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چکیده
در این تحقيق، چارچوبی برای تمکين مالياتی ارائه می شود كه در آن قدرت مسئوالن ماليات و اعتماد به آنها، 
برای فهم تمکين داوطلبانه و اجباری، ابعاد مرتبطی می یابد و تعامالت پویا بين قدرت و اعتماد در نظر گرفته 
می شود. در این چارچوب كه چارچوب شيب خزنده نام دارد، فرض می شود كه تمکين مالياتی شهروندان به 
از مدلسازی  وابسته است.  به مسئوالن و همکاری داوطلبانه  اعتماد  و  اجباری  برای تمکين  قدرت مسئوالن 
معادالت ساختاری برای آزمون فرضيات چارچوب شيب خزنده با در نظر گرفتن قدرت قهری و قدرت مشروع 
استفاده می كنيم و تعداد 362 نفر از صاحبان مشاغل آزاد را برای این منظور مورد بررسی قرار می دهيم. نتایج، 
قدرت  با  اعتماد همچنين  مرتبط می باشد.  داوطلبانه  تمکين  با  مثبت  به صورت  اعتماد  است كه  آن  از  حاكی 
مشروع ارتباطی مثبت و با قدرت قهری ارتباطی منفی دارد. قدرت قهری و همچنين قدرت مشروع با تمکين 
اجباری مرتبط می باشد. به طور كلی نتایج، حاكی از ماهيت چند بعدی قدرت و اعتماد و ارتباط شان با تمکين 

مالياتی و اهميت قدرت و اعتماد در سياست گذاری های مالياتی می باشد.
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3. دانشيار و عضو هيأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهيد بهشتی
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1- مقدمه
در  توجهات  این رو  از  است،  یافته  افزایش  گذشته  دهه های  در  مالياتی  تمکين  عدم  و  زیرزمينی  اقتصاد 
سياست گذاری و تحقيقات را به خود جلب نموده است. مسئوالن مالياتی در كشورهای مختلف نسبت به 
افزایش جرم های مالياتی با مجازات های شدیدتر واكنش نشان می دهند. در رویکرد اقتصاد كالسيک، از 
رسيدگی های متعدد و كارآمد، و جرائم سنگين به عنوان قدرتمندترین استراتژی ها برای مبارزه با جرم های 
مالياتی نام برده می شود. فرض می شود كه مودیان مالياتی به طور منطقی رفتار می كنند، و در مورد فرار 
مالياتی تصميماتشان برای تمکين وابسته به ریسک شناسایی شدن است )كاستلونگر و همکاران، 2013: 

36-45(. علی رغِم مفروضات روشن تئوری اقتصادی جرم، این مسأله از همان اول روشن بود كه:
استراتژی تمکين بر مبنای شناسایی و مجازات ممکن است نقطۀ شروع خوبی باشد، اما نقطه هدف مناسبی 
نمی باشد. به جای آن، نيازمند یک رویکرد چندبعدی می باشيم كه عالوه بر اجرای قانون، بر مفاهيمی مثل 
پاداش مثبت در نتيجه تمکين مالياتی بيشتر، و الزام اجتماعی به پرداخت ماليات شخصی تاكيد داشته باشد 

)آلم و همکاران، 1995: 18-3(
ماليات  پرداخت  به  اقدام  كه  است  افرادی  رضایت  تأمين  مطلوب،  مالياتی  نظام  ویژگی های  از  یکی 
می نمایند. در این ميان یکی از مهمترین مسائل مرتبط با مقوله رضایت افراد در پرداخت ماليات ها، تمکين 
مالياتی مودیان است. تعيين سطح تمکين مودیان و عوامل موثر بر آن برای سازمان امور مالياتی همانند 
و  كارایی  از  شده  شاخص هایی خالصه  دو،  هر  زیرا  است؛  بخش خصوصی  در  خالص  سود  اندازه گيری 
اثربخشی عمليات یک سازمان هستند. از سویی دیگر، تعيين حوزه هایی كه در آنها تمکين مالياتی كم بوده 
و یا عدم تمکين وجود دارد در كنار رتبه بندی این حوزه ها، به عنوان بخشی از فرایند تخصيص منابع كمياب 
به منظور دستيابی به بيشترین كارایی و اثربخشی محسوب می شود. به عبارت دیگر، ميزان تمکين می تواند 

معياری برای سالمتی نظام مالياتی در سطح خرد، و حکومت در سطح كالن باشد.
هر تالشی برای اندازه گيری سطح تمکين مالياتی سه موضوع زیر را برمی انگيزد )عرب مازار و همکاران، 

:)70-27 :1390
1. تعریف مفهوم تمکين مالياتی؛

2. روش های اندازه گيری تمکين مالياتی توسط نظام های مالياتی و در نتيجه تعيين حوزه هایی كه تمکين 
مالياتی به صورت آشکارا در آنها پایين است؛

3. روش های اندازه گيری تأثير راهبردهای اداری نظام مالياتی بر بهبود تمکين.
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یکی از تعاریف ارائه شده برای مفهوم تمکين، مبتنی بر تکاليف و تعهدات مودیان مالياتی است كه در 
چهار گروه عمده شامل ثبت نام در سيستم مالياتی، تنظيم و تسليم به موقع اظهارنامه، نگه داری و ارائه 
اسناد و مدارک مورد نياز مراجع مالياتی و پرداخت به موقع ماليات طبقه بندی می شود. اگر مودی به هر 
یک از وظایف و تعهدات خود عمل نکند رفتار وی به نوعی عدم تمکين مالياتی تلقی خواهد شد )رضایی و 
نعيمی حشکوایی، 1386: 430(. در تعریفی دیگر، تمکين مالياتی بدین معناست كه مودیان مالياتی قوانين 
مالياتی كشور در زمينه اعالم درآمد واقعی، تسليم اظهار نامه و پرداخت بدهی مالياتی در زمان مقرر را به 
چه ميزان رعایت می كنند. به عبارت دیگر، تمکين مالياتی عبارت است از قبول و پرداخت داوطلبانه ماليات 
قانونی تشخيص داده شده در تشکيالت مالياتی و یا خوداظهاری به معنی تشخيص و محاسبه مأخذ مشمول 
ماليات و پرداخت آن توسط مودی، در كنار پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون و مقررات مالياتی است 

)عرب مازار و همکاران،1390: 70-27(. 
به  توجه  با  است.  شده  ارائه  مالياتی  تمکين  مفهوم  از  گوناگونی  طبقه بندی های  دانشگاهی  ادبيات  در 
تعاریف ارائه شده از مفهوم تمکين مالياتی، این مفهوم در قالب دو مقوله اصلی تمکين اداری )رفتار طبق 
قوانين اداری در زمينه تشخيص و پرداخت به موقع؛ آنچه كه در برخی تعاریف در قالب الزامات گزارشگری، 
تمکين رویه ای و یا تمکين مقرراتی بيان می شود( و تمکين فنی )محاسبه ماليات ها بر اساس الزامات فنی 
قوانين مالياتی و یا پرداخت آن توسط مودیان مطابق با آنچه كه در قوانين مالياتی پيش بينی شده است( 

