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چكیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی قابليت اتکا و كارایی ضرایب مالياتی تدوین شده توسط سازمان امور مالياتی 
است. به عبارت دیگر سوال آن است كه »آیا ضرایب مالياتی، توانایی تخمين مناسب و صحيح سود مشمول 
ماليات شركت ها را دارا می باشند یا خير«. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 38 شركت پيمانکاری 
ساختمانی كه همگی دارای ضریب مالياتی یکسان )14%( در دفترچه ضرایب مالياتی بودند، طی دوره زمانی 
1390-1388 انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی 
شركت های مذكور  بر اساس دفاتر با سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی این شركت ها كه با 
استفاده از ضرایب مالياتی محاسبه شده است، با استفاده از دو آزمون t و تحليل واریانس مقایسه گردید. نتایج 
به دست آمده نشان می دهد كه مابين دو گروه اطالعات مذكور تفاوت معنی داری وجود دارد و این موضوع 
از  تعيين  قابل  احتسابی  نرخ سود  به  پيمانکاری نسبت  مالياتی شركت های  بودن ضریب  باال  به خاطر  بيشتر 
طریق رسيدگی به دفاتر می باشد به طوری كه این ضریب توانایی و قابليت تخمين سود مشمول ماليات ناشی 

از فعاليت های عملياتی این شركت ها را دارا نمی باشد.
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1- مقدمه
مالياتی  امور  سازمان  توسط  شده  تدوین  مالياتی  ضرایب  كارایی  و  اتکا  قابليت  بررسی  به  پژوهش  این 
می پردازد. به عبارت دیگر این مسئله مطرح می شود كه آیا ضرایب مالياتی توانایی تخمين مناسب و صحيح 

سود مشمول ماليات شركت ها را دارا می باشد یا خير.
در این فصل ابتدا به تشریح و بيان موضوع و همچنين بيان ضرورت و اهداف پژوهش و ارائه فرضيه های 
پژوهش می پردازیم و در ادامه روش شناختی پژوهش شامل معرفی جامعه و نمونه آماری و همچنين تشریح 
روش های آزمون فرضيه های پژوهش ارائه می شود. در پایان نيز واژه های عملياتی مورد استفاده در پژوهش 

و همچنين ساختار فصل های پژوهش بيان می شود. 
2- تشریح و بیان موضوع

بسيار جدی است در  ایران یک موضوع  مالياتی  نظام  مالياتی و كارایی آن در  اینکه ضرایب  به  با توجه 
این باب اظهار نظرهای مختلف و گاه متناقضی با توجه به مطالب مطرح شده در بخش مبانی نظری نيز 
وجود دارد. لذا بررسی این موضوع در قالب یک پژوهش آماری جهت پاسخ به ابهام های فعلی ضروری به 
نظر می رسد. به همين منظور پژوهش حاضر به بررسی كارایی و قابليت اتکای دفترچه ضرایب مالياتی در 
ایران پرداخته است. جهت انجام این كار، سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی طبق دفاتر و 
صورت های مالی شركت ها با سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی محاسبه شده بر اساس 
ضرایب مالياتی مقایسه شده است. در واقع سوال اساسی پژوهش حاضر این است كه آیا ميانگين این دو 

سود )سود طبق دفاتر و سود طبق ضرایب( در سطح معنی داری با یکدیگر مطابقت دارند یا خير؟  
3- اهداف پژوهش

مالياتی  دفترچه ضرایب  كارایی  و  اتکا  قابليت  بررسی  پژوهش،  این  بيان شد هدف كلی  همان گونه كه 
برای تعيين سود مشمول ماليات شركت ها است. با توجه به مد نظر قرار دادن سود مشمول ماليات ناشی از 

فعاليت های عملياتی در این پژوهش، هدف جزیی پژوهش به صورت زیر بيان می گردد:
مقایسه سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی طبق دفاتر و صورت های مالی شركت ها با سود 

مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی محاسبه شده بر اساس ضرایب مالياتی. 
4- فرضیه پژوهش

همان گونه كه در بخش های قبلی بيان شد این پژوهش در پی روشن ساختن این مسأله است كه آیا دفترچه 
ضرایب مالياتی تدوین شده توسط سازمان امور مالياتی كشور قابليت محاسبه سود مشمول ماليات شركت ها 
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به طور كارا و قابل اطمينان را دارد یا خير. با توجه به مطالب ذكر شده و مفاهيم و نظریه های مرتبط با 
مسأله پژوهش، فرضيه این پژوهش به گونه زیر صورت بندی شده است:

بين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها بر اساس دفاتر و صورت های مالی با سود 
مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی كه بر اساس ضرایب مالياتی محاسبه می گردد تفاوت معنی 

داری وجود ندارد.
5- جامعه و نمونه آماری

طی  اصفهان  استان  در  فعال  ساختمانی  پيمانکاری  شركت های  كليه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه 
سال های 1390-1388 است. در این پژوهش جهت انتخاب نمونه آماری از روش انتخاب هدفمند استفاده 

می شود. بدین معنی كه شركت ها با توجه به ویژگی های زیر انتخاب می شوند:
برای كليه سال های دوره پژوهش فعال بوده و اطالعات مالياتی آنها در اداره امور مالياتی موجود باشد.  •

در طول دوره مورد بررسی سال مالی خود را تغيير نداده باشند.  •
•  به لحاظ افزایش قابليت مقایسه، سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

امکان دسترسی به صورت های مالی و یادداشتهای همراه آن ها و پرونده های مالياتی وجود داشته   •
باشد.

طی دوره تحقيق دارای سود عملياتی باشند.  •
پرونده های مالياتی شركت برای تمامی سال های دوره مورد مطالعه به مرحله قطعيت رسيده باشند.  •
• طی تمامی سال های مورد مطالعه درآمد مشمول ماليات آن ها از طریق رسيدگی به دفاتر تعيين شده باشد.

