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چکیده

در ضرورت توجه به عوامل فرهنگي مؤثر بر تمکين مالياتي ،شواهد متقن و متعددي وجود دارد که نشان

ميدهدتمکين مالياتي مؤديان در کشورهاي مختلف دنيا فقط تحت تأثير سازوکارها و اهرمهاي الزامآور قانوني
نمی باشد .در این پژوهش به بررسی ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر گسترش چتر مالیاتی و شناسایی
مؤدیان جدید ،پرداخته شده است .در این تحقیق عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در  9گروه ،شامل :هنجارهاي
فرهنگی و جمعیتی ،ارزش های اجتماعی ،ميزان فساد مالي و اداري در جامعه ،قانون مداري ،دانش مالياتي،

ضمانت اجرايي ،رضايتمندي مؤديان ،رضايتمندي کارگزاران ،عزم و اراده دولت مردان با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی ( )AHPشناسایی و رتبه بندی شده اند .سپس به بررسی میزان تأثیر عوامل شناسایی شده ،بر

توسعه چتر مالیاتی ،پرداخته شده است .این تحقیق در سطح خبرگان و متخصصان متشکل از اعضای هیأت

علمی دانشگاه ،ممیزین مالیاتی و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور اجرا شده است .نتایج تحقیق نشان داد

ضمانت اجرايي ،دانش ماليات ،هنجارهاي فرهنگی ،به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
همچنین زیرمعیارهای تفاوت سنی افراد ،بهبود اخالق شاغالن هر حرفه ،وجود فقر در جامعه و عدم رفاه کافی،
رعايت قوانين ،رعايت اخالق و ارزش ،آشنايي اشخاص با جرائم ،شاخص نظارت نهاد مردمي بر مصرف ماليات،

درک مؤديان از اعمال تساوي قانون ،تکريم کارگزاران ،شفاف سازي قانون و کارآمد کردن آن ،باالترین امتیاز
توسعه چتر مالیاتی ،نشان داد هنجارهاي فرهنگی ،ارزش های اجتماعی و ميزان فساد مالي و اداری ،به ترتیب،
بیشترین میزان تأثیر را به خود اختصاص داده اند.
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را در الویت بندی زیرمعیارها ،به خود اختصاص داده است .نتایج بررسی میزان تأثیر عوامل شناسایی شده بر
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 -1مقدمه

مالیات یک جنبه اساسی از زندگی مدرن است .بودجه هایی که دولت ها از مالیات بدست می آورند ،برای ارائه
خدمات ضروری و کاالهای عمومی ،پرداخت می شود .لذا تمایل افراد به پرداخت مالیات ،نقش مهمی در
ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری دارد .تمکین مالیاتی معمو ًال به عنوان درجه ای است که فرد یا

یک سازمان ،از قوانین و مقررات مالیاتی ،پیروی می کند .یکی دیگر از اصول کلیدی در ادبیات موجود ،این
است که تمکین مالیاتی از سوی مالیات دهندگان ،زمانی اجرایی می شود که قوانین و مقررات مالی مربوطه،
به وضوح ،مشخص شده و در دسترس باشد .با این حال در واقعیت ،چنین نیست.

همانگونه که یانگ و همکاران ( )2016اشاره می کنند ،تمکین مالیاتی ،چیز ساده ای نیست .بسیاری از

عوامل فردی و سازمانی بر تمکین مالیاتی ،تأثیر دارند .درآمد مالیاتی در بحث های توهم مالی ،به وسیله
پووانی ( ،)1903ارائه شده است .تئوری توهم مالی ،1بیان می کند که وقتی درآمدهای دولتی ،کام ً
ال شفاف

نیستند و مالیات دهندگان آن را به خوبی درک نمی کنند ،این موضوع سبب می شود که هزینه های دولت
نسبت به درآمد ،کمتر تخمین زده شود .پووانی ( )1903بیان کرده است که هدف اصلی طراحی سیستم های

مالیاتی ،کاهش مقاومت مالیات دهندگان ،در مقابل سیستم است .بنابراین دولت ها درصدد پاسخ به این
پرسش هستند که به منظور کم کردن مقاومت مالیات دهندگان برای هر سطح درآمد مشخص ،سیستم
مالی ،چگونه باید سازماندهی شود .چنین سؤالی ،اهمیت مدیریت مالیاتی را در معادله تمکین مالیاتی ،نشان
می دهد .محققانی نظیر آرماحتیتو و اوول ( )2013نشان دادند که ظرفیت یک کشور برای فراهم کردن

رفاه و امنیت شهروندان ،عالوه بر توسعه و تقویت دموکراسی به توانایی دولت ها برای جمع آوری مناسب
مالیات نیز بستگی دارد .همچنین بیان می کنند که جمع آوری مناسب درآمد مالیاتی ،بیشتر از سایر عوامل

اقتصادی ،میزان خدمات عمومی را افزایش می دهد و توسعه و دستیابی به اهداف را در کشورهای در حال
( )2014نشان داد که اهمیت به تمکین مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید به طور چشمگیری با توجه به
بحران حاکم در محیط اقتصادی ،افزایش یافته است .این بدان معنی است که تمام مقامات دولتی (یا

دولت ها) در سراسر جهان ،باید تالش کنند که به نتیجه مطلوب برای برآورده شدن میزان درآمد مالیاتی،

دست یابند .این به معنای به حداکثر رساندن تمکین مالیاتی از سوی مؤدیان مالیاتی است .اما رفتارها و
ادراکات مالیات دهندگان ،دستیابی به نتیجه مطلوب را پیچیده می کند .به عنوان مثال در اوگاندا ،دستیابی

به یک تمکین مالیاتی مطلوب با اعتصاب های متوالی توسط مالیات دهندگان و تجار ،در حال افزایش است
1. Theory of Financial Illusion
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(کروتارو و همکاران .)2017 ،عالوه بر این موگبی و کوالبک ( )2015بیان کردند که قدرت قوانین مالیاتی
نیز می تواند بر بهبود تمکین مالیاتی ،تأثیر گذار باشد.

در مطالعات اخیر ،افزایش درآمد مالیاتی و به تبع آن افزایش پاسخگویی مالیاتی ،به منظور افزایش تمکین

مالیاتی ،توسعه یافته است .در حالی که در زمینه تمکین مالیاتی در ادبیات تحقیق مطالعات زیادی انجام
شده است ،اما در این راستا ،واکنش های رفتاری مؤدیان مالیاتی و نقش فرهنگ مالیاتی ،نادیده گرفته شده
است .افزایش تمکین مالیاتی نه تنها ،تعدیالت مالی را کاهش می دهد بلکه دسترسی به اطالعات دقیق در
زمینه مؤدیان مالیاتی را افزایش می دهد (پاپادا و همکاران.)2017 ،

موضوع تبعیت از قوانین مالیاتی یکی از نگرانی های اصلی برای اکثر دولت ها در دنیا می باشد و به

همین دلیل ،مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .در کشورهای مختلف ،برای جلوگیری از فرار
مالیاتی از عوامل بازدارنده اقتصادی همچون حسابرسی مالیاتی و مجازات بهره گرفته شده است؛ با این

حال ،تمرکز صرف بر عامل اقتصادی ،مورد انتقادهای گوناگونی قرار گرفته است .به همین دلیل ،محققان
و مدیران مالیاتی به منظور درک نگرش انطباقی مالیات دهندگان ،به بررسی همزمان عوامل اقتصادی

و غیر اقتصادی توجه نموده اند .پژوهش های اخیر در مورد تمکین مالیاتی به اهمیت بررسی عوامل غیر
اقتصادی در تمکین مالیاتی از طریق رویکردهایی مانند ارزشهای درونی افراد ،ارزش های خانوادگی مشتق
شده از آن ،فرهنگ و مذهب به عنوان عوامل غیر اقتصادی پرداخته اند؛ در واقع نقش عوامل غیراقتصادی

در تمکین مالیاتی توسط بسیاری از محققان تاکنون نادیده گرفته شده است و باید بیشتر مورد توجه قرار

بگیرد (مهدالی.)2014 ،

تالش در جهت ایجاد فرهنگ مالیاتی پیشرو و قوی در کشور می تواند تأثیر مهمی در کاهش هزینه ها،

افزایش درآمدهای دولت و ایجاد کنترل های مؤثر داشته باشد ،که نتیجه آن افزایش عدالت اجتماعی ،رفاه

بر تمکین مالیاتی (که منجر به شناسایی مؤدیان مالیاتی از طریق خوداظهاری می شود) ،مالیات دهندگان
با تمایل بیشتری ،در زمینه پرداخت مالیات همراهی می نمایند و این امر سبب می شود که مؤدیان مالیاتی

جدیدی نیز در این مسیر ،همراه شود و منجر به توسعه و گسترش چتر مالیاتی می گردد.

