمه
مشکالت موجود نظام مالياتی ایران از قبيل ایرادات و ناهمسویی سياست ها، نظام ها و فرآیندهای ناكارآمد 
ناكافی مؤدیان و ضعف  دانش  و  ایشان  اطالعات  و  مالياتی  به مؤدیان  یکپارچه  دید  مالياتی، عدم وجود 
فرهنگ پرداخت ماليات منجر به افزایش هزینه های عملياتی، افزایش شکایات و نارضایتی و افزایش حجم 
فرارهای مالياتی و كاهش درآمدها گردیده است. لذا بر اساس موارد ذكر شده، نواقص و كاستی های موجود 
در اطالعات، فرایندها، اجرا و قوانين موجود نظام مالياتی، اهميت اجرای طرح جامع مالياتی را ایجاب نموده 

است )سازمان امور مالياتی ایران، شهریور 1391(. 
در سال هاي اخير در سازمان امور مالياتي ایران، پروژۀ انتخاب حسابرسي بر مبناي ریسک زیر مجموعه 
محور نظام یکپارچه مالياتي در طرح جامع مالياتي دیده شده، ولي هنوز عملياتي نگردیده است. در وضعيت 
مدل  از  استفاده  با  و  مطلوب  در وضعيت  اما  می باشد،  یکی  انتخاب  كاركرد  با  كاركرد حسابرسی  موجود 
امتيازدهي بر مبناي ریسک مؤدي )برگرفته از كاواجا و دیگران، 2011 و همچنين سازمان مالياتی ایران، 
شهریور 1390( تفکيک كاركرد حسابرسی از كاركرد انتخاب، كاهش تنش بين مميزان و مؤدیان به دليل 
عدم ارتباط مستقيم، حصول اطمينان از رفتار یکسان و غير تبعيض آميز برای انتخاب اظهارنامه و حسابرسی، 
كاهش فرار مالياتی، پردازش های الکترونيکی و متمركز، بهبود و افزایش رضایت مؤدیان، افزایش درآمدهای 
مالياتی با تمركز بيشتر بر مؤدیان پر ریسک و توجه به عوامل مؤثر بر كيفيت حاكميت شركتی اشخاص 
ماليات  بودجه ای  مصارف  تأمين كننده  منبع  دومين  ایران  در  اینکه  به  باتوجه  می گردد.  حاصل  حقوقی، 
می باشد، شناسایی مؤدیان با ریسک باال و تمركز منابع برای حسابرسی آنها به همراه اعتماد به خوداظهاری 
مؤدیان كم ریسک )بدون مداخله سازمان امور مالياتی( منجر به پيشگيری از رفتارهای مجرمانه گردیده و 

در نتيجه تمکين مالياتی را ارتقاء مي بخشد. 
در خصوص ارتباط بين ماليات و حاكميت شركتی، می توان این گونه نتيجه گرفت كه شركت ها تمایل 
به كاهش بدهی مالياتی خود دارند )تيموتی،2010 :1(. سيستم حاكميت شركتی1 مطلوب از منظر دولت 
به رویکردي اطالق می شود كه حقوق دولت نيز به عنوان یکي از گروه های ذینفع رعایت گردیده و سهم 
وي از سود شركت به صورت دقيق و روشن مشخص شود. اگر عوامل حاكميت شركتي كه مباني نظري 
آن اذعان به رعایت حقوق كليه ذینفعان دارد، در شركت وجود داشته باشد، انتظار مي رود ماليات ابرازي 
با ماليات تشخيصي و قطعي توسط ماموران مالياتي تاحدود زیادي منطبق باشد و در نتيجه می توان گفت 
انتظار  بر طبق فرضيه هزینه سياسي،  بر ریسک تمکين مؤدیان حقوقی مؤثر می باشند.  این گونه عوامل 
1. Corporate Governance
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مي رود شركت هاي بزرگ تر كمتر به مدیریت ماليات روي بياورند زیرا از این طریق هم سود خالص كمتري 
را گزارش خواهند كرد و هم با پرداخت منصفانه ماليات، باعث می شوند دولت توجه كمتري نسبت به این 
شركت ها داشته باشد )سروستاني، 1391(. اندازه مؤدیان به عنوان یکي از عوامل مؤثر بر مدیریت سود بر 
سطح ریسک مودیان تاثيرگذار بوده و توجه به آن، اولين گام در تحليل محيط ریسک و در نتيجه مدیریت 
ریسک می باشد. در واقع تفکيک طبقات مختلف مؤدیان اجازه می دهد تا مقامات مالياتی، استراتژی های 
مؤثر و هدفمندی برای تمکين مالياتی ارائه دهند و در نتيجه بتوانند عکس العمل متناسب با سطح ریسک 

و بهترین پاسخ برای خدمات مورد نياز مؤدیان فراهم نمایند. 
تجربيات بين المللی نشان می دهد، تعداد اندكی از شركت های بزرگ )كمتر از یک درصد(، مسئول تأمين 
70-60 درصد مجموع ماليات داخلی هستند. در حالی كه تعداد بسيار زیادی از شركت های كوچک، مسئول 
تأمين 10-5 درصد مجموع ماليات داخلی هستند و بين این دو طبقه، شركت های متوسط مسئول تأمين 
30-20 درصد مجموع ماليات هستند و این گونه توزیع مؤدیان در بيشتر كشورها مشابه است )رمضانی و 

همکاران، 1392(. 
مالياتی ضروری  تمکين  از  اطمينان  برای  ریسک  بر  مبتنی  در شركت های كوچک هرچند حسابرسی 
نتيجه حجم  اثربخشی می باشند و در  به ندرت دارای  بوده و  آنها اغلب هزینه بر  اما حسابرسی  می باشد، 
حسابرسی و تکرار آن بایستی در این گونه شركت ها كمتر باشد. بنابراین یک مميزی تمکين و برنامه های 
حسابرسی مالياتِی ویژه برای بنگاه های كوچک ضروری می باشد. مدیریت ریسک مؤدیان مستلزم شناسایی 
عوامل مؤثر بر ریسک تمکين و تحليل ارزیابی ریسک توسط سيستم سازمان مالياتی و در نتيجه انتخاب 
مؤدی جهت حسابرسی می باشد. در ایران مدل كامل و جامعی جهت ارزیابی ریسک مؤدیان و در نتيجه 
برنامه ریزی حسابرسي با توجه به ریسک طبقات مختلف مؤدیان، وجود ندارد. طبقه بندي مودیان بر اساس 
اندازه یکي از گام هاي اساسي در مدیریت ریسک و برنامه ریزي رفتار سازمان مالياتي و نحوه ارائه خدمات به 
مودیان مي باشد. در این تحقيق نقش اندازه مؤدیان به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ریسک تمکين اشخاص 
حقوقی و همچنين تاثير اندازه مؤدیان در بخش های مختلف توليدی، بازرگانی، خدماتی و پيمانکاری بر 

ریسک، تجزیه و تحليل و ارائه می گردد.
2- مبانی نظری تحقیق

رویکرد  از  بخشی  و  نمی شوند  مالياتی محدود  به حسابرسی  تمکين، صرفًا  ریسک  مدیریت  تکنيک های 
جامع و مشاركتی جهت ارتقاء تمکين مالياتی می باشد و به طور چشمگيری موجب تغيير دیدگاه سازمان 
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مالياتی و مؤدیان خواهد گردید. به دليل محدود بودن منابع دولت و تعداد بسيار زیاد مؤدیان )باالخص 
موسسات كوچک و متوسط1(، مدیریت ریسک، ابزاری مؤثر در مدیریت تمکين مالياتی مؤدیان بوده و در 
یک سازمان مالياتی مدرن از اولویت خاصي برخوردار مي باشد. سازمان مالياتي متناسب با سطح ریسک 
تمکين هر مؤدي، یک استراتژی تمکين را برنامه ریزی و اعمال می نماید )نظير مکاتبه، اخطار، اعتماد به 
خوداظهاری، حسابرسي محدود و حسابرسي جامع(. شناسایي و انتخاب مؤدي جهت حسابرسي، به دليل 
محدودیت منابع و تعداد بسيار زیاد مؤدیان، نيازمند روشي سيستماتيک و بر مبناي ریسک مي باشد )سازمان 
توسعه و همکاری های اقتصادی، 2004(. اینکه سازمان مالياتی بتواند تک تک مؤدیان را مورد مميزی و 
رسيدگی قرار دهد غيرممکن است و بررسی مداوم مؤدیان كم خطر و تمکين كننده، هدر دادن منابع توسط 
دولت می باشد. به نوعی می توان گفت هزینه فرصت از دست رفته برای یک چنين بررسی هایی بسيار باال 
است، بنابراین منابع باید برای مؤدیانی كه پتانسيل ایجاد درآمد و سود باالیی دارند، صرف گردد. سازمان 
با هزینه-منفعت نمودن روش ها و تکنيکهای خود، 1- تمکين مالياتی توسط مؤدیان را به  باید  مالياتی 
منظور شناسایی و پيشگيری از رفتار مجرمانه مدیریت نماید؛ و 2- بوسيله ارائه خدمات و آموزش مناسب، 
مؤدیان را در تمکين و پرداخت تعهدات مالياتی شان كمک نماید. چنين سيستم مدرنی بر پایه خوداظهاری و 
تمکين داوطلبانه2 توسط مؤدیان پایه ریزی شده است و كاركرد ارزیابي ریسک از كاركرد اجراي حسابرسي 