ضرایب مالياتی آن ها طی دوره های مورد تحقيق یکسان باشد )در این پژوهش كليه شركت های نمونه 
از جمله شركت های پيمانکاری ساختمانی با مصالح دست اول می باشند كه ضریب مالياتی مربوط به آنها 

طبق دفترچه ضرایب مالياتی معادل 14% می باشد(. 
با توجه به مجموع شرایط یاد شده تعداد 38 شركت در دوره زمانی 1388 تا 1390 به عنوان نمونه آماری 
انتخاب شدند. اطالعات مربوط به این شركت ها از طریق بررسی پرونده مالياتی و صورت های مالی ارائه 

شده آنها استخراج گردید و با استفاده از نرم افزار آماری Spss تحليل شدند.
6- روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اثباتی حسابداری یا توصيفی است كه به صورت تجربی به بررسی قابليت 
اتکا و كارایی ضرایب مالياتی مندرج در دفترچه مالياتی می پردازد تا تعيين شود كه آیا این ضرایب توانایی 
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تخمين نزدیک به واقع از سود مشمول ماليات شركت ها را دارد. جهت انجام این پژوهش ابتدا اطالعات 
مورد نياز برای تمام شركت های نمونه و برای دوره پژوهش )1390-1388(، از طریق بررسی صورت های 

مالی شركت های مورد نظر و همچنين بررسی پرونده مالياتی شركت های مذكور جمع آوری شد.
تعداد 38 شركت كه همگی از نوع پيمانکاری ساختمانی بوده و ضریب مالياتی فعاليت آن ها طبق دفترچه 
ضرایب مالياتی یکسان )معادل 14%( می باشد به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از انتخاب شركت های 
نمونه، اقدام به جمع آوری و محاسبه دو گروه اطالعات برای هر یک از سال های دوره پژوهش برای هر 

شركت شد.
گروه اول اطالعات عبارت از سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی طبق دفاتر شركت-هاست 

كه با بررسی پرونده مالياتی هر یک از شركت ها به دست آمد. این سود به طریق زیر محاسبه می شود:
سود مشمول ماليات فعاليتهای عملياتی براساس دفاتر= )هزینه های مالی– سود عملياتی( + هزینه های 

غير قابل قبول
گروه دوم اطالعات عبارت از سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی بر اساس ضرایب مالياتی 
است كه با بررسی صورت های مالی شركت های مورد نظر و اعمال ضریب مربوطه بر روی اطالعات به 

دست آمده از صورت های مالی به شرح رابطه زیر محاسبه می شود:
سود مشمول ماليات فعاليت های عملياتی بر اساس ضرایب مالياتی = درآمد ناخالص * ضریب مالياتی

پس از جمع آوری هر دو گروه اطالعات به شرح فوق، داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های 
آماری توصيفی نظير فراوانی مطلق و نسبی، ميانگين و انحراف معيار و همچنين روش های آمار استنباطی 
قرار می گيرند.  )ANOVA(1 مورد تجزیه و تحليل  واریانس  آزمون تحليل  استيودنت و    t آزمون  شامل 

فرمول ها به شرح ذیل می باشند:  
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 − + −
+ + −   S2: واریانس دو گروه مستقل

1

n1,n2: حجم نمونه در دو گروه مستقل

1 : ميانگين دو گروه مستقل  2x ,x

SS(Tr): عبارت از تغيير تصادفی است وقتی كه فرض صفر درست باشد.

1. Analysis●of●Variance
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SSE: عبارت از تغيير شانس یا به عبارت بهتر تغييرات داخل نمونه هاست.
K: تعداد نمونه ها را نشان می دهد.

N: تعداد اعضای هر نمونه را نشان می دهد.
در این پژوهش برای مقایسه دو گروه اطالعات پژوهش از دو روش استفاده می شود كه در زیر به توضيح 

هر یک از دو روش مورد نظر پرداخته شده است:
1- آزمون داده ها به روش بلندمدت )داده های تركيبی(: در این روش بعد از جمع آوری داده ها، اطالعات 
مربوط به هر شركت برای كل دوره پژوهش )1388 تا 1390( در نظر گرفته شده و بدون تفکيک و 
مقایسه ساالنه اطالعات، داده ها به طور تركيبی آزمون می گردد. بدین ترتيب كه ميانگين سود مشمول 
ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی طبق دفاتر و بر اساس پرونده مالياتی شركت ها  برای یک دوره 3 
ساله )1388 تا 1390(، با ميانگين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی بر اساس ضرایب 
مالياتی برای همان دوره 3 ساله، توسط آزمون t  استيودنت و آزمون تحليل واریانس مقایسه و نتيجه 
گيری می گردد. ویژگی این روش آن است كه اطالعات را برای یک دوره بلند مدت )3 ساله( در نظر 
گرفته و با هم مقایسه می كند. در واقع مزیت این روش  از آن جهت است كه چنانچه شركت های 
مورد پژوهش در طی دوره تحقيق اقدام به هموار سازی سود یا به اصطالح مدیریت سود نموده باشند 
و به عبارت بهتر در طی دوره پژوهش سود یا زیانی را بين سال های مورد مطالعه منتقل كرده باشند، 
با استفاده از روش بلندمدت كه اطالعات چند سال شركت )در این پژوهش 3 سال( را در نظر گرفته 
و مقایسه انجام می گيرد، اثر این گونه موارد به خودی خود خنثی شده و بر نتایج پژوهش بدون تأثير 

خواهد بود.
2-  آزمون داده ها به روش كوتاه مدت )داده های مقطعی(: روش دیگری كه در این پژوهش جهت تجزیه 
و تحليل داده ها به كار رفته است، روش كوتاه مدت )داده های مقطعی( می باشد. در این روش بر خالف 
روش بلندمدت، اطالعات جمع آوری شده برای هر شركت بر اساس هر سال تفکيک شده و مقایسه 
بين دو گروه داده ها برای هر سال به طور مجزا انجام می گيرد. بدین ترتيب كه ميانگين سود مشمول 
ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی بدست آمده از دفاتر و پرونده مالياتی شركت ها در سال 1388 با 
ميانگين سود مشمول ماليات شركت ها بر اساس ضرایب مالياتی مربوط به سال 1388 مقایسه و نتيجه 
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گيری می شود. این عمل برای سایر سال های دوره پژوهش نيز به همين صورت انجام می گيرد.
7- پیشینه پژوهش

