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مقدمه
در ايران ،منابع اصلی درآمدهای دولت عمدتاً از دو منبع مالیات و فروش نفت تأمین میشود.
اين م سئله بیانگر نقش ب سیار مهم درآمدهای مالیاتی در تأمین نیازهای ک شور ا ست ( شهبازيان،
1373؛ زارعمقدم و غنی1388 ،؛ جعفری .)1388 ،در اين میان ،يکی از م سائل ا سا سی اقت صاد
ايران ،سهم اندک درآمدهای مالیاتی در بودجههای دولت در مقاي سه با درآمدهای حا صل از
فروش نفت بوده و همین امر باعث شییده اسییت درآمدهای حاصییل از فروش نفت ،تعیینکننده
اصلی درآمدهای دولت باشد (میالنی و اکبرپور.)1391 ،
تاکنون اسیناد باالدسیتی ،سییاسیتها و قوانین و مقررات مختلفی از قبیل سیند چشیمانداز 20
ساله ،برنامه های پنج ساله توسعه و طرح تحول اقتصادی بر ضرورت افزايش درآمدهای مالیاتی
و کاهش اتکاء بر درآمدهای نفتی در تأمین اعتبارات جاری کشور تأکید داشتهاند .از مهمترين
اين قوانین ،مفاد ماده  59قانون برنامه سوم توسعه است که بر مبنای حکم بند «الف» آن ،سازمان
امور مالیاتی کشییور در سییال  1380تشییکیل گرديد .همچنین طبق حکم بند «ب» ماده مذکور،
وزارت امور اقتصییادی و دارايی مکلف شیید طی سییه سییال اول برنامه سییوم توسییعه ،نسییبت به
طراحی و راه اندازی نظام جامع اطالعات مالیاتی کشیییور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش
اطالعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤديان مالیاتی در شبکه فراگیر ،روش خوداظهاری را
در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترويج دهد.
نگاهی به اهداف سیییه گانه طرح جامع مالیاتی يعنی نخسیییت :افزايش درآمدهای مالیاتی از
طريق جلوگیری از فرار مال یاتی و حذف م عاف یت های مال یاتی غیرضیییروری ،دوم :کاهش
هزينه های عملیات سازمان امور مالیاتی از طريق مکانیزه کردن عملیات و بهینه سازی فرايندها و
سوم :افزايش ر ضايت صاحبان منافع از طريق برقراری عدالت مالیاتی ،تسهیل تعامل با سازمان
و تکريم مؤديان مالیاتی ،بیانگر آن است که همواره عدمتمکین مالیاتی مسئله اساسی دولت در
سطح کالن و سازمان امور مالیاتی کشور در سطح خرد بوده است .در اين میان ،يکی از داليل
اصیییلی برای تدوين طرح جامع مالیاتی ،عدم تمکین مؤديان در پرداخت مالیات بوده اسیییت.
متا سفانه برر سی آمارهای اقت صادی و مالیاتی نیز بر صحت اين مو ضوع تأکید دارد .اما م سئله
ديگر در اينجا عدم وجود مدل جامع و مشییخصییی برای بهبود تمکین مالیاتی در کشییور ايران
اسییت .مدلی که بر اسییاس آن ،ضییمن شییناسییايی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ،سییطح تمکین
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مالیاتی هر مؤدی را اندازهگیری و سپس متناسب با سطح تمکین وی ،استراتژیهای مناسبی به
منظور بر خورد با مؤدی توسط سازمان مالیاتی انتخاب گردد تا سازمان قادر باشد متناسب با نوع
عامل اثرگذار بر تمکین مالیاتی ،اندازهگیری سطح عدم تمکین مؤدی و نیز اتخاذ استراتژیهای
مناسییب برخورد با مؤدی ،شییرايط الزم به منظور بهبود و سییوق رفتار مالیاتی مؤديان به سییمت
تمکین داوطلبانه را فراهم سازد .بر اساس بررسیهای انجام شده ،بسیاری از کشورهای توسعه
يافته و در حال توسیییعه ،مدل تمکین  )2004( OECDرا به عنوان الگوی خود مورد پذيرش
قراردادهاند ( .)2010 ،OECDاين در حالی اسیییت که سیییازمان امور مالیاتی کشیییور فاقد مدل
جامع و مدونی است که بر اساس آن عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی را مورد شناسايی قرار داده
باشد .از اين رو تحقیق حاضر درصدد است به صورت جامع و مدونی ،به عنوان بخشی از مدل
تمکین مالیاتی ،اقدام به شیییناسیییايی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی نمايد که به عنوان نوآوری
پژوهش تلقی میگردد .بنابراين سؤال اساسی تحقیق حاضر به صورت زير است:

«عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی مؤدی ،متنا سب با شرايط محیطی حاکم بر نظام مالیات ستانی
ايران کدامند »
در اين تحقیق ،در قالب ادبیات پژوهش ،ابتدا ضمن ا شاره به مفهوم تمکین مالیاتی و پی شینه
تحقیق ،عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی تبیین میگردد .سپس روش شناسی تحقیق بیان شده و در
قسیییمت پايانی ،ضیییمن تشیییريح يافته های تحقیق و ارائه مدل تمکین پژوهش ،در نهايت به
نتیجهگیری و پیشنهادات تحقیق اشاره میگردد.
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
همانند بسیییاری از مفاهیم علوم انسییانی ،تاکنون تعاريف مختلفی برای مفهوم تمکین مالیاتی
بیان شیده اسیت .لکن تعريف سیازمان امور مالیاتی آمريکا مدنظر تحقیق حاضیر بوده اسیت .از
نظر اين سیییازمان ،تعريف ارائهشیییده برای تمکین ،مبتنی بر تکالیف و تعهدات مؤديان مالیاتی
است که در چهار گروه عمده شامل ثبتنام در سیستم مالیاتی ،تنظیم و تسلیم بهموقع اظهارنامه ،
نگهداری و ارائه اسیییناد و مدارک موردنیاز مراجع مالیاتی و پرداخت بهموقع مالیات طبقهبندی
میشیییود .اگر مؤدی به هر يک از وظايف و تعهدات خود عمل نکند ،رفتار وی به نوعی عدم
تمکین مالیاتی تلقی خواهد شد (.)1998 ،IRS