تفکيک می گردد )كاواجا و همکاران، 2011(.
سازمان مالياتی باید حسابرسي را برای مؤدیان با ریسک باال استفاده نماید و این تمركز به احتمال زیاد، 
درآمدهای باالتری را در پی خواهد داشت و مسلمًا عامل بازدارنده قوی برای متخلفان خواهد بود. دیگر 
حسابرس سازمان مالياتي درگير پردازش اظهارنامه مالياتي نمي گردد و این موضوع به صورت خودكار انجام 
مي شود. سازمان مالياتي منابع انساني و مادي خود را نيز همزمان صرف ارتقا خدمات مالياتي، آموزش و 

اطالع رساني در جهت مدیریت تمکين و ارتقا تمکين داوطلبانه توسط مودیان، می نماید. 
ارزیابی ریسک  در یک سيستم نمره دهی ریسک از مشخصات و ویژگيهاي مؤدی، جهت شناسایی و 
قرار  تحليل  و  تجزیه  مورد  را  مؤدي  تمکين  نحوه  و  اطالعات  ریسک  می شود. سيستم،  استفاده  تمکين 
مي دهد. چنانچه ریسک از آستانه از پيش تعيين شده پائين تر باشد، یک ارزیابي خودكار انجام پذیرفته و 
برگ تشخيص صادر مي گردد و چنانچه بيش از آستانه باشد، مؤدي براي حسابرسي و بازنگري به صورت 
بررسي هاي  و  از حسابرسی  و پس  ریسک(  بر  مبتني  )انتخاب جهت حسابرسي  مي گردد  انتخاب  دستي 

1. Small and Medium - Sized Enterprises (SMEs)
2. Voluntary Compliance
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اعالم رسمی سازمان  ایران، 1390(. طبق  مالياتی  )سازمان  ابالغ می شود  و  برگ تشخيص صادر  الزم، 
امور مالياتی، ایران معادل 65/5 درصد از كاركنان سازمان مذكور در پستها و وظایف مربوط به حسابرسی، 
رسيدگی و سایر امور مميزی اشتغال دارند، این در حاليست كه در بسياری از كشورهای جهان با اجرای 
حسابرسی مبتنی بر ریسک، بخش قابل توجهی از نيروی انسانی در خدمات مؤدیان و امور تمکين مشغول 
به كار می باشند. غير از ژاپن و آلمان، سایر كشورها بين 20 تا 40 درصد كاركنان خود را به امور تشخيص 
و حسابرسی تخصيص داده اند و در مقابل مدیریت تمکين و امور مؤدیان را تقویت كرده اند كه این موضوع 
موجب كاهش هزینه های اداری به دليل افزایش تمکين داوطلبانه و وصول به موقع ماليات به دليل كوتاه 

شدن فرایند رسيدگی و تشخيص گردیده است )سازمان مالياتی ایران ،شهریور 1391(. 
طبقات مختلف مؤدیان و مدیریت ریسك آن ها 

تفکيک مؤدیان از نظر اندازه، اولين گام حياتی در تحليل محيط ریسک و در نتيجه مدیریت ریسک می باشد. 
در واقع فهم طبقات مختلف مؤدیان اجازه می دهد تا مقامات مالياتی، استراتژی های مؤثر و هدفمند برای 
مورد  به خدمات  پاسخ  بهترین  و  ریسک هر طبقه  با  متناسب  تا عکس العمل  دهند  ارائه  مالياتی  تمکين 
از  اندكی از شركت های بزرگ )كمتر  نياز مؤدیان فراهم گردد. تجربيات بين المللی نشان می دهد، تعداد 
یک درصد( مسئول تأمين 70-60 درصد مجموع ماليات داخلی هستند. در حالی كه تعداد بسيار زیادی 
دو طبقه،  این  بين  و  داخلی هستند  ماليات  درصد مجموع  تأمين 5-10  مسئول  از شركت های كوچک، 
شركت های متوسط مسئول تأمين 30-20 درصد مجموع ماليات هستند و این گونه توزیع مؤدیان در بيشتر 

كشورها مشابه است.
ریسك در شركت های بزرگ

و  ماليات  بين  ارتباط  خصوص  در  و  می نماید  نقش  ایفای  مالياتی  سياست های  در  شركتی  حاكميت 
حاكميت شركتی، می توان این گونه نتيجه گرفت كه شركت ها تمایل به كاهش بدهی مالياتی خود دارند 
)تيموتی،2010(. از آنجایی كه شركت به عنوان یک شخصيت حقوقی، یک مودی مالياتی منحصر به فرد 
است، سارتوري )2008( به نقل از پروفسور اسچون شركت را مودی مالياتی كه وجود خارجی ندارد، تعریف 
می نماید و محور اصلی تحليل ها پيرامون موضوع تمکين مالياتی را بر اساس بررسی ارتباط متقابل بين 

حاكميت شركتی در شركت ها و وضع ماليات می داند. 
اگر عوامل حاكميت شركتي كه مباني نظري آن به رعایت حقوق كليه ذینفعان اذعان دارد، در شركت 
باید طبق قوانين و مقررات شناسایي و در اظهارنامه  ابرازي كه  انتظار می رود ماليات  وجود داشته باشد، 
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مالياتي ابراز شود، با ماليات تشخيصي و قطعي توسط ماموران مالياتي كه آن هم طبق قوانين و مقررات 
تعيين می شود، تاحدود زیادي منطبق باشد و در نتيجه می-توان گفت این گونه عوامل در ارزیابی و تحليل 
ریسک تمکين مؤدیان باالخص شركت های بزرگ كه قاعدتا باید در آنها كيفيت حاكميت شركتی باالتری 
را شاهد باشيم، مؤثر می باشند. اساسًا مؤدیان بزرگ موقعيت های مالياتی پيچيده ای هم دارند و ممکن است 
اگر به طور مناسبی مدیریت نگردند حتی به افزایش ریسک نيز بيانجامد. این موضوع می تواند نتيجۀ چند 
عامل باشد: الف( فعاليت های جهانی شامل تجارت گسترده و پيچيده و معامالت خارجی؛ ب( استفاده از 
روش های تأمين مالی پيچيده؛ ج( معامالت چندجانبه ای كه اغلب منجر به افزایش مسائل پيچيده ای از 
تفسيرهای قانونی می گردد؛ د( حجم زیاد معامالت و نفوذ آن در فعاليت های گوناگون شركت؛ هـ( معامله 

با گروه های وابسته كه مسائل قيمت گذاری انتقالی را افزایش می دهند.
العمل و رفتار ویژه را ایجاب می نماید.  در خصوص مؤدیان بزرگ، ماهيت ریسک نياز به یک عکس 
عموما در مفهوم فرار مالياتی این طبقه )مؤدیان بزرگ(، یک طبقه با ریسک پائين است و در مفهوم اجتناب 
مالياتی، یک طبقه با ریسک باال محسوب می گردد. غالبًا معامالت مؤدیان بزرگ در یک ناحيه غير شفاف 
بين فرار مالياتی و اجتناب مالياتی در نتيجه استفاده از طرح های برنامه ریزی مالياتی، قرار می گيرد. در نتيجه 
سازمان های مالياتی نوین، به طور منظم با این طبقه از مؤدیان به عنوان بخشی از استراتژی های كاهش 
ریسک در تقابل می باشند. بسياری از كشورها ترتيبات خاصی جهت اجرا و مدیریت تمکين از سوی مؤدیان 
بزرگ، برقرار نموده اند. یک مدل سازمانی رایج این است كه واحد مؤدیان بزرگ مالياتی با چند كاركرد از 
ثبت نام، مدیریت حساب و خدمات مؤدی تا پردازش اطالعات، حسابرسی و وصول بدهی ها و اجرا را شامل 

گردد.
ماهیت ریسك مالیات برای شركت های بزرگ

برقرار  موازنه  كار  و  محيط كسب  در  موجود  ریسک های  از  گسترده ای  دامنه  بين  باید  حقوقی  اشخاص 
نمایند، كه ماليات یکی این ریسک ها است. برای بيشتر شركت های تجاری، صورتحساب مالياتی می تواند 
به تنهایی از بزرگترین پرداخت های آنها باشد. مقامات مالياتی و شركت ها ممکن است، در سياستها، برنامه 
كاری و رفتارهای خود هماهنگ و مشابه عمل ننمایند و این موضوع منجر به تضاد گردد و این كه چه 
زمانی این تضاد اتفاق می افتد، برای هر دو طرف با اهميت است. نيروهای درونی و بيرونی زیر ممکن است 

ریسک های مالياتی را به وجود بياورند:
* نيروهای بيرونی مانند جهانی شدن و پيچيدگی اقتصاد بين المللی، تغيير در نيروهای نظم دهنده بازار و 
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عوامل تبليغاتی و سياستهای مالياتی دیگر.

* استراتژی های مالياتی شركت، شامل دامنه و ماهيت برنامه مالياتی و سطح افشاء یا هماهنگی با مقامات 
مالياتی. 

* پيچيدگی در ساختارهای شركت، فشارهای وارده بر سيستم ها و فرآیندهای تجاری و ضعف در اجرا و 
توسعه. 