مورد بررسی قرار می گيرد.
طبقه بندی دیگر در این راستا، تمکين اختياری )داوطلبانه( در برابر تمکين اجباری است. چنانچه تمکين 
مالياتی به صورت داوطلبانه و از جانب مودیان اعمال شود، از لحاظ فرهنگ سازی مالياتی اهميت می یابد. 
به عبارت دیگر، صورت ایده آل تمکين در خوداظهاری مالياتی تجلی می یابد. اما، مفهوم تمکين مالياتی 
دربرگيرنده پذیرش اوليه ماليات های تشخيصی از سوی سازمان مالياتی نيز می باشد. گفتنی است هر چه 
امکان بهبود در وضعيت شاخص های مالياتی  باشد،  باالتر  نرخ تمکين داوطلبانه در یک سيستم مالياتی 
بيشتر خواهد شد. زیرا با افزایش نرخ تمکين، نسبت درآمدهای مالياتی واقعی به درآمدهای پيش بينی شده 
بودجه افزایش یافته و با كاهش شکاف مالياتی، تشکيالت مالياتی به سمت عدالت پيش خواهد رفت )سعدی 
و همکاران، 1386: 527-547(. آنچه در این نوشتار می آید با طبقه بندی اخير الذكر نزدیکی بيشتری دارد.

چارچوبی كه در این مطالعه معرفی و بررسی می شود )چارچوب شيب خزنده( بيان می كند موقعيتی كه 
مسئوالن نسبت به مودیان اتخاذ می كنند برای تمکين مهم است. در یک جّو مالياتی مبتنی بر دشمنی، 
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زمانی كه مسئوالن وضعيت "تعقيب و گریز" را نشان می دهند، مودیان تالش می كنند كه مطلوبيت مورد 
انتظار خود را حداكثر كنند و فقط زمانی كه مجبور شدند، تمکين می كنند. در یک جّو هم افزا زمانی كه 
مسئوالن وضعيت "خدمت به ارباب رجوع" را نشان می دهند، مودیان بر اساس عدالت درک شدۀ سيستم 
عمل كرده و داوطلبانه تمکين می كنند )كيچلر و همکاران، 2008: 210-225( . در رویکرد سنتی تمکين 
مالياتی عواملی همچون دفعات رسيدگی و نرخ جرائم مالياتی به عنوان عوامل تعيين كننده تمکين مالياتی 
شناخته می شوند، در حالی كه بر مبنای چارچوب شيب خزنده1، عالوه بر عوامل فوق، اعتماد و مشروعيت 
قدرت نيز نقش تعيين كننده در تمکين مالياتی دارند. هر دو رویکرد وعده تمکين مالياتی باال را می دهند، 
یکی از طریق اعمال قدرت و دیگری از طریق تقویت اعتماد. ممکن است خروجی رفتار مودیان در هر 
دو رویکرد مشابه باشد در هر دو مورد آنها ماليات شان را پرداخت كنند با این حال، كيفيت بنيادی تمکين 
مالياتی متفاوت می باشد. در مورد اول تمکين اجباری می باشد و در مورد دوم داوطلبانه است. آنچه برای 
یک سيستم مالياتی مطلوب است، تمکين مالياتی داوطلبانه است زیرا نه به شهروندان فشاری برای ایفای 

نقشی كه مخالف اختيار است وارد می شود و نه نيازمند اقدامات هزینه بر كنترلی می باشد.
بر این اساس در تحقيق حاضر در نظر داریم كه تمکين مالياتی را در چارچوب شيب خزنده با ابعادی جامع 

تر از تحقيقات قبلی مورد بررسی قرار دهيم.
2- مبانی نظری

چارچوبی برای تمکین مالیاتی
مدل اقتصادی تمکين مالياتی، بر مبنای تئوری جرم بيکر )1968( می باشد. بر اساس این مدل، تصميمات 
مربوط به پرداخت ماليات به عنوان یک تصميم گيری عقالنی مجسم می شود. مودیان به دليل جرائم و 
این دیدگاه  این كار را نمی كردند.  رسيدگی های احتمالی تصميم به تمکين می گيرند در غير این صورت 
عقالنی در مورد رفتار مودیان هر چند كه به دليل سادگی و شفافيت مورد تقدیر قرار گرفت اما همچنين 
به دليل نادیده گرفتن عواملی مثل عدالت و هنجارهای اجتماعی، اخالقيات مالياتی و رابطه بين مودیان و 

مسئوالن مالياتی مورد انتقاد واقع شد )كيچلر و همکاران، 2008: 225-210(. 
مدلی كه اخيراً در حوزه تمکين مالياتی بيان شده است، مدل چارچوب شيب خزنده كيچلر )2008( است. 
با مفروضات اقتصادی در مورد تمکين و ادغام نقطه نظرات روانشناختی و جامعه  چارچوب شيب خزنده 
شناختی در مورد همکاری مودیان شروع می شود. بر مبنای این چارچوب، برای دستيابی به همکاری در یک 
جامعه، دو مسير متفاوت امکان پذیر است. مسير اول بر قدرت مسئوالن برای تنظيم رفتار شهروندان تاكيد 
1. Slippery Slope Framework
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دارد. تمکين مالياتی بوسيله انگيزه های خارجی و مشخصًا رسيدگی ها و جرائم افزایش می یابد. دومين مسير 
بر سبک های تعاملی مسئوالن و مودیان، اعتماد متقابل و تعهد به اجتماعی كه آنها در آن زندگی می كنند 
تأكيد دارد. اعتماد به عنوان یک متغير ارتباطی كه مبنایی برای همکاری داوطلبانه فراهم می كند، تعریف 