استفاده  الرأس  ماليات علی  از  پرداخت كه چرا  این مسئله  بررسی  به  پژوهشی  در   ،)2006( گاندی  سونا 
 می شود؟ گاندی در مورد سيستم های مالياتی كشورهای در حال توسعه معتقد است كه به دليل این كه 
صورت  طوركامل  به  صنعت  به  متکی  اقتصاد  به  كشاورزی  به  متکی  اقتصاد  از  انتقال  كشورها  این  در 

است.  مفيد  الرأس  علی  ماليات  روش  از  استفاده  لذا  نپذیرفته، 
درآمدهای  تحقق  ميزان  در  مالياتی  مطلوب  سياستهای  نقش  به  خود  پژوهش  در   ،)2008( ترنوسکی 
مالياتی برآوردی با توجه به تمکين مالياتی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد كه آنچه كه 
مودیان را به سمت تمکين مالياتی و ابراز واقعی درآمد خود سوق می دهد، ایجاد اطمينان از سود دولتها از 

طریق سياستهای مطلوب مالياتی می باشد.
فرهنگ  بر  تاكيد  با  توسعه  حال  در  كشورهای  در  مالياتی  نظامهای  بررسی  به   ،)2010( اولدام  و  برد 
اجتماعی ملت ها پرداخته و نتایج پژوهش وی نشان می دهد كه فرهنگ اجتماعی هر كشور نقش بسيار 

موثری در تمکين مالياتی اشخاص و در نتيجه تسریع در رشد و توسعه نظام مالياتی كشورها دارد.
بال )2013(، در پژوهشی به بررسی تالش مالياتی و عوامل تأثيرگذار بر آن پرداخته و ضمنا روشی خاص 
جهت تحليل نسبتهای مالياتی با استفاده از روش آماری رگرسيون معرفی نموده است. نکته قابل ذكر آنکه 

طبق یافته های این پژوهش یکی از عوامل تأثيرگذار بر تالش مالياتی ميزان تمکين مالياتی می باشد.
شمس زاده و ذكوری )1388( در پژوهش خود به بررسی علل اختالف بين سود مشمول ماليات ابرازی و 
سود مشمول ماليات قطعی اشخاص حقوقی پرداخته اند و نشان می دهند كه بين سود مشمول ماليات ابرازی 

و قطعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
به  توجه  با  مالياتی  تمکين  بررسی جنبه های مختلف  به  پژوهش خود  در   )1389( و همکاران  رضایی 
وضعيت سيستم مالياتی ایران پرداخته و در این خصوص مطالعه ای نيز بر تجارب كشورهای مختلف در 

زمينه تمکين مالياتی و تأثيرات آن در ابعاد مختلف داشته است. 
نویدی و همکاران )1389( در پژوهش خود به بررسی دالیل فرار مالياتی، تبانی و اجتناب مالياتی در ایران 
پرداخته و با تأكيد بر اهميت ضرایب و قراین مالياتی در نظام تشخيص علی الرأس بيان می دارند كه در یک 
نظام آرمانی ماليات با هدف جلوگيری از فرار مالياتی و تبانی می بایست هم ضرایب و هم قراین مالياتی 

به طور سخت گيرانه تدوین تا باعث تشویق مودیان به تشخيص از طریق علی الراس نگردد. 
كمالی و شفيعی )1390( در پژوهشی ضمن بررسی مفاهيم مختلف از تمکين مالياتی، تعریف دقيق و 
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روشنی از آن ارائه نموده و در نهایت سطح تمکين و موانع آن را در نظام مالياتی ایران را مشخص نموده 
است و بيان می دارد كه یکی از مهمترین عوامل عدم تمکين مالياتی در ایران كوچک بودن ضرایب مالياتی 
است كه باعث به صرفه شدن تشخيص ماليات از طریق علی الراس برای مودیان گشته است. سلطانی 
)1391( در پژوهشی به بررسی ميزان قابليت و كارایی و نزدیک به واقع بودن ضریب مالياتی شركتهای 
توليدی تدوین شده در دفترچه ضرایب مالياتی از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران مشاغل مختلف پرداخته 

است كه نتایج نشان می دهد این ضریب به طور كارشناسی شده ای تدوین نشده است.
8- مراحل تجزیه و تحلیل اطالعات

8-1- آمار توصیفی:  در زیر آمار توصيفی مربوط به داده های پژوهش ارائه شده است. الزم به ذكر 
است كه در پژوهش حاضر از دو روش بلندمدت )داده های تركيبی( و كوتاه مدت )داده های مقطعی( جهت 

آزمون فرضيه استفاده گردیده است.
 آمار توصيفی داده ها به صورت تركيبی: در این قسمت آمار توصيفی داده های جمع آوری شده برای هر 
شركت نمونه در طی دوره سه ساله پژوهش )1388 تا 1390( به صورت تركيبی و نه به صورت مجزا برای 
هر سال، ارائه شده است. آمار توصيفی داده های پژوهش به صورت تركيبی در جدول 4-1 نشان داده شده 