در نتیجه مسئله اصلی پژوهش حاضر ،تعیین عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن عوامل بر

گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی است .بنابراین با مرور بر مفاهیم و پژوهش های
انجام گرفته عوامل فرهنگی مؤثر بر تمکین مالیاتی شناسایی می گردد و سپس به رتبه بندی عوامل شناخته
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شده ،پرداخته می شود .در بخش بعدی این مقاله ،ادبیات تحقیق ،آورده شده است و سپس ،روش شناسی و
تجزیه و تحلیل داده ها بیان می گردد .در این تحقیق با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن و با استفاده از روش

تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر تمکین مالیاتی و در نهایت به بررسی

تأثیر این متغیرهای فرهنگی بر توسعه چتر مالیاتی (شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی) ،پرداخته شده است .در
بخش آخر نیز نتیجه گیری پژوهش آورده می شود.
-2ادبیات تحقیق

 -1-2تمکین مالیاتی

از نظر جیمز و آللی ( )2004تمکین مالیاتی نوعی رویکرد است که باریک (رویکرد اقتصادی) و رویکرد

گستردهتر ( رویکرد رفتاری) را در بر میگیرد .در رویکرد باریک (محدود) ،که به عنوان عقالنیت اقتصادی
مطرح میشود -1 :مزایای مورد انتظار از فرار؛  -2ریسک شناسایی و مجازات مورد انتظار را نشان میدهد.

مالیاتدهندگان ،حداکثر کردن ثروت و درآمد شخصی را م ّدنظر قرار میدهند .این دیدگاه به کارایی تخصیص
منابع ،اشاره دارد .مالیاتدهندگان ،به عنوان یک ماشین حساب خودخواهانه سود و زیان مالی ،دیده میشوند.
در این دیدگاه ،افراد سود و زیان ناشی از فرار مالیاتی را حساب می کنند و با توجه به میزان منافع فرار مالیاتی،

چشمانداز پرداخت مالیات را مشخص می کنند (کروتارو و همکاران.)2017 ،

رویکرد گسترده تر (رفتاری) به عنوان تمایل داوطلبانه مؤدیان در پیروی از قوانین مالیاتی ،اشاره دارد.

مالیات دهندگان ،افراد مستقلی نیستند ،بلکه برای حداکثر رساندن منافع خود ،باید با مقامات مالیاتی ،با توجه
به هر نوع نگرش ،باور و هنجاری که دارند ،همکاری کنند .به طوری که موفقیت در تالش های مالیاتی به

میزان همکاری ،بستگی دارد .این دیدگاه ،مسائل مربوط به عدالت ،را بیان می کند و مالیات دهندگان ،به

اصلهای کلیدی در ادبیات مالیاتی ،تمکین مالیاتی مالیاتدهندگان است (یانگ و همکاران.)2016 ،

تمكين كامل مالياتي از جمله اهداف مهمي است كه تمامي سيستمهاي مالياتي به دنبال دستيابي به آن

هستند و در واقع ميتوان گفت كه درجة تمكين مالياتي در هر كشوري معيار سنجش كارايي سيستم مالياتي
آن كشور است (طالب نیا .)1386 ،بر طبق نظر براون و مازور (  ) 2003تمكين مالياتي يك مفهوم تئوريك و

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-10

عنوان یک شهروند خوب ،دیده می شوند (کروتارو و همکاران.)2017 ،
تمکین مالیاتی ،معمو ًال به درجهای که فرد و یا سازمان ،از قوانین پیروی می کند ،اشاره دارد .یکی دیگر از
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چندجانبه 1است كه ميتواند در سه بخش تمكين در پرداخت ،2تمكين در پرونده 3و تمكين در گزارشدهي

4

بررسي شود (مارتي و همکاران .)2010 ،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در تعریف تمکین ،آن را به دو

بخش تمکین در گزارشدهی و تمکین در فرآیندهای موردنظر قانون تقسیم می کند .تمکین به مقررات
تکنیکی الزم در محاسبات مالیاتی تا پرداخت آن باز میگردد (سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی،5
.)2010

عوامل مؤثر بر تمكين مالياتي

بهطور کلی بسیاری از مطالعات انجام شده در زمینه تمکین مالیاتی ،به دنبال توضیحات روانشناختی برای
تغییرات در اقدامات مالیات دهندگان بودهاند .زمینههای دیگر ،نیز در مورد تمکین مالیاتی ،مانند بازاریابی

مصرف کننده ،سعی در متقاعد کردن افراد به تمکین مالیاتی بر اساس مزایای اقتصادی داشتهاند .دیدگاههای
اقتصادی در مورد تمکین مالیاتی ،بسیار مورد توجه بوده است .یکی دیگر از دیدگاههایی که در سالهای اخیر

برای توضیح تمکین مالیاتی استفاده شده است ،دیدگاه اخالقی و رفتار اخالقی مالیاتدهندگان است ،که در

این بین عوامل مختلفی بر رفتار مالیاتدهندگان ،تاثیرگذار بوده و عواملی از قبیل ،سن ،جنسیت ،آموزش و
پرورش ،زمینه خانوادگی ،وضعیت اشتغال را در تمکین مالیاتی دخیل دانستهاند .گینسفورد و یانگ ( )2009نیز
نشان دادند که فرهنگ ،نقش مهمی در این بین ایفاء می کند زیرا فرهنگ ،قلب نگرش و صفات رفتاری افراد

را تشکیل میدهد .مطالعات رفتار تمکین مالیاتی فردی ،به مطالعات فردی عالقهمند است زیرا سبب میشود
که عوامل مختلفی را که ممکن است بر رفتار اخالقی مالیاتدهندگان ،مؤثر باشد را شناسایی نماید (یانگ و

همکاران.)2016 ،

طي دهههاي اخير تحقيقات مالياتي عمدت ًا بر اين پايه استوار بوده است كه چرا برخي افراد ماليات پرداخت

ميكنند و برخي ديگر از پرداخت ماليات اجتناب يا فرار ميكنند .در طي زمان ،پژوهشگران در مطالعات ميداني،
بر عدم تمكين را شناسايي نمودهاند .از نظر تئوريك ،ديدگاه مؤديان و مأموران وصول ماليات درباره تمكين
مالياتي ارتباط مستقيمي با قوانين مالياتي دارد كه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است .هدف اساسي يك

نظام مالياتي ،افزايش تمكين داوطلبانه 6است و بنابراين كاهش شكاف مالياتي مهمترين هدف سيستم مالياتي
1. Multi-faceted
2. Payment Compliance
3. Filing Compliance
4. Reporting Compliance
)5. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
6. Voluntary Tax Compliance
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است .با توجه به اهميت موضوع ،پژوهشگران مختلفي از زواياي متفاوت اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و
مديريتي موارد تأثيرگذار بر تمكين مالياتي را مورد تحليل و بررسي قرار داده اند كه در ادامه به بررسي