* شکاف در توانایی مقامات مالياتی برای درك مشتریان و عدم توانایی در تصميم گيری درست و پایدار.
تمام این موارد، محيط كسب و كار را برای شركت های بزرگ تغيير می دهد و این محيط در حال تغيير 
بين سطح  مستقيمی  همبستگی  رابطه  هيچ  این،  علی رغم  می گردد.  منجر  را  متنوعی  مالياتی  رفتارهای 
ریسک و مقدار ماليات وجود ندارد و بجای آن، فاكتورهای دیگری، همچون سابقه تمکين، طبقات مختلف 
صنعت و نگرش مؤدی، در سطح ریسک می تواند دخالت داشته باشند. عالوه براین، بعضی از ریسک ها كلی 
هستند و می توانند مشتریان بيشتری را به صورت بالقوه تحت تاثير قرار دهند. در این مورد نياز به تدوین 
قوانين سنجيده برای از بين بردن ریسک های مالياتی احساس می شود. اما در هرحال، مدیریت ریسک های 
مالياتی برای اطمينان از تمکين مالياتی، معموال پيچيده است و نيازمند سرمایه گذاری قابل مالحظه ای در 
مدیریت فرآیندها و اعمال حاكميت می باشد. در صورت امکان، مقامات مالياتی باید به درك شركت از اینکه 
چگونه قوانين مالياتی در شركت ها و سيستم حاكميت به كار می رود، كمک كنند. برای شركت ها مهم است 

كه مسئوليت پاسخگویی و حسابدهی تعریف شده ی داشته باشند.
فرآیند بازنگری ریسك

با تمام پيچيدگی هایی كه شركت های بزرگ دارند، یک فاكتور مهم این است كه شركت های بزرگ عموما 
توسط مدیران حرفه ای و نه بوسيله گروهی بی تجربه از مالکان اداره می شوند. در نتيجه، شركت های بزرگ 
تحت مراقبت شدید، با گزارشات سخت گيرانه، مسئوليت های پاسخگویی منظم قانونی، شركتی و حسابرسی 
و سهامداران، حاكميت  مدیران  همانند  تا  برده می شوند  كار  به  نظارتی  مراجع  توسط  موارد  این  هستند. 
شركتی مناسب و حمایت از سهامدار را اجرا نمایند تا از عدم كسری و زد و بند در شبکه بزرگ كارمندان و 
عمليات اطمينان حاصل گردد. این عوامل، ميزان زیادی از اطالعات در مورد عمليات و معامالت شركت ها 
را برای مقامات مالياتی فراهم می نماید. در این صورت، استفاده از مدل های ریسک كه عملکرد مالياتی 

مشتری را با روندهای صنعت مقایسه می نمایند توصيه می شود.
در مواجه با این شركت ها الزم است به مشاركت آنها در نظام مالياتی توجه ویژه ای شود تا محرك های 
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پشتيبان تصميم گيری های تجاری وی را درك نمود. مذاكره با مؤدیان بزرگ در سمينارها و جلسات عمومی 

و یا به صورت انفرادی در واحد مؤدیان بزرگ سازمان مفيد است. 
بر این اساس، ارزیابی ریسک و درجه بندی آنها بر اساس سيستم حاكميت شركتی اشخاص حقوقی، امری 
ضروری می باشد. عالوه بر موارد ذكر شده، توجه به ریسک های بيرونی از قبيل تغييرات در صنعت، ادغام ها 
و تحصيل، تجدید ساختارها، ساختارهای مالی و قانونی پيچيده و دامنه معرفی شركت به جهان و معامالت 
با استفاده از  بين مرزی نيز ضروری به نظر می رسند. در شركت های بزرگ با پيچيدگی كمتر، می توان 
اطالعات اظهارنامه قبلی )سابقه مالياتی(، ویژگی های مؤدی و اطالعات بخش فعاليت آن شركت را ارزیابی 

نمود.
اگرچه  بگذارند،  اشتراك  به  مؤدیان  با  را  اجرایی  برنامه های  و  درجه بندی ریسک  باید  مالياتی  مقامات 
ضروری نيست كه مقامات مالياتی و مؤدیان در نمره ای كه ارزیابی شده است، توافق داشته باشند. گفت و 
گو در مورد اقدامات الزم برای ریسک های شناسایی شده و عوامل دخيل در آن ضروری است. به اشتراك 
گذاشتن ریسک های مشخص شده و گفت و گو در مورد عوامل مؤثر، می تواند كمک نماید تا شركت های 
بيشتری قادر به تمکين مالياتی شوند. برای شركت های با ریسک باال، بازنگری درجه بندی ریسک به طور 
منظم، مهم می باشد. ميزان تالش به كار رفته باید با اندازه و ماهيت ریسک های شناسایی شده، تطبيق 

داشته باشد.
فرآیند بازنگری ریسك در شركت های با ریسك پائین 

ممکن است الزم نباشد تا فرایند بازنگری ریسک به صورت كامل برای شركت های با ریسک پائين، برای 
چندین سال پياپی اجرا شود. هر چند برای شركت ها ممکن است الزم باشد با مقامات مالياتی ارتباط داشته 
باشند، تا به سئواالت پاسخ دهند و در مورد مسائل مالياتی شان گفت و گو كنند. به عنوان مثال اگر یک 

بازسازی یا ادغام، قوانين جدید، یا معامالت عمده دیگری اتفاق افتاده باشد. 
فرآیند بازنگری ریسك در شركت های با ریسك باال

هدف كاهش تمركز بر روی شركت های با ریسک پائين، این است كه منابع بيشتری را بر شركت هایی كه 
به نظر می رسند ریسک باال دارند، متمركز كنيم. این شركت ها به طور مستمر نياز به گفت و گو با هيئت های 
با  بتوانند  باید  مالياتی  پيدا شوند، مقامات  قابل مالحظه ای  اگر ریسک های  دارند.  بررسی ریسک ساالنه 
مشتریان شان به صورت عميق و فشرده كار كنند تا آن ریسک ها را تجزیه و تحليل نمایند. شركت های 
زیاد  بازرسی های  پيروی نمی كنند و در معرض  رایج  استانداردهای  از  را كه  باید معامالت خاصی  بزرگ 
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می باشند، را پيش بينی نمایند. به طور كلی این گونه معامالت، ویژگی های زیر را دارا می باشند: 

* مبنای اقتصادی كم یا غير اقتصادی یا عواقب مالياتی نامناسب نسبت به موقعيت اقتصادی یک شركت.
* سود قبل از ماليات كم یا صفر كه بر پایه ذخيره های مالياتی پيش بينی شده، به وجودآمده است. 

* عدم تطابق بين شکل قانونی یا رفتار حسابداری با محتوای اقتصادی. 
* دليل تجاری غير شفاف، ساختگی و یا غير ضروری. 

* درآمد یا مخارج نامتناسب با فعاليت اقتصادی. 
)SMEs( ریسك در بنگاه های كوچك و متوسط 

از  اقتصادی كوچک و متوسط معمواًل 90-80 درصد  بنگاه های  یافته،  در جهاِن درحال توسعه و توسعه 
بر  مبتنی  اما سهم شان در كل درآمد حدود10درصد است. هرچند حسابرسی  بر می گيرند،  را در  مؤدیان 
ریسک برای اطمينان از تمکين مالياتی ضروری می باشد، اما حسابرسی برای شركت های كوچک اغلب 
هزینه بر بوده و به ندرت دارای اثر بخشی می باشند و در نتيجه حجم حسابرسی و تکرار آن بایستی در 
شركت های كوچک كمتر باشد. تجربه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در كشورها نشان می دهد 
كه انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک در استفاده از منابع كمياب حسابرسی به صورت منطقی برای مؤدیان 

با ریسک باال ضروری می باشد.
جهت كاهش هزینه های اداری، اقدامات غيرضرور و بار سنگين تمکين مالياتی در بنگاه های كوچک، 
مالکان این گونه بنگاه ها بایستی سازمان خود را براساس خوداظهاری مالياتی پایه ریزی نمایند. بنابراین یک 
مميزی تمکين و برنامه های حسابرسی مالياتی ویژه برای بنگاه های كوچک ضروری می باشد. برنامه های 
مدیریت تمکين برای بنگاه های كوچک و متوسط با برنامه های مؤدیان بزرگ و متوسط به دالیل ذیل 

متفاوت می باشد:
1- تعداد زیاد مؤدیان كوچک در مقابل درآمد اندك

2- مبالغ اندك از اطالعات در دسترس از مؤدیان كوچک 
3- نياز به تركيب حسابرسی تمکين با كارهای مشاوره كه نتيجه آن راهنمایی جهت تمکين بهتر می باشد.