286

شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران

برای سییالیان متمادی ،کشییورهای مختلفی سییعی داشییتند با تصییويب قوانین و مقرراتی که به
شدت م شوق اعمال جرايم و مجازات سخت برای مؤديانی بودند که از پرداخت مالیات طفره
میرفتند ،اقدام به بهبود و ضعیت تمکین مالیاتی نمايند .اما تجربه ک شورهای مختلف بیانگر آن
بود که اين تالش چندان موفقیتآمیز نبود .از اينرو در پايان قرن بیسیییتم دولتها به اين نتیجه
رسییییدند که بايد رويکرد خود را نسیییبت به بهبود سییینتی تمکین مالیات تغییر دهند .بنابراين،
انتخاب استراتژیهای مناسب را که بر مبنای درک صحیح عوامل و داليل واقعی مؤثر بر تمايل
مؤديان به فرار مالیاتی پايهريزی شده بودند ،در مقايسه با تصويب قوانین و مقررات سختگیرانه
ترجیح دادند ( مارگارت باترانچی و همکاران .)2012 ،بدين ترتیب رويکردهای جديدی در
میان دولتها بهمنظور سوق مؤديان به سمت تمکین داوطلبانه اتخاذ گرديد.
برخی از محققان (از قبیل آلینگهام و ساندمو1972 ،؛ سرينیوا سان1972 ،؛ يیتژاکی 1994 ،و
ا سلمرود و همکاران ،)2001 ،با اتخاذ ديدگاه سنتی و از طريق برر سی اثر عوامل اقت صادی از
قبیل نرخ مالیات ،احتمال ح سابر سی ،سطح درآمد و نرخ جريمه ،رفتار مؤدی را مورد برر سی
قرار دادند .اما اندرونی و همکاران در سییال  1998عنوان نمودند که بايد به مدل اسییتاندارد فرار
مالیاتی متغیرهای ديگری از قبیل عوامل روان شناختی (مانند اح ساس جرم ،اح ساس م سئولیت ،
پشیمانی ،حسادت ،عصبانیت) ،جمعیت شناختی و هنجارهای اجتماعی و اخالقی اضافه گردند.
دلیل اين امر تفاوت معنادار نتايج مدلهای پیشبینیکننده عدم تمکین مؤديان با نتايج بررسیییی
رفتار مؤديان در دنیای واقعی بود .با عنايت به آنچه که گفته شییید ،امروزه در تدوين مدلهای
تمکین مالیاتی ،عالوهبر تأکید بر عوامل سنتی مؤثر بر تمکین مالیاتی ،متغیرهای ديگری از قبیل
عوامل روانشییناختی ،اجتماعی ،سیییاسییی و غیره که در شییکلگیری ذهنیت مؤدی نسییبت به
پرداخت صحیح مالیات نقش ب سیار مهمی ايفاء مینمايند ،در نظر گرفته می شود .از اينرو ،در
تحقیق حاضیییر نیز با اتخاذ يک رويکرد جامع ،پس از انجام مطالعات اکتشیییافی و بررسیییی
پژوهش های انجام شیییده و نیز با در نظر گرفتن شیییرايط محیطی و الگو قرار دادن مدل تمکین
 ،)2004( OECDعوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی بهشرح زير تبیین میگردند:
الف -وضعیت و ساختار نظام مالیاتی
اسییلمرود و يتژاکی ( )1987بحث اصییالحات سیییسییتمی در سییاختار مديريت اجرايی نظام
مالیاتی را به عنوان ابزار ارتقای سیییطح تمکین مالیاتی پیش کشییییده و ترتیبات سیییازمانی دواير
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وصییول مالیات ،اندازه بهینه آنها و نقش آنها در بهبود تمکین مالیاتی را مورد مطالعه و تأکید
قرار دادهاند .از نظر چان و همکاران ( )2000تالش ها در راسیییتای بهبود تمکین مالیاتی بايد
متناسیب با سییسیتم و سیاختار مالیاتی حاکم در نظام مالیاتی يک کشیور باشید .از طرف ديگر،
وجود امکانات و قابلیتهای ضروری در نظام مالیاتی سبب میگردد نه تنها هزينههای و صول
مالیات برای سییییسیییتم مالیاتی کاهش پیدا نمايد بلکه از طريق کاهش هزينههای تمکین برای
مؤديان ،زمینههای الزم برای تمايل بهتر آنها در رعايت قوانین و مقررات مالیاتی فراهم گردد.
با عنايت به مطالب عنوان شده ،وضعیت و ساختار يک نظام مالیاتی بهعنوان يک عامل مؤثر در
بهبود تمکین مالیاتی تلقی میگردد که خود شیییامل شیییاخصهای کم بودن هزينه تمکین برای
مؤديان؛ قابلیتهای اجرايی و اسییتفاده از فناوری اطالعات؛ عدالت مالیاتی؛ داشییتن تخصییص و
رفتار شییهروندی-سییازمانی مأموران مالیاتی؛ کیفیت خدمات مالیاتی مؤديان؛ میزان شییفافیت و
سی ستم کارآمد اطالعات مالیاتی؛ اح ساس م سئولیت مأموران مالیاتی؛ ح سابر سی يا ر سیدگی
مالیاتی و در نهايت کیفیت اطالعرسانی نظام مالیاتی است.
ب -ویژگیهای قانونی
نقش و ويژگیهای قوانین ما لیاتی در ت شويق مؤديان به سمت تمکین مالیاتی داوطلبانه ب سیار
حايز اهمیت میبا شد .از اين رو ضروری ا ست قانونگذاران در مرحله تدوين و ت صويب قوانین
مالیاتی ،به تأثیرات قوانین مصییوب بر کیفیت تمکین مالیاتی مؤديان توجه کافی داشییته باشییند.
بی شک تصويب قوانین بسیار پیچیده و با ضمانت اجرايی ضعیف نمیتواند در سوق مؤديان به
سییی مت تمکین مال یاتی بهتر ،مؤثر واقع گردد .ويژگی های قانونی مؤثر بر تمکین شییییا مل
شیییاخصهای نرخ مالیاتی؛ معافیتها و مشیییوقهای مالیاتی؛ ضیییمانتهای اجرايی مالیاتی و
پیچیدگی قوانین و سیستم مالیاتی است.
ج -ویژگیهای درآمدی مؤدیان
در مدل تمکین فیشر و همکاران ( )1992اثر فر صتهای عدمتمکین بر سطح تمکین مالیاتی
مورد بررسییی قرار گرفته اسییت .منظور از فرصییتهای عدمتمکین همان ويژگیهای درآمدی
مؤدی اسییت که شییامل نوع مؤدی (شییخص حقیقی در برابر شییخص حقوقی) و اندازه مؤدی
(مؤديان کوچک در مقايسیییه با مؤديان بزرگ)؛ نوع درآمد (درآمد به عنوان خويشفرما در
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برابر درآمد به عنوان کارفرما) و سیییطح درآمد (درآمد زياد در مقايسیییه با درآمد کم) و نوع
حرفه مؤدی (فعالیت در مشاغل آزاد ،فعالیت به عنوان کارمند و غیره) میباشد.
د -ویژگیهای جمعیتشناختی مؤدیان
بررسیییی رابطه بین ويژگی های جمعیت شیییناختی مؤديان و تمکین مالیاتی همواره از ديرباز
مورد توجه محققین بوده اسییت (تايتل .)1980 ،از نظر جکسییون و میلیرون ( )1986سییه ويژگی
جمعیتشییناختی مؤديان که تاکنون شییواهد بیشییتری درخصییوص اثر آنها بر تمکین مالیاتی
فراهم شده است عبارت از سن ،جنسیت و سطح تحصیالت مؤديان است .براساس مدل فیشر و
همکاران ( ،)1992متغیرهای جمعیتشییناختی (شییامل سیین ،جنسیییت و سییطح تحصیییالت)،
بهصیورت غیرمسیتقیم ،از طريق تأثیر بر فرصیتهای عدم تمکین و همچنین تأثیر بر نگرشها و
ادراکات میتوانند بر تمکین مؤديان اثرگذار باشیییند .نظر به بررسیییی متغیرهای ديگر ويژگی
مؤديان توسییط سییاير محققین ،در اينجا ويژگیهای جمعیتشییناختی مؤديان در برگیرنده سیین
مؤدی؛ نوع جنسییییت؛ سیییطح تحصییییالت و دانش مؤدی؛ میزان تخصیییص ،آگاهی و مهارت
حرفهای مؤدی؛ مذهب و آموزههای شرعی و نوع نژاد و ملیت میباشد.
ه -ویژگیهای روانشناختی مؤدیان
بر خالف مدل های سییینتی تمکین مال یاتی ،در سییییال های اخیر ،به بررسیییی ويژگی های
روان شناختی مؤديان و تأثیر آنها بر تمکین مالیاتی تأکید بی شتری صورت پذيرفته ا ست .مدل
تمکین  )2004( OECDب یانگر تأثیر ويژگی های روانشییی ناختی مؤد يان بر رعا يت قوانین و
مقررات مالیاتی اسیییت .هر چه از نظر روانی ،مؤدی مالیاتی آمادگی و پذيرش بیشیییتری برای
پرداخت مالیات دا شته با شد سطح تمکین مالیاتی نیز افزايش پیدا میکند .سه جنبه ا صلی اين
متغیر شامل باورهای اخالقی؛ اح ساس م سئولیت مؤديان و اح ساس پرداخت پول زور از سوی
مؤدی میباشد.
و -عوامل سیاسی
در بررسییی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ،گروه ديگری از پژوهشییگران از ديدگاه اقتصییاد
سیاسی به موضوع نگريستهاند که از میان آنها میتوان به جانسون و ديگران ( ،)1999فرانسويچ
( )1997و تريزمن ( )2000اشییاره نمود .پژوهش جانسییون و همکاران ،تأثیر تحوالت سیییاسییی
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ناشی از فروپاشی نظام کمونیسم بر اقتصاد رسمی را به بحث میگذارد و ريشههای پديده فرار
مالیاتی نزد اشخاص حقوقی را مورد کندوکاو قرار میدهد .فرانسويچ از منظر اقتصاد سیاسی به
بحث سیییاختار حکومت و قانونگذاران میپردازد و تأثیر آن را در اقتصیییاد پنهان به طور اعم و
اقتصییییادهای در حال گذر به طور اخص مورد تو جه قرار میدهد .اما تريزمن در آ ثار خود
ساختار سیاسی موجود در روسیه را به پديده عدم تمکین گره میزند .وی ابتدا در يک مطالعه
موردی ،ارتباط فرار مالیاتی با حمايتهای سییییاسیییی محلی در حکومتهای فدرال را به اثبات
میرساند و سپس بحث مالیاتهای معوق را در نواحی تابعه دولت فدرال روسیه به ساختارهای
سیا سی موجود ن سبت می دهد و از ديدگاهی صرف ًا سیا سی مبحث آ سیب شنا سی مالیاتی را
مطرح مینمايد ( خان جان .)1383 ،بهطور کلی ،عوامل سییییاسیییی به تدابیر دولت مانند میزان
مداخله در اقتصیاد اشیاره دارند و شیامل سییاسیت داخلی و خارجی ،نقش احزاب ،اتحاديهها و
ا صناف ،عملکرد شفاف دولت ،نقش ر سانهها و مطبوعات ،سیا ستهای مالی و مالیاتی و غیره
میباشیید (نصییر اصییفهانی و ديگران )1392 ،که اين عوامل دارای شییاخصهايی از قبیل میزان
م شارکت مردم در ت صمیمگیریها؛ اطالع مردم از نحوه م صرف درآمدها و در نهايت اعتقاد و
اعتماد به مسئولین کشور از سوی مردم يک جامعه است.
ز -عوامل اقتصادی
فردريک اشیینايدر ،پژوهشییگر اتريشییی که به طور تخصییصییی مبحث اقتصییاد سییايه و به طور
مشخص ،روش شناسی برآورد حجم اقتصاد سايه را دنبال میکند ،در مقاله سال  2000خود به
طور مفصیییل به پديده عدم تمکین مالیاتی و نقش آن در گسیییترش حجم اقتصیییاد غیررسیییمی
پرداخته اسییت .همچنین تانزی ( )1980ضییمن برآورد حجم اقتصییاد زيرزمینی در اياالت متحد
آمريکا ،به ارتباط رفتار عدم تمکین مالیاتی و اقتصییاد سییايه پرداخته اسییت (خان جان.)1383 ،
عالوه بر اين )2004( OECD ،در مدل تمکین خود به نقش عوامل اقتصییادی در بهبود تمکین
مالیاتی اشاره نموده است .اين عوامل عمدتاً در برگیرنده متغیرهايی از قبیل سرمايهگذاری ،نرخ
بهره ،سییییاسیییت های دولت ،اثرات بینالمللی ،نرخ تورم و بازارها بوده اسیییت .با عنايت به
پژوهش های مختلف ان جام شییییده در اين حوزه ،عوا مل اقتصییییادی مؤثر بر تمکین مال یاتی
دربرگیرنده شییاخصهايی از قبیل سیییاسییتهای اقتصییادی دولت؛ نرخ تورم؛ نرخ بهره و نرخ
تعرفه واردات است.
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ح -عوامل اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی شدن فرايندی است که به موجب آن ،فرد با محیط اجتماعی انطباق حاصل میکند
و به تدريج خود را ع ضو جامعه و از اع ضای مؤثر در آن میبیند (هرندی سرآ سیابی.)1392 ،
در صورتی که چنین احساسی در فرد ايجاد شود پايبندی فرد به ارزشهای اجتماعی و رعايت
ا صول ،قواعد و سنتهای آن از جمله رعايت قوانین و مقررات مالیاتی افزايش پیدا میکند .از
سوی ديگر ،فرهنگ مالیاتی خاص يک ک شور را میتوان بهعنوان تمامی مؤ س سات ر سمی و
غیررسیمی مرتبط با سییسیتم مالیات ملی و عملکرد آن شیامل وابسیتگیها و روابط ايجاد شیده
توسیییط تعامالت مداوم آن در نظر گرفت ( طاهرپور کالنتری و علیاری شیییورهدلی.)1386 ،
هارتمن و هوبنر ( )1997فرهنگ مالیاتی را تعامل میان مالیات دهندگان و سیییازمان مالیاتی معنا
نمودند .بديهی اسییییت فره نگ مال یاتی تا حد ز يادی م تأثر از فره نگ عمومی و نیز عوامل