می شود. اگر اعتماد باال باشد، مودیان وظيفه شان را در تحقق نيازهای جامعه درک می كنند.
چارچوب شيب خزنده با این عقيده كه فضای مالياتی در جامعه می تواند در یک پيوستار از یک فضای 
متخاصم تا یک فضای هم افزا تغيير كند شروع می شود. در فضای متخاصم، مودیان و مسئوالن مالياتی 
عليه همدیگر عمل می كنند و در فضای هم افزایی با یکدیگر همکاری می كنند. فضای مبتنی بر دشمنی 
را می توان به حالت تعقيب و گریز شبيه دانست. نگرش دو طرف به این صورت است كه مسئوالن ماليات، 
مودیان را به عنوان مجرمانی در نظر می گيرند كه سعی به فرار و اجتناب دارند، بنابراین نياز است كه كنترل 
شوند. مودیان نيز احساس می كنند كه توسط مسئوالن مورد مزاحمت، جفا و تعقيب قرار می گيرند و احساس 
می كنند كه پنهان كاری شيوه درستی است. در چنين شرایطی، محتمل است كه فاصله اجتماعی زیاد و 
احترام كم باشد و نگرش چندان مثبتی نسبت به قدرت قانونی مسئوالن امور از طرف افراد و گروه ها وجود 
نداشته باشد. تمکين داوطلبانه ناچيز است و افراد متوسل به ارزیابی عقالیی هزینه ها و منافع اجتناب و 
طفره می شوند. فضای هم افزایی را می توان با این دیدگاه كه مسئوالن ماليات به جامعه خدمت می كنند و 
بخشی از این جامعه هم مودیان مالياتی هستند توصيف كرد. رویکرد مسئوالن و متصدیان امور را می توان 
تحت عنوان "گرایش به خدمت و ارباب رجوع" تعریف كرد. همانطور كه در مدیریت عمومی جدید نيز این 
تفکر وجود دارد. هدف مسئوالن، فرآیندهای شفاف و رفتار حمایتی و مبتنی بر احترام نسبت به مودیان است 
)همان منبع(. در چنين فضایی، فاصله اجتماعی كم است، تمکين داوطلبانه در جامعه غالب می شود و افراد 
كمتر به دنبال فرصت های فرار و طفره هستند و سهم مالياتی خود را فراتر از حس تعهد پرداخت می كنند. 
این چارچوب نگرشی در مورد تمکين مالياتی به همراه دو بعد اصلی ارانه می دهد: قدرت مسئوالن ماليات و 
اعتماد به آن ها. این ابعاد و تأثيرات متقابلشان مشتركًا بر سطح تمکين مالياتی تأثير می گذارد )همان منبع(. 
تيلور بحث های مشابهی را دنبال می كند و دو روش متفاوت در مورد اینکه مسئوالن امر چگونه می توانند 
همکاری عمومی را ایجاد كنند، بيان می كند. در نخستين روش بيان می كند كه تهدید به تنبيه و مجازات، 
تمکين   برای عدم  تنبيه  و  اجبار  و  تمکين  برای  اعمال مشوق ها  این حال،  با  ترغيب می كند.  را  تمکين 
كه  نشان می دهد  دوم  روش  نيست.  قبول  قابل  رفتار  و حفظ  ایجاد  برای  مؤثری  مکانيسم های  هميشه 
مشاهده و درک شایستگی مدیریت مشکالت، منجر به همکاری فعال شهروندان با مسئوالن و متصدیان 
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به سمت  را  دارند، شهروندان  قانونی  افرادی كه مشروعيت  عنوان  به  گرفتن مسئوالن  نظر  در  می شود. 
احساس تعهد به پيروی از تصميمات، سياست ها و قوانين سوق می دهد )تيلور، 2006؛71- 92(. ما قدرت 
مسئوالن را به مفهوم درک مودیان از قابليت مأموران ماليات در كشف فرار مالياتِی غير قانونی در نظر 
می گيریم. برای مثال، با استفاده از حسابرسی دقيق و متعدد اقدام به مجازات فرار مالياتی از طریق جریمۀ 

قابل مالحظه مودیان می كنند. 
بر اساس شواهد زیاد، قدرِت مسئوالن به وضع قوانين مالياتی و تخصيص بودجه به آنها بوسيله دولت؛ 
از قدرت تمركز می كنيم،  بر درک  ما  آنجا كه  از  از سوی جامعه مربوط می شود.  به حمایت  و همچنين 
این بعد همچنين مربوط به نگرش و گرایشاِت مودیان مالياتی نيز می شود. منظور از اعتماد به مسئوالن، 
باورهای عمومِی افراد و گروه های اجتماعی به آن است  كه مسئوالن ماليات رئوف و خيرخواه هستند و به 
طور سودمندی برای خير و صالح عمومی كار می كنند. ابرل )2003( اعتماد را به عنوان یک ویژگی خاص 
در ارتباطات تعریف می كند یعنی تعامالتی كه طی آن افراد ویژگی های مثبت را به همدیگر نسبت داده و 
انگيزه های ذاتی برای حفظ ارتباط دارند. در اینجا فرض می شود كه تمکين مالياتی از طریق افزایش سطوح 
قدرت و اعتماد قابل دستيابی است. به هر حال، در بعد اول به صورت اجباری و در بعد دوم به صورت 
داوطلبانه، تمکين تقویت می شود. تأثير تغييرات در یک بعد وابسته به سطح دیگر ابعاد فرض می شود؛ كه 
در شکل 1 نشان داده شده است. این شکل چارچوب شيب خزنده را نشان می دهد كه از لحاظ گرافيکی 
ابعاد رسم می شود.  در فضای سه بعدِی قدرت مسئوالن، اعتماد به مسئوالن و تمکين مالياتی به عنوان 
الف: در شرایطی كه اعتماد به مسئوالن پایين است و قدرت مسئوالن نيز ضعيف است محتمل است كه 
شهروندان به دنبال حداكثرسازی خروجی هایشان از طریق فرار مالياتی باشند كه منجر به تمکين مالياتی 
پایين می شود. ب: با حركت به گوشه سمت چپ، در راستای بعد قدرت تحت شرایط اعتماد پایين، تمکين با 
افزایش قدرت مسئوالن با باالبردن حسابرسی و احتمال شناسایی و تحميل جرایم شدید و سنگين، افزایش 
می یابد. مودیان مالياتی انگيزه كمی برای طفره رفتن و شانه خالی كردن دارند، زیرا خروجی مورد انتظار 

)بازده مورد انتظار( ناشی از عدم تمکين پایين تر از خروجی مورد انتظار ناشی از تمکين مالياتی است.
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شکل )1(- چارچوب شیب خزنده

تمکین مالیاتی 
اجباری
بیشترین

تمکین

کمترین

زیاد

زیاد

کم
قدرت مسئوالنکم

اعتماد به مسئوالن

تمکین مالیاتی داوطلبانه

منبع:كيچلر و همکاران، 225-210:2008

افزایش قدرت مسئوالن منجر به تمکين اجباری می شود. انحنا از فرض بازده های نزولی نشأت می گيرد. 
افزایش در تمکين می تواند به طور فزاینده ای از طریق سرمایه گذاری باال در قدرت حاصل شود. پ: حركت 
از گوشه جلو به سمت گوشه راست، یعنی در راستای بعد اعتماد و قدرِت پایين، تمکين با افزایش اعتماد 
افزایش اعتماد منجر به تمکين داوطلبانه می شود. دوباره فرض بازده های نزولی برقرار  افزایش می یابد. 
است. ت: تمکين باال می تواند نتيجه وجود هر دو بعد در شرایط قوی باشد )قدرت مسئوالن و اعتماد به 
مسئوالن باال(، به هر حال دالیل تمکين متفاوت است و تفاوت كيفی بين تمکين اجباری و داوطلبانه وجود 