است.  
جدول )1(- آمار توصیفی داده های پژوهش به صورت ترکیبی

سود مشمول ماليات بر اساس ضرایبسود مشمول ماليات بر اساس دفاتر
114114تعداد داده ها

91,403168,223ميانگين )هزار ریال(
2,0843,147انحراف از ميانگين )هزار ریال(

6,32298,710ميانه )هزار ریال(
82,10210,871مد )هزار ریال(

74,116112,822انحراف از معيار )هزار ریال(
5,49312,728واریانس )ميليون ریال(

15,25229,750مينيمم )هزار ریال(
162,958395,363ماكزیمم )هزار ریال(

منبع: یافته های محققان
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طبق این جدول، فاصله ماكزیمم این دو گروه اطالعات كه برای گروه اول اطالعات )سود طبق دفاتر( 
ماكزیمم  بودن  بزرگتر  می باشد.   395,363 عدد  ضرایب(  طبق  )سود  دوم  گروه  برای  و   162,958 عدد 
اطالعات  گروه  این  ميانگين  بودن  بزرگتر  گرفتن  نظر  در  با  اساس ضرایب  بر  سود  به  مربوط  اطالعات 
نسبت به گروه اطالعات سود بر اساس دفاتر باعث این برداشت می گردد كه ضرایب مالياتی به شکلی 
تدوین شده اند كه هميشه سود بزرگتری نسبت به سود واقعی شركت ها محاسبه نمایند و در نتيجه منجر 

از واقع توسط شركت ها گردد.  به پرداخت ماليات بيشتر 
 آمار توصيفی داده ها به صورت مقطعی: در این قسمت آمار جمع آوری شده برای شركت های نمونه برای 
هر یک از سال های دوره سه ساله پژوهش )1388 تا 1390( به صورت جداگانه و نه به صورت تركيبی برای 
كل دوره پژوهش، ارائه شده است. با توجه به جدول زیر، داده های مربوط به سود مشمول ماليات بر اساس 
دفاتر طی سال 1388 در فاصله 16,404 تا 111,282 قرار گرفته اند و ميانگين آن ها عدد 75,255 می باشد 
درصورتی كه داده های مربوط به سود مشمول ماليات بر اساس ضرایب برای سال 1388 در فاصله 29,750 

تا 189,223 و با ميانگين 102,221 قرار گرفته اند. 

جدول )2(- آمار توصیفی داده های پژوهش به صورت مقطعی )سال 1388(

سود مشمول ماليات بر اساس ضرایبسود مشمول ماليات بر اساس دفاتر
3838تعداد داده ها

75,255102,221ميانگين )هزار ریال(
5,2606,572انحراف از ميانگين )هزار ریال(

28,45438,078ميانه )هزار ریال(
61,40792,117مد )هزار ریال(

28,88738,253انحراف از معيار )هزار ریال(
8341,463واریانس )ميليون ریال(

16,40429,750مينيمم )هزار ریال(
111,282189,223ماكزیمم )هزار ریال(

منبع:●یافته های●محققان

این  مطابق  است.  شده  داده  نشان   )3( جدول  در   1389 سال  برای  پژوهش  داده های  توصيفی  آمار 
اطالعات، داده های مربوط به سود مشمول ماليات بر اساس دفاتر طی سال 1389 در فاصله ی 17,425 
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به  مربوط  داده های  كه  صورتی  در  می باشد   89,007 عدد  آن ها  ميانگين  و  گرفته اند  قرار   127,582 تا 
سود مشمول ماليات بر اساس ضرایب برای سال 1389 در فاصله ی 37,921 تا 215,369 و با ميانگين 

گرفته اند.  قرار    142,548
جدول )3(- آمار توصیفی داده های پژوهش به صورت مقطعی )سال 1389(

سود مشمول ماليات بر اساس ضرایبسود مشمول ماليات بر اساس دفاتر
3838تعداد داده ها

89,007142,548ميانگين )هزار ریال(
15,25522,402انحراف از ميانگين )هزار ریال(

71,323108,878ميانه )هزار ریال(
44,08565,212مد )هزار ریال(

36,07259,504انحراف از معيار)هزار ریال(
1,3013,540واریانس )ميليون ریال(

17,42537,921مينيمم )هزار ریال(
162,958215,369ماكزیمم )هزار ریال(

منبع:●یافته های●محققان

اطالعات  است. همانطور كه  داده شده  نشان   )4( برای سال 1390 در جدول  پژوهش  داده های  آمار توصيفی 
موجود در این جدول نشان می دهد، داده های مربوط به سود مشمول ماليات بر اساس دفاتر طی سال 1390 در 
فاصله 15,252 تا 158,947 قرار گرفته اند و ميانگين آن ها عدد  122,017 می باشد در صورتی كه داده های مربوط 
به سود مشمول ماليات بر اساس ضرایب برای سال 1390 در فاصله 47،174 تا 395,262 و با ميانگين 238,280 
قرار گرفته اند. الزم به ذكر است كه بيشترین سود مشمول ماليات بر اساس ضرایب در سال 90 گزارش شده است.

جدول )4(- آمار توصیفی داده های پژوهش به صورت مقطعی )سال 1390(

دفاترسود مشمول ماليات بر اساس ضرایب اساس  بر  ماليات  مشمول  سود 
3838تعداد داده ها

238,280122,017ميانگين )هزارریال(
50,71535,220انحراف از ميانگين )هزارریال(

285,058101,613ميانه )هزارریال(
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دفاترسود مشمول ماليات بر اساس ضرایب اساس  بر  ماليات  مشمول  سود 
215,26485,111مد)هزارریال(

98,21252,909انحراف از معيار )هزارریال(
9,6452,799واریانس )ميليون ریال(

47،17415,252مينيمم )هزارریال(
395,262158,947ماكزیمم )هزارریال(

منبع:●یافته های●محققان

این اطالعات به دست آمد، به نظر  از مقایسه  بيان شده كه  آمار توصيفی ساالنه و نکات  به  با توجه 
می رسد هماهنگی چندانی مابين سودهای به دست آمده از دفاتر شركت ها و سودهای محاسبه شده بر 
اساس ضرایب مشاهده نمی شود و حتی در بعضی موارد كه در توضيحات قبلی به آن ها اشاره شد مابين این 

دو گروه اطالعات، تضادهایی وجود دارد.   
8-2- آمار استنباطی

هدف از تحليل استنباطی، تعميم نتایج حاصل از مشاهدات پژوهشگر در نمونه انتخابی خود به جامعه آماری 
می باشد. به عالوه پژوهشگر با توجه به نتایج و مقادیر به دست آمده از نمونه به آزمون فرضيه یا فرضيه های 