ايدئولوژيکی ،سیییاسییی ،اقتصییادی و اجتماعی اسییت و قوانین نیز عواملی هسییتند که فرهنگ
مالیاتی در جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند (طاهرپور کالنتری و علیاری شورهدلی .)1386 ،با
عنايت به اهمیت نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در بهبود تمکین مالیاتی ،متغیرهای مؤثر در
اين عوامل شییامل هنجارهای فرهنگی (در قالب فرهنگ مالیاتی)؛ پیشییینه قومی (برخورداری از
ارزشهای مشیییترک در يک قوم خاص)؛ میزان فسیییاد مالی و اداری در جامعه؛ توزيع عادالنه
وجوه مالیاتی در سییطح جامعه؛ اشییاعه و گسییترش دفاتر مشییاوره مالیاتی و در نهايت نهادهای
مدنی (به ويژه سازمانهای مردم نهاد) و هنجارهای اجتماعی ( شیوههای رفتاری معینی که در
گروه يا جامعه متداول بوده و فرد در جريان زندگی خود آن را میآموزد و بهکار میبندد و
نیز انتظار دارد که ديگران نیز آن را انجام دهند) میباشد.
پیشینه تحقیق
نظر به شیییرايط زمانی و مکانی ،پژوهشیییگران حوزه مالیات تاکنون مدل های مختلفی برای
تمکین مالیاتی ارائه نموده و عوامل مختلفی را نیز مورد شناسايی قرار دادهاند .با بررسی ادبیات
و پژوهش های انجام شییییده در زمینه تمکین مالیاتی میتوان رويکرد اين تحقیقات را در دو
قالب؛ رويکرد سنتی و رويکرد مدرن بهشرح زير طبقهبندی نمود:
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رویکرد سنتی
از نظر پژوه شگران اين رويکرد ،مالیات به مانند بازی شطرنجی ا ست که در يک طرف آن
سییازمان مالیاتی و در طرف ديگر آن مؤدی قرار گرفته اسییت ،بهگونهای که هر کدام از طرفین
تالش میک ند در بازی مذکور ،برد ن هايی را نصییی یب خود ن ما يد .از اينرو ،در اب تدا اين
پژوه شگران سعی نمودند با بکارگیری مبانی تئوری بازیها ،رفتار طرفین بازی را در مواجهه با
يکديگر مدلسازی نمايند .در اين رويکرد ،بیکر ( )1968نخستین کسی بود که در مقاله مشهور
خود با عنوان «جرم و مجازات :يک رويکرد اقتصیییادی» عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی را مورد
بررسییی قرار داده و روششییناسییی اقتصییاد جرم را بهعنوان پارادايم نظری ارتقای سییطح تمکین
مالیاتی معرفی نمود .در رويکرد اتخاذ شییده بیکر ،مؤديان مالیاتی مجرمان بالقوه قلمداد شییده و
اهتمام دستگاه مالیاتی عمدتاً معطوف به تغییر رفتار غیرقانونی آنها از طريق حسابرسی مالیاتی،
بازرسی دقیق و توسل به جرايم مالیاتی بود (زنگنه .)1389 ،نتیجه نهايی نظريه مذکور اين است
که تمکین به میزان زيادی به حسییابرسییی مالیاتی و مجازاتها بسییتگی دارد .بنابراين ،مؤديان به
دلیل ترس از جرايم ،مالیات های خود را پرداخت خواهند نمود (اُ .آالبده و همکاران.)2011 ،
در اتخاذ اين رويکرد ،بعدها پژوهشیییگرانی از قبیل آلینگهام و سیییاندمو ( ،)1972کلوت فلتر
( ،)1983پايل ( )1991و ديگران با مبنا قراردادن مطالعه بیکر ،از طريق بررسیییی متغیرهايی از
جمله احتمال حسییابرسییی مؤدی ،نرخ مالیاتی ،نرخ جريمه مالیاتی ،سییطح درآمد مؤدی و غیره
مدلهايی را برای تمکین مالیاتی ارائه نمودند.
پس از نظريه بیکر ،اولین مدل ارائه شده در زمینه تمکین مالیاتی ،مدل استاندارد فرار مالیاتی
مبتنی بر نظريه بازدارندگی بیکر ( )1968است که نخستینبار توسط آلینگهام و ساندمو ()1972
بیان شیید .اين مدل نیز بهدلیل داشییتن چارچوب نظری مناسییب ،پايه مدلهای تعمیميافته فرار
مالیاتی قرار گرفت (مو سوی جهرمی و همکاران .)1388 ،از نظر آلینگهام و ساندمو ،مدلی که
برای تبیین رفتار مؤدی طراحی گرديد بیانگر يک مدل سیییاده و مهم از رفتار مؤدی در دنیای
واقعی اسییت ،به اين دلیل که در مدلهای قبلی ،عامل عدم اطمینان در بررسییی رفتار مؤدی در
نظر گرفته نشده بود اما در اين مدل ،مؤدی در زمان ابراز مالیات ،از حسابرسی يا عدم حسابرسی
مالیات خود توسییط سییازمان مالیاتی آگاه نمیباشیید .در نهايت آنها با بسییط معادالت رياضییی
خود به نتايج زير نائل شدند:
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 افراد با درجه ريسیکگريزی مطلق مواجه هسیتند ،به طوری که با افزايش درآمد ،آمادگی
بیشیتری برای پذيرش مطلق خطر داشیته و زمانی که نرخ جريمه از  100درصید باالتر رود،
در صورت افزايش درآمد قبل از کسر مالیات ،مؤدی درآمد بیشتری ابراز خواهد نمود .اما
زمانی که نرخ جريمه کمتر از  %100باشییید پیشبینی مدل ابهامآمیز خواهد بود ،به طوری
که میزان درآمد ابرازی قبل از ک سر مالیات ،ب ستگی زيادی به درجه ري سکگريزی مؤدی
خواهد داشت (زنگنه.)1389 ،
 بین نرخ مالیات و درآمد ابرازی مؤدی رابطه مشییخصییی برقرار نمیباشیید .همچنین افزايش
در نرخ جريمه سییبب افزايش در درآمد ابرازی میگردد و بنابراين اثر منفی بر فرار مالیاتی
دارد .در نهايت افزايش در احتمال حسیییابرسیییی سیییبب افزايش در درآمد ابرازی مؤدی
میگردد.
کلوت فلتر ( )1983در مدل خود با درنظر گرفتن مفروضیییاتی و در نهايت بسیییط معادالت
ريا ضی ،نهايتاً ضمن تأيید اثرات بازدارندگی احتمال ح سابر سی و نرخ جريمه مالیاتی در اقدام
مؤدی به فرار مالیاتی به اين نتیجه نائل میگردد که با افزايش در نرخ مالیات ،اجتناب و فرار
مالیاتی مؤدی نیز افزايش میيابد .از نظر پايل ( ،)1991تمام افراد بدون توجه به ا صول اخالقی،
ريسییکگريز بوده و سییعی میکنند در مسیییری حرکت نمايند که منافع خود را حداکثر نمايند.
بهعبارت ديگر ،اين افراد از فعالیت در يک اقتصییاد پنهان و يا فريب دادن مأموران مالیاتی هیچ
وقت اح ساس شرم ساری نمینمايند .نتیجه نهايی مدل پايل اين بود که در صورتی که جريمه
موردانتظار برای عدم تمکین مالیاتی ،کمتر از نرخ مالیاتی باشیید ،مؤدی به فرار مالیاتی مبادرت
خواهد ورزيد.
رویکرد مدرن
پس از دهه  1980میالدی ،ان ديشیییمندان بخش اقتصیییاد عمومی به اين نتیجه رسییییدند که
رويکرد بررسیییی تمکین مالیاتی با اسیییتفاده از تئوری بازی در قالب مدلسیییازی رياضیییی آن،
رويکرد منا سبی برای تبیین رفتار مؤدی در مواجهه با گزار شگری صحیح مالیات نمیبا شد ،به
اين دل یل که در مدل های مذکور ،برای متغیر های کیفی از قب یل هن جار های اجت ماعی و
روان شناختی که در تمکین مالیاتی نقش مؤثری دارند ،هیچگونه جايگاهی در نظر گرفته ن شده
بود .از اين رو محق قان سیییعی نمود ند در بررسیییی رف تار مؤدی عالوهبر متغیر های اول یه ،اثر
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متغیرهای جامعهشییناختی و روانشییناختی را نیز مورد توجه قرار داده و مدلهای جديد را ارائه
نمايند (زنگنه .)1389 ،در اين راسییتا ونزل ( 2005و  )2004معتقد اسییت مدلهای اقتصییادی که
تنهیا مبتنی بر فرصییییتهیای موجود برای عیدم تمکین و جرايم هسیییتنید ،فهم نیاقصیییی از
ت صمیمگیریهای مرتبط با تمکین مالیاتی تو سط مؤديان ايجاد میکنند .اين در حالی ا ست که
ارزش های اجتماعی و باورهای اخالقی اثر بازدارنده بیشتری در مقايسه با متغیرهای اقتصادی بر
رفتار عدم تمکین مالیاتی دارند .همچنین در انتقاد به رويکرد سنتی ،جک سن و میلیرون ()1986
بیان نمودند که تصیییمیمگیری برای عدم تمکین ممکن اسیییت تحتتأثیر عوامل ديگری غیر از
آنچه که در مدل ا ستاندارد فرار مالیاتی ذکر شده ا ست ،قرار گیرد .بعدها اين مو ضوع از نظر
آلم ( )1999نیز مورد تأيید قرار گرفت .از نظر دووس ( ،)2007با پیدايش و بسیییط مدل های
اجتماعی و روان شناختی رفتار مؤديان ،ا صول و مبانی «مدل اقت صادی بازدارندگی» تحت تأثیر
قرار گرفته و به چالش کشیده شد .از جمله مدلهای اصلی اين رويکرد میتوان به مدل تمکین
فی شر و همکاران ( ،)1992مدل تعديل شده فی شر و همکاران (يا مدل چاوو و لیوونگ)2009 ،
و مدل تمکین  )2004( OECDاشاره نمود.
مدل تمکین فیشیییر و همکاران ( ،)1992با اتخاذ چهار عامل مؤثر بر تمکین مالیاتی (شیییامل
متغیرهای جمعیتشییناختی ،فرصییتهای عدم تمکین ،نگرشها و ادراکات و سییاختار/سیییسییتم
مالیاتی) چارچوبی برای درک و فهم اثر مؤلفه های اجتماعی -اقتصیییادی و روانشیییناختی بر
تصیییمیم های مؤد يان درخصیییوص تمکین فراهم میک ند .براسییییاس اين مدل ،متغیر های
جمعیت شناختی ( سن ،جن سیت و سطح تح صیالت) ،به صورت غیرم ستقیم ،از طريق تأثیر بر
فرصیییت های عدم تمکین و همچنین تأثیر بر نگرش ها و ادراکات میتوانند بر تمکین مؤديان
اثرگذار باشند .همچنین فرصتهای عدمتمکین و ساختار/سیستم مالیاتی ،ضمن تأثیر مستقیم بر
رفتار مؤدی میتوانند از طريق تأثیر بر نگرشها و ادراکات مؤدی ،به صورت غیرم ستقیم نیز بر
سییطح فرار مالیاتی مؤديان اثرگذار باشییند .چاوو و لیوونگ ( )2009با اعمال تغییرات جزئی ،از
طريق د خا لت دادن فره نگ بهعنوان يک متغیر محیطی بسییی یار مهم و همچنین تأثیر مت قابل
فرصیتهای عدم تمکین و سیاختار /سییسیتم مالیاتی بر تمکین ،مدل فیشیر را تعديل نمودند .از
نظر چاوو و لیوونگ ،فرهنگ بهعنوان يکی از متغیرهای محیطی قدرتمند میتواند تأثیر بسییییار
مهمی بر رفتار تمکین مؤدی داشییته باشیید .باورها و ارزشهای اجتماعی مختلف میتواند منجر
به نگرش های مختلفی در مواجهه با پرداخت مالیات گردد .در حقیقت ارزش های اخالقی که
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متأثر از ارزش های اجت ماعی می باشیییید ،ممکن اسییییت از اقدام مؤدی به منظور فرار مالیاتی
جلوگیری نمايد.
در مدل تمکین  )2004( OECDعوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی که در برگیرنده هم عوامل
سییینتی از قبیل نرخ مالیات ،نرخ ج ريمه و سیییطح درآمد مؤدی و هم عوامل مدرن از جمله
متغیرهای روانشیییناختی و هنجارهای اجتماعی میباشییید ،تبیین شیییدهاند .اين عوامل عبارت از
متغیر های ت جاری (از قب یل سییییاخ تار ،عمر و نوع ف عال یت وا حد ت جاری ،تمرکز (محلی يا
بینالمللی) ،اطالعات مالی ،واسییطههای کسییب و کار و غیره) ،صیینعتی (مانند اندازه صیینعت،
شرکاء عمده در صنعت ،حاشیه سود ،ساختار سرمايه و هزينه ،الگوهای کار ،قوانین صنعت و
غیره) ،اقت صادی (از جمله سرمايهگذاری ،نرخ بهره ،نرخ تورم ،سی ستم مالیاتی ،سیا ستهای
دو لت ،اثرات بینالمللی و غیره) ،روانشییی ناختی (از قب یل حرص و طمع ،خطرپذيری ،ترس،
اعتماد ،انصییاف و عدالت ،فرصییتهای عدمتمکین و غیره) و جامعهشییناختی (مانند هنجارهای
فرهنگی ،پیشینه قومی ،نوع نگرش به دولت ،سن و جنسیت و سطح تحصیالت و غیره) است.
در داخل ک شور ،تاکنون هیچ گونه مدلی برای تمکین مالیاتی ارائه ن شده ا ست و اکثر قريب
به اتفاق پژوهشهای انجام شییده با بکارگیری ابزار پرسییشیینامه ،در ادارات مالیاتی ،اصییناف و
بخشهای مختلف ،اقدام به برر سی و شنا سايی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی نمودهاند .در اين
میان پژوهش هايی از قبیل طاهرپور کالنتری و علیاری شیییورهدلی ( ،)1386زنگنه ( )1389و
هرندی سرآسیابی ( )1392به صورت مفصلتری عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی را مورد بررسی