دارد )كيچلر و همکاران، 2008: 225-210(. 
ابعاد قدرت و اعتماد یکدیگر را تعدیل می كنند. بی ثباتی در اعتماد هنگامی كه قدرت پایين است، مسئله 
مهمتری است؛ به هر حال وقتی قدرت در حداكثر است، نوسان و تغيير در اعتماد موضوع چندان حادی 
نيست، زیرا مسئوالن می توانند حداكثر تمکين را دنبال كنند. به طور معکوس، نوسانات و تغييرات در قدرت 
هنگامی كه اعتماد پایين است موضوع مهمی است؛ و هنگامی كه اعتماد حداكثر است نوسانات و تغييرات 
در قدرت چندان مهم نيست، زیرا شهروندان بدون توجه به سهم شان همکاری می كنند. تا اینجا، شرح 
و وصف چارچوب ارائه شده بيشتر ایستا بود؛ با این حال توجه به ارتباط متقابل قدرت و اعتماد یک چشم 
انداز پویا را ترسيم می كند. در حالی كه نمایش گرافيکی در شکل )1( قدرت و اعتماد را به دالیل تحليلی 
به صورت ابعاد متعامد )قائم( نشان می دهد، این نيز مهم است كه آنها را به صورت سيستمی و یکپارچه در 
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نظر بگيریم، جایی كه تغيير در اعتماد بر قدرت تأثير می گذارد و برعکس. 
تغيير در سطح اعتماد می تواند بر قدرت تأثير بگذارد. تارنر )2005( بيان می كند كه قدرت مسئوالن در 
دو شکل پدیدار می شود؛ الف – قدرت قانونی؛ ب- قدرت قهری و اجباری. قدرت قانونی و مشروع به قدرت 
به عنوان یک اختيار پذیرفته شده اشاره می كند، كه موجب تمکين داوطلبانه افراد می شود. قدرت قهری 
و اجباری مسئوالن تالشی برای هدایت افراد برخالف خواسته هایشان است و به عنوان اجبار كردن برای 
رعایت یک رفتار مشخص تعریف شود. در چارچوب حاضر، قدرت اجباری و قهری در منطقه اعتماد پایين و 
قدرت قانونی و مشروع در ناحيه اعتماد باال واقع می شوند. از یک طرف، افزایش در اعتماد منجر به افزایش 
قدرت مسئوالن می شود، زیرا شهروندان از مأموران ماليات حمایت كرده و كارشان را راحت می كنند. به طور 

معکوس، كاهش در اعتماد منجر به كاهش قدرت می شود. 
تغييرات در قدرت نيز می تواند بر اعتماد تأثير گذارد. از یک طرف افزایش سطح حسابرسی مسئوالن 
ماليات، به عنوان عالمت شرایط "تعقيب و گریز" )عدم اعتماد به صداقت مودیان مالياتی( تعبير می شود. 
ممکن است نظارت كردن به عنوان عالمت عدم اعتماد در نظر گرفته شود، كه منجر به كاهش اعتماِد 
مودیان مالياتی به مسئوالن می شود. به ویژه این اتفاق زمانی می افتد كه حسابرسی به طور مکرر انجام 
می شود یا سبک مبتنی بر بازجویی وجود داشته باشد. بنابراین افزایش در قدرت، اعتماد را كاهش می دهد. 
از طرف دیگر، هنگامی كه مسئوالن ماليات این شناخت را ایجاد می كنند كه آنها در شناسایی فرار مالياتی 
به  و صادق  منصف  مودیان  اعتماد  بوده اند،  كاراتر  فکر می كنند[  مؤدیان  آنچه  ]از  عدالت  برقراری  در  و 
مسئوالن افزایش خواهد یافت. بر همين اساس، مطالعات تطبيقِی سيستم مالياتی كشور شيلی و آرژانتين 
نشان داد كه مجازات های ناشی از قدرت مشروع ابزاری مؤثر برای رسيدن به سطوح باالی اعتماد است 
افزایش در قدرت، اعتماد را افزایش می دهد.  بنابراین  و نتيجتًا به نرخ های باالتر تمکين منجر می شود. 
این بررسی ها اهميِت مودیان مالياتی و تفسير اقدامات مسئوالن ماليات را مورد تأكيد قرار می دهد. ميزان 
و نحوه تلقی قدرت مسئوالن توسط شهروندان ميزان تمکين مالياتی را مشخص می كند. روی هم رفته، 
چنين مالحظاتی جنبه پویایی بيان شده را نشان می دهد همچنان كه نامگذاری آن به چارچوب "شيب 
خزنده" نيز این را نشان می دهد. به عنوان نمونه در شکل 1، نواحی قوِی تمکين فقط در حد نهایی حداكثر 
قدرت یا حداكثر اعتماد قرار دارند، كه در واقعيت غير قابل دسترس هستند. در نواحی دیگر، یک كشش 
رو به پایين معين منجر به كاهش تمکين می شود. این كشش ناشی از تأثيرات دو طرفه قدرت و اعتماد و 
همچنين از عدم تقارن و ناهماهنگی بين بدست آوردن )افزایش( و از دست دادن )كاهش( اعتماد و قدرت 
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حاصل می شود )كيچلر و همکاران،2008: 225-2210(. 

كاهش مارپيچی به راحتی قابل تصور است: اگر اعتماد به مسئوالن ماليات كاهش یابد، هر اقدامی از 
سوی آنها با مشروعيت كمتری نسبت به قبل تعبير خواهد شد. ممکن است حسابرسی و مميزی منظم، 
به عنوان اقدامی عمدی و نشانه ای از عدم اعتماد درک شود، و به دنبال آن جستجو برای فرصت هایی به 

منظور كاهش پرداخت ها و كاهش حمایت از مسئوالن را مشروع جلوه دهد. 
مسئوالن مالياتی با دنبال كردن یک حسابرسی جامع تر برای یافتن درآمدهای پنهان عکس العمل نشان 
می دهند. این رفتار گواهی بر این مطلب است كه آنها نسبت به مؤدیان غير منصفانه رفتار می كنند، كه به 
نوبه خود دوباره باعث كاهش اعتماد و همکاری می شود. حركت رو به باال هم امکان دارد، اما به نظر سخت 
می رسد زیرا بدست آوردن اعتماد سخت تر از، از دست دادن آن است. به هر حال افزایش اعتماد می تواند 
به قدرت مسئوالن از طریق حمایت از آنها از سوی مودیان صادق و همچنين نياز كمتر به منابع برای 
نظارت كمک كند. نظاره كردن مودیان مالياتی متقلبی كه مجازات می شوند نيز منجر به افزایش اعتماد 
از سوی مودیان مالياتی صادق می شود. به طوركلی، فضای خصومت آميز یا هم افزا به ابعاد چارچوب ارائه 
شده مربوط می شود. تعيين روابط علّی واضح بين آنها دشوار است و به دليل روابط دوسویه آنها سخت تر 
هم می شود. برای مثال، یک فضای هم افزا با رویکرد "خدمت به مشتری و ارباب رجوع" هم اعتماد و 
هم قدرت مسئوالن را افزایش می دهد؛ كه افزایش اعتماد متقاباًل به جّو هم افزا كمک می كند )كيچلر و 

همکاران، 2008: 225-2210(.
قدرت و اعتماد

مطالعات تجربی كه تاكنون پيرامون تمکين مالياتی انجام شده است ارتباط قدرت و اعتماد را تأیيد می كنند، 
با این حال این دو بعد مستقل نيستند و تعامالت پيچيده ای با یکدیگر دارند. قدرت از یک سو، می تواند 
اعتماد را تقویت كند و از سوی دیگر می تواند اعتماد را تضعيف و تخریب نماید. در یک جّو متخاصم با 
مسئوالنی كه به زعم مودیان مورد اعتماد نيستند، قدرت ممکن است موثرترین عامل برای افزایش تمکين 
باشد. با این حال، در یک جّو هم افزایی و مبتنی بر همکاری، قدرت ممکن است هيچ چيز اضافی را فراهم 
نکند یا حتی اعتماد ایجاد شده را تضعيف كند. بنابراین نياز برای توضيح تئوریکی قدرت و تحليلی كامل از 