اجمالي برخي از مهمترين موارد پرداخته خواهد شد.
 -1عوامل اقتصادي

تئوري هاي اقتصادي تمكين مالياتي اغلب مرتبط با تئوري بازدارندگي است .در اين بخش و بر طبق
1

نظر تريودي و شهاتا ( )2005تئوري هاي اقتصادي اشاره دارند كه مؤديان مالياتي با توجه به سطح

حسابرسي(رسيدگي) رفتارهاي مختلفي از خود نشان مي دهند .به عنوان مثال مؤديان ،نتايج متفاوت سطوح
مختلف تمكين (مانند هزينه هاي فرار در صورت احتمال كشف باال و آثار وابسته به آن) را محاسبه نموده

و در نهايت آن گزينه اي را انتخاب ميكنند كه سود ،پس از كسر ماليات آنها را حداكثر مي كند .از اين رو
تئوري هاي اقتصادي بر اين نكته اشاره دارند كه مؤديان به عنوان حداكثركنندگان سود ،غيراخالقي عمل
مي كنند و تحت چنين شرايطي ،افزايش حسابرسي و افزايش جرايم مي تواند به عنوان راه حل هاي عدم

تمكين مطرح شوند .مطالعات بر پاية تئوري اقتصادي بر اين نكته اشاره دارند كه رفتار مؤديان مالياتي به

وسيله محرك هاي اقتصادي مانند حداكثرسازي سود ،امكان كشف توسط مأموران ،درآمد مؤديان در اقتصاد
غيررسمي و ساير عوامل اقتصادي تحت تأثير قرار مي گيرد (تريودي و شهاتا.)2005 ،

 -2عوامل سیاسی

گروهي از پژوهشگران از ديدگاه اقتصاد سياسي به موضوع تمكين مالياتي پرداخته اند .از ميان آنها مي توان
به جانسون و همكارانش ( )1999و تريزمن ( )2000اشاره نمود .جانسون و همکارانش تأثیر تحوالت

سياسي ناشي از فروپاشي نظام كمونيسم را بر اقتصاد رسمي به بحث گذاشته و فساد مالي و ريشه هاي

پديده فرار مالياتي را در آن شرايط مورد كندوكاو قرار داده اند .تريزمن نيز در آثار خود ساختار سياسي موجود
بخش نشان مي دهد كه سطح باالي اعتماد عمومي مردم به دولت ،مشروعيت حكومت و عادالنه بودن
سيستم مالياتي مي تواند به عنوان عوامل مثبت تأثيرگذار در تمكين مالياتي مؤديان عمل نمايد (صالحی و

همکاران1393 ،؛ کمالی و شفیعی.)1390 ،
 -3عوامل مديريتي

عامل ديگري كه بر ارتقاي سطح تمكين مالياتي مؤديان مؤثر است و در حوزه اجرايي و مديريتي سازمان
مالياتي قابل بحث است ،تغيير نگرش و رفتار مديريت اين سازمان با مؤديان است .هرگاه مجموعه مديريتي
1. Deterrrence Theory

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-10

در جمهوري روسيه را به مسأله عدم تمكين مالياتي مربوط دانسته است .تحقيقات پژوهشگران در اين

ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید

123

و كارشناسي سازمان مالياتي در برخورد با مؤديان به جاي شيوه هاي سنتي ،از شيوه هاي نوين استفاده كنند،
فرار و اجتناب مالياتي كاهش و سطح تمكين مالياتي افزايش مي يابد (صالحی و همکاران1393 ،؛ کمالی

و شفیعی.)1390 ،

 -4عوامل اجتماعي

فرض تئوري هاي اجتماعي در خصوص پديدة عدم تمكين آنست كه عوامل روانشناسانه شامل نگراني هاي
ِ

اخالقي و معنوي ،عوامل بسيار مهمي در تمكين مؤديان هستند و بسياري از آنها ممكن است باتوجه
به مالحظات اخالقي ،تحت شرايطي كه ريسك حسابرسي پايين است ،نيز تمكين نمايند .تئوري هاي

روانشناسي ،اهميتي به حسابرسي و جرايم نمي دهند و در عوض بر تغيير نگرش ها در سيستم مالياتي تأكيد

دارند (مارتي .)2010 ،مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف ثابت كرده است كه هرگاه پرداخت ماليات،
توجيه اجتماعي خود را از دست دهد ،عدم تمكين پذيرش عام مي يابد و به مثابه يك هنجار اجتماعي

فراگير در مناسبات ميان نهادهاي رسمي و غيررسمي جامعه جايگزين تمكين مالیاتی می شود (موسوی

جهرمی.)1386 ،

 -5عوامل قانوني

مؤديان مالياتي در برابر قوانين و مقررات مالياتي داراي حقوق و وظايفي هستند .همانگونه كه ذكر شد

هدف مديريت مالياتي فراهم آوردن زمينة تمكين مالياتي به صورت داوطلبانه است و اعمال جريمه براي
فرار از ماليات و تعقيب مؤديان هدف غايي نيست .بايد توجه داشت ترغيب به تمكين مالياتي زماني مؤثر

است كه مديريت ،پيش بیني هاي الزم جهت كشف و تنبيه موارد عدم تمكين را انجام داده باشد .اين امر

مستلزم برنامه هايي از قبيل ارائة فرم هاي ساده و دستورالعمل هاي روشن و فراهم نمودن مسير و برقراري
تماس با مؤديان است؛ به طوري كه آنها بتوانند در موقع لزوم سؤال نموده و اطالعات مرتبط با تكاليف

خود در قبال سيستم مالياتي است .بسيار ضروري است كه سيستم مالياتي اطالعاتي از قبيل آيين نامه ها و
بخشنامه ها ،تصميمات و ساير تذكرات را در اختيار مؤديان قرار دهد تا از مشكالت اجرايي احتمالي كاسته
شده و سطوح باالي تمكين حاصل گردد.

جكسن و ميلرن ( )1986پس از انجام بررسي جامعي بر روي ادبيات تمكين مالياتي ،چهارده عامل مهم

و مؤثر بر تمكين مالياتي را كه توسط پژوهشگران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته بودند ،شناسايي و معرفي
كردند .فيشر و همكارانش )1992( 1اين عوامل چهارده گانه را در چهار گروه عمده طبقه بندي نمودند که
1. Fischer et al.
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عبارتند از:

 .1متغيرهاي جمعيت شناختي (سن ،جنسيت و سطح تحصيالت)
1

 .2فرصت هاي عدم تمكين( 2ميزان درآمد ،منبع درآمد و نوع حرفه)
 .3نگرشها و ادراكات( 3عدالت سيستم مالياتي و تأثير محيط)

 .4ساختار /سيستم مالياتي( 4پيچيدگي سيستم مالياتي ،احتمال كشف عدم تمكين و جرايم و نرخ هاي
مالياتي)

از اين رو ،مدل تمكين مالياتي فيشر (شكل  )1چارچوبي براي درك و فهم اثر مؤلفه هاي اجتماعي-

اقتصادي و روانشناختي بر تصميم هاي مؤديان در خصوص تمكين فراهم مي كند .بر اساس اين مدل،
متغيرهاي جمعيت شناختي (سن ،جنسيت و سطح تحصيالت) ،به صورت غيرمستقيم ،از طريق تأثير بر

فرصت هاي عدم تمكين و همچنين تأثير بر نگرش ها و ادراكات مي توانند بر تمكين مؤديان اثرگذار باشند.
شكل ( -)1مدل تمكين فيشر و همكاران ()1992
فرصت عدم تمکین
رفتار تمکین مؤدی

نگرشها و ادراکات

متغیرهای جمعیت شناختی

ساختار /سیستم مالیاتی

چاوو و ليوونگ ( )2009از طريق دخالت دادن فرهنگ بهعنوان يك متغير محيطي بسيار مهم و همچنين

تأثير متقابل فرصت هاي عدم تمكين و ساختار /سيستم مالياتي بر تمكين مالياتي ،مدل فيشر را تعديل
نمودند.