قرار دادهاند .طاهرپور کالنتری و علیاری شییورهدلی ( )1386در پژوهشییی با عنوان «شییناسییايی
عوامل فرهنگ مالیاتی مؤديان مشییاغل شییهر تهران (مرکز) » با بکارگیری ابزار پرسییشیینامه ،به
شنا سايی عوامل فرهنگ مالیاتی مؤديان و شاخصهای مرتبط با آن ،به شرح زير اقدام نموده و
نهايتاً عوامل فرهنگی مؤثر بر تمکین مالیاتی را بهشرح زير بیان نمودهاند:
 عدالت و کارکرد سازمان مالیاتی ( شامل متغیرهای عدالت ،عدماعتماد به مسئولین مالیاتی،
شفافیت سازمان امور مالیاتی ،نحوه خرج کردن مالیات ،احساس مسئولیت مأموران مالیاتی،
رشوه ،ملموس نبودن خرج کردن مالیات و نوع پرداخت مالیات)
 صیییداقت و احسیییاس مسیییئولیت مؤديان (شیییامل متغیرهای ندادن اطالعات ،دروغگويی،
احساس افتخار از نپرداختن مالیات ،احساس دين به جامعه و پرداختن پول زور)
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 تمايل به پرداخت مالیات (شیییامل متغیرهای فرار مالیاتی ،چانه زنی ،نپرداختن مالیات و
مقاومت در پرداخت مالیات)

زنگنه ( )1389در تحقیق خود با عنوان «بررسیییی روابط متقابل اجتماعی بر سیییطح تمکین
مؤديان مالیاتی (مطالعه موردی استان اصفهان) » از طريق اتخاذ يک مدل کمی ،اقدام به بررسی
عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی نموده اسیییت .اين محقق با مبنا قرار دادن مدل فورتین و ديگران
( )2007که در برر سی تمکین مالیاتی عوامل اقت صادی و اجتماعی را توامان در نظر میگیرد ،با
بررسی دادههای اتحاديههای موضوع بند «ج» ماده  95قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان،
به نتايج زير نائل شده است:
 متغیرهای نرخ مالیات ،سیین مؤدی ،جنسیییت مؤدی ،متوسییط نرخ مالیات سییاير مؤديان و
متوسط سن ساير مؤديان ،اثر معنادار منفی بر سطح تمکین مؤدی دارند.
 متغیرهای متوسط عدمتمکین ساير مؤديان ،نرخ جريمه مالیاتی و احتمال حسابرسی مالیاتی،
اثر معنادار مثبت بر سطح تمکین مؤدی دارند.
 متغیر ن سبت مردان (ن سبت مردان به زنان در اتحاديه مربوطه) ،بر سطح تمکین مؤدی اثری
ندارد.
 اثر سطح درآمد مؤدی بر سطح تمکین وی مبهم است.