اثرات انواع مختلف آن وجود دارد )كاستلونگر و همکاران، 2013 :36- 45(.
هماهنگ با مدل اقتصاد كالسيک، قدرت بيشتر مسئوالن منجر به فرار مالياتی كمتر می شود، با این حال، 
بازدارندگی بی رحمانه )اعمال قدرت شدید( ممکن است نتيجه ای معکوس داشته باشد، خصوصًا زمانی كه 
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افراد برای همکاری را تضعيف  ادراكات مودیان در نظر گرفته نشود. فشار خارجی گسترده انگيزه درونی 
اعتماد شود. قدرت مسئوالن مفهومی  و تخریب  نامطلوب  به خروجی های  است منجر  می كند و ممکن 
چند بعدی می باشد. مسئوالنی كه فاقد قدرت برای كنترل فرار مالياتی در جامعه هستند. احتماال همچنين 
به عنوان افرادی كمتر قابل اعتماد نيز شناخته می شوند چرا كه به زعم مودیان درستکار چنين مسئوالنی 
قادر به حمایت از آنها در مقابل استثمار شدن توسط افراد سودجو )افرادی كه مالياتی نمی پردازند یا كمتر 
درمورد  را  اعتماد  است  ممکن  مالياتی  فرار  با  مبارزه  راستای  در  قدرت  نيستند.  می پردازند(  از سهم شان 
رفتار توأم با همکاری دیگران درون یک گروه اجتماعی افزایش دهد و اعتماد ممکن است به طور كلی به 

همکاری مطمئن مسئوالن وابسته باشد )مولدر و همکاران،2006: 162-147(.
قدرت به كارگرفته شده برای حمایت از همکاری شهروندان و جلوگيری از سواری مجانی دادن مودیان 
تارنر  اساس،  این  بر  واقع شود.  مجازات  و  اجبار  از  و مشروع تر  موثرتر  است  دیگران ممکن  به  درستکار 
)2005( بين قدرت مشروع و قدرت اجباری تمایز قائل می شود. زمانی كه شهروندان قدرتی را بپذیرند، آنها 
به احتمال زیاد به صورت داوطلبانه همکاری می كنند. زمانی كه اعتماد پایين باشد و قدرت مسئوالن ظالمانه 
تلقی گردد مودیان احساس می كنند كه از روی اكراه مجبور به رعایت قانون هستند. قدرت به جای مشروع 
بودن، احتماال به صورت اجباری تلقی می شود. قدرت مشروع می تواند اعتماد را تقویت نماید، در حالی كه 
قدرت اجباری اعتماد به مسئوالن را كاهش می دهد. به این ترتيب یک رابطه مثبت بين قدرت مشروع و 

اعتماد و یک رابطه منفی بين قدرت اجباری و اعتماد را فرض می كنيم.
و  گانگل  توسط  اخيرا  خزنده  شيب  چارچوب  در  قدرت  نوع  دو  متمایز  و  تئوریکی  مفهوم سازی  اولين 
همکاران )2012( ارائه گردید كه قدرت را به دو نوع نرم و سخت دسته بندی كردند. بر این اساس قدرت 
سخت با قدرت اجباری و قدرت نرم با قدرت مشروع در چارچوب شيب خزنده مرتبط می باشد. اولين دسته 
شامل قدرت پاداش و اجبار )تنبيه( می باشد. فرنچ و راون قدرت اجباری )تنبيه( را به عنوان تحت تأثير قرار 
دادن فرد نسبت به انتظاراتی كه در صورت عدم تمکين نسبت به آنها، فرد مجازات می شود تعریف كردند. 
در تجزیه و تحليل سمت چپ چارچوب شيب خزنده، نه تنها قدرت قهری )تنبيه( موثر است بلکه همچنين 
قدرت پاداش نيز موثر است. توانایی فراهم آوردن پاداش در انتخاب عقالنی تصميم مودیان تأثيرگذار است. 

دسته نرم از قدرت مشروع شامل تخصص، مرجعيت و اطالعات است.
بر مبنای این مفروضات، قدرت تنبيه بوسيله زور و فشار و بازیگران ناسازگاری كه باید ریسک هزینه های 
بپردازند. قدرت مشروع بر مبنای فشار و تحميل نيست و بر مبنای  پولی، فيزیکی، اجتماعی و روانی را 
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مشروعيت، دانش، توانایی و شناسایی شدن با طرف های قدرتمند می باشد. مشروعيت، دانش و توانایی 

مسئوالن مالياتی منجر به كارایی در انجام وظایف شان و تقویت اعتماد به مسئوالن می شود.
در تحقيق حاضر، جنبه زور، فشار و اجبار را برای قدرت اجباری اتخاذ كردیم و قدرت مشروع را به عنوان 
كارایی مسئوالن )به دليل تخصص و توانایی شان( برای تضمين )جلب- متقاعد كردن( همکاری تعریف 
كردیم و آن را از قدرت اجباری تمایز دادیم. از یک سو، قدرت مشروع باال تلقی می شود اگر جرائم مالياتی 
به شيوه ای منطقی )قابل قبول( شناسایی شود و مسنوالن مالياتی به-صورت موثری بدون آزار و اذیت و 
بر مبنای شایستگی شان با جرائم مالياتی مبارزه كنند. از سویی دیگر، قدرت اجباری باال تلقی می شود اگر 
مسئوالن مالياتی با فرار مالياتی در درجه اول با كنترل و فشار مبارزه كنند، اگر رسيدگی ها طوالنی و شدید 

باشد و تنها هدف اتخاذ رویه ها، شناسایی یافته ها باشد.
3- مروری بر پیشینه پژوهش

پژوهش های چندی تاكنون چارچوب شيب خزنده را مورد بررسی و آزمون قرار داده اند. در اولين تست 
با استفاده از تکنيک  تجربی چارچوب شيب خزنده وال و همکاران )2010( یک رویکرد آزمایشگاهی را 
تحليل سناریو به كار گرفتند. یک كشور فرضی با مسئوالن مالياتی كه قدرت زیاد یا قدرت كمی بر روی 
شهروندان داشتند و شهروندانی كه به مسئوالن اعتماد داشتند یا بی اعتماد بودند ارائه شد. قدرت باالتر و 
اعتماد بيشتر منجر به پرداخت های مالياتی بيشتر شد و انگيزه های اصلی در ارتباط با اعتماد باال "تعهد" 
رابطه  روی  بر  اعتماد  ميانجی  اثر   )2010( وربون  و  وندیک  بودند.  "مقاومت"  باال  قدرت  با  ارتباط  در  و 
بين عدالت و تمکين داوطلبانه را بررسی نمودند و دریافتند زمانی كه مسئوالن به منظور افزایش تمکين 
داوطلبانه بر روی عدالت تمركز می كنند، عامل اعتماد بسيار مهم و حياتی می باشد. فرمول بندی اقتصاد 
یافت. توسعه   )2011( ليزی  بوسيله  و  شد  ارائه   )2010( همکاران  و  پرینز  توسط  اخيرا  چارچوب  سنجی 

كاستالنگر و همکاران )2013( چارچوب شيب خزنده را در محيط مالياتی ایتاليا مورد بررسی آزمون كردند 
و ابعاد اعتماد و قدرت را در ارتباط با تمکين اجباری و داوطلبانه بررسی نمودند.