فرهنگ ،یک متغیر حیاتی برای توضیح چگونگی تعامالت اجتماعی است .فرهنگ به عنوان یک ارزش

مشترک در یک جامعه تعریف می شود .بررسی فرهنگ در مطالعات ،نشان داده است که فرهنگ ملی ،بر

روی ادراک افراد تأثیر گذار است .اعضای جامعه ،با فرهنگ ملی خود ،در سطوح مختلف ،شناسایی می شوند.
ارزش های فردی ،به واسطه جنبه های فرهنگ ملی ،از جمله مذهب ،زبان ،قومیت ،منطقه جغرافیایی و
1. Demographic Variables
2. Non-Compliance Opportunities
3. Attitudes and Perceptions
4. Tax System/Structure
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در چند دهه اخير به فرهنگ مالياتي توجه ويژه اي شده است .علت افزايش توجه به فرهنگ مالياتي در

سال هاي اخير را مي توان وجود نارسايي در نظام مالياتي كشورها دانست .اين نارسايي ها را مي توان در سه

گروه مشكالت فرهنگي ،مشكالت قوانين مالياتي و مشكالت اجرايي طبقه بندي كرد (راداو واديم.)2001،

فرهنگ مالياتي خاص يك كشور را مي توان به عنوان تمامي موسسات رسمي و غيررسمي مرتبط با سيستم
مالياتي و عملكرد آن شامل وابستگي ها و روابط ايجاد شده توسط تعامالت مداوم درنظر گرفت كه از گروه ها

و عواملي مانند مسئوالن مالياتي ،ماليات دهندگان ،سياست گذاران ،كارشناسان مالياتي و دانشگاهيان
تشكيل شده است (بيرگر نر .)2001 ،به طور ساده فرايند فرهنگ مالياتي را مي توان به دو صورت بيان كرد:
اول ،وجود دولتي قوي كه نقش ها و وظايف هر گروه را مشخص كند؛ و دوم ،ماليات دهندگان كه از قوانين

مالياتي و سياست گذاران امور مالياتي اثر مي پذيرند .شكل شماره ( )2بازيگران فرهنگ ملي و زيرمجموعه

فرهنگ مالياتي را نشان مي دهد.

شکل ( -)2عوامل تشكيل دهنده فرهنگ مالياتي

منبع :بیرگر2001،

عام گستر شود؛ سازمان مالیاتی به عنوان یک دستگاه مجری ،سیاست های مالیاتی دولت را به اجرا در
می آورد و در حال حاضر مهمترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی و
اتکای کمتر بودجه کشور به منابع نفتی و توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی

است و رشد مالیات ها نیز از محل بسط منابع جدید و شناسایی مؤدیان جدید تأمین خواهد شد .با رعایت
قانون مالیات های مستقیم و م ّد نظر قرار دادن اهدافی چون «افزایش شفافیت فعالیتهای اقتصادی»،
«نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علیالرأس به
نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» هدف غایی درآمدزایی تأمین می شود .بهمنظور دستیابی به این اهداف،
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شبکه اطالعاتی (طرح جامع مالیاتی) را طراحی کرده که اشخاص ثالث مؤظفند اطالعات مؤدیان خود را

در حوزههای «هویتی»« ،معامالتی»« ،مالی ،پولی ،اعتباری و سرمایهای» و «داراییها ،اموال ،امالک و
نقلوانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند .با تصویب اصالحیه قانون مالیات های مستقیم در
تاریخ  31تیرماه  1395اصطالح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد .طبق مفاد ماده

 274قانون مالیات های مستقیم قابلیت ارتکاب جرائم مالیاتی بهصورت فعل و ترک فعل نمود پیدا میکند.

در راستای توسعه چتر مالیاتی ،عوامل فرهنگی مؤثر بر فرهنگ مالیاتی نیز ،نقش تعیین کننده ای دارند.

در زمینه عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ،مطالعات گسترده ای انجام شده است .در این راستا ،ریچاردسون
( )2008پژوهشی بر اساس کار تساکومیس و همکاران )2007( 1انجام داده و به بررسی بیشتر رابطه بین

فرهنگ و گریز مالیاتی در کشورهای مختلف پرداختند و اثر متغیرهای دیگری از جمله متغیر قانون ،سیاست

و مذهب را بر گریز مالیاتی در کشورهای مختلف مطالعه نمودند .نتایج پژوهش آنها رابطه معناداری بین
فرهنگ ملی و گریز مالیاتی را نشان داد.

بمآلدرد و همکاران )2013( 2پژوهشی با عنوان فرهنگ ملی و سطح گریز مالیاتی شرکتی انجام دادند.

با استفاده از تئوری ناهنجاری سازمانی نشان می دهند که ارزش های فرهنگی می توانند رفتارهای ناهنجار

شرکت ها از جمله عدم تمکین مالیاتی (گریز مالیاتی) را توضیح دهند .بررسی گسترده ای با استفاده از
داده های واقعی  3000شرکت در  31کشور دنیا صورت گرفت؛ در نهایت نتایج پژوهش آنها نشان می دهد
که عوامل فرهنگی بر سطح گریز مالیاتی شرکتی تأثیر بسزایی دارد.

بریزی و همکاران )2015( 3به بررسی قصد پرداخت مالیات و یا دوری از آن با توجه به تأثیر

جهت گیری های ارزشی اجتماعی پرداختند؛ عوامل اقتصادی مانند نرخ جریمه حسابرسی و اثرات متناقض

در پرداخت مالیات نشان می دهد که این عوامل برای تمکین مالیاتی کافی نیست .در این تحقیق با بررسی
مانند قوانین مالیاتی ،اعتماد نسبت به نظام سیاسی و همچنین هنجارهای شخصی و اجتماعی بر تمایل به

پرداخت مالیات و تمکین مالیاتی مؤثر هستند .در این مطالعه اثر جهت گیری های ارزش اجتماعی بر نیت
افراد برای پرداخت مالیات و یا فرار از مالیات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان داد که بین
ارزش های اجتماعی و تمایل افراد به پرداخت مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.

1. Tsakumis et al
2. Bame- Aldred et al
3. Brizi et al
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برینک و همکاران )2016( 1نیز در بررسی تأثیر فرهنگ و ساختار اقتصادی بر اخالق مالیاتی و فرار

مالیاتی ،نشان دادند که متغیرهای فرهنگی و ساختاری به طور مستقیم بر میزان مالیات پرداختی تأثیر دارد
و سیاست گذاران در زمان سیاست گذاری باید به ابعاد رفتاری مؤثر بر مؤدیان مالیاتی توجه کنند.

جیمز و همکاران )2017( 2نیز در بررسی فرهنگ و تمکین مالیاتی در ایاالت متحده آمریکا و ایتالیا نشان

دادند که افشای کامل ،محرمانه بودن و فرهنگ ،بر میزان تمکین مالیاتی ،تاثیرگذار بوده است و هنجارهای
اجتماعی در سطح کشور نیز در تمکین مالیاتی مؤثر بوده است.

گوبنا و دیجیک ( )2017نیز در بررسی تأثیر ترس و نگرانی ،عدالت ،اعتماد و شناخت جمعی ،به عنوان

عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی نشان دادند که عدالت رویه ای ،سطح پاسخگویی و عوامل روانشناختی بر

تمکین مالیاتی تأثیر دارد.

آمپونسا و همکاران ( )2017نیز در بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی در تمکین مالیاتی در کشور غنا،

نشان دادند که وضعیت اشتغال ،محل سکونت ،جنسیت ،نوع کسب و کار ،سن ،تحصیالت و تعداد خانوارها،
از عوامل پیش بینی کننده در تمکین مالیاتی هستند.