استفاده می شود، شامل بخش های  برای شركت های كوچک  پایه  معيار ریسکی كه عمومًا در مدل های 
از درآمد  رفتار تمکين در گذشته، نسبت های هزینه و كسر  فعاليت و ساختار شركت، كيفيت دفترداری، 

ناخالص، مقایسه با ميانگين صنعت و ... می گردد. 
در آلمان، صرفًا حدود 4 درصد از بنگاه های كوچک و 1 درصد از بنگاه های خرد حسابرسی ساليانه شده اند 
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را  و بيشتر منابع صرف حسابرسی شركت های بزرگ شده است كه حدود 23 درصد شركت های بزرگ 
تشکيل می دهد. درآمد اضافی ارزیابی شده از 44114 بنگاه كوچک حسابرسی شده در سال 2008 فقط 4 
درصد كل درآمد را تشکيل می دهد و بالغ بر 78 درصد درآمد كسب شده از حسابرسی، از آِن شركت های 
بزرگ می باشد. در اروپا و به ویژه منطقه آسيای مركزی، جایی كه حسابرسی كامل استفاده می شود، پوشش 
حسابرسی بنگاه های كوچک همچنان نسبتًا گسترده انجام می پذیرد. اطالعات بانک جهانی نشان می دهد 
كه حسابرسی های مؤدیان در منطقه هنوز هم به صورت نامتناسب بر بنگاه های كوچک متمركز شده اند. 
حسابرسی شركت های كوچک 49 درصد، شركت های متوسط 58 درصد و شركت های بزرگ 69 درصد 
كل بنگاه ها می باشد. این موضوع براساس استراتژیهای مدیریت تمکين در منطقه می باشد )بانک جهانی، 

 .) 2009
3- مطالعات تطبیقی ساختار مدیریت و تشكیالت سازمانی در برخی از كشورهای جهان

پيشنهادات الزم جهت  ارائه  آن،  بر  با شناسایی ریسک مؤدیان و عوامل مؤثر  از تحقيقات مرتبط  هدف 
بازنگری و اصالح رفتار سازمان مالياتی از مرحله وصول اظهارنامه تا حسابرسی، پيگيری و وصول ماليات 
بوده و الزمه اصالح رفتار، اصالح ساختار و تشکيالت مدیریتی در سازمان های مالياتی است. بسياری از 
كشورهای جهان در حال انجام اصالحات اساسی در ساختار سازمانی خود برای دستيابی به وصولی بيشتر 
هستند. در این بخش به بررسی تطبيقی نظامهای مالياتی برخی از كشورها از دیدگاه ساختار مدیریت و 
تشکيالت سازمانی می پردازیم )سازمان امور مالياتی ایران، معاونت پژوهش و برنامه ریزی، تابستان 1392(.

از  یکی  سازمانی  ساختار  جهان،  كشورهای  مالياتی  سازمان های  از  بسياری  در  اخير،  دهۀ  چندین  در 
موضوعات اصلی برنامه اصالحات مالياتی با هدف افزایش كارایی و اثربخشی و ارائه خدمات به مؤدیان 
از  بررسی روند تحوالت ساختار سازمانی  با  را می توان  این اصالحات  از  قابل توجهی  بوده است. بخش 
یک ساختار مبتنی بر »نوع ماليات«به سمت ساختار مبتنی بر »وظيفه« به خوبی مشاهده نمود. با این حال 
بسياری از سازمان های مالياتی حتی یک گام بيشتر به جلو برداشته و اقداماتی برای استقرار ساختار مبتنی 
بر تمکين براساس »تفکيک مؤدی«، انجام داده اند كه نمونه بارز آن استقرار ساختاری برای مؤدیان بزرگ 

مالياتی می باشد. در ادامه به طور مختصر به برخی از این اقدامات می پردازیم:
مدل سازمانی مبتنی بر نوع مالیات 

بنا نهاده شد. در این مدل،  اولين مدل سازمانی در سازمان های مالياتی بر اساس ضابطه »نوع ماليات« 
بخش های اداری جدا با وظایف چندگانه، مسئوليت هر یک از منابع مالياتی را بر عهده داشتند و در كار خود 
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عمدتًا از استقالل عمل برخودارند. در حالی كه بسياری از سازمان های مالياتی مطابق با این مدل وظایف 
محوله را انجام می دادند كه بعدها نواقص و كاستی های آن هویدا شد كه از آن جمله می توان به موارد زیر 

اشاره كرد:
- عدم كارایی و باال بودن هزینه های آن به دليل وظایف چندگانه آن كه در ذات این مدل بود؛

- مؤدیان مالياتی كه ماليات های متعددی را پرداخت می كردند مجبور بودند برای انجام امور مشابه )مثاًل 
پرداخت بدهی مالياتی( به ادارات متعددی مراجعه كنند و همين امر موجب افزایش هزینه های تمکين 

مؤدیان می شد.
- پيچيدگی برای مؤدیان و ادارات مالياتی در مدیریت و هماهنگی امور تمکين منابع مختلف مالياتی؛

- تفکيک براساس نوع ماليات احتمال رفتار متفاوت با مؤدیان را افزایش می داد.
- این مدل و ترتيبات مرتبط با آن، مانع استفاده كاركنانی می شد كه مهارت آنها عمدتًا محدود به ماليات 

خاصی شده بود، و سرانجام؛ 
- این رویکرد در سازماندهی عمليات مربوط به ماليات به طور غيرضروری موجب چند دستگی در مدیریت 

نظام مالياتی شده و به تبع آن موجب پيچيدگی برنامه ریزی سازمانی و هماهنگی امور شده بود.
با عنایت به این مشکالت و كمبودها، بسياری از كشورها به سازماندهی مجدد ساختار و ترتيبات سازمانی 

مالياتی خود با تاكيد بر مدل »وظيفه ای« روی آورده اند.
مدل سازمانی مبتنی بر وظیفه 

نام،  ثبت  مثال،  )برای  می شوند  سازماندهی  وظيفه  اساس  بر  ابتدا  از  كاركنان  ای،  وظيفه  مدل  براساس 
حسابداری، پردازش اطالعات، مميزی، وصول، اعتراض و غيره( و عمومًا روی همه ماليات ها كار می كنند. 
در این رویکرد سازماندهی، امکان استانداردسازی فرآیندهای كاری در سطح تمامی منابع مالياتی وجود دارد 
و كمکی برای افزایش كارایی عملياتی محسوب می شود. در مقایسه با مدل مبتنی بر »نوع ماليات«، مدل 
»وظيفه ای« مزیتهای زیادی دارد و به كارگيری آن منجر به بهبود عملکرد اداره مالياتی )برای مثال ایجاد 
مركز واحد جهت دسترسی به سؤاالت مالياتی، ایجاد یک سيستم واحد برای ثبت نام مؤدیان، رویکردهای 
مشترك برای پرداخت ماليات و حسابداری و مدیریت مؤثرتر مميزی مالياتی و وظایف وصول بدهی( شده 
است. اما به  هرحال، تعدادی از سازمان های مالياتی، به دليل اینکه این مدل برای انجام فعاليت های مبتنی 

بر تمکين در گروه های مختلف ماليات دهندگان، به طور كامل مناسب نمی باشد، از آن تبعيت نکرده اند.
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مدل سازمانی مبتنی بر تقسیم بندی مؤدیان
برخی از كشورهای توسعه یافته نظير استراليا، انگلستان و آمریکا وظيفه مربوط به خدمات و وصول و اجرا 
و غيره سازماندهی  متوسط  و  بزرگ، مشاغل كوچک  نظير مشاغل  مؤدیان«  بندی  داخل »تقسيم  در  را 
كرده اند. منطقی كه پشت سازماندهی این گونه وظایف در چارچوب تقسيم بندی مؤدیان وجود دارد این 
است كه هر گروه از مؤدیان دارای ویژگی ها و رفتارهای تمکين متفاوتی هستند و لذا ریسک های متفاوتی 
نيز از این بابت متوجه درآمدهای مالياتی می شود. از این رو برای اینکه مدیریت این گونه ریسک ها به طور 
مؤثر صورت گيرد، سازمان مالياتی ناگزیر به توسعه و اجرای راهبردهای مختلفی )نظير شفاف سازی قوانين، 
آموزش مؤدیان، بهبود خدمات، مميزی هدفمندتر و غيره( است تا متناسب با ویژگی های منحصر به فرد و 

مسائل مربوط به تمکين هر یک از گروه های مؤدیان باشد.
سازمان های مالياتی همچنين به یک رویکرد سازمان یافته و منظم برای شناخت عوامل اثرگذار و مسائل 
مربوط به این گونه تمکين ها نياز دارند. طرفداران ساختار مبتنی بر »تقسيم بندی مؤدیان« بر این اعتقادند 
كه گروه بندی وظایف كليدی در داخل یک ساختار مدیریتی واحد و اختصاصی موجب افزایش سطح تمکين 
می شود. در حالی كه استفاده از مدل »تقسيم بندی مؤدیان« در مراحل اوليه خود است، بسياری از كشورها 

بخش هایی از این رویکرد را با ایجاد واحدهای تخصصی مؤدیان بزرگ مالياتی به كار گرفته اند.
در یک بررسي انجام شده بين ساختار سازماني 49 كشور عضو سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي، 
بيانگر تفاوتهای عمده ای در ساختارهای سازمانی كشورهای منتخب می باشد. اتکای عمده بسياری از آنها، 
روی الگوی سازمانی »وظيفه ای« است. 13 كشور از 49 كشور تحِت بررسی به غير از ایران مدل سازمانی 
وظيفه ای را به عنوان ضابطه اوليه سازماندهی عمليات سازمان مالياتی بکار گرفته اند. 30 كشور یک الگوی 
تركيبی گسترده از جمله الگوی وظيفه ای را در عمل بکار برده اند. همچنين 38 كشور ساختار وظيفه ای خود 
را با بخش های تخصصی )در برخی از كشورها وظایف مرتبط با حسابرسی( تکميل كرده اند تا برخی از امور 

مالياتی مؤدیان بزرگ ماليات خود را مدیریت نمایند.
فعالیت های مؤدیان بزرگ

همانطور كه قباًل ذكر شد، مدیریت ریسک و اجراي حسابرسي مالياتي مبتني بر ریسک در طبقات مختلف 
مؤدیان با توجه به اندازه آنها به دليل ویژگي ها و رفتارهاي متفاوت تمکين مالياتي، یکسان نمي باشد. در 
تشکيالت سازماني سازمان هاي مالياتي در سراسر جهان به روشني مي توان این دیدگاه را یافت. در روند 
تکاملی تشکيالت سازمانی ایجاد واحدهای تخصصی ویژه نظير واحد مؤدیان بزرگ1 به منظور مدیریت 
1. Large Taxpayers Units (LTUs)
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تمام یا بخشی از امور مؤدیان بزرگ مشاهده می گردد، در ادامه به پيش زمينه این رویکرد و توجيه انجام آن 