در پژوهش های داخلی، تحقيقات زیادی پيرامون تمکين مالياتی صورت پذیرفته است با این وجود تاكنون 
تحقيقی پيرامون چارچوب شيب خزنده صورت نگرفته است. در زیر به برخی از این تحقيقات اشاره می كنيم.

اجرائی مؤثر و  نبود ضمانت های  و  نظام اطالع رسانی  نبودن  عبدالهی )1378( معتقد است كه كارآمد 
همچنين ميزان ماليات تصاعدی با شيب تند، موجب فرار مالياتی مودیان می شود. جعفری صميمی و حمزه 
ای )1384( نيز طی پژوهشی نشان دادند كه عوامل ساختاری، عوامل قانونی و عوامل سازمانی به ترتيب، 
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به عنوان عوامل فرار مالياتی در صنف طالفروشان استان مازندران هستند و از ميان متغيرهای مورد بررسی، 
ضعف گردش پولی كشور، ضعف نظام اطالعات مالياتی و پيچيدگی قوانين مالياتی به ترتيب بيشترین تأثير 

را در ایجاد فرار مالياتی فعاالن در این صنف داشتند.
قانون  در  مالياتی  جرایم  اصالحات  تأثير  بررسی  به  پژوهشی  در   )1386( حشکوایی  نعيمی  و  رضایی 
جرایم  اصالحات  مثبت  اثر  بيانگر  آنها  پژوهش  نتایج  و  پرداختند  مالياتی  تمکين  بر  مستقيم  ماليات های 
مالياتی در قانون ماليات های مستقيم بر تمکين مالياتی، خود اظهاری و شفاف سازی اطالعات مالی است. 
از سوی دیگر، نتایج پژوهش سعدی و همکاران )1386( بيانگر اثر مثبت رایانه سازی فرآیند تراكنش ماليات 

بر حقوق، در تسهيل تمکين داوطلبانه مالياتی و كاهش هزینه های وصول ماليات است.
هزینه ای  پرداخت های  افزایش  با  كه  دادند  نشان  پژوهشی  )1388( طی  و همکاران  موسوی جهرمی 
مشمول ماليات بر ارزش افزوده، فرار مالياتی افزایش و تمکين مالياتی كاهش خواهد یافت. گفتنی است 
با افزایش احتمال رسيدگی اظهارنامه های مالياتی و افزایش نرخ جریمه در مواردی كه پرونده های مالياتی 

رسيدگی نمی شوند، تمکين مالياتی افزایش خواهد یافت.
زایر )1388( معتقد است كه پيچيدگی نه تنها بر روی هزینه تمکين داوطلبانه ماليات دهندگان و فرار 
مالياتی اثر گذار است بلکه مانع بزرگی در برابر عدالت و كارایی سيستم ماليات بر درآمد قلمداد می شود 
كه مقوله ای فراتر از هزینه های اداری و تمکين است. از این رو، یکی از چالش های اساسی نظام مالياتی 
كشور ساده سازی ماليات در مفهوم كلی و ساده سازی قوانين و مقررات مالياتی در مفهوم محدود آن است.

4- روش شناسی پژوهش
جامعه و نمونه

ارائه  و  مالياتی  فرار  اجباری و  داوطلبانه،  مالياتی  بر تمکين  تعيين عوامل موثر  این پژوهش  هدف اصلی 
راهکارهایی برای بهبود تمکين مالياتی و كاهش فرار مالياتی می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای متشکل 
از 30 گویه عالوه بر گویه های جمعيت شناختی طراحی گردید كه این گویه ها به سنجش فرار مالياتی و 
تمکين داوطلبانه، تمکين اجباری، قدرت قانونی، قدرت اجباری و اعتماد می پردازد. جامعه مورد بررسی در 
این تحقيق صاحبان مشاغل آزاد )طال فروش، پوشاک، مواد غذایی و سوغات، مصالح ساختمانی( شهر قم 
می باشد كه بر اساس روش نمونه گيری از جامعه محدود، 352 نفر به عنوان تعداد نمونه تعيين گردید و به 

سواالت پرسشنامه پاسخ دادند. 
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روایی و پایایی
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این تحقيق بر اساس مولفه های مدل 
شيب خزنده و پژوهش كيچلر و وال )2010( تنظيم گردید و متناسب با فضای مالياتی جامعه ایران و كسب 

نظر از افراد مطلع در حوزه مالياتی تعدیل گردید.  
از  بيرونی  AMOS( و روایی  )نرم افزار  تائيدی  از طریق تحليل عاملی  این پرسشنامه  روایی محتوایی 
طریق خبرگان و 10 تن از اساتيد محترم دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنين در این پژوهش 
از روش آلفای كرونباخ برای سنجش قابليت اعتماد پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش برای 
بررسی سنجش مدل از نرم افزار AMOS Graphics 21 و IBM SPSS22 استفاده شد. ضریب الفای 

كرونباخ پرسشنامه در جدول زیر آورده شده است:
جدول )1(- بررسی پایایی مولفه های تحقیق

آلفامولفهآلفامولفه

0/894قدرت اجباری0/798قدرت قانونی

0/765تمکين مالياتی داوطلبانه0/791اعتماد

0/792فرار مالياتی0/843تمکين مالياتی اجباری
منبع: یافته های محقق

تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج مربوط به آمار توصيفی پاسخ دهندگان در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول )2(- آمار توصیفی

متغير جمعيت شناختیسنتحصيالتسابقه فعاليت
-20-30 سال      24%سيکل               12%0-10 سال          %34
-31-40 سال       53%دیپلم                 41%11-20 سال        %45
-41-50 سال       16%ليسانس            39%21-30 سال        %14
-51 و باالتر          7%فوق ليسانس و باالتر 8%31 سال و باالتر     %7

منبع: یافته های محقق

وضعيت برازش مولفه های اصلی مدل در جدول زیر نشان داده شده است.
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جدول )3(- بررسی وضعیت برازش مولفه های مدل

IFICFIAGFIGFIStandard RMRمتغيرهای اصلی مدل
قدرت قانونی.988.988.957.991.009
قدرت قهری029..957.9.879.96
اعتماد.8991999.101.
تمکين داوطلبانه.919.918.877.959.025
تمکين اجباری.993.90.960.992.011
فرار مالياتی.906.903.884.977.023