رحمتی ( )1394در بررسی دیدگاه های متفاوت مؤدیان در مورد پرداخت مالیات در استان ایالم ،نشان داد

که متغیرهای تشویقات و تسهیالت مالیاتی ،مجازات مالیاتی ،تخصص و کارایی مأموران مالیاتی ،فرهنگ

مالیاتی و مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات هر یک در ارتقاء تمکین مؤدیان

مالیاتی مؤثر می باشد.

جعفری و همکاران ( )1394در بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ تمکین مؤدیان مالیاتی ادارات مالیاتی

استان گلستان ،نشان دادند که متغیرهای تشویقات و تسهیالت مالیاتی ،مجازات مالیاتی ،تخصص و کارایی
مأموران مالیاتی ،فرهنگ مالیاتی و مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات هریک در
مسیحی و زمینی ( )1394در بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان

مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ،نشان دادند که یکی از موانع برای تحقق مالیات بر
درآمد فرهنگ است .بر اساس نتایج تحقیق حاضر احساس نگرش مثبت به شغل و تناسب محیط شغلی
کارگزاران مالیاتی ،ضمانت اجرایی و تکریم ارباب رجوع و حفظ و حراست از شأن کارگزاران ،ضمانت

اجرایی و تکریم ارباب رجوع و حفظ و حراست از شأن کارگزاران از جمله عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ
1. Brink et al
2. James et al
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مالیاتی میباشند.

عزیزی و همکاران ( )1396در بررسی عناصر اقتصادی و غیر اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی مؤدیان،

نشان داد اگرچه رویکردهای متفاوتی هم چون اجبار و اعتماد یا تنبیه و تشویق در برخورد با تمکین مالیاتی
مطرح است اما تمکین مالیاتی تقریب ًا با خوداظهاری به عنوان سیستمی مبتنی بر اعتماد بر مؤدیان شناخته

می شود .اصالح ساختار مالیاتی و اتخاذ سیاست های بهینه مالیاتی نیازمند شناخت مؤدیان مالیاتی و عوامل

اقتصادی و غیر اقتصادی مؤثر بر رفتار تمکین آنان است .فرهنگ مالیاتی با داشتن مزایایی نظیر افزایش

سطح رفاه عمومی جامعه نقش بسزایی در سطح اقتصاد کالن هر کشوری داراست.

بنابراین باتوجه به مطالعات باال در می یابیم که درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین منبع مالی در بودجه

کشورها از جمله ایران قلمداد می شود و برای تحقق این امر راهکارهای مختلفی ارائه شده است ،از جمله

تنبیه ،جرایم مالیاتی و غیره .اما آنچه که موجب می شود تا تمکین مالیاتی به نقطه مطلوب برسد و مؤدیان
جدید شناسایی شوند و چتر مالیاتی بدون هیچ اعمال زوری در میان مردم سایه افکند ،ارتقای فرهنگ
مالیاتی در میان مؤدیان است .از این رو در این تحقیق ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر گسترش چتر

مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید محور کار محقق می باشد.
 -3طرح تحقیق

هدف کلی از این پژوهش ،بررسی ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر گسترش چترمالیاتی و شناسایی
مؤدیان جدید مالیاتی است؛ بر اساس ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده ،معیارهای زیر استخراج شده

است .الگوی معیارها و زیرمعیارهای مدل با استفاده از تکنیک  AHPدر شکل ترسیم شده است .همچنین
معیارها و زیرمعیارهای تحقیق با اندیس عددی به صورت جدول زیر نامگذاری شدهاند تا در جریان تحقیق

به سادگی قابل ردیابی و مطالعه باشد.
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جدول ( -)1معیارها و زیرمعیارهای عوامل فرهنگ مالیاتی و گسترش چترمالیاتی
معیارهای اصلی

زیرمعیارها

نماد

نوع قومیت و باورهای فرهنگی

A1

نوع نگرش گروه های مختلف قومی

بسترسازي مناسب براي افزايش اعتماد
تطابق بین الگوهای رفتاری واقعی با

A

هنجارهاي فرهنگی و جمعیتی

B

ارزشهای اجتماعی

الگوهای رفتاری مورد تأیید در جامعه
میزان صداقت در بازار معامالت
تفات سنی افراد

میزان ممنوعیت سرباز زدن از تمکین
مالیاتی از دید جامعه

A2
A3
A4
A5
A6
A7

نوع سکونت شهرنشينان نسبت به روستائيان A8

سطح تحصیالت

A9

آموزه های دینی

B2

بهره دینی

تفاوت در اهداف و ارزشهاي عقاليي
اصول اخالقي در سازمانها

ارزشهای جامعه بر پایه ایجاد درآمدهای
درست

میزان دروني كردن ارزشها در ميان افراد
براي اجراي قوانين

بهبود اخالق شاغالن هر حرفه

پرداخت مالیات متناسب با فعالیت های
اجتماعی و اقتصادی

B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
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معیارهای اصلی

زیرمعیارها

نماد

رفتارمنحرفشدهمقاماتدولتي

C1

استفاده سیاسی از ضوابطووظايفرسمي
مدیرانبرای منافع شخصی

منابع و بودجه های تخصیص یافته برای
تشکیل احزاب

D

قانون مداري

E

دانش مالياتي

دستبرد زدن و دستاندازي به مال ديگران
بيبرنامگي در نحوه تخصيص و هزينه
كردن بودجههاي اداري
ضعف نظام قضايي

C3
C4
C5
C6
C7

عدم تعریف درست شاخصه های بروز فساد

C8

رعايت قوانين

D1

وجود فقر در جامعه و عدم رفاه کافی

رعايت قوانين ،رعايت اخالق و ارزش
رعايت قوانين بدون تبعيض

C9

D2
D3

اجراي صحيح قوانين توسط مأموران مالياتي

D4

درک اشخاص برای اجرای صحیح قوانین

E1

آشنايي با فرآيند وصول

E3

رعايت قانون رعايت عدالت

آشنايي اشخاص با ترجيحات
آشنايي اشخاص با جرائم

D5
E2
E4
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فقدان نظارت دولتي

C2
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F

ضمانت اجرايي

G

رضايتمندي موديان

H

رضايتمندي کارگزاران

I

عزم و اراده دولت مردان
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زیرمعیارها

نماد

جريمه اشخاص متخلف سودجو

F1

جريمه تخلف اقتصادي سازمان يافته

F2

نظارت نهاد مردمي برمصرف ماليات

F4

درک موديان از اعمال تساوي قانون

G2

تناسب جرائم و تخلفات مالياتي

درک صحيح از اهداف نظام مالياتي

F3
G1

درک صحيح از فرآيند وصول ماليات

G3

احساس نگرش مثبت به شغل

H1

تکريم مؤديان

تناسب محيط شغلي با شأن و منزلت
کارگزاران

تناسب خدمات رفاهي و درماني با شأن و
منزلت کارگزاران
تکريم کارگزاران

تأمين مالي از طريق ماليات

بستر سازي مناسب جهت اجراي صحيح
قانون

شفاف سازي قانون و کارآمد کردن آن

G4

H2
H3
H4
I1
I2
I3
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نمودار ( -)1الگوی سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارهای عوامل فرهنگ سازی مالیاتی

تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است؛ زیرا از نتایج آن میتوان برای تدوین سیاستهای

عمومی در راستای ارتقای فرهنگ مالیاتی بهره گرفت .از نظر چگونگی گردآوری دادهها ،این پژوهش

توصیفی-پیمایشی میباشد؛ زیرا با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز از جامعه پژوهش حاصل
میگردد.

جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه ،ممیزین

مالیاتی و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور می باشند .از آنجایی که این تحقیق در سطح خبرگان اجرا شده

است 50 ،نفر از متخصصان و خبرگان متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه ،ممیزین مالیاتی و مدیران
سازمان امور مالیاتی کشور ،بهعنوان نمونه در نظر گرفته شده اند که به رتبه بندی عوامل پرداختند .در این

تحقیق برای شناسایی مؤدیان جدید ،به بررسی مؤدیان مجازی و شناسایی مؤدیان بر اساس تراکنش های
مالی ،پرداخته شده است.