بيشتر پرداخته می شود )سازمان مالياتي ایران، معاونت پژوهش و برنامه ریزي، تابستان 1392(:
ویژگی ها و خصوصیات عمومی مؤدیان بزرگ

مؤدیان بزرگ تفاوت بسياری با سایر گروه های مؤدیان دارند و ریسک و خطرات زیادی برای مدیریت مؤثر 
مالياتی آنها وجود دارد. بسياری از سازمان های مالياتی دریافته اند كه مدیریت این ریسک ها به راهبردها و 
رویکردهای متناسب با خصوصيات منحصر به فرد و رفتار تمکين این گونه مؤدیان نياز دارد. ویژگی های 
مهمی كه توسط سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي برای گروه مؤدیان بزرگ ذكر شده، به شرح زیر 

می باشد:
الف( تمركز درآمد: مؤدیان بزرگ با توجه به تعداد كم آنها، نقشی حياتی در وصول درآمدها، كسر و پرداخت 
تعهد  كه  مالياتی  ميزان  و  مؤدیان  این  اندازه  به  مالياتی  درآمدهای  تمركز  دارند.  تکليفی  ماليات های 
پرداخت آن را دارند، از جمله نقش آنها به عنوان مسئول كسر ماليات تکليفی تعداد زیادی از كاركنان، 

بستگی دارد.
ب( پيچيدگی كسب و كار و مناسبات مالياتی آنها: كشورهای زیادی به دالیل مختلفی از مؤدیان بزرگ به 
عنوان موارد پيچيده یاد می كنند، از جمله این دالیل: 1( واحدهای عملياتی متعدد و یا منافع تجاری 
متمایز؛ 2( حجم معامالت باال در فعاليت های تجاری روزمره؛ 3( تعداد زیاد كاركنان؛ 4( بسياری از 
با طرفهای مرتبط می باشند؛ 5( در  المللی دارند و اغلب درگير معامالت فرامرزی  بين  آنها مراودات 
یک صنعتی كه دارای مسائل مالياتی خاصی هستند، فعاليت دارند )مانند بانکداری و بيمه(؛ 6( بسياری 
از آنها گستردگی جغرافيایی زیادی دارند؛ 7( با موضوعات پيچيده ای از جمله قوانين مالياتی و اصول 

حسابداری پيچيده سرو كار دارند؛ و 8( استفاده از تدابير مالی و برنامه ریزی مالياتی پيچيده.
ج( از نظر سازمان مالياتی، دارای ریسک تمکين مالياتی باالیی هستند: برای سازمان های مالياتی، بسياری از 
مؤدیان بزرگ مالياتی، ریسک تمکين مالياتی باالیی را با توجه به عوامل مختلفی چون: 1( فعاليت های 
باالی  سهم   )3 مالياتی؛  تعهدات  حداقل سازی  راهبردهای  و  سياست ها   )2 توجه؛  قابل  مرزی  برون 
مميزی مالياتی در نتيجه فعاليت های حسابرسی مؤدیان بزرگ؛ و 4( تفاوت های قابل توجه ميان سود 

حسابداری طبق صورتهاي مالی و سودی كه به منظور اهداف مالياتی محاسبه شده است، دارند.
د( استفاده از مشاوره های حرفه ای ویژه مالياتی: بسياری از شركت های بزرگ از مشاوران حرفه ای برای 
از  مؤدیان  دیگر  كه  حالی  در  می كنند،  استفاده  خود  تمکين  به  مربوط  امور  و  مالياتی  برنامه ریزی 



پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و هشتم )مسلسل 76(، زمستان 1394 24
تشکيالت داخلی خود برای مسائل مالياتی بهره می برند.

هـ( جایگاه آنها در عرصه اقتصادی: معمواًل بسياری از شركت های بزرگ جزو شركت های پذیرفته شده 
در بورس با سهامداران زیاد بوده و همچنين جزو شركت های چندمليتی و برخی گروه های خصوصی 
نيز می باشند. با توجه به چنين مالحظاتی، اغلب سازمان های مالياتی واحدهای اختصاصی »مؤدیان 
بزرگ مالياتي« را تأسيس كرده اند كه توسط كاركنان ماهر و متخصص برای مدیریت تمام حوزه های 
مربوط به امور مالياتی مؤدیان بزرگ پشتيبانی می گردد با وجود اینکه احتمااًل این واحدهای سازمانی 
دارای نام های مختلفی می باشند و گستره و نوع فعاليت های آنها نيز ممکن است با یکدیگر متفاوت 
باشد، اما اغلب آنها برای ارتقای توانایی سازمان مالياتی برای مدیریت و بهبود تمکين این بخش مهم 

از مؤدیان به وجود آمده اند.
شاخص های مورد استفاده توسط سازمان های مالیاتي برای شناسایی شركت های بزرگ

معيارهای مورد استفاده برای شناسایی شركت های بزرگ با توجه به شرایط و عوامل بومی و سياست های 
مدیریت داخلی سازمان مالياتی از كشوری به كشور دیگر متفاوت است و مرز بين مؤدیان »بزرگ« و »غير 
بزرگ« بایستی مشخص گردد. در حالی كه تعریف »بزرگ« از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است، اما 

در اغلب موارد شاخص های روشن و مشخصی برای شناسایی مؤدیان مالياتی بزرگ وجود دارد. 
شاخص هایی برای تعيين مؤدیان به عنوان »شركت های بزرگ« و یا اینکه تحت شمول واحد شركت های 
بزرگ باشند )بدون توجه به اندازه مؤدی( استفاده می شود كه عبارتند از: 1( ميزان گردش مالی یا فروش 
ناخالص؛ 2( ميزان دارایی ها؛ 3( مجموع ماليات پرداختی ساليانه بين كل ماليات ها؛ 4( فعاليت شركت در 
بخش خاصی از تجارت )برای مثال بانکداری، بيمه و نفت(؛ 5( شركت های با فعاليت های تجاری بين المللی 

قابل توجه و یا شركت هایی كه توسط خارجی ها اداره می گردند؛ و 6( تعداد كاركنان.
بسياری از سازمان های مالياتی به مدیریت گروه های شركتی و بخش های وابسته در این خصوص تأكيد 
بسيار زیادی كرده اند تا از اینکه تمام مؤدیان تحت فرآیند شناسایی و بررسی ریسک تمکين قرار گرفته اند، 
اطمينان یابند. به عالوه، برخی از سازمان های مالياتی )مانند ایرلند و آفریقای جنوبی( تکاليف اداره افراد با 
ثروت و درآمد باال را زیر نظر واحد مؤدیان بزرگ مالياتي قرار داده اند، بدین ترتيب كه بسياری از مؤدیانی 

كه دارای ارتباط مستقيم با مؤدیان شركتی بزرگ هستند نيز تحت نظارت آن قرار دارند.
ویژگی های عمومی و مهم واحد مؤدیان بزرگ

برخی از خصوصيات عمومی و یا مهم واحد مؤدیان بزرگ )از جمله ساختار داخلی، ميزان ماليات های تحت 
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مدیریت، و تعداد كاركنان( شناسایی و به شرح ذیل می باشد:

- وظایف این گونه واحدها عمومًا هم ماليات های مستقيم و هم غير مستقيم را پوشش می دهد.
- این واحدها معمواًلهر دو مبحث ارائه خدمات و امور مربوط به وصول و اجرا را انجام می دهند.

بين  تماس  برقراری  ارتباط مؤدیان جهت  واحد  ایجاد  از رویکرد »مدیریت حساب« در جهت  استفاده   -
شركت های بزرگ و سازمان مالياتی.

- به منظور افزایش عملکرد، تأكيد قابل مالحظه ای بر گسترش دانش در خصوص صنایع از طریق استفاده 
از تيم های مرتبط با صنعت و متخصصان بخش های كليدی اقتصاد هر كشور می شود. 