پژوهش می پردازد )آذر، 1383(.
در این پژوهش جهت آزمون فرضيه پژوهش از دو آزمون t و تحليل واریانس استفاده می گردد. اما قبل 
از به كارگيری این دو آزمون نياز است كه برقراری فرض نرمال بودن توزیع داده بررسی شود. جهت بررسی 
این فرض در نرم افزار Spss، بعد از رسم نمودار فراوانی داده ها و مطابقت دادن آن با منحنی نرمال چنانچه 
اكثریت سطح زیر منحنی نرمال توسط داده ها پوشانده شود، توزیع داده ها نرمال می باشد و در غير اینصورت 

غيرنرمال است. 
در این پژوهش فرض نرمال بودن توزیع داده ها هم در سطح كل داده ها و هم به صورت ساالنه و مجزا 
بررسی شد و نمودار مربوط به هر كدام رسم شده بر اساس قضيه حد مركزی اگر مشاهده ها یا نمونه آماری 
افزایش یابد و به سمت بی نهایت ميل كند )بزرگتر از 30 مورد(، آنگاه بدون بررسی می توان فرض نرمال 
بودن توزیع داده ها را پذیرفت )نوفرستی، 1386(. لذا با توجه به حجم مناسب نمونه آماری در این پژوهش 

)38 شركت(، می توان برقرار بودن فرض نرمال بودن توزیع داده ها را پذیرفت.
9- آزمون فرضیه های پژوهش

با توجه به مطالب قبلی، بررسی فرضيه پژوهش با استفاده از دو روش بلندمدت )داده های تركيبی( و روش 
كوتاه مدت )داده های مقطعی( انجام می گيرد. نتایج به دست آمده از به كارگيری هر یک از این روش ها در 
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این فصل ارائه می گردد. الزم به ذكر است كه برای آزمون  فرضيه پژوهش در هر دو روش، سطح خطای 
5% )سطح معنی دار α  =%5( یعنی درجه اطمينان 95% در نظر گرفته شده است. بر این اساس:

H1  رد می شود، در صورتی كه α > سطح معنی داری باشد.

H1  پذیرفته می شود، در صورتی كه α >سطح معنی داری باشد.

 9-1- آزمون فرضیه پژوهش به روش بلندمدت )داده های ترکیبی(
فرضيه های H0  و H1  در روش بلندمدت به شرح زیر بيان می شوند:

H0 : مابين ميانگين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق دفاتر و ميانگين سود 

مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق ضرایب در طی دوره سه ساله پژوهش تفاوت 
.(µ2 =µ1)معنی داری وجود ندارد

H1: مابين ميانگين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق دفاتر و ميانگين 

سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق ضرایب در طی دوره سه ساله پژوهش 
.)µ1 ≠●µ 2( تفاوت معنی داری وجود دارد

جدول )5(- نتایج آزمون t در روش بلندمدت )داده های ترکیبی(

آزمون t جهت بررسی برابری ميانگين ها
آزمون لونز جهت بررسی 

تساوی واریانس ها

t درجه آزادیمقدار
سطح 

معنی داری
F مقدار

سطح 
معنی داری

15/5631120/00045/3020/000آزمون t با فرض تساوی واریانس ها

--11/10446/1080/000آزمون t با فرض عدم تساوی واریانس  ها
منبع:●یافته های●محققان

قبل از تحليل نتایج به دست آمده از آزمون t، الزم به ذكر است كه یکی از مواردی كه می بایست قبل 
نمونه هاست كه جهت  واریانس  برقراری فرض تساوی  یا عدم  برقراری  بررسی گردد،   t آزمون  انجام  از 
این مسئله در این پژوهش از آزمون لونز1 استفاده شده است. روش كار نيز بدین گونه است كه چنانچه 
سطح معنی داری محاسبه شده در آزمون لونز بزرگتر از مقدار α )در این پژوهش 5%(  باشد فرض تساوی 
واریانس ها پذیرفته می شود و لذا جهت نتيجه گيری نسبت به فرضيه اصلی پژوهش از اطالعات ارائه شده 
در ردیف اول جدول كه مربوط به انجام آزمون t در حالت تساوی واریانس ها می باشد استفاده می گردد. 

1. Leven’s Test
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در غير اینصورت یعنی چنانچه سطح معنی داری محاسبه شده در آزمون لونز كوچکتر از مقدار α )در این 
پژوهش 5%(  باشد، فرض تساوی واریانس ها رد می شود. 

با توجه به توضيحات فوق از آنجا كه طبق جدول فوق سطح معنی داری بدست آمده در آزمون لونز 
كوچکتر از 5% می باشد لذا فرض تساوی واریانس ها پذیرفته نيست و بنابراین از اطالعات ردیف دوم جدول 
جهت نتيجه گيری نسبت به فرضيه ی اصلی پژوهش استفاده می شود. نتایج به دست آمده از آزمون t در 
ردیف دوم جدول 5 نشان می دهد كه سطح معنی داری محاسبه شده كوچکتر از 5% است و لذا در سطح 

95 درصد فرض H0 رد می شود. 
آزمون فرضيه  اعتبار پژوهش جهت  افزایش  و  آمده  به دست  نتایج  از  اطمينان  این پژوهش جهت  در 
پژوهش همزمان با آزمون t، از آزمون دیگری به نام آزمون تحليل واریانس نيز استفاده شده است. نتایج 

حاصل از انجام این آزمون در روش بلندمدت )داده های تركيبی( در جدول 6  ارائه شده است.

جدول )6(- نتایج آزمون تحلیل واریانس در روش بلندمدت )داده های ترکیبی(

F مقدار درجه آزادی سطح معنی داری
8/156 109 0/000

منبع:●یافته های●محققان

مشاهده می شود كه سطح معنی داری محاسبه شده در آزمون تحليل واریانس نيز كوچکتر از 5% است و لذا 
طبق این آزمون نيز فرضيه اصلی پژوهش در روش بلندمدت رد می گردد.  