برای تعیین اولویت معیارهای اصلی از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( )FAHPاستفاده شده

 -1مقایسه زوجی معیارهای اصلی بر اساس هدف و تعیین وزن معیارهای اصلی
 -2مقایسه زوجی زیرمعیارهای هر معیار و تعیین وزن زیرمعیارهای هر خوشه

 -3ضرب وزن زیرمعیارها در وزن معیار مربوط و تعیین وزن نهائی زیرمعیارها

برای مقایسه زوجی عناصر از مقیاس نه درجه ساعتی 1استفاده شده است .مقیاس نه درجه ساعتی توسط

توماس ساعتی واضع تئوری تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است .همچنین در این مطالعه برای ک ّمی
1. Saaty
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کردن مقادیر از رویکرد فازی استفاده شده است .بنابراین طیف فازی ساعتی مورد استفاده قرار گرفته است.
 -1-3تعیین اولویت معیارهای اصلی بر اساس هدف

در گام نخست معیارهای اصلی بر اساس هدف بهصورت زوجی مقایسه شدهاند .مقایسه زوجی بسیار ساده

است و تمامی عناصر هر خوشه باید به صورت دو به دو مقایسه شوند .بنابراین اگر در یک خوشه  nعنصر وجود
داشته باشد n ( n − 1) ،مقایسه صورت خواهد گرفت .چون چهار معیار وجود دارد بنابراین تعداد مقایسههای
2

انجام شده برابر است با:

بنابراین  36مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام شده است .دیدگاه خبرگان با استفاده از مقیاس

فازی ک ّمی شده است .گردآوری دیدگاه خبرگان با طیف نه درجه ساعتی گردآوری شده است .بنابراین شش
مقایسه زوجی چهار معیار اصلی بر اساس دیدگاه خبرگان صورت گرفته است .با استفاده از میانگین هندسی

اقدام به تجمیع دیدگاه خبرگان گردیده است .برای محاسبه میانگین نظرات  nپاسخدهنده ،تجمیع فازی

بهصورت زیر محاسبه خواهد شد:

						
()1
با استفاده از میانگین فازی دیدگاه خبرگان ،ماتریس مقایسه زوجی درError! Reference source not

 found.نمایش داده شده است.

جدول( -)2ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای عوامل مؤثر فرهنگ مالیاتی
W1

W1

W3
W4

(,0.68 ,0.57
)0.79

(,1.84 ,1.47( ,0.97 ,0.78( ,1.51 ,1.25( ,0.8 ,0.64( ,1.14 ,0.93( ,1.61 ,1.38( ,0.55 ,0.47( ,1.47 ,1.27
)1.75
()1 ,1 ,1

(,1.42 ,1.13( ,1.82 ,1.52
)2.11

)1.72

)0.66

(,1.77 ,1.45( ,1.26 ,1.01( ,0.78 ,0.64( ,0.54 ,0.44( ,0.82 ,0.68( ,0.68 ,0.57( ,0.7 ,0.58
)0.89
()1 ,1 ,1

(,0.81 ,0.65( ,1.46 ,1.21( ,0.62 ,0.54
)0.73

)1.77

)1.87

)1.39

)1.02

)1.84

)1.24

)2.28

)1.02

)0.82

)1.02

)0.67

)0.97

)1.57

)2.15

(,1.76 ,1.52( ,0.71 ,0.57( ,0.9 ,0.73( ,1.32 ,1.09( ,0.48 ,0.39( ,1.23 ,0.98
)1.55
()1 ,1 ,1

)0.61

)1.62

)1.16

)0.93

)2.03

(,1.27 ,1.01( ,0.48 ,0.37( ,0.65 ,0.49( ,0.5 ,0.35( ,0.51 ,0.43
)0.64

)0.73

)0.89

)0.66

)1.63
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W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9
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W5
W6
W7
W8
W9

(,1.95 ,1.56( ,2.08 ,1.63( ,1.22 ,0.98( ,0.88 ,0.72
)1.07

)1.48

)2.53

)2.33

()1 ,1 ,1

(,1.04 ,0.83( ,2.01 ,1.37( ,0.76 ,0.62( ,1.86 ,1.49( ,1.25 ,0.98
)1.56

)2.28

)0.91

)2.82

)1.29

(,2.73 ,2.16( ,0.65 ,0.55( ,1.14 ,0.89( ,0.96 ,0.78
)1.2
()1 ,1 ,1

(,0.41 ,0.34( ,0.88 ,0.7( ,1.55 ,1.12( ,1.11 ,0.86( ,1.29 ,1.03( ,0.66 ,0.54
)0.8

)1.55

)1.37

)2.04

)1.12

)0.49

)1.43

)0.79

(,1.42 ,1.13( ,1.62 ,1.34( ,2.44 ,2.04
)2.96
()1 ,1 ,1

)1.99

)1.28

)0.99

)1.76

)2.7

)1.81

)1.77

(,1.25 ,1.01( ,0.93 ,0.77

(,1.07 ,0.87( ,0.62 ,0.5( ,1.53 ,1.27( ,2.07 ,1.52( ,1.41 ,1.08( ,0.8 ,0.64( ,1.03 ,0.8
)0.74

)3.43

)1.29

)1.56

)1.15
()1 ,1 ,1

(,1.46 ,1.2( ,0.8 ,0.64( ,0.7 ,0.56( ,0.37 ,0.29( ,0.79 ,0.61( ,0.57 ,0.49( ,0.57 ,0.46( ,0.54 ,0.44
)0.68

)0.69

)0.66

)0.99

)0.46

)0.89

)0.99

)1.72

(,0.69 ,0.58
)0.83
()1 ,1 ,1

پس از تشکیل ماتریس مقایسههای زوجی بدست آمده ،بردار ویژه محاسبه شده است .ابتدا بسط فازی

هر سطر محاسبه می شود .هر درایه ماتریس مقایسه زوجی  Xبه صورت  X ijنمایش داده می شود .بسط
فازی هر سطر نیز با نماد  Siنمایش داده شده است .سپس جمع فازی مجموع عناصر ستون ترجیحات

محاسبه می شود .برای نرمال سازی ترجیحات هر معیار ،باید مجموع مقادیر آن معیار بر مجموع تمامی

ترجیحات (عناصر ستون) تقسیم شود .چون مقادیر فازی هستند ،بنابراین جمع فازی هر سطر در معکوس
مجموع ضرب می شود .معکوس مجموع باید محاسبه شود .بنابراین نتایج حاصل از نرمالسازی مقادیر

بدست آمده ،وزن فازی و نرمال شده مربوط به معیارهای اصلی هستند .برای فازیزدائی مقادیر بدست
آمده روشهای متنوعی وجود دارد .در این مطالعه از روش پیشنهادی بوجادزیف برای فازیزدایی استفاده

شده است.