منبع: یافته های محقق

باقيمانده  مقادیر  آماره  اولين  می دهد،  نشان  را  تحقيق  اصلی  مولفه های  برازش  وضعيت  فوق  جدول 
استاندارد شده )Standard RMR( شده نام دارد، زمانی كه مقدار این آماره كمتر از 0/05 باشد بيانگر قابل 
قبول بودن برازش مولفه یا مدل است. مقادیر این آماره برای همه مولفه های مدل كمتر از 0/05 می باشد. 
 )GFI, AGFI( بنابراین برازش مولفه های مدل بر اساس این شاخص مناسب می باشد. دو شاخص بعدی
شاخص های برازش مطلق هستند. مقادیر این دو شاخص باید بين صفر و یک باشند و مقدار بزرگتر از 0/9 
حاكی از برازش قابل قبول مدل است. همانطور كه در جدول فوق مشاهده می شود اكثر مولفه های مدل بر 
اساس این دو شاخص از برازش مناسبی برخوردارند. دو شاخص بعدی )CFI, IFI( نيز شاخص های برازش 
نسبی هستند. مقادیر این شاخص ها بين صفر و یک می باشد و هرچقدر مقدار آن به یک نزدیکتر باشد 
نشان دهنده برازش بهتر است. مولفه های مدل بر اساس این دو شاخص نيز از وضعيت مناسبی برخوردارند.

جدول )4(- بررسی وضعیت برازش کلی مدل

CMIN/DFRAMSEAPNFIAGFIGFI
 Standard

RMR
شاخص های 

برازش
مقادیر3,969.078.644.865.908.034

منبع: یافته های محقق

برازش کلی مدل 
بر اساس پيشنهاد نرم افزار برخی از سواالت با هم مرتبط شده اند و بين آنها همبستگی برقرار كرده ایم كه 
بر اساس سواالت پرسش نامه و بررسی پرسش ها این موضوع از منطق مناسبی برخوردار بود. شاخص های 
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مورد قبول در برازش مدل نشان می دهد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 

معادالت ساختاری،  مدلسازی  منطق  اساس  بر  كه  است  ذكر  به  مدل الزم  پنهان  متغيرهای  مورد  در 
متغيرهای آشکار مدل را با مستطيل و متغيرهای پنهان را با دایره نشان می دهيم، كه این كار در مدلهای 
تحليل عاملی تأیيدی صورت پذیرفته است بدین معنی كه تنها سواالت مدل متغيرهای آشکار می باشند 
و تمامی متغيرهای مدل كه از طریق این سواالت تبيين می شوند از جمله اعتماد، قدرت قهری، تمکين 
اجباری و... متغيرهای پنهان مدل هستند. مقادیر بارهای عاملی و همچنين مدل اندازه گيری در پيوست 

مقاله آورده شده است.
نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری بر مبنای شیب

نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری بر مبنای چارچوب شيب خزنده در شکل زیر نشان داده شده است.
شکل2-نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری

منبع: یافته های محقق

بر اساس نتایج مدل فوق و همراستا با چارچوب شيب خزنده، قدرت قهری تأثير مثبت و معناداری بر 
اعتماد دارد )عالمت* نشان دهنده معناداری رابطه می باشد( ؛ بدین صورت هر چقدر رسيدگی ها دقيق تر یا 

جرائم مالياتی بيشتر باشد اعتماد به مسئوالن مالياتی بيشتر است.  
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اعتماد همچنين بر تمکين داوطلبانه موثر است و هرچقدر اعتماد به مسئوالن بيشتر باشد تمکين داوطلبانه 
افزایش می یابد، به عبارت دیگر زمانی كه مودیان مسئوالن را افرادی خيرخواه و صادق بدانند كه با آنها با 
احترام برخورد می كنند و در جهت اصالح امور عموم كار می كنند، تمایل به همکاری بيشتری از خود نشان 
می دهند. از سویی دیگر، قدرت قهری نيز بر تمکين اجباری موثر است، یعنی هر چقدر احتمال رسيدگی 
بيشتر باشد یا جرائم مالياتی بيشتر باشد تمکين اجباری افزایش می یابد. ارتباط قدرت اجباری و فرار مالياتی 
هرچند معکوس می باشد اما برخالف انتظار معنادار نمی باشد. قدرت مشروع هم با تمکين اجباری و هم 
داوطلبانه ارتباط معنادار دارد، به عبارتی دیگر زمانی كه مودیان مسئوالن ماليات را به عنوان افرادی مشروع 
بدانند كه اقداماتشان در جهت شناسایی فرار مالياتی و برقراری عدالت می باشد با آنها همکاری بيشتری 

می كنند.
5- نتیجه گیری و پیشنهادات

اتخاذ می كنند برای تمکين  بيان می كند موقعيتی كه مسئوالن نسبت به مودیان  چارچوب شيب خزنده 
مهم است. در یک فضای مالياتی مبتنی بر دشمنی، زمانی كه مسئوالن وضعيت " تعقيب و گریز" را نشان 
می دهند، مودیان تالش می كنند كه مطلوبيت مورد انتظار خود را حداكثر كنند و فقط زمانی كه مجبور 
به انجام شدند، تمکين كنند. در یک فضای مالياتی هم افزا زمانی كه مسئوالن وضعيت "خدمت به ارباب 
رجوع" را نشان می دهند، مودیان بر اساس عدالت درک شدۀ سيستم عمل كرده و داوطلبانه تمکين می كنند. 
نتایج تحقيق حاضر نشان می دهد اعتماد سهم بسزایی در تمکين مالياتی داوطلبانه دارد و  همانطور كه 
اعمال قدرت غير مسئوالنه و شدید نيز مخرب ایجاد اعتماد بين مودیان و مسئوالن می باشد. قدرت اجباری 
نيز هرچند كه باعث افزایش تمکين داوطلبانه می شود اما تأثير معناداری در كاهش فرار مالياتی ندارد. با 
این حال زمانی كه قدرت به صورت مسئوالنه و مشروع اعمال شود تمکين داوطلبانه افزایش می یابد و فرار 
مالياتی كاهش می یابد. صرف نظر از اینکه چنين تمکينی داوطلبانه باشد یا اجباری بنظر می رسد كه برای 
مسئوالن تنها خروجی مهم، سطح تمکين مالياتی باشد. با این حال، به دليل اینکه رسيدگی ها با فاكتورهای 

هزینه ای در سيستم مالياتی مرتبط می باشد، بررسی راه های جایگزین به نظر سودمند می باشد. 
رویکرد "تعقيب و گریز" هزینه بر است و تأثيرش محل شک و تردید است و همچنين سؤاالت در مورد 
چگونگی نظارت بر ناظران را افزایش می دهد. گرچه این رویکرد در محدود كردن فرار مالياتی نيز مؤثر 
كفایت  است  بزرگتری  مشکل  به مراتب  كه  قانونی  مالياتی  اجتناب  كردن  محدود  برای  یقينًا  اما  است، 
نمی كند. نظارت و تجسس ممکن است نشانه بی اعتمادی به مودیان تلقی گردد. رسيدگی ها و جریمه ها 
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ممکن است مودیان را به مقاومت تشویق كند. زمانی كه آنها معتقدند نظارت ناقص است می توانند با طفره 