- عالوه بر مهارت های مالياتی و حسابداری، تيم های تخصصی و افراد فنی برای پشتيبانی در حوزه هایی 
مانند صنعت، اقتصاد، مسائل مربوط به ماليات بين الملل و تکينک های حسابرسي مبتنی بر رایانه الزم 

است.
كنترل و بازرسی گزارشهای تشخيص ماليات، بخش اصلی وظایف واحدها در بسياری از كشورها می باشد 
كه عمومًا بخش قابل توجهی از مؤدیان را در بر می گيرد و در برخی موارد به تعدیل گزارشهای رسيدگی 

هم به صورت نسبی و هم به صورت كلی منجر می شود.
4- پیشینه تحقیق 

مالياتي مؤدیان مي باشد.  ارتقاء، تمکين  مالياتي،  از مدیریت ریسک  همان طور كه گفته شد هدف اصلي 
در ابتدا براي روشن شدن مفهوم تمکين مالياتي به برخي از تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع تمکين 

مالياتي اشاره می گردد: 
آندرونی و همکاران )1998(، معتقدند در ادبيات اقتصاد نظری، بحث تمکين مالياتی كه اغلب از دیدگاه 
انتظار شکل  بر اساس تئوری كالسيک حداكثر كردن مطلوبيت مورد  مؤدی مورد مطالعه قرار می گيرد، 
زمان و سایر  و  پرداخت شده  ماليات  )مقدار  تمکين  زمانی كه هزینه های  تئوری،  این  می گيرد كه طبق 
هزینه های صرف تمکين مالياتی( بيش از منافع خالص عدم تمکين باشد، مؤدیان مالياتشان را پرداخت 
احتمال شناسایی وی توسط سازمان  به  نخواهند كرد. در چنين حالتی حداكثر مطلوبيت مؤدی، بستگی 
بر تمکين  از مطالعات، عوامل مؤثر  قانون دارد. در برخی  برای اجرای  اقدامات سازمان مذكور  مالياتی و 
مالياتی از دیدگاه مؤدی را به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غيراقتصادی طبقه بندی می نمایند. عوامل 
اقتصادی نظير سطوح درآمد واقعی، نرخ مالياتی، جرائم، احتمال مميزی و ... و عوامل غيراقتصادی نظير 

درك مؤدی از انصاف سازمان مالياتی، هنجارهای شخصی، نگرش های مالياتی و ... می باشند. 
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مک بارنت )2003(، در پژوهشی تحت عنوان »تمکين به عنوان یک مسئله نه یک راه حل: از تغييرات 
از روی اجبار و تمکين نوآورانه را  تا تغيير در نگرش«، سه شکل تمکين بدون اجبار، تمکين  در قوانين 
شناسایی می كند. تمکين بدون اجبار، تمایل نسبت به انجام تعهدات مالياتی توسط مؤدیان مالياتی بدون 
هيچ گونه امتناعی می باشد. درحالی كه تمکين از روی اجبار، عدم تمایل نسبت به انجام تعهدات مالياتی 
توسط پرداخت كنندۀ ماليات می باشد و نياز به وادار شدن توسط اداره مالياتی دارد و تمکين نوآورانه هر 
عملی را كه توسط مؤدي به قصد كاهش ماليات از طریق تعریف مجدد درآمد و هزینه های مشمول ماليات 

در محدوده قانون انجام می پذیرد، را در بر می گيرد. 
كریچلر )2007(، در پژوهشی تحت عنوان »روانشناسی اقتصادی از رفتار مالياتی«، بيان نمود كه تمکين 
ممکن است اختياری باشد و یا تحميل شود. تمکين اختياری ممکن است از طریق اعتماد و همکاری متقابل 
بين سازمان مالياتي و پرداخت كننده ماليات ایجاد شود. اگر چه وجود بی اعتمادی و عدم همکاری بين اداره 
ماليات و مؤدي، باعث ایجاد جو خصومت آميز و ضد مالياتی می شود كه منجر به اعمال تمکين اجباری 
براي مؤدیاني كه تمایلی به پرداخت مالياتشان ندارند، از طریق تهدید و انجام بازرسی و سرانجام جریمه 

در جهت تمکين می گردد. 
و  روش ها  ریسک،  بر  مبتنی  مالياتی  »حسابرسی  عنوان  تحت  كتابی  در   ،)2011( همکاران  و  كاواجا 
انضمام چارچوب، اصول،  به  را  المللی استانبول  تجربيات كشورها« مطالب مطرح شده در كنفرانس بين 
ارائه  به تفصيل  را  بر ریسک  روش ها، ساختار و تجربيات كشورهای مختلف در زمينه حسابرسی مبتنی 

نموده است. 
 جنسن و مک لينگ  )1976( ادعا می كنند كه شركت هاي بزرگتر در مقایسه با شركت هاي كوچک بيشتر 
تحت نظارت دولت هستند. این ادعا به فرضيه سياسي اشاره دارد. مطابق این فرضيه، به شركت هاي بزرگ 

هزینه هایي تحميل می شود كه شركت هاي كوچک، كمتر در معرض چنين هزینه هایي قرار می گيرند. 
تيماسينگ اسواستيکا )2013(، در تحقيقي با عنوان »حاكميت شركتي، اندازه شركت و مدیریت سود« 
در بورس اوراق بهادار اندونزي تاثير حاكميت شركتي و اندازه شركت ها را بر مدیریت سود در 51 شركت از 
شركت هاي صنعت خوراكي و نوشيدني مورد بررسي قرار داد. نتایج تحقيق حاكي از آن است كه دو متغير 
حاكميت شركتي شامل تعداد اعضاء هيات مدیره و كيفيت حسابرسي مشابه اندازه شركت ارتباط معناداري 

با مدیریت سود دارند. در این تحقيق مدیریت سود از طریق معيار اقالم تعهدي احتياطي بيان می گردد.
رهنمای رودپشتی و همکاران )1391(، در تحقيقی به بررسي رابطه بين مکانيزم هاي داخلي حاكميت 
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شركتي )تمركز مالکيت، نسبت اعضاي غير موظف هيات مدیره، تفکيک دو پست مدیرعامل و رئيس هيات 
مدیره( و مکانيزم خارجي )سهامداران نهادي( با مدیریت سود پرداختند و اندازه شركت و اهرم مالی را به 

عنوان متغيرهاي كنترلي تحقيق انتخاب نمودند. 
رمضاني و همکاران )1392(، در تحقيقي ضمن تبيين حسابرسي مالياتي مبتني بر ریسک و معيارهاي آن، 
تفکيک مؤدیان بر اساس اندازه را اولين گام در تحليل محيط ریسک و در نتيجه مدیریت ریسک می داند. 
در واقع درك طبقات مختلف مؤدیان اجازه می دهد تا مقامات مالياتی، استراتژی های مؤثر و هدفمندی 
برای تمکين مالياتی ارائه دهند تا مناسب ترین عکس العمل برای ریسک های درآمدی و بهترین پاسخ به 

خدمات مورد نياز مؤدیان فراهم گردد. 
5- روش شناسی تحقیق

تحقيق حاضر مبتني بر مطالعه توصيفي و تبييني1 مي باشد. همچنين، از نظر هدف، جزء تحقيقات توسعه اي 
و كاربردي بوده كه در راستاي آن ابتدا از طریق مرور ادبيات مربوطه در ایران و جهان و تجربيات علمی 
و اجرایی پژوهشگر، اندازه به عنوان اولویت اصلی در مدیریت ریسک از بين سایر عوامل استخراج شده و 
نقش و اهميت آن در افزایش )كاهش( ریسک در جهت كمک به بهبود و ارتقاء مدل انتخاب حسابرسی 

مالياتی مبتنی بر ریسک مؤدیان حقوقی مورد بررسی قرار می گيرد. 
جامعه آماري مورد تحقيق، اشخاص حقوقي داراي اظهارنامه مالياتي متکي به دفاتر قانوني مي باشد كه 
درآمد مشمول ماليات آنها تشخيص و پس از طي مراحل قانوني قطعي شده و نمونه مورد نظر از بين مؤدیان 
حقوقی اداره كل امور مالياتی غرب تهران كه حائز شرایط ذیل باشند، به روش حذف سيستماتيک انتخاب 

و مورد بررسي قرار خواهدگرفت:
- شخصيت حقوقي مؤدي تحت عنوان شركت در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد.

- درسال 1390 اظهارنامه مالياتي خود را متکي به دفاتر قانوني تهيه و تنظيم و به صورت الکترونيکي ارسال 
نموده باشد.

- در اجراي بند 2 ماده 97 قانون ماليات های مستقيم و به درخواست اداره امور مالياتي نسبت به ارائه كليه 
اسناد، مدارك و دفاتر اقدام نموده باشند.

- برابر ماده 110 قانون ماليات های مستقيم نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در مهلت مقرر قانوني به 
اداره امور مالياتي اقدام نموده باشد و برگ تشخيص ماليات توسط اداره امور مالياتي صادر و بعد از طي 

مراحل قانوني ماليات قطعي تعيين شده باشد.
1. Descriptive & Explanatory Study
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- اطالعات شركت در بانک هاي اطالعاتي ستاد طرح جامع مالياتي درج و قابل دسترس باشد.

اداره كل امور مالياتی غرب تهران به دليل برتر بودن در تعداد مؤدیان حقوقی و نيز كسب رتبه اول در 
درصد افزایش دریافت اظهارنامه های الکترونيکی سال 90 نسبت به سال 89 در بين ادارات مالياتی سراسر 
از متوسط كشوری )94  با 97 درصد بيش  اداره كل مذكور  الکترونيکی  كشور )درصد دریافت اظهارنامه 
درصد( )گزارش مركز فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان مالياتی كشور، 31 تيرماه 91( و نيز تنوع فعاليت 
و تنوع اندازه در بين اشخاص حقوقی آن و از طریق مشورت با مسئوالن و كارشناسان سازمان مالياتی 
ایران، انتخاب شده است. حجم نمونه انتخابي در بين اشخاص حقوقي اداره كل مالياتي غرب تهران كه 

حائز شرایط فوق الذكر باشند، 210 شركت مي باشد.
انتخاب قلمرو زماني به طوري كه تا حد امکان به زمان حال نزدیکتر بوده و ویژگي سنجش جامعه مذكور 
را داشته باشد، مورد نظر پژوهش بوده و از این رو، انتخاب سال1390 به دليل انجام شدن و طي تشریفات 
قانوني پرونده هاي مالياتي تا مرحله قطعيت درآمد مشمول ماليات و نيز باالترین درصد دریافت اظهارنامه ها 
به صورت الکترونيکی )حدود 85 درصد در بخش اشخاص حقوقی و 94 درصد در كل بخش ها( در سال 

مذكور بوده است.
علت انتخاب ماليات قطعي نيز آن است كه برگه های تشخيص ماليات انجام شده توسط ماموران مالياتي 
ممکن است داراي اشکاالت و ایراداتي باشد كه منطبق با قوانين نبوده و مورد اعتراض مودیان نيز می باشد 
ایرادها و مشکالت احتمالي رفع شده و  با بررسي آن موارد و اعتراض ها در مراجع دادرسي مالياتي،  كه 
برگ قطعي صادره قاعدتًا فارغ از ایرادهاي قابل توجه و تاثيرگذار بوده و در واقع با انتخاب فوق، اشتباهات 
مميزي ماليات حذف و یا از تاثير آن بر نتایج حاصله كاسته می شود. همچنين ماليات ابرازي كه بر اساس 
دفاتر قانوني و اسناد حسابداري و مدارك مثبته محاسبه، تعيين و ابراز شده مورد پژوهش قرار گرفته است 
زیرا درآمد مشمول ماليات ابرازي كه متکي به اسناد و مدارك و مستندات نباشد، مبنایي براي بررسي آن 
وجود نداشته و قابليت تطبيق با مباني حسابداري و قوانين مالياتي را ندارد و از این جامعه حذف شده است.