Crisp

X1max

X2max

X3max

W2

0.093

0.093

0.092

W1

0.130

W3

0.123

W4

0.087

0.128
0.123
0.085

0.125
0.122
0.083

Deffuzy

Normal

0.130

0.124

0.123

0.118

0.093
0.087

0.089
0.083
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مالیاتی
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W5

0.147

0.145

0.143

0.147

0.140

W7

0.107

0.105

0.103

0.107

0.102

W6
W8
W9

0.160
0.120
0.080

0.158
0.118
0.080

0.160

0.155

0.120

0.115

0.080

0.080

0.153
0.115
0.076

نمودار ( -)2نمایش گرافیکی اهمیت معیارهای عوامل فرهنگ سازی مالیاتی
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ارزﺷﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

0.124
0.089

ﻣﯿﺰان ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اداري
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاري

0.118
0.083

داﻧﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت

0.140

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ

0.153

رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﻮدﯾﺎن

0.102

رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎرﮔﺰاران
ﻋﺰم و اراده دوﻟﺖ ﻣﺮدان

0.115
0.076

براساس بردار ویژه بدست آمده:

y yهنجارهاي فرهنگی با وزن 0/124در رتبه سوم قرار گرفته است.

y yارزش های اجتماعی با وزن  0/089در رتبه هفتم قرار گرفته است.

y yميزان فساد مالي و اداری با وزن  0/118در رتبه چهارم قرار گرفته است.
y yدانش ماليات با وزن  0/14در رتبه دوم قرار گرفته است.

y yضمانت اجرايي با وزن  0/153در رتبه اول قرار گرفته است.

y yرضايتمندي موديان با وزن  0/102در رتبه ششم قرار گرفته است.

y yرضايتمندي کارگزاران با وزن  0/115در رتبه پنجم قرار گرفته است.

y yعزم و اراده دولت مردان با وزن  0/076در رتبه نهم قرار گرفته است.

نرخ ناسازگاری مقایسههای انجام شده  0/039بدست آمده است که کوچکتر از  0/1میباشد و بنابراین
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میتوان به مقایسههای انجام شده اکتفا کرد.
 -2-3مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها

در گام دوم از تکنیک  AHPزیرمعیارهای مربوط به هر معیار به صورت زوجی مقایسه شدهاند.

با توجه به رتبه بندی زیرمعیارهای مورد بررسی ،نتایج نشان داد که زیرمعیارهای هنجارهاي فرهنگی،

شاخص تفاوت سنی افراد؛ از زیرمعیاهاری ارزشهای اجتماعی ،شاخص بهبود اخالق شاغالن هر حرفه؛
از زیرمعیارهای ميزان فساد مالي و اداري در جامعه ،شاخص وجود فقر درجامعه و عدم رفاه کافی؛ از

زیرمعیارهای قانون مداري ،شاخص رعايت قوانين رعايت اخالق و ارزش؛ از زیرمعیارهای دانش مالياتي،

شاخص آشنايي اشخاص با جرائم؛ از زیرمعیارهای ضمانت اجرايي ،شاخص نظارت نهاد مردمي برمصرف
ماليات؛ از زیرمعیارهای رضايت مندي مؤديان ،شاخص درک مؤديان از اعمال تساوي قانون؛ از زیرمعیارهای

رضايت مندي کارگزاران ،شاخص تکريم کارگزاران؛ از زیرمعیارهای عزم و اراده دولت مردان ،شاخص

شفاف سازي قانون و کارآمد کردن آن ،از شاخص های مؤثر بر فرهنگ مالیاتی به منظور توسعه چتر مالیاتی

بوده است که باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند.

 -3-3میزان تأثیر متغیرهای شناسایی شده بر توسعه چتر مالیاتی (مؤدیان مالیاتی)

برای انجام یک تحلیل رگرسیونی ،ابتدا تحلیلگر حدس میزند که بین دو متغیر ،نوعی ارتباط وجود دارد،

در حقیقت حدس میزند که یک رابطه به شکل یک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع آوری

اطالعات ک ّمی از دو متغیر میپردازد و این دادهها را بهصورت نقاطی در یک نمودار دوبعدی رسم میکند.
نتایج مدل رگرسیون به شرح زیر میباشد.

جدول ( -)4ضرایب رگرسیونی و همبستگی

خطای معیار تخمین

تعدیلشده

0/834

0/824

()R

0/38416

در جدول ( )4مقدار  Rبرابر است با  ،0/913که به همبستگی ساده بين متغير مستقل و وابسته اشاره دارد؛

به عبارتی شدت همبستگی بين متغيرها را نشان می دهد .مقدار  R2نشان می دهد که چه مقدار از متغير
وابسته یعنی متغیر عوامل فرهنگ سازی مالیاتی ،می تواند توسط متغيرهای مستقل ،تبيين شود .در این مورد

متغيرهای مستقل می توانند 83/4درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين کنند.

تجزیهوتحلیل واریانس :به طورکلی قدرت توضیحی کلی رگرسیون را میتوانیم با تجزیه و تحلیل

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2023-01-10

0/913

ضریب تعیین

ضریب تعیین () R2

ضریب همبستگی

ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید

137

واریانس بسنجیم .در تجزیهوتحلیل واریانس از آماره  Fاستفاده می شود .در رگرسیون از آماره  Fبرای آزمون
فرضیه صفر مبنی بر اینکه همه ضرایب رگرسیونی به طور همزمان برابر صفرند در مقابل فرضیهای که بیان

میدارد همگی این ضرایب برابر صفر نیستند ،استفاده می شود.
رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد
=b
000= b n
=H 0 : b
0
1

		
رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد 0,1, 2, 000n
= H 1 : ∃bi ≠ 0i
نتایج آزمون واریانس رگرسیون در جدول زیر آورده شده است.
جدول ( -)5تحلیل واریانس ANOVA

مدل

مجموع مربعات

رگرسیون

103/924

مجموع

124/586

باقیمانده

20/661

درجه آزادی میانگین مربع

9

140
149

11/547
0/148

آماره F

78/244

معناداری

0/000

با توجه به جدول ( )5دیده می شود که مقدار آماره  Fبرابر  78/244به دست آمده و مقدار معناداری

آن برابر  0/000میباشد که از سطح خطای  0/05کوچکتر است ،پس فرض خطی بودن رابطه دو متغیر

پذیرفته می شود .از آنجاکه جدول  ANOVAيك آزمون سودمند از توانايي مدل در توضيح تأثير هر متغير
در متغير وابسته ميباشد ،مستقيم ًا به شدت رابطه توجه ندارد .جدول ( )6خالصه مدل شدت رابطه بين

متغیر مستقل و متغير وابسته را گزارش مينمايد.
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جدول ( -)6ضرایب رگرسیونی و معناداری
متغیر
وابسته

ضرایب غیراستاندارد
متغیر مستقل

مقدار ثابت

هنجارهاي فرهنگی

ارزش های اجتماعی

توسعه چتر
مالیاتی

B

-5/684
0/471

0/081

0/419

ميزان فساد مالي و اداری
دانش ماليات

0/262

ضمانت اجرايي

رضايت مندي موديان

رضايت مندي کارگزاران

عزم و اراده دولت مردان

استاندارد

0/422

0/392

قانون مداري

خطای

0/225
0/123
0/146
0/163
0/180

0/049
0/073
0/081
0/053
0/057
0/064
0/076
0/065

ضرایب
استاندارد
Beta

آماره t

سطح
معناداری

-13/481

0/000

5/844

0/000

0/336

8/515

0/243

5/357

0/297
0/144
0/200
0/081
0/108
0/111
0/118

2/795
4/961
2/155
2/291
2/160
2/761

0/000
0/000
0/006
0/000
0/033
0/023
0/032
0/007

در جدول ( )6ضریب بتا ،مقدار استاندارد شده ضرایب که نشان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به

ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر است ،که هرچه قدر مطلق آن بزرگتر باشد ،رابطه قوی تر

متغیر وابسته و متغیر مستقل را نشان می دهد (مومنی.)1391 ،

 .1ضریب تأثیر متغیر مستقل هنجارهاي فرهنگی بر متغیر وابسته توسعه چتر مالیاتی برابر 0/336

خطای  %5یعنی  1/96بزرگتر بوده که نشان می دهد ضريب بتای مشاهده شده معني دار است و مقدار
معناداري  0/000نیز از سطح خطای  0/05کوچکتر است كه يافته فوق را تأیید می کند .بنابراین با اطمینان

 %95متغیر هنجارهاي فرهنگی بر توسعه چتر مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .2ضریب تأثیر متغیر مستقل ارزش های اجتماعی بر متغیر وابسته توسعه چتر مالیاتی برابر 0/297

محاسبه شده است وآماره  tآزمون نیز  5/844به دستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح

خطای  %5یعنی  1/96بزرگتر بوده که نشان می دهد ضريب بتای مشاهده شده معني دار است و مقدار
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معناداري  0/000نیز از سطح خطای  0/05کوچکتر است كه يافته فوق را تأیید می کند .بنابراین با اطمینان

 %95متغیر ارزش های اجتماعی بر توسعه چتر مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .3ضریب تأثیر متغیر مستقل ميزان فساد مالي و اداری بر متغیر وابسته توسعه چتر مالیاتی برابر 0/243

محاسبهشده است و آماره  tآزمون نیز  5/357به دستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح

خطای  %5یعنی  1/96بزرگتر بوده که نشان می دهد ضريب بتای مشاهده شده معني دار است و مقدار
معناداري  0/000نیز از سطح خطای  0/05کوچکتر است كه يافته فوق را تأیید می کند .بنابراین با اطمینان

 %95متغیر ميزان فساد مالي و اداری بر توسعه چتر مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .4ضریب تأثیر متغیر مستقل قانون مداري بر متغیر وابسته توسعه چتر مالیاتی برابر  0/144محاسبهشده

است و آماره  tآزمون نیز  2/795به دستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی

 1/96بزرگتر بوده که نشان می دهد ضريب بتای مشاهده شده معني دار است و مقدار معناداري  0/006نیز
از سطح خطای  0/05کوچکتر است كه يافته فوق را تأیید می کند .بنابراین با اطمینان  %95متغیر قانون
مداري بر توسعه چتر مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .5ضریب تأثیر متغیر مستقل دانش ماليات بر متغیر وابسته توسعه چتر مالیاتی برابر  0/200محاسبهشده

است و آماره  tآزمون نیز  4/951به دستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی

 1/96بزرگتر بوده که نشان می دهد ضريب بتای مشاهده شده معني دار است و مقدار معناداري  0/000نیز
از سطح خطای  0/05کوچکتر است كه يافته فوق را تأیید می کند .بنابراین با اطمینان  %95متغیر دانش
ماليات بر توسعه چتر مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .6ضریب تأثیر متغیر مستقل ضمانت اجرايي بر متغیر وابسته توسعه چتر مالیاتی برابر  0/081محاسبه

شده است و آماره  tآزمون نیز  2/155به دستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای
 0/033نیز از سطح خطای  0/05کوچکتر است كه يافته فوق را تأیید می کند .بنابراین با اطمینان %95

متغیر ضمانت اجرايي بر توسعه چتر مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .7ضریب تأثیر متغیر مستقل رضايت مندي مؤديان بر متغیر وابسته توسعه چتر مالیاتی برابر 0/108

محاسبهشده است و آماره  tآزمون نیز  2/291به دستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح

خطای  %5یعنی  1/96بزرگتر بوده که نشان می دهد ضريب بتای مشاهده شده معني دار است و مقدار
معناداري  0/023نیز از سطح خطای  0/05کوچکتر است كه يافته فوق را تأیید می کند .بنابراین با اطمینان
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 %95متغیر رضايت مندي مؤديان بر توسعه چتر مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .8ضریب تأثیر متغیر مستقل رضايت مندي کارگزاران بر متغیر وابسته توسعه چتر مالیاتی برابر 0/111

محاسبه شده است وآماره  tآزمون نیز  2/160به دستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح

خطای  %5یعنی  1/96بزرگتر بوده که نشان می دهد ضريب بتای مشاهده شده معني دار است و مقدار
معناداري  0/032نیز از سطح خطای  0/05کوچکتر است كه يافته فوق را تأیید می کند .بنابراین با اطمینان

 %95متغیر رضايت مندي کارگزاران بر توسعه چتر مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .9ضریب تأثیر متغیر مستقل عزم و اراده دولت مردان بر متغیر وابسته توسعه چتر مالیاتی برابر 0/118

محاسبه شده است وآماره  tآزمون نیز  2/761به دستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح

خطای  %5یعنی  1/96بزرگتر بوده که نشان می دهد ضريب بتای مشاهده شده معني دار است و مقدار
معناداري  0/007نیز از سطح خطای  0/05کوچکتر است كه يافته فوق را تأیید می کند .بنابراین با اطمینان

 %95متغیر عزم و اراده دولت مردان بر توسعه چتر مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
-4نتیجه گیریو پیشنهادات

از جمله وظایف سیستم مالیاتی ،آگاهی رساندن به مؤدیان برای سهولت بیشتر کار و مطلع کردن مردم

ازقوانین ،آییننامهها و بخشنامهها و تصمیمات سازمان است .این امر به طور سیستماتیک ازفرار مالیاتی
کاسته و باعث افزایش تمکین مالیاتی می شود .در این تحقیق به بررسی ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر
آن بر گسترش چتر مالیاتی پرداخته شده است .نتایج تحقیق نشان داد ضمانت اجرايي ،دانش ماليات،

هنجارهاي فرهنگی ،ميزان فساد مالي و رضايت مندي کارگزاران ،به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را
به خود اختصاص داده اند .در بررسی میزان تأثیر عوامل فرهنگی بر توسعه چتر مالیاتی (شناسایی مؤدیان

جدید) ،نتایج نشان داد که هنجارهاي فرهنگی ،ارزش های اجتماعی و ميزان فساد مالي و اداری ،به ترتیب،
باید نظام مالیاتی در مسیر اطالعات شفاف اقتصادی و ساماندهی قوانین و مقررات مالیاتی توسعه یابد و

یکی از ریشه های فساد ،منتشر نکردن اطالعات در اقتصاد و فقر شفافیت فعالیت های اقتصادی و در نهایت

کتمان درآمد آگاهانه مؤدیان مالیاتی است .در راستای توسعه چتر مالیاتی ،ضرورت ایجاد بستر یکپارچه

تبادل اطالعات اقتصادی از احکام اساسی اسناد باالدستی وجود دارد و اطالعات کسب شده از دستگاه ها و
سازمان های مختلف به هر چه شفاف تر شدن و دقیق تر شدن اطالعات اقتصادی کمک می کند.

می تـوان گفت کـه عـدالت و کـارکرد سـازمان مالیـاتی ،صـداقت و احـساس مـسئولیت مؤدیان،
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سـاده سـازی متـون قـوانین مالیاتی و منطقی کردن مراحل اخذ مالیات ،آموزش مـردم بــا قــوانین

و مقــررات مالیــاتی ،مــشخص کــردن نحــوه خرج کردن مالیات در جامعه و آگاه کردن مـردم از

اهمیـت پرداخت مالیات از جمله عواملی هستند کـه مـی تواننـد بـر گسترش و ارتقای فرهنگ مالیاتی در
ایران تأثیرگذار باشـد و به توسعه چتر مالیاتی در کشور کمک کند.

با توجه به نتایج حاصل از مدل مورد بررسی در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای ترغیب مؤدیان

به تمکین مالیاتی و توسعه چتر مالیاتی ،بایستی بسیار از پیش شرط های الزم در جامعه مورد توجه قرار

گیرد .تا بتوان با ارتقای فرهنگ مالیاتی به تمکین مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید دست یافت .در راستاي
تكميل هدف اين مقاله ،توصيه مي شود در پژوهش هاي آينده ،به بررسي و مطالعه موضوعاتي از قبيل

طراحي سيستم هاي مالياتي يكپارچه و رايانه اي ،ارائه الگوهاي اندازه گيري تمكين مالياتي قابل استفاده
در سطح بين المللي ،بومي سازي معيارهاي اندازه گيري سطح تمكين در كشور و همچنين استراتژي هاي

بهبود تمكين مالياتي در بين مؤديان و نيز روش هاي بهبود تمكين مالياتي مؤديان مبتني بر تشويق در

صورت تمكين كامل در كنار روش هاي مبتني بر مجازات هاي مورد قبول عامه در موارد عدم تمكين مورد
توجه قرار گيرد.
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