الف( نمودار مربوط به بررسی فرض نرمال بودن داده ها برای كل دوره پژوهش )1388-1390(
الف-1- گروه اول داده ها: درآمد مشمول مالیات بر اساس دفاتر

منبع:●یافته های●محققان
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الف-2- گروه دوم داده ها: درآمد مشمول مالیات براساس ضرایب

   

منبع:●یافته های●محققان

9-2- آزمون فرضیه پژوهش به روش کوتاه مدت )داده های مقطعی(
آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از اطالعات سال 1388     •

با ميانگين سود  در این قسمت ميانگين سود مشمول ماليات شركت ها بر اساس دفاتر طی سال 1388 
مشمول ماليات شركت ها بر اساس ضرایب طی سال 1388 مقایسه می گردد. با توجه به توضيحات فوق 

فرضيه های H0  و H1  در این بخش به شرح زیر بيان می شوند:
H0: مابين ميانگين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق دفاتر و ميانگين سود 

مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق ضرایب در سال 1388 تفاوت معنی داری وجود 
.)µ1 ≠●µ 2( ندارد

H1: مابين ميانگين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق دفاتر و ميانگين 

سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق ضرایب در سال 1388 تفاوت معنی داری 
.)µ1 ≠●µ 2(  وجود دارد

نتایج حاصل از آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از اطالعات سال 1388 در جدول )7( ارائه شده است.
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جدول ) 7(- نتایج آزمون t در روش کوتاه مدت )سال 1388(

آزمون t جهت بررسی برابری ميانگين  ها 
آزمون لونز جهت بررسی 

تساوی واریانس ها

t سطح درجه آزادی مقدار
سطح  مقدار Fمعنی داری

معنی داری
4/007360/0197/8850/006آزمون t با فرض تساوی واریانس ها

آزمون t با فرض عدم تساوی 
--2/41211/2540/042واریانس  ها

با توجه به نتایج آزمون لونز در جدول فوق، از آنجا كه سطح معنی داری به دست آمده )0/006( كوچکتر از 
5% است، لذا فرض تساوی واریانس ها رد می شود و بنابراین جهت نتيجه گيری نسبت به فرضيه پژوهش 
اطالعات ردیف دوم جدول در مورد آزمون t مورد استفاده قرار می گيرد. طبق آزمون t در ردیف دوم جدول 

)7(، از آنجا كه سطح معنی داری محاسبه شده )0/042( كوچکتر از 5% است لذا فرض H0 رد می شود.
جدول )8(- نتایج آزمون تحلیل واریانس در روش کوتاه مدت )سال 1388(

F مقدار درجه آزادی سطح معنی داری
9/925 37 0/015

از %5  همانطور كه مشاهده می شود سطح معنی داری محاسبه شده در جدول فوق )0/015( كوچکتر 
است، لذا همان نتایجی كه از آزمون t به دست آمد برای آزمون تحليل واریانس نيز قابل بيان است و به 
عبارت بهتر طبق نتایج به دست آمده از آزمون تحليل واریانس نيز در روش كوتاه مدت )داده های مقطعی( 

و بر اساس اطالعات سال 1388 فرضيه اصلی پژوهش رد می شود. 
ب( نمودار مربوط به بررسی فرض نرمال بودن داده ها بر اساس اطالعات مربوط به سال 1388
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ب-1- گروه اول داده ها: درآمد مشمول مالیات سال 88 بر اساس دفاتر

ب-2- گروه دوم داده ها: درآمد مشمول مالیات سال 88  بر اساس ضرایب

آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از اطالعات سال 1389   •
با ميانگين سود  در این قسمت ميانگين سود مشمول ماليات شركت ها بر اساس دفاتر طی سال 1389 
مشمول ماليات شركت ها بر اساس ضرایب طی سال 1389 مقایسه می گردد. با توجه به توضيحات فوق 

فرضيه های H0  و H1 در این بخش به شرح زیر بيان می شوند:
H0: مابين ميانگين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق دفاتر و ميانگين سود 
مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق ضرایب در سال 1389 تفاوت معنی داری وجود 

.)µ1 ≠●µ 2(  ندارد
H1: مابين ميانگين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق دفاتر و ميانگين 
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سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق ضرایب در سال 1389 تفاوت معنی داری 
وجود دارد  )µ1 ≠●µ 2( نتایج حاصل از آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از اطالعات سال 1389 در جدول 

9 ارائه شده است.
جدول )9(- نتایج آزمون t در روش کوتاه مدت )سال 1389(

آزمون t جهت بررسی برابری ميانگين  ها 
آزمون لونز جهت بررسی 

تساوی واریانس ها

t سطح درجه آزادی مقدار
سطح مقدار Fمعنی داری

معنی داری
آزمون  t با فرض تساوی 

2/934360/0228/7500/008واریانس ها

آزمون t با فرض عدم تساوی 
--2/34219/5290/039واریانس ها

منبع:●یافته های●محققان●

با توجه به نتایج آزمون لونز در جدول فوق، از آنجا كه سطح معنی داری به دست آمده )0/008( كوچکتر 
از 5% است، لذا فرض تساوی واریانس ها رد می شود و بنابراین جهت نتيجه گيری نسبت به فرضيه پژوهش 
اطالعات ردیف دوم جدول در مورد آزمون t مورد استفاده قرار می گيرد. طبق آزمون t در ردیف دوم جدول 
9، از آنجا كه سطح معنی داری محاسبه شده )0/039( كوچکتر از 5% است، لذا فرض H0 رد می شود. 
نتایج حاصل از آزمون تحليل واریانس نيز نتيجه گيری فوق را تأیيد می كند. جدول 10 نتایج آزمون تحليل 

واریانس بر روی داده های پژوهش مربوط به سال 1389 را نشان می دهد.
جدول )10(- نتایج آزمون تحلیل واریانس در روش کوتاه مدت )سال 1389(

F مقدار درجه آزادی سطح معنی داری
3/998 37 0/049

منبع:●یافته های●محققان●

سطح معنی داری محاسبه شده در جدول فوق )0/049( كوچکتر از 5 % است، لذا همان نتایجی كه از 
آزمون t به دست آمد برای آزمون تحليل واریانس نيز قابل بيان است .