5-1- فرضیه هاي تحقیق
فرضيه 1( اندازه مؤدی به طور معنی داری با متوسط ریسک تمکين مؤدی ارتباط معکوس دارد.

طور  به  پيمانکاری(  و  خدماتی  بازرگانی،  )توليدی،  مختلف  بخش های  در  فعال  مؤدیان  اندازه  فرضيه2( 
معنی داری با ریسک تمکين مؤدي ارتباط معکوس دارد.
5-2- تعریف اصطالحات و متغیرهای تحقیق
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شخص حقوقي: منظور از اشخاص حقوقي، كليه مؤدیان مالياتي است كه تابع مقررات فصل پنجم قانون 

ماليات هاي مستقيم باالخص ماده 110 آن هستند.
تمکين مالياتي: پایبندي مؤدي به تکاليف و قوانين مالياتي كشور.

حسابرسی مالياتي: مميزی یا رسيدگی مالياتی جهت تطبيق اطالعات ارائه شده در اظهارنامه مالياتی1 با 
قوانين و مقررات، صورت های مالی، دفاتر و مدارك مؤدی و سایر بانک های اطالعاتی.

اهميتی در  با  اشتباه  ازاینکه مؤدی  مالياتی عبارت است  از دیدگاه سازمان  ریسک مؤدي: ریسک مؤدی 
اظهارنامه مالياتی ناشی از عدم رعایت قوانين و مقررات مالياتی انجام دهد و سازمان مالياتی آن را قبول 
نماید. دراین بخش ریسک مؤدی، درصد انحراف مبلغ ماليات ابرازی طبق اظهارنامه با مبلغ ماليات قطعی 

شده توسط سازمان مالياتی تعریف می گردد. 
مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکي از ابزارهاي مدیریت تمکين مالياتي بوده و هدف از آن ارتقاء تمکين 
مالياتي مودیان می باشد در این رویکرد عوامل مؤثر بر سطح ریسک مودیان شناسایي، مودیان در سطوح 
مختلف ریسک طبقه بندي و استراتژي های مؤثر و هدفمند مالياتي جهت عکس العمل متناسب با هر كدام 
ارائه خدمات و  با  انتخاب و اعمال می گردد تا در نتيجه آن تمکين مودیان مدیریت و  از سطوح ریسک 

آموزش مناسب، خود اظهاري و تمکين داوطلبانه نهادینه گردد )نویسنده (.
ماليات ابرازي2: منظور مالياتي است كه شركتي در اظهارنامه مالياتي موضوع ماده110قانون ماليات های 

مستقيم ابراز مي كند.
از رسيدگي به اظهارنامه مالياتي  امور مالياتي كشور بعد  ماليات قطعی3: منظور مالياتي است كه سازمان 
موضوع ماده 110 ق.م.م شركت ها و طي مراحل مختلف فرایند ماليات به عنوان ماليات قطعي محاسبه و 

ابالغ می نماید.
جمع  یا  دارایي ها  ارزش  همچون  معيارهایی  اساس  بر  می توان  را  مالياتی  مؤدیان  اندازه  مؤدي4:  اندازه 
فروش و سایر درآمدها یا درآمد مشمول ماليات سال قبل و یا ... مشخص و در طبقات مختلف نظير بزرگ، 
متوسط و كوچک طبقه بندی نمود. در این بخش طبقه بندی مؤدیان بر اساس بخشنامه 200/29052 مورخ 

89/10/8 سازمان مالياتی كشور به بزرگ، متوسط و كوچک انجام می پذیرد:
 مؤدی حقوقی بزرگ =سایر درآمدهای ابرازی + فروش >12 ميليارد ریال یا درآمد مشمول ماليات سال 

1. Tax Return
2. Returned Tax (RT)
3. Explicit Tax (ET)
4. Size of Taxpayer (SIZE)
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قبل >1.2 ميليارد ریال

 مؤدی حقوقی متوسط = سایر درآمدهای ابرازی+ فروش> 7 ميليارد ریال یا درآمد مشمول ماليات سال 
قبل > 2 ميليارد ریال

 مؤدی حقوقی كوچک = سایر مؤدیان حقوقی
و  وظایف  در  متفاوت  نظارتی  و سيستم های  مقررات  و  قوانين  ساختارها،  وجود  دليل  به  فعاليت1:  بخش 
عملکردها در بخش های مختلف اقتصادی كشور، حوزه كاری مؤدیان می تواند در نحوه رفتار مالياتی آنها 
اثرگذار باشد )سازمان توسعه، 2004(. حوزه كاری مؤدیان در بخش های مختلف توليدی، بازرگانی، خدماتی 

و پيمانکاری را شامل می شود.
5-3- نحوه گردآوری اطالعات

براي گردآوري اطالعات از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. ابتدا در روش كتابخانه اي 
با بهره گيري از كتب و مقاالت علمي، بخش ادبيات تحقيق تدوین و با به كارگيری ابزار فيش برداري 
اطالعات علمي الزم از طریق مرور ادبيات مرتبط با موضوع در سراسر جهان، جمع آوري شده است. سپس 
اداره كل  امور مالياتی كشور، ستاد طرح جامع مالياتي و  بانکهای اطالعاتی موجود در سازمان  از طریق 
مالياتي غرب تهران و نيز به صورت ميدانی و مراجعه به پرونده های مالياتی مؤدیان نسبت به گردآوری 

داده ها اقدام گردید و نتایج حاصله با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحليل قرار می گيرد.
5-4- روش  تجزیه و تحلیل داده ها

داده های مورد نياز در سال 1390 از بين مؤدیان حقوقی اداره كل مالياتی غرب تهران جمع آوری و ضمن 
ارائه تحليل توصيفي از داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسبت به آزمون فرضيه ها با توجه به كيفي یا 
كمي بودن متغير مستقل اقدام گردید. متغير ریسک مؤدی در فرضيه 1و 2، یک متغير كمی پيوسته است و 
باتوجه به چولگی زیاد آن دارای توزیع نرمال نمی باشد. متغير اندازه مؤدی از نوع كيفی چند حالتی می باشند، 
لذا آزمون مربوط آناليز واریانس یکطرفه2 است و چون داده ها نرمال نيستند، لذا از آزمون معادل ناپارامتری 

آن، یعنی آزمون كروسکال-واليس استفاده می كنيم.
6- تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها

جدول شماره 1 آمار توصيفی متغير وابسته ریسک مؤدي در بين 210 مؤدي را نشان می دهد.

1. Business Sector (BS)
2. One Way ANOVA
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جدول )1(- نتایج آمار توصیفی متغیر ریسك مؤدي 

تعداد210
ميانگين73.0214
ميانه86.4700
مد100.00

انحراف معيار31.16532
واریانس971.277

حداقل.00
حداكثر100.00

نمودار 1، هيستوگرام )بافت نگار( متغير ریسک می باشد. در نمودار فوق مالحظه می شود كه تجمع داده ها 
در سمت راست )مقادیر باالی ریسک( بيشتر است و اصطالحا توزیع داده ها دارای چولگی منفی )چولگی 
چپ( است و این به نوعی بيانگر نرمال نبودن متغير ریسک می باشد. زیرا در توزیع نرمال چولگی داده ها 
البته راه های دقيق تری نيز برای بررسی نرمال بودن  تقریبا صفر است یعنی توزیع داده ها متقارن است. 

توزیع داده ها وجود دارد كه متعاقبا بيان خواهد شد.
نمودار )1( - هیستوگرام توزیع متغیر ریسك مؤدي

6-1- آزمون فرضیه ها
از نمودار احتمال نرمال و  با استفاده  آنجایی كه متغير ریسک مؤدی یک متغير كمی پيوسته است و  از 
همچنين بررسي نرمال بودن با استفاده از آزمون كلوموگروف - اسميرنوف و آزمون شاپيرو- ویلک مشخص 
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گردید توزیع متغير ریسک مؤدي چولگي زیادي داشته و نرمال نمي باشد. پس از انجام تحليل توصيفي 
داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسبت به آزمون فرضيه ها با توجه به كيفي یا كمي بودن متغير مستقل 

اقدام گردید.
فرضیه 1( اندازه مؤدی به طور معنی داری با متوسط ریسك تمكین مودی ارتباط معكوس 

دارد.
متغير اندازه مؤدی از نوع كيفی چند حالتی می باشند، لذا آزمون مربوط آناليز واریانس یکطرفه است و چون 
داده ها نرمال نيستند، لذا از آزمون معادل ناپارامتری آن، یعنی آزمون كروسکال-واليس استفاده می كنيم. 