و تقلب فرار كنند. 
در شرایط متخاصم، مودیان سعی می كنند با ارزیابی احتمال شناسایی و نتایج آن و همچنين امکان فرار، 
رویکرد  می دهد.  نشان  را  ماليات  مسئوالن  توسط  اعتماد  ایجاد  اهميت  كار  این  بگيرند  منطقی  تصميم 
"خدمت به مشتری" مودیان را با توسعه اعتماد، به پذیرش داوطلبانه ترغيب می كند كه هزینه های باالی 

حسابرسی را نيز كاهش می دهد. در شرایط هم افزا مودیان سهم مالياتشان را به عنوان كمک عادالنه به 
خدمات عمومی می دانند. عامل هایی كه به اعتماد كمک می كنند عبارتند از: دانش ذهنی ماليات، مشاركت، 
شدۀ  درک  عدالت  ملی،  و  اجتماعی  فردی،  در سطوح  مطلوب  هنجارهای  ماليات،  به  مثبت  نگرش های 

توزیعی، رویه ای و كيفری، و استفاده دلسوزانه و متفکرانه از قدرت. 
اگر مسئوالن ماليات قدرت مشروعی داشته باشند و به صورت برابر با مودیان مالياتی رفتار كنند، به عنوان 
مثال زمانی كه آنها در نقش مشاور قوانين مالياتی پيچيده عمل می كنند، مودیان این رفتار را به عنوان 
عدالت درک می كنند و در نتيجه به صورت متقابل پاسخ می دهند و تمکين می كنند. رویکرد "خدمت به 
مشتری" بيان می كند كه آموزش و حمایت از مودیان بيش از كنترل و سختگيری غير منطقی در متقاعد 
كردن مودیان به تمکين تأثيرگذار است. به هر حال این رویکرد معتقد به سياست مالياتی سهل گيرانه نيست 
كه مودیان هر چه بخواهند بدون مجازات انجام دهند. این رویکرد قوانين تنظيم كننده را پيشنهاد می دهد 
و معتقد است كه مسئوالن باید به عقاید و گرایش های مودیان پاسخ دهند. بر اساس این رویکرد، تنها 
مجازات های قانونی كافی نيستند بلکه فراتر از آن بر آموزش، ترغيب، و همکالمی به عنوان استراتژی هایی 
برای رسيدن و حفظ تمکيِن بيشتر مودیان مالياتی مورد نياز است. در مورد عدم تمکين، مجازات های قانونی 

و اقتصادی سنگين وارد عمليات می شوند.
در چارچوب پيشنهاد شده، هم قدرت و هم اعتماد مهم هستند. همانطور كه استفاده دقيق از هر دو بعد 
مهم است، در یک چشم انداز پویا، آموزِش مودیان، اصالح اشتباهات غيرعمدی و فراهم كردن خدمات، 

استراتژی هایی هستند كه اعتماد را افزایش می دهد و به ایجاد حالت انگيزشی تعهد كمک می كند. 
برای مودیان با حالت انگيزشی تسليم یا مقاومت، آموزش و استفاده ماهرانه از قدرت، استراتژی هایی 
هستند كه تمکين را افزایش داده و از حركت به سمت حالت رهایی از تعهد جلوگيری می كند. به عنوان 
یک نتيجه مهم، چارچوب شيب خزنده درک بهتری از رفتار پرداخت ماليات و اقدامات منظم با برجسته 
كردن ضرورت بررسِی قدرت مسئوالن، اعتماد به مسئوالن و پویایِی تعامالتشان فراهم می كند. بررسِی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            17 / 20

http://taxjournal.ir/article-1-979-en.html


پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ویکم )مسلسل 79(، پاییز 1395 28
تفاوت بين تمکين اجباری و داوطلبانه، تفکر دوباره درباره نقش مسئوالن مالياتی را ایجاب می كند و اظهار 
می كند كه پرداخت ماليات نه تنها می تواند به عنوان یک وظيفه منحصراً طاقت فرسا در نظر گرفته نشود 

بلکه همچنين به عنوان یک تعهد پذیرفته شده در نظر گرفته شود. 
مطالعه حاضر و مطالعات مشابه می توانند آغازگر راهی باشند كه بر مبنای آن نظام مالياتی كشور نگاهی 
نظام  استراتژی  باشد. در وضعيت كنونی،  مالياتی داشته  به مقوله تمکين  منسجم، ساختارمند و عملياتی 
مالياتی كشور رویکرد درآمد محور می باشد، در حال حاضر نيز با توجه به تمركز سازمان امور مالياتی كشور 
بر پياده سازی طرح جامع مالياتی و گستردگی این طرح، می توان گفت كه دستگاه اجرایی ماليات در وضعيت 
گذار قرار دارد و در آینده نزدیک استراتژی تمکين محور، سرلوحه كليه اقدامات آن قرار خواهد گرفت. لذا 
در حال حاضر تا اجرای برنامه های اصالحی شاكله نظام مالياتی، یعنی سازماندهی، فرهنگ سازی، رویه ها 
و فرآیندهای كاری، آموزش و شيوه عمل نيروی انسانی، اهداف عملياتی، اولویت توزیع منابع، انتظارات 
مدیریتی، جایگاه ذی نفعان و به ویژه مودیان و نوع نگرش و رفتار با آنان سنتی بوده و بر مبنای شاخص 
ماليات وصول شده  )تفاوت  مالياتی  بر مبنای معيار شکاف  انجام شده  نتایج تحقيقات  دارد.  قرار  وصولی 
و آنچه كه باید وصول شود( حاكی از جایگاه پایين و بعضًا بحرانی نظام مالياتی كشور در زمينه تمکين 

می باشد. 
این در حالی است كه اثربخشی كار رسيدگی نباید صرفًا بر حسب وصولی حاصل از تشخيص اضافی 
ماليات سنجيده شود بلکه آنچه كه باید مورد ارزیابی قرار گيرد این است كه تا چه حد رسيدگی مزبور به 
بهبود تمکين مالياتی كمک كرده است. حال از آنجا كه برنامه های مدون و معينی برای حسابرسی مالياتی 
در نظام مالياتی ایران وجود ندارد، لذا این ابزار نقش موثری در بهبود تمکين مالياتی نداشته و صرفًا در جهت 

تشخيص ماليات های اضافی عمل می كند.
بدین لحاظ توصيه می شود تا همگام با اجرای مراحل مختلف طرح جامع مالياتی و به جهت آماده سازی 
پيش نيازهای الزم برای اجرای عملی آن، از هم اكنون واحد اداری خاصی در ستاد سازمان سازمان امور 
مالياتی برای مقوله تمکين مالياتی ایجاد شود تا با هدف دستيابی به یک مدل تمکين مناسب با شرایط 
كشور، از طریق انجام تحقيقات گوناگون و مطالعه درباره روش های عملياتی اندازه گيری و ابزارهای ارتقاء 
تمکين، نسبت به تدوین استراتژی و برنامه كاری برای ارزیابی مستمر شاخص ها و عوامل موثر بر تمکين، 

تربيت نيروی انسانی متخصص در موضوع تمکين و همچنين ایجاد پایگاه اطالعاتی ذیربط اقدام نماید.
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