ج( نمودار مربوط به بررسی فرض نرمال بودن داده ها بر اساس اطالعات مربوط به سال 1389
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ج-1- گروه اول داده ها: درآمد مشمول مالیات سال 89  بر اساس دفاتر

 

ج-2- گروه دوم داده ها: درآمد مشمول مالیات سال 89  بر اساس ضرایب

آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از اطالعات سال 1390  •
این قسمت نيز همانند دو قسمت قبل می باشد با این تفاوت كه در اینجا جهت آزمون فرضيه پژوهش از 
اطالعات جمع آوری شده مربوط به سال 1390 استفاده می شود. فرضيه های H0  و H1 در این بخش 

به شرح زیر  بيان می شوند:
H0: مابين ميانگين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق دفاتر و ميانگين سود 
مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق ضرایب درسال1390 تفاوت معنی داری وجود 

.)µ1 ≠●µ 2( ندارد
H1: مابين ميانگين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق دفاتر و ميانگين سود 
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مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق ضرایب در سال 1390 تفاوت معنی داری وجود 
.)µ1 ≠●µ 2(  دارد

نتایج حاصل از آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از اطالعات سال 1390 در جدول 11 ارائه شده است.
جدول )11(- نتایج آزمون t در روش کوتاه مدت )سال 1390(

آزمون t جهت بررسی برابری ميانگين ها
آزمون لونز جهت بررسی 

تساوی واریانس  ها

t درجه آزادی مقدار
سطح 

معنی داری
F مقدار

سطح 
معنی داری

آزمون  t با فرض تساوی 
0/825360/0360/3940/478واریانس ها

آزمون t با فرض عدم تساوی 
--0/87510/7780/42واریانس ها

همانطور كه در جدول فوق مشاهده می شود از آنجا كه سطح معنی داری به دست آمده در آزمون لونز )0/478( 
بزرگتر از 5 % است، لذا فرض تساوی واریانس ها پذیرفته می شود و بنابراین جهت نتيجه گيری نسبت به فرضيه 

پژوهش اطالعات ردیف اول جدول در مورد آزمون t مورد استفاده قرار می گيرد.
طبق آزمون t در ردیف اول جدول 11، از آنجا كه سطح معنی داری محاسبه شده )0/036( كوچکتر از 5 % است، 
لذا فرض H0 رد می شود. نتایج حاصل از آزمون تحليل واریانس نيز نتيجه گيری فوق را تأیيد می كند. جدول 12 

نتایج آزمون تحليل واریانس بر روی داده های پژوهش مربوط به سال 1390 را نشان می دهد.
 جدول )12(- نتایج آزمون تحلیل واریانس در روش کوتاه مدت )سال 1390(

F مقدار درجه آزادی سطح معنی داری
0/955 37 0/035

همانطور كه مشاهده می شود سطح معنی داری محاسبه شده در جدول فوق )0/035( كوچکتر از 5% است، 
لذا همان نتایجی كه از آزمون t به دست آمد برای آزمون تحليل واریانس نيز قابل بيان است و به عبارت بهتر 

طبق نتایج به دست آمده فرضيه اصلی پژوهش رد می شود. 
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د( نمودار مربوط به بررسی فرض نرمال بودن داده ها بر اساس اطالعات مربوط به سال 1390

د-1- گروه اول داده ها: درآمد مشمول مالیات سال 90 بر اساس دفاتر

 د-2- گروه دوم داده ها: درآمد مشمول مالیات سال 90 بر اساس ضرایب

10- نتایج آزمون فرضیه پژوهش

جدول 13 نشان می دهد كه بر اساس روش كوتاه مدت )داده های مقطعی( و با استفاده از داده های هر یک 
از سالهای دوره پژوهش شامل سال های 1388 و 1389 و 1390 فرضيه پژوهش رد می شود. 

جدول )13(- خالصه نتایج آزمون فرضیه پژوهش

نوع آزمونروش
t مقدار

سطح معنی داری
نتيجه  آزمون 
فرضيه پژوهش F مقدار

بلندمدت
t11/1040/000 استيودنت

رد
8/1560/000تحليل واریانس
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نوع آزمونروش
t مقدار

سطح معنی داری
نتيجه  آزمون 
فرضيه پژوهش F مقدار

كوتاه مدت- سال 
88

t2/4120/042 استيودنت
رد

9/9250/015تحليل واریانس
كوتاه مدت- سال 

89
t2/3420/039 استيودنت

رد
3/9980/049تحليل واریانس

كوتاه مدت- سال 
90

t0/8250/036 استيودنت
رد

0/9550/035تحليل واریانس
منبع:●یافته های●محققان●

11- نتیجه گیری  
 به طور كلی می توان نتيجه گرفت كه مابين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها 
طبق دفاتر و سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی شركت ها طبق ضرایب تفاوت معنی داری 
وجود دارد. به عبارت بهتر طبق نتایج این پژوهش می توان گفت كه ضریب تدوین شده توسط سازمان 
امور مالياتی در دفترچه ضرایب مالياتی برای این گروه شركت ها دارای كارایی الزم نمی باشد به طوری كه 
این ضریب توانایی و قابليت تخمين سود مشمول ماليات ناشی از فعاليت های عملياتی این شركت ها را 
دارا نمی باشد. ضمنًا از آنجا كه درآمد مشمول ماليات به دست آمده به صورت علی الراس بيشتر از درآمد 
مشمول ماليات از طریق رسيدگی به دفاتر بوده و باعث می شود كه ماليات بيشتری از مودی مالياتی وصول 
گردد و دراین حالت به نفع دولت باشد اما باعث عدم تمکين مودی مالياتی شده و هزینه تمکين مالياتی 