 در نهايت هرندی سیییرآسییییابی ( )1392در مطالعه خود با عنوان «روشهای بهبود تمکین
مالیاتی» با اسییتفاده از پرسییشیینامه ،عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی را در  4گروه شییناسییايی و
بهشرح زير بیان نموده است:
 عوامل اجتماعی (شیییامل کنترل مسیییئولین مالیاتی و جلوگیری از بروز فسیییاد میان آنها،
توسیییعه عدالت مالیاتی ،جلوگیری از فرار مالیاتی از طريق حذف اقتصیییاد زيرزمینی و
شغلهای کاذب ،م صرف صحیح منابع مالیاتی تو سط دولت و شفافیت گزار شگری در
اين خصییوص ،اطالعرسییانی مناسییب توسییط رسییانههای جمعی درخصییوص مالیات،
متناسیییبسیییازی نرخ های مالیاتی با میزان سیییودآوری فعالیت های مختلف و پرهیز از
يکنواختی در نرخهای مالیاتی)
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 عوامل فردی (شیییامل مسیییئولیتپذيری فرد در قبال جامعه ،اعتقاد و اعتماد به مسیییئولین
کشور و تقويت باورهای سیاسی و تسلط مؤديان به قوانین مالیاتی)
 عوامل سییاختاری (شییامل التزام و احترام فرد به قوانین موضییوعه ،نظام جامع اطالعات و
مکانیزاسیون امور مالیاتی)
 عوامل قانونی (شامل تشديد مجازاتهای مالیاتی و افزايش جرايم نقدی مالیاتی)
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضیییر از نظر هدف ،کاربردی اسییییت .همچنین از نظر ماه یت و روش ،تحقیق
توصیفی-تحلیلی است .بهطور کلی در اين پژوهش ،محقق قصد دارد با استفاده از روش دلفی
فازی ،عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی را شناسايی نمايد .از آنجايیکه برای جمعآوری اطالعات
جهت آزمون سؤال تحقیق ،از پرسشنامه به روش دلفی استفاده شده است و نیز نظر به اينکه ،در
تکمیل پر س شنامه مذکور الزم ا ست خبرگان انتخاب شده از تجربه و شناخت کافی ن سبت به
عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی برخوردار باشیییند ،جامعه تحقیق در قالب نگاره ( )1درنظر گرفته
شده است .بر اين اساس ،تعداد  61نفر به عنوان خبره ،جهت ارسال پرسشنامه انتخاب گرديدند.
الزم به ذکر ا ست انتخاب خبرگان به روش گلوله برفی صورت پذيرفته ا ست .بدين مفهوم که
با مراجعه به خبرگان ،با عنايت به تخصیص الزم در زمینه مقوله تمکین مالیاتی ،افراد ديگری به
عنوان خبره معرفی گرديدند.
نگاره ( :)1ساختار و تعداد اعضای جامعه تحقیق
رديف
1

شرح اعضای جامعه
مديران ارشد (در سطح رئیس گروه و رئیس گروه مالیاتی به باال) ادارات کل مالیاتی سازمان
امور مالیاتی واقع در سطح کشور

تعداد
45

اعضای شورای عالی مالیاتی ،مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صالحیت حرفه ای
2

(اعضای ماده  251مکرر ق .م .م) و نمايندگان هیاتهای حل اختالف مالیاتی واقع در شهر

5

تهران
3

اعضای جامعه حسابداران رسمی ايران واقع در شهر تهران

5

4

مديران مالی اشخاص حقوقی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

6

جمع

61
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بر اين اساس ،نظر به اينکه مديران ارشد مالیاتی به جهت مشارکت در سیاستگذاری مالیاتی،
با مقوله تمکین مالیاتی ارتباط بیشیییتری داشیییته و در اين زمینه از تخصیییص باالتری برخوردار
بودند ،به طور طبیعی ،در بین اعضییای جامعه پژوهش مديران ارشیید مالیاتی سییهم بیشییتری را به
خود اختصاص دادند.
برای شنا سايی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی از روش دلفی فازی ا ستفاده شده ا ست .بدين
منظور ،نخسییت پس از انجام مطالعات اکتشییافی و تحلیل محتوای پژوهشهای مرتبط با مقوله
تمکین مالیات ،عوامل مذکور مورد شیییناسیییايی قرار گرفتند .سیییپس با در نظر گرفتن شیییرايط
محیطی کشیییور ايران ،عوامل مذکور تعديل شیییده و در نهايت با الگو قرار دادن مدل تمکین
 )2004( OECDعوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در  8مؤلفه و  40شییاخص طبقهبندی گرديدند.

بدين ترتیب پرسشنامه اولیه تنظیم و به منظور افزايش روايی و پايايی ،پرسشنامه مذکور
به تعداد  10نفر از اعضای خبرگان ارسال گرديد .پس از دريافت نظرات و اعمال برخی
اصییالحات ارائه شییده (از قبیل تفکیک شییاخص نوع مؤدی از شییاخص اندازه مؤدی و
غیره) در نهايت پرسییشیینامه نهايی تنظیم و به کلیه اعضییای جامعه تحقیق ارسییال گرديد.
پس از دريافت کلیه پرسشنامهها ،دادههای به دست آمده با استفاده از روش دلفی فازی
مورد تحلیل قرار گرفت.
در اين پژوهش ،به منظور بهکارگیری روش دلفی فازی از اعداد مثلث فازی برای فازیسازی
متغیرهای کالمی اسییتفاده شییده اسییت .الزم به ذکر اسییت يکی از مهمترين مزيتهای تکنیک
دلفی فازی نسبت به تکنیک دلفی سنتی جهت انتخاب و غربال شاخصها آن است که میتوان
از يک راند برای تلخیص و غربال شاخصها ا ستفاده نمود .به عبارت ديگر ،در اين حالت تنها
يک بار پر س شنامه بین خبرگان توزيع و نظر آنان دريافت میگردد (حبیبی و همکاران،1393 ،
 .)36اين ويژگی دلفی فازی در افزايش کارايی تحقیق اهمیت فراوانی دارد .در اين پژوهش نیز
از روش دلفی فازی تکراند استفاده گرديده است .الگوريتم اجرای تکنیک دلفی فازی شامل
گامهای زير است:
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الف -شناسایی طیف مناسب برای فازیسازی عبارات کالمی به شرح نگاره
زیر:
نگاره ( :)٢مقیاس  7درجه لیکرت با اعداد مثلث فازی متناظر

()0/9 ،1 ،1

()0/75 ،0/9 ،1

()0/5 ،0/75 ،0/9

()0/3 ،0/5 ،0/75

()0/1 ،0/3 ،0/5

()0 ،0/1 ،0/3

()0 ،0 ،0/1

کامالً بااهمیت

خیلی مهم

مهم

متوسط

کم اهمیت

خیلی کم اهمیت

کامالً بیاهمیت

ب -تجمیع فازی مقادیر فازی شده
پس از انتخاب طیف فازی منا سب ،ديدگاه خبرگان گردآوری شده و به صورت فازی (در
اينجا در قالب اعداد مثلث فازی) ثبت میگردد .در گام بعد بايد به تجمیع نظرات خبرگان
پرداخت .تاکنون راههای مختلفی برای تجمیع ديدگاههای خبرگان بیان شده است که در اينجا
از روش میانگین فازی استفاده شده است (سو و همکاران.)2010 ،
ج -فازیزدایی مقادیر فازی
پس از تجمیع فازی ديدگاه خبرگان ،بايد به فازیزدايی مقادير به د ست آمده برای هر معیار
پردا خت .به ع بارت ديگر ،با يد م قدار قطعی نظرات فازی خبر گان را تعیین نمود .تاکنون
روشهای مختلفی برای فازیزدايی مطرح شده ا ست که در اين تحقیق ،از روش مرکز سطح
استفاده شده است (زنگ و تانگ.)1993 ،
د -انتخاب آستانه تحمل و غربال شاخصهای اثرگذار
پس از فازی زدايی و تعیین مقادير قطعی برای هر شیییاخص ،به منظور غربال شیییاخص های
اثرگذار بايد يک آسیییتانه تحمل درنظر گرفت .آسیییتانه تحمل را معموالً  0/7درنظر میگیرند
ولی اين مقدار بر اسییاس ديدگاه محقق ،میتواند از پژوهشییی به پژوهش ديگر متفاوت باشیید
(حبیبی و همکاران .)34 ،1393 ،اگر مقدار قطعی حاصیییل از فازیزدايی ديدگاه تجمیع شیییده
خبرگان ،بزرگ تر از آستانه تحمل باشد شاخص موردنظر به عنوان يک شاخص اثرگذار تايید
و در غیر اين صیییورت رد میگردد .در اين مطالعه ،با توجه به نوع تحقیق و نیز به تبعیت از
مطالعات انجام شییده (حبیبی و همکاران1393 ،؛ وو و فانگ )2011 ،آسییتانه تحمل  0/7در نظر
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گرفته شده است .بنابراين مقدار فازیزدائی شده بزرگتر از  0/7مورد قبول بوده و هر شاخصی
که امتیاز زير  0/7داشته باشد ،رد میشود .شايان ذکر است کلیه تحلیلها و محاسبات مربوط به
روش دلفی فازی در نرم افزار اکسل صورت پذيرفته است.
یافتههای تحقیق
بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ،نخسیییت پس از انجام مطالعات اکتشیییافی و
بررسییی پژوهش های انجام شییده و نیز با در نظر گرفتن شییرايط محیطی و الگو قرار دادن مدل
تمکین  ،)2004( OECDعوامل مؤثر بر تمکین بهشیییرح نگاره ( )3درنظر گرفته شیییدند .بدين
ترتیب ،عوامل مذکور در  8مؤلفه و  40شاخص طبقهبندی گرديدند.
نگاره ( :)3فهرست مؤلفهها و شاخصهای مؤثر بر تمکین مالیاتی
نام مؤلفه