در این آزمون فرضيه ها به شرح ذیل می باشند.

:
:

H
H H

µ µ µ= =
 ≠





1 2 3

1

كه در آن μ2، μ1 و μ3 به ترتيب نشان دهنده متوسط متغير ریسک تمکين شركت هایی با اندازه های بزرگ، 
متوسط و كوچک می باشد. بنابراین فرضيه صفر، عدم اختالف معنی دار متوسط ریسک تمکين مؤدی در 
سطوح مختلف اندازه مؤدی می باشد و یا به عبارتی عدم ارتباط معنی دار بين متغير اندازه مودی و متوسط 

ریسک تمکين مؤدی را نشان می دهد. نتایج آزمون فرضيه 1 در جداول شماره 2 و 3 آمده است.
جدول )2(- نتایج آماری آزمون فرضیه 1

ميانگين رتبه ها تعداد اندازه مؤدي

ریسک مؤدي
110.58 142 كوچک
89.03 29 متوسط
86.76 39 بزرگ

210 جمع كل
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جدول )3( - نتایج آماری آزمون فرضیه 1

ریسک مؤدي
6.605 آماره كای دو

2 درجه آزادی
0.037 مقدار احتمال

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: اندازه مؤدي

با توجه به كمتر بودن مقدار احتمال )یعنی 0.037( نسبت به سطح خطای معنی داری 0.05، فرضيه صفر 
رد می شود. یعنی متوسط ریسک مؤدیان در سطوح مختلف اندازه مؤدیان یکسان نيست. به عبارت دیگر 
با توجه به مقادیر ستون ميانگين رتبه ها در جدول شماره 2 مؤدیان با اندازه شركت كوچک دارای ریسک 

تمکين معنی دار باالیی هستند و مؤدیان با شركت های بزرگ ریسک تمکين مؤدی كمتری دارند.
طور  به  پيمانکاری(  و  خدماتی  بازرگانی،  )توليدی،  مختلف  بخش های  در  فعال  مؤدیان  اندازه  فرضيه2( 

معنی داری با ریسک تمکين مؤدي ارتباط معکوس دارد.
برای آزمون این فرضيه از آزمون معادل ناپارامتری آن، یعنی آزمون كروسکال-واليس استفاده شده است 
و ارتباط معنی داری معکوس بين اندازه مؤدیان فعال در بخش های مختلف توليدی، بازرگانی، خدماتی و 
پيمانکاری به تفکيک با ریسک تمکين مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضيه 1 در جداول شماره 4 

و 5 آمده است.
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جدول )4( - نتایج آماری آزمون فرضیه 2 

میانگین رتبه ها تعداد اندازه مؤدی نوع فعالیت مؤدی
29.79 36 كوچک

توليدی
23.33 6 متوسط
25.19 13 بزرگ

55 جمع
34.36 47 كوچک

خدماتی
30.67 12 متوسط
27.00 6 بزرگ

65 جمع
35.04 46 كوچک

بازرگانی
20.50 8 متوسط
22.13 8 بزرگ

62 جمع
12.31 13 كوچک

پيمانکاری
14.00 6 متوسط
12.25 12 بزرگ

28 جمع
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جدول )5( - نتایج آماری آزمون فرضیه 2 

ریسك مؤدي نوع فعالیت مؤدی
1.377 آماره كای دو

2توليدي درجه آزادی
0.502 مقدار احتمال
1.057 آماره كای دو

2خدماتي درجه آزادی
0.589 مقدار احتمال
7.054 آماره كای دو

2بازرگاني درجه آزادی
.0.029 مقدار احتمال
0.158 آماره كای دو پيمانکاري

2 درجه آزادی
0.924 مقدار احتمال

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: اندازه مؤدی

لذا با توجه به مقادیر احتمال در جدول فوق، تنها اندازه مؤدیان فعال در بخش بازرگانی به طور معنی داری با 
ریسک تمکين مؤدي ارتباط معکوس دارد و یا به عبارتی دیگر برای مؤدیان حقوقی فعال در بخش بازرگانی 
با افزایش اندازه، ریسک آنها كاهش می یابد. فرضيه ارتباط معکوس بين اندازه مؤدیان فعال در سه بخش 

دیگر )توليدی، خدماتی و پيمانکاری( تایيد نمی گردد.
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7- نتیجه گیري
سازمان امور مالياتي براي شناسایي و انتخاب مؤدیان جهت حسابرسي، به دليل محدودیت منابع و تعداد 
بسيار زیاد مؤدیان،  نيازمند روشي سيستماتيک و بر مبناي ریسک مي باشد. انتخاب و اعمال یک استراتژي 

تمکين توسط سازمان مالياتي، عکس العمل متناسب با سطح ریسک تمکين هر كدام از مؤدیان می باشد.
 انتخاب مؤدي بر اساس معيار ریسک و برنامه ریزي حسابرسي، نيازمند شناسایي سطح ریسک هر مؤدي 

و شناسایي ریسک هر مؤدي مستلزم شناسایي عوامل مؤثر بر ریسک مي باشد.
شناسایي طبقات مختلف مؤدیان از نظر اندازه اجازه می دهد تا مقامات مالياتی، استراتژی های مؤثر و 
هدفمند برای تمکين مالياتی ارائه دهند و در نتيجه بتوانند عکس العمل متناسب با سطح ریسک هر مؤدي 
نشان داده و بهترین پاسخ برای خدمات مورد نياز مؤدیان را فراهم نمایند. در این تحقيق متغير مستقل 
اندازه مودی به عنوان عامل مؤثر بر ریسک تمکين اشخاص حقوقي شناسایي و در قالب 2 فرضيه اصلي 
ارتباط معني داري آن با متغير وابسته ریسک تمکين مؤدي در بين 210 مؤدي حقوقي اداره كل مالياتي 

غرب تهران مورد آزمون قرار گرفته است.
 از آنجایي كه متغير ریسک مؤدي، متغير كمي پيوسته مي باشد، از طریق رسم نمودار احتمال نرمال و 
همچنين استفاده از آزمون كلموگروف- اسميرنوف و آزمون شاپيرو- ویلک مشخص گردید، توزیع متغير 
یکطرفه  واریانس  آزمون  از  مؤدي  اندازه  متغير  معني داري  ارتباط  آزمون  براي  نمي باشد.  نرمال  وابسته 
ناپارامتري كروسکال - واليس استفاده گردید. در نتيجۀ این آزمون مشخص گردید متغير اندازه مؤدي با 
متغير وابسته ریسک مؤدي ارتباط معکوس معنی داري دارد. به عبارت دیگر ریسک تمکين شركت های 
بزرگ كمتر از ریسک تمکين شركت های كوچکتر است و این موضوع با فرضيه سياسی كه در آن مطرح 
می شود: شركت های بزرگتر كمتر متمایل به مدیریت ماليات از طریق كم اظهاری سود خالص به دليل 
عدم ایجاد حساسيت و توجه اضافی توسط دولت می باشند، مطابقت دارد. شركت های بزرگتر به دليل وجود 
سيستم حاكميت شركتی قویتر، الزامات قانونی خاص، مقررات مالی سخت گيرانه تر، شفافيت باالتر و نيز 
اداره آنها توسط مدیران حرفه ای و كار بلد، قاعدتا از دیدگاه سازمان مالياتی ریسک كمتری خواهند داشت، 

كه نتایج تحقيق حاضر آنرا نيز تایيد می نماید. 
فعال در بخش های  برای اشخاص حقوقی  اندازه مؤدی و ریسک  بين  ارتباط معکوس  این،  بر  عالوه 
برای  تنها  بين  این  در  قرار گرفت كه  بررسی  مورد  نيز  پيمانکاری  و  بازرگانی  توليدی، خدماتی،  مختلف 
مؤدیان فعال در بخش بازرگانی شاهد ارتباط معنی دار معکوس بين اندازه مؤدي و ریسک تمکين بودیم. به 
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عبارت دیگر با افزایش اندازه مؤدیان فعال در بخش بازرگانی، ریسک تمکين ایشان كاهش می یابد. فرضيه 
ارتباط معکوس بين اندازه مؤدیان فعال در سه بخش دیگر یعنی بخش های توليدی، خدماتی و پيمانکاری 
تایيد نمی گردد. به عبارت دیگر اندازه مؤدیان این گونه بخش ها با ریسک تمکين آنها ارتباط مستقيم دارد 

و با افزایش اندازه، ریسک تمکين كاهش نمی یابد.
به  را  اندازه  اساس  بر  مؤدیان  بندی  مدیریت ریسک، طبقه  فرایند  در  باید  مالياتی كشور  امور  سازمان 
دليل نياز به استراتژیهای مالياتی متفاوت و نياز به عکس العمل و دامنه حسابرسی متفاوت و نيز تفاوت در 
فرایند بازنگری ریسک هر طبقه در سال های مختلف، در اولویت اقدامات قرار دهد تا بتواند منابع مادی و 
انسانی خود را از طریق عدم تمركز بر مؤدیان با ریسک كم و اعتماد به خوداظهاری ایشان مدیریت نموده و 
همزمان با اجرای سيستم مدیریت ریسک، منابع و نيروی انسانی را در جهت ارتقا كيفيت و كميت خدمات 

قابل ارائه به مؤدیان، آموزش و فرهنگ سازی تمکين داوطلبانه مالياتی اختصاص دهد.
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