را باال می برد . 
طبق مواد  119و120و121 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان امور مالياتی در راستای هدفمندسازی نظام 
مالياتی و شفاف سازی حمایت های مالی مکلف است از فناوری های نوین نظير خدمات پست الکترونيکی، 
امضاء الکترونيکی و اجرای طرح جامع مالياتی استفاده نماید. مهمترین اهداف نظام مالياتي در این طرح 
ماليات  مودیان،  رضایت  افزایش  ماليات،  وصول  هزینه های  كاهش  مالياتی،  درآمدهای  افزایش  شامل 

الکترونيکی، ارتقا بهره وری، سالمت نظام اداری، نيروی انسانی و توسعه ارتباطات بين المللی می باشد. 
ساده سازي ضرایب مالياتي، هزینه تمکين مؤدیان مالياتي را نيز كاهش مي دهد. هزینه تمکين، مانند سایر 
هزینه هاي دستگاه مالياتي، قابل كاهش است. كاهش هزینه تمکين با تک نرخي كردن ماليات، استقرار 
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یک نظام واحدیابي مناسب، كاهش دامنه معافيت هاي مالياتي و حذف تخفيف هاي مربوط به هزینه هاي 
دفترداري، امکان پذیر مي باشد. ساده سازي ضرایب مالياتي جهت تمکين داوطلبانه، به همراه یک سيستم 
خود تشخيص ماليات )قوانين باید در حدي ساده و شفاف باشد كه براي عموم مردم قابل فهم و ساده باشد 
تا در مرحله بعد از آنها انتظار داشته باشيم كه سيستم خود تشخيص ماليات را اجرا نمایند(، پيش مي رود. در 
چنين سيستمي مؤدیان مالياتي، موظفند ميزان ماليات را تعيين كرده و آنرا به موقع گزارش و پرداخت كنند.
در كتابچه ضرایب مالياتي موجود، به دليل شکستن این ضرایب به ضرایب بسيار كوچک، تقسيم كار با 
شکستن كار، مساوي قرار داده شده است. پيچيده كردن ضرایب مالياتي و تجزیه آن به موارد بسيار ریز، به 
معني نادیده گرفتن واقعيت موجود و عدم قابليت تقسيم آن است. در تئوري اقتصادي مرسوم، دست یابي 
به بهينگي، مستلزم در دسترس بودن تمامي نقاط روي منحني هاي مطلوبيت و منحني هاي توليد است. در 
حالي كه در عمل چنين وضعيتي امکان پذیر نيست. عدم تناسب نرخ های مالياتی تعيين شده در هر بخش، 
با پتانسيل های اقتصادی آن بخش می تواند منجر به گسترش آسيب های فراوان در عملکرد نظام مالياتی 
كشور در قالب افزایش فرارهای مالياتی و... شود كه عدم توجه ویژه به این امر نيز به نوبه خود مشکالتی 
الراس شدن   از علی  نتایج حاصله  پایان قابل ذكر است كه  اقتصاد كشور به  وجود خواهد آورد. در  را در 
پرونده های مالياتی در بعضی موارد می تواند ناشی از تسامح و تساهل حوزه های مالياتی مورد بررسی و 
همچنين دقت نظر و یا سختگيری واحدهای رسيدگی كننده در پذیرش هزینه های قابل قبول هم باشد كه 
این چنين مورادی باعث نارضایتی مودیان و عدم اخذ مالياتی عادالنه می شود كه با اجرای كامل طرح جامع 

مالياتی و اصالح قوانين و مقررات مالياتی توسط مجلس مشکالت بر طرف می گردد.
 12- پیشنهادهایی برای اصالح ضرایب مالیاتی 

- با توجه به این كه یکی از دالیل عدم كارایی دفترچه ضرایب مالياتی مطابق با بيان اكثر مميزان مالياتی 
استفاده از عبارات مبهم و كلی همانند عبارت »كاالی مشابه« و همچنين همچون »و غيره« و »مانند 
پيشنهاد می گردد در متن جدید  لذا  این دفترچه می باشد  متفاوت دیگر در متن  این« و چند اصطالح 
دفترچه ضرایب سعی شود برای تمامی صنایع و حرفه ها به  طور جداگانه و مشخص ضرایب دقيق و 
مجزا در نظر گرفته شود تا به این طریق هم سردرگمی مميزان مالياتی را كاهش داده و هم ميزان اعمال 

سليقه شخصی مميزان را در انتخاب ضرایب به حداقل برساند.
- با توجه به دالیل بيان شده در مورد عدم كارایی دفترچه ضرایب مالياتی و به خصوص دور بودن ضرایب 
مالياتی از واقعيات امروز فضای اقتصادی و تجاری كشور پيشنهاد می شود كميته هایی تخصصی برای 
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هر یک از صنایع و حرفه های موجود كه متشکل از افراد با تخصص های گوناگون همچون كارشناسان 
مالی، كارشناسان اقتصادی، كارشناسان مالياتی و ... باشند زیر نظر سازمان امور مالياتی ایجاد و به طور 
دوره ای و مداوم به مطالعه، پژوهش و تعيين دقيق و بر اساس واقع ضرایب مالياتی بپردازند. همچنين 
پيشنهاد می شود برای این كميته ها سيستم بازخوردی نيز وجود داشته باشد به طوری كه در هر زمان و بر 
اساس بازخورد اطالعات، امکان اصالح ضرایب تدوین شده مهيا باشد. ضمنا باید به پيشنهادات مربوطه، 
این مطلب را هم كه از وظایف مودیان مالياتی می باشد اضافه نمود كه طبق ماده 97 قانون مالياتهای 
مستقيم، مودیان مالياتی باید نسبت به تنظيم دقيق و صحيح دفاتر قانونی و اسناد و مدارك حسابداری 
طبق آئين نامه تحریر دفاتر و ارائه اظهارنامه مالياتی در موعد مقرر به منظور اجتناب از علی الرأس شدن 

پرونده دقت الزم را داشته باشند.
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