وضعیت و ساختار نظام مالیاتی

ويژگیهای قانونی

ويژگیهای درآمدی مؤديان

نام شاخص

نماد
شاخص

کم بودن هزينه تمکین برای مؤديان

P11

قابلیتهای اجرايی و استفاده از فناوری اطالعات

P12

عدالت مالیاتی

P13

داشتن تخصص و رفتار شهروندی سازمانی مأموران مالیاتی

P14

کیفیت خدمات مالیاتی

P15

میزان شفافیت و سیستم کارآمد اطالعات مالیاتی

P16

احساس مسئولیت مأموران مالیاتی

P17

رسیدگی يا حسابرسی مالیاتی

P18

کیفیت اطالعرسانی نظام مالیاتی

P19

نرخهای مالیاتی

P21

معافیتها و مشوقهای مالیاتی

P22

ضمانتهای اجرايی مالیاتی

P23

پیچیدگی قوانین و سیستم مالیاتی

P24

نوع مؤدی

P31

اندازه مؤدی

P32

نوع درآمد مؤدی

P33

سطح درآمد مؤدی

P34

نوع حرفه مؤدی

P35
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نام مؤلفه

نام شاخص

نماد
شاخص

سن

P41

نوع جنسیت

P42

ويژگیهای جمعیتشناختی

سطح تحصیالت و دانش مؤدی

P43

مؤديان

میزان تخصص ،آگاهی و مهارت حرفهای

P44

نوع مذهب و آموزههای شرعی

P45

نوع نژاد و ملیت

P46

باورهای اخالقی

P51

احساس مسئولیت مؤديان نسبت به تکالیف مالیاتی خود

P52

احساس پرداخت پول زور از سوی مؤدی

P53

ويژگیهای روانشناختی
مؤديان

میزان مشارکت مردم در انواع تصمیمگیریهای مقامات
اجرايی
عوامل سیاسی

اطالع مردم از نحوه مصرف درآمدهای حاصل از مالیات
اعتقاد و اعتماد به مسئولین کشور در فرايند وصول و
مصرف مالیات

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی و فرهنگی

P61
P62
P63

سیاستهای اقتصادی دولت

P71

نرخ تورم

P72

نرخ بهره

P73

نرخ تعرفه واردات انواع کاالها و خدمات

P74

هنجارهای فرهنگی در قالب فرهنگ مالیاتی

P81

پیشینه قومی

P82

میزان فساد مالی و اداری در جامعه

P83

توزيع عادالنه وجوه مالیاتی در سطح جامعه

P84

اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی

P85

نهادهای مدنی و هنجارهای اجتماعی

P86

در ادامه پس از انتخاب طیف فازی مناسییب ،در گام بعد با اسییتفاده از روش میانگین فازی به
تجمیع نظرات خبرگان اقدام شد که نتايج مربوط به هر شاخص در قالب يک عدد مثلث فازی
در نگاره ( )4ارائه شییده اسییت .پس از تجمیع فازی ديدگاه خبرگان ،با اسییتفاده از روش مرکز
سیییطح ،به فازیزدايی مقادير به دسیییت آمده برای هر شیییاخص (فازیزدايی) اقدام گرديد که
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نتايج حاصییل از فازیزدايی و تعیین مقدار قطعی هر شییاخص ( )Crispدر نگاره ( )4بیان شییده
است:
نگاره ( :)4میانگین فازی دیدگاه پنل خبرگان برای هریک از شاخصهای تحقیق
مقدار قطعی

میانگین نظرات خبرگان

نام شاخص

نماد شاخص

0/81

()0/943 ،0/833 ،0/659

کم بودن هزينه تمکین برای مؤديان

P11

0/78

()0/928 ،0/801 ،0/615

قابلیتهای اجرايی و استفاده از فناوری اطالعات

P12

0/89

()0/984 ،0/916 ،0/773

عدالت مالیاتی

P13

0/81

) )0/941 ،0/835 ،0/665

داشتن تخصص و رفتار شهروندی سازمانی مأموران مالیاتی

P14

0/81

()0/948 ،0/832 ،0/645

کیفیت خدمات مالیاتی

P15

0/87

()0/975 ،0/898 ،0/748

میزان شفافیت و سیستم کارآمد اطالعات مالیاتی

P16

0/82

()0/951 ،0/845 ،0/666

احساس مسئولیت مأموران مالیاتی

P17

0/74

()0/891 ،0/759 ،0/578

رسیدگی يا حسابرسی مالیاتی

P18

0/75

()0/904 ،0/763 ،0/573

کیفیت اطالعرسانی نظام مالیاتی

P19

0/82

()0/945 ،0/843 ،0/678

نرخهای مالیاتی

P21

0/72

()0/872 ،0/735 ،0/553

معافیتها و مشوقهای مالیاتی

P22

0/83

()0/951 ،0/848 ،0/685

ضمانتهای اجرايی مالیاتی

P23

0/85

()0/963 ،0/869 ،0/705

پیچیدگی قوانین و سیستم مالیاتی

P24

0/63

()0/809 ،0/634 ،0/433

نوع مؤدی

P31

0/73

()0/888 ،0/743 ،0/558

اندازه مؤدی

P32

0/68

()0/853 ،0/691 ،0/496

نوع درآمد مؤدی

P33

0/71

()0/866 ،0/725 ،0/541

سطح درآمد مؤدی

P34

0/70

()0/862 ،0/708 ،0/515

نوع حرفه مؤدی

P35

0/60

()0/778 ،0/606 ،0/41

سن

P41

0/60

()0/779 ،0/603 ،0/413

نوع جنسیت

P42

0/73

()0/885 ،0/748 ،0/559

سطح تحصیالت و دانش مؤدی

P43

0/73

()0/884 ،0/752 ،0/565

میزان تخصص ،آگاهی و مهارت حرفهای

P44

0/63

()0/799 ،0/636 ،0/453

نوع مذهب و آموزههای شرعی

P45

0/43

()0/6 ،0/427 ،0/273

نوع نژاد و ملیت

P46

0/72

()0/874 ،0/738 ،0/553

باورهای اخالقی

P51

0/73

()0/881 ،0/745 ،0/563

احساس مسئولیت مؤديان نسبت به تکالیف مالیاتی خود

P52

0/86

()0/965 ،0/882 ،0/735

احساس پرداخت پول زور از سوی مؤدی

P53

0/76

()0/909 ،0/781 ،0/598

میزان مشارکت مردم در انواع تصمیمگیریهای مقامات اجرايی

P61

0/85

()0/958 ،0/878 ،0/728

اطالع مردم از نحوه مصرف درآمدهای حاصل از مالیات

P62
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0/86

()0/963 ،0/883 ،0/733

اعتقاد و اعتماد به مسئولین کشور در فرايند وصول و مصرف مالیات

P63

0/75

()0/901 ،0/775 ،0/583

سیاستهای اقتصادی دولت

P71

0/77

()0/915 ،0/793 ،0/616

نرخ تورم

P72

0/75

()0/903 ،0/722 ،0/582

نرخ بهره

P73

0/73

()0/875 ،0/744 ،0/568

نرخ تعرفه واردات انواع کاالها و خدمات

P74

0/86

()0/968 ،0/882 ،0/725

هنجارهای فرهنگی در قالب فرهنگ مالیاتی

P81

0/57

()0/754 ،0/577 ،0/378

پیشینه قومی

P82

0/88

()0/979 ،0/905 ،0/756

میزان فساد مالی و اداری در جامعه

P83

0/87

()0/972 ،0/897 ،0/745

توزيع عادالنه وجوه مالیاتی در سطح جامعه

P84

0/69

()0/864 ،0/703 ،0/496

اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی

P85

0/67

()0/847 ،0/69 ،0/482

نهادهای مدنی و هنجارهای اجتماعی

P86

پس از فازی زدايی و تعیین مقادير قطعی برای هر شیییاخص ،بهمنظور غربال شیییاخص های
اثرگذار بايد يک آسیییتانه تحمل درنظر گرفت .در اين مطالعه ،با توجه به نوع تحقیق و نیز به
تبعیت از مطالعات انجام شده (حبیبی و همکاران1393 ،؛ وو و فانگ )2011 ،آستانه تحمل 0/7
در نظر گرفته شییده اسییت .نتايج حاصییل از پذيرش و رد هر يک از يک شییاخصها توسییط
خبرگان به ترتیب در نگارههای ( )5و ( )6ارائه شده است:
نگاره ( :)5شاخصهای پذیرفته شده
نتیجه

مقدار قطعی

نام شاخص

نماد شاخص

پذيرش

0/81

()0/943 ،0/833 ،0/659

کم بودن هزينه تمکین برای مؤديان

P11

پذيرش

0/78

()0/928 ،0/801 ،0/615

قابلیتهای اجرايی و استفاده از فناوری اطالعات

P12

پذيرش

0/89

()0/984 ،0/916 ،0/773

عدالت مالیاتی

P13

پذيرش

0/81

()0/941 ،0/835 ،0/665

داشتن تخصص و رفتار شهروندی سازمانی مأموران مالیاتی

P14

پذيرش

0/81

()0/948 ،0/832 ،0/645

کیفیت خدمات مالیاتی

P15

پذيرش

0/87

()0/975 ،0/898 ،0/748

میزان شفافیت و سیستم کارآمد اطالعات مالیاتی

P16

پذيرش

0/82

()0/951 ،0/845 ،0/666

احساس مسئولیت مأموران مالیاتی

P17

پذيرش

0/74

()0/891 ،0/759 ،0/578

رسیدگی يا حسابرسی مالیاتی

P18

پذيرش

0/75

()0/904 ،0/763 ،0/573

کیفیت اطالعرسانی نظام مالیاتی

P19

پذيرش

0/82

()0/945 ،0/843 ،0/678

نرخهای مالیاتی

P21

پذيرش

0/72

()0/872 ،0/735 ،0/553

معافیتها و مشوقهای مالیاتی

P22

پذيرش

0/83

()0/951 ،0/848 ،0/685

ضمانتهای اجرايی مالیاتی

P23

پذيرش

0/85

()0/963 ،0/869 ،0/705

پیچیدگی قوانین و سیستم مالیاتی

P24

پذيرش

0/73

()0/888 ،0/743 ،0/558

اندازه مؤدی

P32

میانگین نظرات
خبرگان
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نتیجه

مقدار قطعی

نام شاخص

نماد شاخص

پذيرش

0/71

()0/866 ،0/725 ،0/541

سطح درآمد مؤدی

P34

پذيرش

0/73

()0/885 ،0/748 ،0/559

سطح تحصیالت و دانش مؤدی

P43

پذيرش

0/73

()0/884 ،0/752 ،0/565

میزان تخصص ،آگاهی و مهارت حرفهای

P44

پذيرش

0/72

()0/874 ،0/738 ،0/553

باورهای اخالقی

P51

پذيرش

0/73

()0/881 ،0/745 ،0/563

اح ساس مسئولیت مؤديان نسبت به تکالیف مالیاتی خود

P52

پذيرش

0/86

()0/965 ،0/882 ،0/735

احساس پرداخت پول زور از سوی مؤدی

پذيرش

0/76

()0/909 ،0/781 ،0/598

پذيرش

0/85

()0/958 ،0/878 ،0/728

پذيرش

0/86

()0/963 ،0/883 ،0/733

میانگین نظرات
خبرگان

میزان مشارکت مردم در انواع تصمیمگیریهای مقامات
اجرايی
اطالع مردم از نحوه مصرف درآمدهای حاصل از مالیات
اعتقاد و اعتماد به مسئولین کشور در فرايند وصول و
مصرف مالیات

P53
P61
P62
P63

پذيرش

0/75

()0/901 ،0/775 ،0/583

سیاستهای اقتصادی دولت

P71

پذيرش

0/77

()0/915 ،0/793 ،0/616

نرخ تورم

P72

پذيرش

0/75

()0/903 ،0/772 ،0/582

نرخ بهره

P73

پذيرش

0/73

()0/875 ،0/744 ،0/568

نرخ تعرفه واردات انواع کاالها و خدمات

P74

پذيرش

0/86

()0/968 ،0/882 ،0/725

هنجارهای فرهنگی در قالب فرهنگ مالیاتی

P81

پذيرش

0/88

()0/979 ،0/905 ،0/756

میزان فساد مالی و اداری در جامعه

P83

پذيرش

0/87

()0/972 ،0/897 ،0/745

توزيع عادالنه وجوه مالیاتی در سطح جامعه

P84

نگاره ( :)6شاخصهای رد شده
قطعی

مقدار

نماد

خبرگان

شاخص

نتیجه

میانگین نظرات

نام شاخص

رد

0/63

()0/809 ،0/634 ،0/433

نوع مؤدی

P31

رد

0/68

()0/853 ،0/691 ،0/496

نوع درآمد مؤدی

P33

رد

0/70

()0/862 ،0/708 ،0/515

نوع حرفه مؤدی

P35

رد

0/60

()0/778 ،0/606 ،0/41

سن

P41

رد

0/60

()0/779 ،0/603 ،0/413

نوع جنسیت

P42

رد

0/63

()0/799 ،0/636 ،0/453

نوع مذهب و آموزههای شرعی

P45

رد

0/43

()0/6 ،0/427 ،0/273

نوع نژاد و ملیت

P46

رد

0/57

()0/754 ،0/577 ،0/378

پیشینه قومی

P82

رد

0/69

()0/864 ،0/703 ،0/496

اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی

P85

رد

0/67

()0/847 ،0/69 ،0/482

نهادهای مدنی و هنجارهای اجتماعی

P86
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پهمانطوری که مالحظه میگردد از میان  40شاخص ،تعداد  30شاخص در قالب  8مؤلفه به
عنوان عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی مورد پذيرش خبرگان قرار گرفته اسیییت .بر اين اسیییاس،
میتوان نمودار مؤلفهها و شاخصهای پذيرفته شده پژوهش را به صورت شکل ( )1ارائه نمود:

شکل ( :)1نمودار مؤلفهها و شاخصهای پذیرفته شده پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادات
همانطوری که پی شتر گفته شد سازمان امور مالیاتی ک شور فاقد مدل جامع و م شخ صی برای
بهبود تمکین مالیاتی در ايران اسییت .مدلی که بر اسییاس آن ،ضییمن شییناسییايی عوامل مؤثر بر

تمکین مالیاتی ،سطح تمکین مالیاتی هر مؤدی را اندازهگیری و سپس متنا سب با سطح
تمکین وی ،اسییتراتژیهای مناسییبی به منظور برخورد با مؤدی توسییط سییازمان مالیاتی
انتخاب گردد تا سازمان قادر باشد متناسب با نوع عامل اثرگذار بر تمکین مالیاتی ،اندازهگیری
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سییطح عدم تمکین مؤدی و نیز اتخاذ اسییتراتژیهای مناسییب برخورد با مؤدی ،شییرايط الزم به
منظور بهبود و سوق رفتار مالیاتی مؤديان به سمت تمکین داوطلبانه را فراهم سازد .از آنجايیکه
در پژوهش حاضیییر به بخش اول مدل مذکور ،يعنی شیییناسیییايی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی
پرداخته شده است ،نتايج بررسیها حاکی از آن است که تاکنون هیچ يک از پژوهشهايی که
اقدام به شنا سايی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی نمودهاند اين عوامل را به صورت جامعی مورد
بحث قرار نداده و به عبارت ديگر ،به بررسیییی جزيی از کل پرداختهاند .از اين رو ،پژوهش
حاضییر اولین تحقیقی اسییت که متناسییب با شییرايط محیطی حاکم بر ايران ،عوامل مذکور را به
صیییورت جامعی مورد بررسیییی قرار داده اسیییت .بدين ترتیب ،عوامل مذکور در  8مؤلفه و 40
شاخص طبقهبندی گرديد.
نتايج حاصیل از تحلیل دادههای تحقیق حاکی از آن اسیت که از نظر خبرگان ،شیاخص نوع
مؤدی به عنوان يکی از شییاخصهای مؤلفه ويژگی درآمدی مؤديان ،بر تمکین مالیاتی اثرگذار
نیسیییت .به عبارت ديگر ،نوع شیییخصییییت مؤدی (حقیقی يا حقوقی) تأثیری در رعايت يا عدم
رعايت تکالیف مالیاتی ندارد .اين موضیییوع بیانگر آن اسیییت که علیرغم اين ادعا که به دلیل
وجود نظارتهای بی شتر ،سطح تمکین مالیاتی میتواند در ا شخاص حقوقی ن سبت به ا شخاص
حقیقی باالتر با شد اما از نظر خبرگان چنین مسئلهای در ايران مصداق ندارد .همچنین بر ا ساس
نتايج تحقیق ،نوع (يا منبع) درآمد مؤدی بر تمکین مالیاتی اثرگذار نیسیییت که اين موضیییوع بر
خالف نتايج مطالعات گرونلند و وولدهون ( ،)1983آيتکن و بونويلی ( ،)1980هسیییتن و ترن
( )2001و نیز ريچاردسون ( )2006میباشد .اين در حالی است که معموالً سازمان امور مالیاتی
بر فعالیت کارفرمايان در مقاي سه با خويش فرمايان نظارت بی شتری دا شته و انتظار بر آن بود که
به دلیل تمکین بهتر کارفرمايان ،شیاخص مذکور به عنوان شیاخص اثرگذار انتخاب میگرديد.
شايان ذکر ا ست اخیراً با ا صالح قوانین مالیاتی ک شور و تاکید بر لزوم پیاده سازی کامل طرح
جامع مالیاتی ،به نظر می رسد به دلیل دسترسی سازمان امور مالیاتی به انواع اطالعات مؤديان به
ويژه گردش بانکی آنها ،چتر نظارتی سییازمان بر خويشفرمايان نیز گسییترده شییده و همین امر
در ديدگاه خبرگان بیتأثیر نبوده باشد .در کنار شاخصهای مذکور ،از نظر خبرگان نوع حرفه
مؤدی (از قبیل ا شتغال در م شاغل آزاد) نیز بر تمکین مالیاتی اثرگذار نی ست که اين مو ضوع با
نتايج پژوهش های سیییادرلند ( ،)1949اندرونی و ديگران (1998و فیشیییر و همکاران ()1992
سییازگار نمیباشیید .با عنايت به مطلب طرح شییده درخصییوص پیادهسییازی کامل طرح جامع
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مالیاتی و در نتیجه اشراف اطالعاتی سازمان امور مالیاتی بر اطالعات انواع حرف (مشاغل آزاد،
کارمندان و غیره) ،به نظر می رسد اين موضوع نیز بر ديدگاه خبرگان اثرگذار بوده است.
از طرف ديگر ،در میان شاخصهای مؤلفه جمعیت شناختی ،شاخص سن بر تمکین مالیاتی
اثرگذار نیسییت .از نظر خبرگان برخالف اين تصییور که با افزايش سیین ،میزان تمايل مؤديان به
تمکین مالیاتی بهتر نیز افزايش پیدا میکند ،در ايران متغیر سییین در ارتباط با تمکین مالیاتی،
شاخص تعیین کنندهای تلقی نمیگردد .اين در حالی ا ست که پژوهشگرانی از قبیل جکسون
و میلیرون ( ،)1986اندرونی و همکاران ( )1998و ريتسییما و همکاران ( )2003به نتايج ديگری
د ست يافته بودند .همانند متغیر سن ،شاخص نوع جنسیت مؤدی نیز (زنان در مقايسه با مردان)
از عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی به شمار نمیآيد .به طور کلی ادعا میگردد زنان در مقاي سه با
مردان از تمايل بیشییتری برای حرکت به سییمت تمکین داوطلبانه برخوردار هسییتند ،به اين دلیل
که به طور سییینتی ،زنان افرادی پايبند به اصیییول و قواعد ،ارزش های اخالقی و دارای الگوی
رفتاری محافظهکارانه میباشییند .اين در حالی اسییت که از نظر خبرگان در کشییور ايران ،چنین
ادعايی م صداق ندارد .اين مو ضوع نیز مطابق نتايج مطالعات ايتل ( ،)1980جک سون و میلیرون
( ،)1986بالدری ( )1987و ه ستن و ترن ( )2001نمیبا شد .از نتايج قابل توجه پژوهش حا ضر
آن اسیییت که نوع مذهب و آموزههای شیییرعی تأثیری در تمايل مؤديان به تمکین مالیاتی بهتر
ندارد .با عنايت به حاکمیت پادشیییاهان مختلف و جمعآوری خراج با اعمال زور در برخی
دورههای تاريخی ،اين مسییئله میتواند ريشییه تاريخی داشییته باشیید .به عبارت ديگر ،علیرغم
تمايل فرد به پرداخت مناسیییب مالیات های اسیییالمی (از قبیل خمس و زکات) اما تمايلی به
پرداخت مالیاتهای متعارف وجود ندارد که اين موضییوع با نتايج مطالعات رحمانی ( )1386و
اُ .آالبده و همکاران ( )2011سازگار نمیبا شد .در نهايت بايد عنوان شود نوع نژاد و ملیت نیز
تأثیر ی بر تمکین مال یاتی ندارد که اين نتی جه ،بر خالف نظر اُ .آال بده و هم کاران ()2011
میباشد که در کشور نیجريه به نتايج ديگری دست يافته بودند.
از میان شییاخصهای مرتبط با عوامل اجتماعی و فرهنگی ،شییاخص پیشییینه قومی بر تمکین
مالیاتی اثرگذار نیسیییت .به بیان ديگر ،از نظر خبرگان قومیت های ايرانی به دلیل فقدان وجود
يک سری ارزشهای فرهنگی م شترک در پرداخت مالیات ،در ت شويق مؤديان به تمکین مالیاتی
بهتر اثرگذار نیسییتند .عالوه بر اين ،از نتايج حايز اهمیت پژوهش حاضییر آن اسییت که از نظر
خبرگان ،وجود دفاتر مشییاوره مالیاتی در ايران بر بهبود تمکین مالیاتی اثرگذار نیسییت .اين در

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال هشتم ،شماره  ،31بهار 1398

307

حالی ا ست که امروزه در کشورهای پیشرفته ا ستفاده از مشاوران مالیاتی به امری بديهی تبديل
شده است و از سوی ديگر ،علی رغم اينکه اخیراً جامعه مشاوران رسمی مالیاتی در کشور ايران
تا سیس شده ا ست اما بر خالف نظر محمدی ( ،)1386از ديدگاه خبرگان جامعه مذکور هنوز
نتوانسیییته اسیییت جايگاه خود را در نظام مالیاتی ايران پیدا نمايد .در نهايت بايد عنوان شیییود
نهادهای مدنی و هنجارهای اجتماعی به عنوان عامل مؤثر بر تمکین مالیاتی تلقی نمیگردد که
اين مو ضوع ن شان دهنده عدم نقش مؤثر اين نهادها در هدايت مؤديان مالیاتی به سمت رعايت
بهتر وظايف و تکالیف مالیاتی اسیییت .اين در حالی اسیییت که محققانی از قبیل فیج (،)1997
گرخهانی ( )2002و آلم و ديگران ( )2001به نقش مؤثر اين نهادها در بهبود تمکین مالیاتی
تاکید نمودهاند .به طور کلی در کشور ايران ،برخالف کشورهای پیشرفته ،نهادهای اجتماعی و
مدنی در فرايندهای مختلف اجتماعی ،سیا سی ،اقت صادی و غیره چندان نقش آفرين نی ستند که
اين خود میتواند به دلیل ضعف هنجارهای گوناگون فرهنگی باشد.
نظر به اينکه از میان  40شاخص موردنظر تحقیق حا ضر 30 ،شاخص به عنوان شاخصهای
اثرگذار و  10شییاخص به عنوان شییاخصهای بیاثر تعیین شییدند و نیز از آنجايیکه مسییئولیت
بهبود و توسیییعه شیییاخصهای مذکور عالوه بر سیییازمان امور مالیاتی ،متوجه سیییاير نهادها و
بخشهای ديگر (حکومت در سطح کالن و دولت در سطح خرد) میبا شد ،پی شنهاد میگردد
درخصوص شاخصهای انتخاب شده به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تمکین مالیاتی ،بررسیهای
الزم از نظر نوع نهاد مسئول ،حیطه مسئولیت ،اقدامات اجرايی الزم و غیره صورت پذيرد تا در
صییورت وجود هرگونه نقصییی ،وضییعیت شییاخصهای يادشییده بهبود پیدا نمايد .به عنوان مثال
درخ صوص شاخص «قابلیتهای اجرايی و ا ستفاده از فناوری اطالعات» ،سازمان امور مالیاتی
از سی ستمهای نرمافزاری پی شرفته در را ستای ت سهیل ار سال اظهارنامه ،پرداخت مالیات و غیره
برای مؤديان مالیاتی ا ستفاده نمايد .همچنین از سوی وزارت امور اقت صادی و دارايی شرايطی
فراهم گردد که مردم به صورت شفاف ،از طريق دريافت گزارشهای متناوب ،از نحوه و محل
مصیییرف درآمدهای حاصیییل از مالیات آگاهی پیدا نمايند .در ارتباط با شیییاخصهای بیاثر بر
تمکین مالیاتی نیز پی شنهاد میگردد سازمان امور مالیاتی از طريق اخت صاص بودجهای در قالب
طرحهای پژوهشی اقدام به بررسی داليل عدم تأثیر شاخصهای مذکور بر تمکین مالیاتی نمايد
تا پس از تعیین داليل يادشده ،به اقدامات الزم در راستای بهبود وضعیت شاخص و اثرگذاری
آن بر تمکین مالیاتی مبادرت ورزد .به عنوان مثال ،سییازمان امور مالیاتی بايد شییرايطی را فراهم
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آورد که در آن نقش جامعه مشییاوران رسییمی مالیاتی در ايجاد ارتباط مناسییب بین مؤدی و آن
سیییازمان پررنگتر گردد و يا اينکه ،حوزه های علمیه با تاکید بر رعايت مؤثر تکالیف مالیاتی
درخ صوص مالیاتهای متعارف در کنار مالیاتهای ا سالمی ،مؤديان مقید به موازين شرعی و
دينی را به رعايت بهتر وظايف مالیاتی خود ترغیب سازند.
پی نوشت
Thereshold

2

Tax Evasion Standard Model

1

Fortin model

3
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Abstract
Because of no comprehensive research in this area, the aim of this
research is identifying all tax compliance factors for the first time, using
the OECD tax compliance model (2004). Using explorative studies and
regarding the Iranian environmental conditions, this study categorizes
the factors into 8 components and 40 indexes; then it analyzes opinions
of 61 experts about the indexes effects on tax compliance, by
implementation of Fuzzy Delphi Method. The results show that all
factors have impact on tax compliance in exception of the taxpayer type,
taxpayer’s revenue type, taxpayer’s occupation, taxpayer’s age,
taxpayer’s gender, taxpayer’s religion, taxpayer’s race and nationality,
ethnicity backgrounds, establishing tax advisers, social norms, and civil
organizations.
Keywords: Tax Compliance, Compliance Factors, Fuzzy Delphi Method,
OECD Tax Compliance Model
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